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RESUMO 

 

Devido ao grande surgimento de empreendimentos do setor têxtil estabelecidos no Brasil e a 

dificuldade dos mesmos competirem com produtos importados, este trabalho analisa como 

ingressar ou continuar no mercado propiciando vantagens competitivas ao apresentarem 

produtos com base no modelo de produção de Customização em Massa. Por um lado, o 

aparecimento e fortalecimento deste modelo de negócio reflete um modo dos investidores em 

propiciar inovação nos equipamentos que resultam em produtos finais que atraem os desejos 

dos possíveis consumidores. Por outro, esses consumidores tem se tornando cada vez mais 

exigentes e querem sempre experimentar o novo, específico e/ou individualizado. Assim, 

foram utilizadas pesquisas exploratórias sobre o tema, com procedimentos bibliográficos e 

documentais, sendo que auferiu-se dados secundários de instituições confiáveis que estudam e 

analisam a indústria têxtil no âmbito mundial e mais detalhadamente no campo de atuação 

brasileiro, tornando assim, os dados capazes de traduzir a realidade e relacionar com os 

objetivos específicos pré-definidos. Destacou-se a força do mercado têxtil no Brasil, porém 

para uso abastecimento interno e dando espaço para novos métodos de negócios no setor. 

Como resultados indica-se o método de customização em massa como uma potencial 

inovação no Brasil que vem para alavancar os negócios no concorrido mercado têxtil, 

trazendo os seus entraves e potenciais econômicos.  

Palavras-Chave: Customização em Massa. Confecção. Setor Têxtil. Competitividade. 
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ABSTRACT 

  

Due to the great emergence of textile enterprises established in Brazil and the difficulty of 

competing with imported products, this work analyzes how to enter or continue in the market 

providing competitive advantages when presenting products based on the model of Mass 

Customization. On the one hand, the emergence and strengthening of this business model 

reflects a way for investors to provide innovation in equipment that results in end products 

that attract the desires of potential consumers. On the other, these consumers have become 

increasingly demanding and always want to try the new, specific and / or individualized. 

Thus, we used exploratory research on the subject, with bibliographical and documentary 

procedures. Secondary data were obtained from reliable institutions that study and analyze 

the textile industry worldwide and in more detail in the Brazilian field of activity, thus making 

the data able to translate reality and relate to specific pre-defined objectives. It was 

highlighted the strength of the textile market in Brazil, but for use internal supply and giving 

space for new business methods in the sector. As results, it is indicated the method of mass 

customization as a potential innovation in Brazil that comes to leverage the businesses in the 

competitive textile market, bringing its obstacles and economic potentials. 

KEY WORDS: Mass customization. Confection. Textile Sector. Business Competitiveness. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A intensificação da competição nos mercados mundiais tem propiciado o crescimento 

do mercado de serviços customizados que tem como foco principal a valorização da 

individualidade de cada cliente, criando uma interação entre o cliente e a empresa. Os 

indivíduos estão cada vez mais demonstrando a sua individualidade no que faz e no que 

adquire, portanto demanda isso ao mercado para que possa os satisfazê-los, ou seja, as 

empresas têm se esforçado não só para agregar mais valor aos seus produtos e serviços, mas 

também para desenvolver uma relação duradoura com seus clientes, de modo que estes não 

tenham a intenção de mudar de produto nem de fornecedor. Com isso, estes tendem a procurar 

algo novo, mas específico e individual, que se aproxime cada vez mais da sua personalidade e 

seus desejos. Mas como as organizações conseguem saciar essas demandas? 

Como uma resposta, a relação entre empresas e usuários tem passado por inúmeras 

modificações ao longo dos últimos anos, que indicam uma maior interação entre estes dois 

atores, permitindo que as empresas tenham mais familiaridades com as reais necessidades de 

seus clientes. Neste contexto a estratégia de customização em massa representa uma 

possibilidade de desenvolver produtos que estejam de acordo com estas novas demandas, 

visto que esta tem como característica a diferenciação de produtos e serviços para que estes 

atendam aos anseios específicos de cada usuário (HART, 1995; PINE II, 1994). 

A fabricação em série de produtos uniformes e com preço baixo, pressupõe um contexto 

econômico estável e pouco complexo, composto por mercados grandes e homogêneos, e tem 

como fundamento a rigidez do conceito de fábrica, que se traduz na reduzida variedade de 

produtos com longo ciclo de vida, detalhada engenharia de processo, operações repetitivas 

utilizando mão de obra facilmente treinável, estabilidade tecnológica e grande escala 

produtiva para obter custos baixos (BACIC, 1996, p. 3), além da pormenorização do projeto 

do produto. 

A concorrência de muitas empresas de produção em massa acaba saturando o mercado 

com produtos do mesmo patamar e com características insignificantes para a diferenciação. 

Somente a China, detém participação em torno de 50% da produção têxtil no mundo, sendo 

também o principal importador brasileiro. Pode-se destacar a oportunidade de recriar, o 

espírito inovador de um empreendedor que identifica a necessidade de estratégias de produção 

focalizadas em consumidores individuais, se tornando um fator diferenciador em um mercado 

consumidor com demandas de personalização e diferenciação entre os produtos. Neste 
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sentido, a customização em massa pode contribuir para atingir estes objetivos no mercado 

têxtil brasileiro. 

Fortes transformações, portanto, emergiram no ambiente competitivo, marcadas 

principalmente pela instabilidade da demanda, fragmentação dos mercados, redução do ciclo 

de vida dos produtos, rápido desenvolvimento tecnológico, adoção de modelos de gestão 

integrada e surgimento de novos métodos de fabricação.  Estes fatores, atuando de formas 

distintas para diferentes indústrias, expuseram a fragilidade e os limites do sistema de 

produção em massa (LAU, 1995, p.18; HART, 1995, p. 37). 

 Algumas empresas do setor de vestuário já investem no uso da customização em massa 

como uma vantagem competitiva no mercado e buscam adaptar-se internamente para adequar 

o seu processo de produção a esta emergente estratégia. Do ponto de vista do gerenciamento 

estratégico, a personalização em massa é uma estratégia de diferenciação, seja de um produto, 

de uma marca e/ou de um serviço. 

O fornecimento de bens e serviços que vão de encontro às necessidades individuais de 

cada cliente, mantendo a eficiência (relativamente ao nível de produção e custos associados) 

que caracteriza a produção em massa, é o grande foco da variedade de definições possíveis 

para a customização em massa. Pode-se observar que uma parcela dos consumidores está 

disposta a pagar pelo valor agregado de um produto feito à medida, associando com a sua 

satisfação em relação a uma solução individualizada. 

Muitos podem ser os benefícios resultantes da adoção da customização em massa como 

estratégia competitiva.  Se para os clientes constitui uma possibilidade de obter produtos 

personalizados à preços competitivos aos de produtos padronizados, para as empresas permite 

que não só se desenvolva um sentimento de lealdade dos consumidores em relação à marca e 

consiga uma maior participação do mercado, mas também possibilite uma série de economias 

ao longo das atividades da cadeia de valor. Tais economias estão associadas à redução nos 

custos relacionados aos estoques e no índice de devolução de mercadorias, além da 

otimização das pesquisas de mercado (KOTHA, 1995, p. 38; KRIZNER, 2001, p. 53; 

RUDDY, 2002, p. 61).  

No entanto, o modelo de Customização em Massa não é comprovado em estudos como 

um modelo lucrativo em todas vertentes empreedendorísticas, por isso há ainda o receio de 

novas empresas entrantes ou já permanentes que querem se reestruturar ao introduzi-lo. Mas e 

no ramo têxtil é e/ou tem sido propício a sua utilização? 

Tal modelo já é utilizado sem ao menos saber a proporção e influência deste na 

fidelização e preferência dos clientes. A escolha pela utilização do modelo de Customização 
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depende também de qual é o método escolhido que caracteriza a organicidade e proposta de 

tal organização em questão. Todavia, será que mesmo cliente-empresa numa relação próxima, 

a associação trabalhada entre “customização” e “confecção têxtil”, contabiliza vantagens 

competitivas para tais empresas em meio a seus concorrentes? E os significativos custos de 

oportunidade da empresa para manter o modelo em exercício? E os desejos cada vez mais 

seletivos dos consumidores? 

Diante do exposto, a presente pesquisa visa responder a seguinte questão visa ser 

respondida no decorrer desta monografia: o mercado de confecções têxteis no Brasil têm 

mostrado tendência e vantagens competitivas, podendo ser um modo de alavancagem do 

negócio para os próximos anos, através do modelo de customização em massa? 

Nessa perspectiva, o objetivo geral da presente pesquisa é identificar as oportunidades 

no mercado de confecções têxteis no Brasil, que propiciem tendência e vantagens 

competitivas para os próximos anos, focando na estratégia da customização em massa. Assim, 

através dos objetivos específicos buscou-se: 

1) Identificar quais as relações, complementares e controvérsias, entre o método de 

CM e o de Produção em Massa; 

2) Identificar as razões para que um empreendedor escolha a CM como método de 

produção; 

3) Identificar a evolução histórica do comercio de moda na participação de 

mercado; 

4) Analisar a tendência de mercado para o comércio de moda com foco em 

customização em massa para os próximos anos. 

Assim, a elaboração deste trabalho se deu a partir de uma pesquisa exploratória sobre o 

que rodeia o tema A customização têxtil no Brasil com foco no modelo de Customização em 

Massa para a produção, a fim de elencar as vantagens competitivas e analisar se é um formato 

propício ou não de aderir. Construindo assim as bases conceituais e metodológicas, realizou-

se uma pesquisa qualitativa, utilizando procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental, 

com dados de fontes secundárias.  

Então, visamos entender tal relação e influência que são carentes de estudos tanto no 

âmbito educacional, quanto das próprias empresas em seus estudos e análises de mercado. 

Com isso, esta pesquisa pretende tornar um material de consulta para demais empresas que 

busquem contribuições a cerca da utilização como um modelo propício ou não diante da sua 

proposta de trabalho.  
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Na organicidade respectiva desta pesquisa, tem-se o detalhamento da metodologia de 

pesquisa utilizada durante todo o decorrer do processo de elaboração. Por conseguinte tem-se 

o marco teórico, composto por 4 subtópicos principais que irão focalizar: o primeiro sobre a 

Customização em massa, o segundo a cerca das vantagens competitivas, o terceiro sobre a 

natureza do setor têxtil, e o último sobre a visão panorâmica desse setor, inicialmente com 

dados mundiais e depois com enfoque brasileiro. Para integralização do tema proposto, 

apresenta-se as discussões com pontos relevantes do cenário e suas progressões, apresentando, 

também, dois estudos de casos de empresas do ramo varejista de confecção têxtil masculina 

que utilizam o modo de Customização em Massa. Como fechamento e conclusão das 

argumentações expostas, apresenta-se as respostas encontradas para a pergunta-chave que 

rege o problema, atendendo assim aos objetivos elencados inicialmente. E por fim, apresenta-

se a relação de todas as bibliografias que tornaram possível o engajamento teórico desta 

pesquisa. 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

   

A presente pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa no 

momento em que traduziu-se conceitos bibliográficos aplicados ao problema em questão, que 

de acordo com Severino (2007) aborda os fundamentos epistemológico e exploratório, e 

descritiva quanto aos objetivos, pois é orientada para descobertas e tem como objetivo 

descrever as características de determinado fenômeno. O pensamento de Gunther (2006, p. 

202), afirma que é mais propício estudar relações complexas ao invés de explicá-las por meio 

do isolamento de variáveis, tornando-se possível a construção da realidade. Logo, a pesquisa é 

percebida como um ato subjetivo de construção.  

Assim, o tema escolhido indica uma área de interesse a ser investigada, uma delimitação 

ainda bastante ampla (MINAYO et al, 2002, p. 37). Porém, segundo Lavelli et al (1999, p. 

85-88)  

O que mobiliza a mente humana são problemas, ou seja, a busca de um 

maior entendimento de questões postas pelo real, ou ainda a busca de 

soluções para problemas nele existentes, tendo em vista a sua modificação 
para melhor. (...) Um problema de pesquisa supõe que informações 

suplementares podem ser obtidas a fim de cerca-lo, compreende-lo, resolve-

lo ou eventualmente contribuir para a sua resolução. (LAVELLI et al, 1999, 

p. 85-88) 
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Para utilização e desenvolvimento de um bom trabalho, Lavelli et al (1999, p. 91-93) 

indica a utilização de três “instrumentos” valiosos: as generalizações
1
, os conceitos

2
 e as 

teorias
3
. 

Para tanto, a elaboração desta monografia, inicialmente foi realizada uma pesquisa 

exploratória sobre o tema, utilizando procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental, 

construindo assim as bases conceitual e metodológica. Segundo a classificação que Abramo 

(1979, p. 33-44) apud Lakatos et al (2002, p. 21-23) sugere, foram realizadas pesquisas 

multidisciplinar, nos quais utilizam-se conceitos de distintas áreas de conhecimento que 

correspondem ao âmbito da Administração; pesquisas de dados subjetivos de acordo com 

conceitos e teorias definidas como renomadas nos referidos temas de estudos e, de dados 

subjetivos que provém da natureza dos fatos. 

Conforme Selltiz et al (1967, p. 63) apud Gil (2002, p. 41), a pesquisa exploratória têm 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 

portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 

todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há 

pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas 

bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se 

propõem à análise das diversas posições acerca de um problema, também 
costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes 

bibliográficas. (GIL, 2002, p. 44) 

Utilizou-se também a pesquisa com base em documentos, ou pesquisa documental que 

apresentam características semelhantes às pesquisas bibliográficas. Para Gil (2002, p. 46) 

cabe considerar que, enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes são constituídas, sobretudo, 

por materiais impressos localizados nas bibliotecas, na pesquisa documental, as fontes são 

muito mais diversificadas e dispersas.  

Nesse contexto, foram utilizados livros, artigos científicos, teses e outros 

periódicos/documentos que apresentassem relação e trouxesse informações pertinentes e 

enriquecedoras a cerca do tema trabalhado. 

                                                             
1 Conhecimentos generalizados 
2 Representações mentais de um conjunto de realidades em função de suas características comuns e essenciais 
3 Generalizações da ordem das conclusões ou das interpretações, mas de grande envergadura 
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Por conseguinte, houve a delimitação do tema (global, generalizado) tanto em questão 

de campos de investigação que serão enfatizados, quanto em questão de população a ser 

estudada. Assim, com base em dados selecionados provenientes de fontes secundárias, 

principalmente da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial, a partir da pesquisa documental e que mais se aproximassem do 

tema e dos objetivos específicos estabelecidos, foi possível realizar uma descrição preliminar 

com um delineamento interpretativo. 

Assim, para melhor representar a visibilidade do problema de pesquisa apresentado, 

utilizou-se um estudo de caso apresentado por um autor que investigou o tema sob outra 

perspectiva e pela apresentação de uma empresa, a partir de informações contidas em um dos 

seus canais de comunicação. De acordo com Ventura (2007, p. 384-385) o estudo de caso 

como modalidade de pesquisa é entendido como uma metodologia ou como a escolha de um 

objeto de estudo definido pelo interesse em casos individuais/específico, bem delimitado, 

contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca circunstanciada de 

informações. 

Portanto, após todas as etapas realizadas para a pesquisa, este trabalho deve trazer 

resultados que serão utilizados tanto no âmbito acadêmico, quanto nas empresas que atuam no 

mercado têxtil, pois é notório que as pesquisas sobre customização em massa ainda são 

embrionárias.  Diante dos resultados que se pretende encontrar, esse material pode se tornar 

um referencial de consulta para demais empresas da área têxtil que busquem contribuições a 

cerca da utilização da customização em massa como um modelo propício ou não para seus 

negócios. 

  

3.  MARCO TEÓRICO 

 

A análise teórica contemplará quatro subtópicos principais: o primeiro sobre a 

Customização em massa, as características do modelo e suas principais definições; o segundo 

a cerca das vantagens competitivas, com seus principais conceitos e visões; o terceiro sobre a 

natureza do setor têxtil, demonstrando seus pontos chaves e implicações; e o último sobre a 

visão panorâmica desse setor, inicialmente com dados focados mundialmente e depois com 

enfoque no mercado brasileiro. 
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3.1 CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA (CM) 

 

Neste tópico, será abordado acerca da Customização em Massa (CM), modelo de 

produção que tem sido fortemente presente nos diferentes e atuais tipos de empreendimentos, 

principalmente quando é comparado ao Modelo de Produção em Massa, figura 2 que será 

melhor transcorrida na página 23 desta pesquisa.  Frutos (2006, p. 18), realizou uma gama de 

estudos exploratórios, a partir do qual se tornou possível elencar três aspectos fundamentais 

que justificam a emergência e o desenvolvimento deste conceito, que são: 

 Emergência de tecnologias flexíveis de produção e informação que alavancam a 

produção em volumes variáveis de produtos a baixo custo;  

 Existência de uma crescente demanda por produtos personalizados; 

 Diminuição do tempo de ciclo de vida dos produtos e a expansão da 

concorrência que resultaram na falência de muitas empresas de produção em 

massa, ascendendo a necessidade de estratégias de produção focalizadas em 

consumidores individuais. 

Assim, tendo como base que os aspectos a cima tem fortalecido o encaminhamento e 

fortalecimento desse modelo de produção no mercado brasileiro, conheceremos melhor os 

principais conceitos e características deste. 

 

3.1.1 DEFINIÇÃO DE CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA 

 

O autor Pine popularizou o termo Customização em massa na década de 1990, em seu 

livro Personalizando produtos e serviços. Esta obra define a CM como uma produção em 

massa de bens e serviços que atendam aos anseios específicos de cada cliente 

individualmente, a custos comparáveis aos dos produtos não customizados (PINE, 1994). 

Sendo que, o objetivo desta estratégia não é oferecer uma grande variedade de produtos e sim 

oferecer possibilidades para que os clientes possam satisfazer suas necessidades pessoais 

(VIGNA, 2006). 

Segundo os autores Fern et al (2007, p. 15),  

Customização em massa é a capacidade de satisfazer determinadas 

necessidades e desejos de clientes individuais a preços abaixo dos preços de 

produtos e serviços produzidos em massa e que somente se aproximam dos 

desejos de muitos clientes em grandes nichos de mercado. 

Conforme ilustrado na figura 1, para Frutos (2006), o conceito está entre os dois termos 

“Customização” e “Massa”, não predominando a individualidade conceitual de cada um, ou 
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seja, a customização provém do envolvimento com o cliente, e a escala/massa, provém do uso 

efetivo de produtos modulares. Assim, para Vidor (2014, p. 3), as características do serviço 

customizado podem ser entendidas como um grupo de variáveis que devem ser priorizadas no 

projeto de implementação do serviço customizado, variando de acordo com as perspectivas ou 

estratégias de uma determinada empresa. 

Figura 1: Formação do conceito de Customização em Massa 

 
Fonte: Lima (2017) com base em Frutos (2006, p. 13). 

Fern et al (2007, p. 18) destacam que as empresas de CM bem-sucedidas devem 

especializar-se em projetar interfaces que permitam que os produtos e serviços ‘melhores da 

classe’ sejam perfeitamente combinados em uma experiência feita sob medida para um cliente 

específico. Já Frutos (2006, p. 14) vai além, e destaca que para o sucesso desses 

empreendimentos é necessário a eficiência do fluxo de informações por meio de todos os 

agentes envolvidos e como as necessidades, preferências e restrições dos clientes são 

coletadas, armazenadas e processadas. Assim, é possível visualizar, a partir da figura 3 de 

Pereira (2016), como na CM, há uma forte interação entre a empresa e os clientes, 

característica esta que não era predominante no modelo de Produção em Massa
4
. 

Figura 2: Produção em Massa x Customização em Massa 

 
Fonte: Pereira (2016) 

                                                             
4 Produção em Massa é designada a produção em larga escala (grandes volumes) de produtos padronizados. 

Geralmente há uma estratégica de estoque, ou seja, ter o suficiente para quando o cliente demandar, já houver 

oferta para atendê-lo.  
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Porém, Machado e Moraes (2010) chamam atenção para um ponto importante, muito 

confundido, que é a questão da produção com alto nível de variedade de produtos. 

Customizar não é o mesmo que apenas disponibilizar variedade de escolha. 

Variedade significa produzir e ofertar produtos na esperança de que algum 
consumidor os adquira. Prover uma grande variedade de produtos aumenta o 

número de opções de escolha para o consumidor, mas não habilita que ele 

especifique características particulares a serem agregadas aos produtos 
disponibilizados. (MACHADO e MORAES, 2010, p. 03) 

Assim, tendo que os principais conceitos de CM estão entre a customização para um 

certo grupo de consumidores ou para um próprio indivíduo, de acordo com suas necessidade, 

elencaremos adiante os princípios básicos para alcançar uma renomada CM. 

Lampel e Mintzberg, (1996) traz na figura 3 diferentes tipos de produção entre as 

possibilidades de customização e padronização. Deste modo, destacamos que esse estudo será 

mais baseado na Padronização Customizada e na Customização Sob Medida, onde mantem-se 

principalmente, um projeto de produto imutável pelo consumidor, e as demais fases da 

fabricação a depender do suporte permitido pela empresa ofertante. 

Figura 3: Continuum de Estratégias. 

 

Fonte: Lampel e Mintzberg (1996, p. 24). 

 

3.1.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA CONQUISTAR A CUSTOMIZAÇÃO EM 

MASSA 

Para conseguir produzir a partir do método de CM e ter sucesso tanto em vendas quanto 

em reconhecimento no mercado, os autores Frutos (2006), Fern et al (2007) e Vidor (2014), 

relacionam alguns pontos que introduzem o caminho para a eficiência do processo. Embora 

com modos distintos apresentados, todos chegam a um único ponto: conhecer o seu cliente, 
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conhecer as suas exigências exclusivas e ter como base que o seu produto será base como um 

projeto individualizado. 

Frutos (2006, p. 15) defende a ideia sobre uma representação apta ao processo de 

customização, incluindo composição de produtos e preferências de clientes, e sobre o 

desenvolvimento de modelos de análise para a identificação da melhor configuração para cada 

cliente fortalecendo o foco nas preferências destes, como em restrições técnicas, estéticas e 

financeiras. 

 Já Fern et al (2007, p. 16) discursa acerca das habilidades essenciais das empresas, 

destacando as capacidades de identificar e satisfazer as necessidades exclusivas de clientes 

individuais, integrar os produtos classe mundial de terceiros ao próprio produto ou serviço 

customizado, conseguir fornecedores com interesse em seu próprio sucesso, eliminar o 

desperdício (esforço, espaço e capital associados aos estoques), organizar indivíduos (com 

habilidades e conhecimentos) em grupos de trabalhos capacitados que se auto administrem e 

equilibrar recursos e vários projetos a fim de ser bem-sucedido na programação.  

Vidor (2014, p. 71-73), embora tenham focado mais na área de serviços, de acordo com 

os dados obtidos em estudos de autores a cerca do tema que conseguiu reunir e elencar as 

seguintes características predominantes e necessárias nos empreendimentos: 

 A estrutura/arquitetura de serviço organizada em famílias, plataformas, módulos 

e componentes; 

 Projetos adaptáveis obtidos por processos customizados; 

 Integração do cliente no processo de serviço, permitindo total atendimento de 

suas necessidades e expectativas; 

 Planejamento de marketing e marketing do serviço; 

 Sistemas de informação que funcionem como canais de comunicação; 

 Customização de Cadeia de Suprimentos; 

 Gestão de dados, configurações, etapas da prestação de serviço; 

 Determinação de custos por atividades; 

 Integração entre planejamento dos serviços e as metas da organização; 

 Agilidade e velocidade da prestação de serviço; 

 Ferramentas (engenharia concorrente, sistemas híbridos etc) e estratégias de 

produção (produção enxuta, produção em massa etc); 

 Criação de conhecimento através de retroalimentação de informações; 

 Técnicas de repetição, padronização, prototipagem e personalização. 
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Embora a Customização seja um modelo propício para muitos âmbitos, nem todos os 

tipos de produtos e/ou serviços se adaptam a este. A CM tende a aproximar mais do cliente, 

porém alguns recursos que os clientes procuram já são tradicionais e estabelecidos, os quais se 

torna provável que novos modelos entrantes não venham a gerar tantos resultados quanto os 

demais. Assim, para se utilizar o modelo, vai depender de qual o propósito e o que a 

organização quer vender e conquistar no cliente, portanto, isso também vai depender de qual 

tipo de organização/empreendimento que surgirá ou se adaptará no mercado. 

Embora em alguns segmentos industriais as iniciativas voltadas à 

personalização em massa já tenham se iniciado há mais de uma década, o 
caminho para tornar esta estratégia operacional nas empresas de confecção 

não se constituirá em tarefa fácil. Primeiro, pelo fato do conceito geral de 

personalização em massa ainda estar em evolução. Em segundo lugar, 

porque o conceito precisa ser trabalhado levando em consideração o 
ambiente em que a empresa opera e as características do produto a ser 

comercializado. Por fim, muitos dos equipamentos e sistemas necessários à 

efetiva implantação da tecnologia ainda se encontram em desenvolvimento. 
Apesar deste cenário, resultados já obtidos permitem indicar caminhos a 

serem seguidos no futuro. Neste sentido, levantamentos conduzidos em 

diferentes empresas que alcançaram sucesso explorando a heterogeneidade 

de sua base de clientes demonstrou que estas construíram competências em 
torno de um conjunto de recursos básicos. Embora os detalhes específicos 

sobre a natureza e as características destes recursos sejam dependentes do 

ambiente da empresa e/ou das características do produto, algumas 
habilidades são fundamentais para a empresa desenvolver a capacidade para 

personalização em massa. (ABDI e ABTI, 2015, p. 9-10) 

 

3.2 VANTAGENS COMPETITIVAS 

 

A vantagem competitiva pode ser definida como o ponto chave pelo qual faz com que 

os clientes optem pelos produtos ou serviços fornecidos por uma empresa em detrimento dos 

produtos e serviços oferecidos pelos seus concorrentes. 

A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma 
determinada empresa consegue criar para os seus compradores e que 

ultrapassa os custos fabricação pela empresa. O valor é aquilo que os 

compradores estão dispostos a pagar, e o valor superior provém da oferta de 

preços mais baixos do que os da concorrência por benefícios equivalentes ou 
do fornecimento de benefícios singulares que mais do que compensam um 

preço mais alto. (PORTER, 1989, p. 2) 

Segundo Porter (1989, p. 3-4) o primeiro determinante fundamental da rentabilidade de 

uma empresa é a atratividade de uma indústria, de acordo com a figura 4. A estratégia 

competitiva deve surgir de uma compreensão sofisticada das regras da concorrência que 

determinam a atratividade de uma indústria. A meta final da estratégia competitiva é lidar 

http://knoow.net/cienceconempr/gestao/cliente/
http://knoow.net/cienceconempr/gestao/servico/
http://knoow.net/cienceconempr/gestao/servico/
http://knoow.net/cienceconempr/economia/empresa-2/
http://knoow.net/cienceconempr/gestao/concorrencia/
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com e, em termos ideais, modificar estas regras em favor da empresa. Em qualquer indústria, 

seja ela doméstica ou internacional, ao produzir um produto ou um serviço, as regras da 

concorrência estão englobadas em cinco forças competitivas: a entrada de novos concorrentes, 

a ameaça de substitutos, o poder de negociação dos compradores, o poder de negociação dos 

fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes existentes. 

É com o balanceamento, visualização e trabalho em cima destas 5 forças competitivas 

que se sobressaem as grandes empresas que se destacam competitivamente. Assim, além de 

prover reconhecimento, essas empresas tendem a manterem-se no mercado, caso estejam 

constantemente atualizados com tais forças que constantemente os pressionam sempre ou para 

a melhora, caso acompanhe-as, ou para o atraso no mercado, caso não as aproveitem como 

ponto de melhoria. 

Figura 4: As cincos Forças Competitivas que determinam a rentabilidade da indústria 

 

  Fonte: Porter (1989, p. 04) 

Embora as empresas tenham características próprias que atraem as preferências dos 

consumidores, Porter (1989, p. 09) traz que a empresa deve e pode possuir baixo custo e/ou 

diferenciação (figura 5). 

A importância de qualquer ponto forte ou ponto fraco que uma empresa possui 
é, em última instância, uma função do seu impacto sobre o custo relativo ou a 

diferenciação. A vantagem do custo e a diferenciação, por sua vez, originam-

se da estrutura industrial. Elas resultam da habilidade de uma empresa em 
lidar com as cinco forças melhor do que seus rivais (figura 5). (...) Cada uma 

das estratégias genéricas envolve um caminho fundamentalmente diverso para 

a vantagem competitiva, combinando uma escolha sobre o tipo de vantagem 
competitiva buscada com escopo do alvo estratégico, onde ela deve ser 
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alcançada. As estratégias de liderança no custo e diferenciação buscam a 

vantagem competitiva em um limite amplo de segmentos industriais, enquanto 

a estratégia do enfoque visa a uma vantagem de custo (enfoque no custo) ou 
uma diferenciação (enfoque na diferenciação) num seguimento estreito. 

(PORTER, 1989, p. 09) 

Figura 5: Três Estratégias Genéricas 

  VANTAGEM COMPETITIVA 

  Custo Mais Baixo Diferenciação 

ESCOPO 

COMPETITIVO 

Alvo Amplo 1. Liderança de Custo 2. Diferenciação 

Alvo Estreito 3A. Enfoque no Custo 
3B. Enfoque na 

Diferenciação 

Fonte: Porter (1989, p. 10) 

Assim, enquanto Porter traz esses conceitos centrais as quais as organizações devem 

atentarem-se, Kotler traz outros conceitos complementares que vem a aperfeiçoar ainda mais 

o diferencial de uma organização no mercado. 

Segundo Philip Kotler (1995, p. 414), dois consultores de marketing, Michael Treacy e 

Fred Wiersema, oferecem uma nova classificação para as estratégias competitivas de 

marketing. Os consultores sugerem que as empresas conquistem posições de liderança pela 

distribuição de valor superior aos seus consumidores, podendo seguir qualquer uma das 

estratégias seguintes (chamadas de disciplina de valor), sendo que as empresas-líderes 

destacam-se por concentrar em apenas uma destas: 

 Excelência Operacional: Oferecer valor superior, liderando o setor em que atua 

no preço e na conveniência, tentando reduzir custos e criar um sistema enxuto e 

eficiente de distribuição de valor. Atende a consumidores que desejam produtos 

e serviços confiáveis, de boa qualidade, mas também baratos e acessíveis; 

 Intimidade com o consumidor: Entregar valor superior segmentando com 

precisão os seus mercados e depois modelando os seus produtos ou serviços para 

se ajustarem exatamente às necessidades de seus clientes-alvo, elaborando um 

detalhado banco de dados sobre os clientes para segmentar, focalizar o alvo e 

fortalecer seu pessoal de marketing para responder rapidamente as suas 

necessidades. Atende aos clientes dispostos a pagar um preço alto para obterem 

precisamente o que querem, e fará o possível para desenvolver a lealdade de 

longo prazo do cliente, oferecendo um valor duradouro para ele; 



29 
 

 Liderança de produto: Oferecer valor superior disponibilizando uma corrente 

contínua de produtos ou serviços de vanguarda, que tornam obsoletos seus 

próprios produtos e os dos concorrentes. Mantendo-se aberta a novas ideias, 

persegue incansavelmente novas soluções e tenta reduzir os tempos dos ciclos de 

produção para poder lançar novos produtos no mercado, rapidamente. Atende 

aos clientes que desejam produtos e serviços de máxima qualidade, 

independentemente dos custos em tempos de preço ou inconveniência.  

Assim, iremos observar no próximo subtópico a relação que as vantagens competitivas e 

a CM poderão possuir quanto as brechas que a produção do setor têxtil concede conforme 

suas características.  

 

3.3 SETOR TÊXTIL 

 

A indústria têxtil e de confecção é dividida em algumas principais etapas produtivas 

inter-relacionadas que se destacam em: fiação, tecelagem, acabamento e confecção (etapa 

foco desta monografia) que envolve as atividades de desenho, confecção de moldes, 

gradeamento, encaixe, corte e costura (ABDI e UNICAMP, 2009).  

Conforme a figura 6, Fluxo Produtivo da Cadeia Têxtil e de Confecção, pode-se 

observar inter-relação como também a independência entre cada elo do fluxo. Isso dar 

margem para interferência no método de produção, de forma a adaptar cada vez mais as 

exigências do mercado, devido também às possibilidades do uso de grandes tecnologias.  

Figura 6: Fluxo Produtivo da Cadeia Têxtil e de Confecção 

 

Fonte: Banco do Nordeste (2014, p. 02) 

A descontinuidade das operações possibilita flexibilidade na organização da produção e 

a existência de empresas com escalas de produção e níveis de atualizações tecnológicas 

diferentes. A tecnologia básica dos processos produtivos está incorporada aos equipamentos, 

não apresentando problemas de acesso. A evolução tecnológica ocorrida no processo 
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produtivo da indústria têxtil provém dos avanços ocorridos na produção das matérias-primas, 

especialmente no desenvolvimento de novas fibras sintéticas, bem como nas máquinas e 

equipamentos utilizados em todo o processo, o que caracteriza o setor têxtil como 

incorporador de tecnologia desenvolvida em outros setores (BANCO DO NORDESTE, 2014, 

p. 02). 

No Relatório de Acompanhamento Setorial Têxtil e de confecção, a ABIT e UNICAMP 

(2008) defendem que a descontinuidade do processo produtivo, com diferentes intensidades 

em termos de utilização de capital e mão de obra em cada etapa, somada às diversas 

possibilidades de utilização e combinação de matérias-primas, resulta em uma gama bastante 

ampla de opções quanto ao processo técnico utilizado, às formas de organização da produção 

e ao produto final desejado. Do ponto de vista tecnológico, em grande medida, o setor absorve 

as inovações tecnológicas desenvolvidas no setor de máquinas têxteis e no setor de fibras 

químicas. No entanto, as diferentes aplicações finais e as possibilidades de segmentação de 

mercado no elo final da cadeia colocam como elemento fundamental de competitividade a 

capacidade de diferenciar produtos e de atender de maneira flexível às mudanças nos padrões 

de preferência dos consumidores. 

Como resultado, as estratégias empresariais também são bastante 

diversificadas em termos de escalas de produção, diferenciação de produto, 

intensidade na utilização de capital ou mão de obra, integração vertical ou 
especialização em etapas específicas. Essas opções variam de acordo com a 

especificação desejada do produto final (aparência, textura, padronagem, 

flexibilidade, etc.) e com o mercado que se deseja atingir (de uso doméstico 
ou industrial, de produtos de moda ou padronizados, para faixas de renda 

elevada ou baixa, etc). (ABDI e UNICAMP, 2008, p.4) 

Assim, é um setor que está sempre exigindo atualizações tecnológicas tanto no seu 

maquinário quanto nos seus métodos de chegar ao cliente. É com base nesses aspectos que as 

organizações devem atentar-se para conseguir e/ou manter a consolidação no mercado diante 

os demais concorrentes.  

 

3.4 VISÃO PANORÂMICA DO SETOR TÊXTIL 

 

Nesse capítulo iremos abordar sobre a situação econômica e financeira do mercado 

têxtil, trazendo dados de grandes organizações pesquisadoras que analisam constantemente o 

crescimento e decrescimento do setor. Para tanto, inicialmente trazemos um panorama 

mundial e logo após, afunilamos para os dados brasileiros. 
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3.4.1 CENÁRIO MUNDIAL 

Segundo o Informe Técnico do ETENE (2014), no panorama mundial a Ásia lidera a 

produção na Indústria Têxtil, participando com cerca de 2/3 do total fabricado, tendo em vista 

que (tabela 1) só a China, além de representar o maior mercado consumidor de produtos 

têxteis, é responsável por 50,7% da produção desses produtos mundialmente. Nessa mesma 

perspectiva, com 2,5% de participação na produção mundial têxtil, o Brasil se destaca na 5° 

colocação. 

Tabela 1: Ranking Mundial de Produção Têxteis – 2011 

Colocação Países 
Quantidade Produzida* 

(1.000 t) 

Participação 

% 

1° China/Hong Kong 41.461 50,7 

2° Índia 5.669 6,9 

3° Estados Unidos 4.403 5,4 

4° Paquistão 2.296 2,8 

5° Brasil 2.011 2,5 

6° Indonésia 1.952 2,4 

7° Taiwan 1.874 2,3 

8° Turquia 1.545 1,9 

9° Coréia do Sul 1.483 1,8 

10° Tailândia 933 1,1 

11° México 759 0,9 

12° Bangladesh 663 0,8 

13° Itália 636 0,8 

14° Rússia 562 0,7 

15° Alemanha 448 0,5 

 Outros 15.152 18,5 

 Total 81.847 100 

*Calculado com base no consumo industrial de fibras e filamentos 

Fonte: IEMI/ABIT/IEMI, Bradesco 

Ainda assim, conforme tabela 2, no Ranking mundial, o Brasil ocupa a 4ª colocação em 

2011 de produtos confeccionados, produzindo em torno de 1.258 mil toneladas de produtos 

têxteis.  

Tabela 2: Ranking Mundial de Produtos Confeccionados – 2011 

Colocação Países 
Quantidade Produzida 

(1.000 t) 

Participação 

% 

1° China/Hong Kong 22.582 47,2 

2° Índia 3.416 7,1 

3° Paquistão 1.497 3,1 

4° Brasil 1.258 2,6 

5° Turquia 1.216 2,5 

6° Coréia do Sul 1.003 2,1 

7° México  991 2,1 

8° Itália  913 1,9 

9° Malásia 684 1,4 
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10° Taiwan  679 1,4 

11° Polônia 679 1,4 

12° Romênia 567 1,2 

13° Indonésia 519 1,1 

14° Bangladesh 496 1,0 

15° Tailândia 448 1,0 

 Outros 10.840 22,7 

 Total 47.829 100 

Fonte: IEMI/ABIT/IEMI, Bradesco 

Constantes dados tem mostrado que o mercado têxtil tem sido um potencial lucrativo, 

diante dos números positivos coletados pelas principais fontes de pesquisa. 

O comércio internacional de produtos têxteis (inclusive fibras) tem crescido 
de forma expressiva nas duas últimas décadas, passando de US$ 104 bilhões 

em 1990 para US$ 332 bilhões em 2012. (IEMI, 2013, apud BANCO DO 

NORDESTE, 2014) 

Observando o gráfico 1, pode-se destacar que somente a China é responsável por quase 

1/3 (29,5%) das exportações mundiais de produtos têxteis, incluindo fibras, estando o Brasil 

em uma posição distante: 21ª, exportando em torno de apenas 1% de total exportado. 

Gráfico 1: Principais países exportadores de produtos têxteis* - 2012 – US$ milhões 

 
*Inclui Fibras 

Fonte: IEMI/ITC – International Trade Center, citado por IEMI (2013) apud BANCO DO 

NORDESTE (2014) 

Assim, o Banco do Nordeste (2014) afirma que 

Apesar do Brasil estar entre os cinco maiores fabricantes mundiais de 
produtos têxteis manufaturados, a sua produção é essencialmente voltada 

para o mercado interno. (...) pode-se afirmar que o país não tem condições de 

influenciar preços no mercado mundial. Desta forma, o Brasil deve 
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preferencialmente ocupar nichos de mercado, tendo em vista a dificuldade de 

competir em preço com os produtores da Índia e principalmente da China na 

maioria dos produtos. 

Assim, pode-se inferir que, diante das dificuldades que o Brasil encontra no panorama 

mundial na questão de exportação e tendo em vista o seu grande poder produtivo diante do 

ranking mundial, o modelo de Customização em Massa pode ser um ponto destaque para o 

mercado brasileiro têxtil.  

 

3.4.2 CENÁRIO BRASILEIRO 

Os dados de 2015 do TexBrasil, Programa de Internacionalização da Indústria Têxtil e 

de Moda Brasileira que atua junto às empresas do setor têxtil e de confecção no 

desenvolvimento de estratégias para conquistar o mercado global, mostra que o setor têxtil é 

um mercado promissor tanto para novos entrantes como para empresas já consagradas. Assim, 

podemos observar na figura 7 estes dados que alavancam este mercado e o torna atraente. 

Figura 7: Dados da Indústria Têxtil e de Confecção em 2015 no Brasil 

 
Fonte: TexBrasil 

Segundo relatório da Associação Brasileira de Indústria Têxtil - ABIT, divulgado em 26 

de janeiro de 2017, há uma alta de 1% na produção de vestuário contra queda de 6,7% em 

2016. A produção de têxteis também indica crescimento de 1% contra -5,3% no ano anterior. 
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A perspectiva é de que o faturamento do setor têxtil e de confecção brasileiro seja de US$ 

40,2 bilhões, significando um aumento de 4,6% em relação ao ano de 2016. 

A ABIT (2017) indica que para este ano, a perspectiva é de que o déficit da balança 

comercial seja de US$ 3,7 bilhões, com aumento de 10% nas importações (1,21 milhão de 

toneladas) e de 5% nas exportações do setor (209 mil toneladas). 

Dentre os principais fatores para essa perspectiva estão a estimativa de que a 
economia brasileira voltará a crescer, mesmo que muito modestamente, a 

continuidade na redução das taxas de juros, alguma melhoria do mercado de 

crédito, inflação em patamar mais próximo do centro da meta e um aumento 
da confiança das empresas e do consumidor. (ABIT, 2017) 

De acordo com o Gráfico 2, pode-se observar que o saldo negativo da Balança 

Comercial em 2015 observado na figura 6, só demonstra a grande aderência da população 

brasileira à produtos importados. A abertura do mercado brasileiro consagrou a presença de 

produtos estrangeiros competindo rigorosamente com os produtos fabricados no Brasil. Isso 

colaborou com consolidação ainda maior da participação da China com tamanho crescimento 

e destaque também no setor têxtil, sendo este o país que mais importa para o Brasil. 

Gráfico 2: Importações de Produtos Têxteis – Países de Origem (2015) 

 
Fonte: IEMI, Bradesco 
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Em um relatório elaborado pela ABIT e ABDI em 2015, sobre a Confecção do Futuro 

que tem uma Visão do setor para o ano 2030, destaca que no contexto brasileiro e mundial 

preconizam-se as seguintes tendências:  

 CM;  

 Qualidade do produto certificada;  

 Vendas pela internet;  

 Integração mercadológica na cadeia de valor apoiada em Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC);  

 Gestão profissionalizada;  

 Rápido tempo de resposta (time to Market). 

 

4. DISCUSSÕES SOBRE O TEMA 

 

O comitê homólogo europeu (EURATEX, 2006) apud ABDI (2010, p. 35) aponta que 

para sobreviver na economia do conhecimento, o setor T&C brasileiro dependerá da agilidade 

de sua indústria no sentido de produzir inovações, de desenvolver os processos mais 

avançados, flexíveis e eficientes no uso de recursos e de concentrar suas estruturas e 

operações de negócio na evolução constante das necessidades de seus consumidores.  

Ao enfatizar a produção de roupas intensivas em tecnologia, o setor volta a 

exercer atração sobre aquela indústria pela multiplicação de oportunidades 
de negócios e pela criação de novos mercados. Além disso, o cruzamento 

com outras cadeias introduz novos mercados mais ricos e mais intensivos em 

tecnologia, com maior disponibilidade de recursos para P&D. Reduz-se o 

mercado de roupas tradicionais, ganham-se mercados de roupas de alta 
tecnologia associadas à indústria de comunicação e do entretenimento. 

(ABDI, 2010, P. 35/36) 

Estes novos desafios que são lançados a empresas e profissionais do ramo, exige 

também que haja uma radicalização em todo o modo de trabalho. Por um lado a busca por 

maquinários que atenda a tal demanda e proposta que a empresa tende a lançar no mercado. 

Por outro, profissionais habilitados a manusear essas máquinas e que saibam o momento certo 

de fazer a intermediação entre empresa ou maquinário e exigências dos seus clientes (observar 

figura 9). 

Um destes preciosos maquinários é a impressora 3D
5
, equipamento que pode ser 

utilizado em diversas áreas mercantis como uma das possibilidades de customização do 

                                                             
5 Processo de criação de um objeto em 3 dimensões a partir de um modelo digital. (AZEVEDO, 2013) 
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produto final. Dentre os diversos segmentos, na área de confecção têxtil já existe indícios de 

aplicação. Deursen, em um editorial publicado em 2013 em uma subseção da revista ABRIL 

traz que as vantagens à utilização deste equipamento são leveza, conforto e durabilidade, 

porém a desvantagem ainda é o preço.  

Em 2011, os vestidos 3D da holandesa Iris van Herpen figuraram entre as 50 

melhores invenções da revista americana Time. Em vez de prancheta e 
tesoura, ela usou computador e impressora para criar roupas, sapatos e 

acessórios. Outra iniciativa vem do estúdio de moda americano Continuum 

Fashion. Ele vende peças como o biquíni N12, feito de náilon e sem um 

único ponto de costura – característica dessa possível nova moda 3D, já que 
a tecnologia permite a impressão por inteiro da peça. Já a linha de sapatos 

Strvct, da mesma loja, é impressa em borracha texturizada, com 

revestimento de couro. “Designers de moda gostam de náilon porque é leve e 
barato. Mas materiais como vidro, acrílico e cerâmica já estão sendo 

usados”, diz a estilista da Continuum, Jenna Fizel. A ideia é que, pela 

internet, o cliente possa escolher cor, tamanho e modelo que pretende levar 
para casa. (DEURSEN, 2013) 

Segundo Azevedo (2013) faz um estudo sobre o projeto e utilização da impressão em 

3D, analisando alguns principais pontos que impactam na aderência do mercado. Como um 

modo de demonstrar as vantagens e desvantagens de sua utilização, compara a Impressora 3D 

com a injeção de plástico
6
 e a usinagem

7
 (gráfico 3). 

Gráfico 3: Comparativo de desempenho de diferentes meios de produção 

 

Fonte: Azevedo (2013) 

                                                                                                                                                                                              
Em 1984, Charles Hull fez a primeira impressora 3D, que, em vez de tinta no papel, constrói objetos camada a 

camada. Nos últimos anos que realmente teve sua disseminação que acarretou na sua evolução e barateamento. 

(DEURSEN, 2013) 
6Processo em que o seu objetivo final é derreter o polímero e esculpi-lo de acordo com o molde e a finalidade do 

material. 
7Processo ou efeito de talhar, de trabalhar uma peça bruta com máquina-ferramenta para dar-lhe a forma final. 

Considera-se: 
5 – ótimo 

4 – bom 

3 – regular 

2 – ruim 
1 – péssimo 
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 Um dos pontos que Azevedo (2013) chama atenção é o desperdício produzido nos 

meios de produção que compara no seu estudo. Esse é um ponto de destaque que impacta no 

custo de produção e que, se bem analisado, irá fazer parte da composição do preço de venda 

passado para os consumidores. Por isso, também, observa-se que o bom custo de produção 

atrelado ao uso da impressora 3D deve-se ao fato de que não gera sobras e por, em 

comparação, mantém um preço de maquinário mais barato. No entanto, em seus testes, 

chegou-se que a produtividade é comprometida, pois não consegue imprimir grandes tiragens 

em baixíssimo intervalo de tempo. 

Assim, podemos destacar também, a Visão de Futuro (VF) do setor têxtil que os 

pressupostos do Comitê Gestor do projeto foram estimulados a vislumbrar
8
, em 2008, na 

primeira reunião de trabalho realizada pela ABIT (ABDI, 2010, p. 43-47). Em um processo de 

síntese, foram selecionadas e aglutinadas as ideias que os participantes consideraram mais 

representativas (figura 8): 

Figura 8: Ideias mais representativas para formulação de VF, sintetizadas pela ABIT - 2008 

 

Fonte: Elaborado de acordo com ABDI (2010, p. 44-49) 

Pode-se observar que os grandes precursores que participam desse projeto já almejam 

algo melhor/inovador, e demonstram uma forte presença de ideias que traduzem um ambiente 

mais seletivo e individualista por parte das exigências dos consumidores. Destaques que 

                                                             
8Os participantes da oficina apresentaram, livremente, uma lista de possíveis acontecimentos, conceitos e 

expectativas que deverão caracterizar o futuro do setor T&C brasileiro. ABDI (2009, p. 43) 
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envolvem fortemente as escolhas dos potenciais clientes, fazem referência de onde será 

aplicados os principais investimentos de renovação no setor têxtil, abrindo chances para a 

entrada da CM. 

Assim, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) com o intuito de 

cumprir o objetivo de contribuir para a articulação, construção, coordenação, monitoramento 

e avaliação de uma estratégia competitiva para a cadeia Têxtil e Confecção, em um prazo de 

15 anos lançado pelo Programa de Competitividade Setorial, apresenta no estudo prospectivo 

setorial um diagrama estratégico com VF para 2023 (Figura 9). 

Pode-se observar que o Diagrama Estratégico só reafirma o que já foi posto 

anteriormente: o uso de tecnologias mais atualizadas é o ponto crucial para a reformulação do 

modo de produção, inclusive de confecção têxtil e todo o suporte/ adaptação do pessoal capaz 

de manusear tais equipamentos. Contudo, é importante observar que é necessário um trabalho 

de mercado para mostrar sua participação significativa. Os produtos têxteis sofrem bastantes 

com a concorrência de produtos importados no Brasil tanto como no comércio exterior.  

Figura 9: Diagrama de estratégia para 2023 elaborado pela ABDI 

Fonte: ABDI (2010, p. 34) 

A Federação Global de Associações para a Comunidade de Imagens - FESPA
9
, em uma 

publicação feita em 11 de julho de 2017, a aponta que a produção de vestuário é uma área 

                                                             
9Federação Global de Associações para a Comunidade de Imagens, fundada em 1962, mantém associações 

presentes em 37 países (incluído o Brasil) de vários continentes. O seu principal objetivo é compartilhar 
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significativa de crescimento e migração do analógico para a produção digital: “digital foi 

evidente como chave aqui, com mais da metade dos entrevistados esperando que a produção 

digital de vestuário se torne uma importante alternativa para a tradicional impressão 

serigráfica dentro de dois anos”. No resultado do FESPA Print Census
10

 indicou que 27% dos 

entrevistados já se envolveram em impressão de vestuário, com 81% vendo crescimento neste 

segmento, o mais alto de qualquer aplicação crescente.  

O investimento, particularmente dentro das tecnologias digitais para têxtil, 

seguem altas na agenda para muitos prestadores de serviços de impressão; na 
FESPA 2017, havia um número significativo de anúncios de novas soluções 

de impressão têxtil de muitos fornecedores. (FESPA, 2017) 

Segundo ABDI (2010, p. 81), o uso intensivo de conhecimento científico para o 

desenvolvimento de novos materiais e estruturas têxteis deverá intensificar a interação da 

roupa com o usuário, aumentando as expectativas de versatilidade do vestuário. O espectro de 

funcionalidade amplia-se em suas características estéticas, organolépticas, comunicativas, 

preventivas, protetoras e complementares: formas, cores e sensações dinâmicas; integração 

com dispositivos telemáticos; proteção biológica e barreira físico-química; base de 

armazenamento, transmissão e de geração de energia.  

A FESPA (2017) destaca então que a CM com base on line tem permitido a muitos 

usuários entrar em novas áreas de negócio com sucesso, e alcançar melhores taxas de 

crescimento. 

A CM foi uma das soluções europeias indicadas pelos especialistas que compuseram a 

pesquisa realizada pela ABDI (2010) para ser implantada no Brasil como solução para 

melhorar a posição atual da produção interna frente ao mercado têxtil. Já para (ABIT e ABDI, 

2015) numa reunião com diversos representantes substanciais do setor têxtil, a CM já é uma 

realidade que pode não ser só como uma solução no papel, mas também uma realidade que 

pode ser aplicada e observada na Confecção do Futuro brasileiro.  

A utilização de soluções europeias deveu-se ao limiar de conhecimento científico em 

que se baseia a proposta de estudo, contraposta ao grau de desenvolvimento tecnológico do 

setor no Brasil. A experiência dos especialistas assume, assim, caráter dual, repartindo-se em 

conhecimento teórico, de cunho puramente bibliográfico, sobre os desenvolvimentos técnico-

científicos de ponta e conhecimento empírico, porém obsoleto, devido ao baixo grau de P&D 

da indústria de transformação no Brasil quando se trata de características de produtos e 

                                                                                                                                                                                              
conhecimentos e melhores práticas para ajudar a melhorar os padrões da indústria. Ele se reinvestir na 

comunidade global de imagens oferecendo plataformas para fornecedores de soluções para se manter atualizado 

com os desenvolvimentos da indústria e encontrar maneiras de melhorar seus negócios e rentabilidade. 
10Resultado da pesquisa realizada pela FESPA em sua comunidade global em 2014/2015. 
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processos industriais. Sendo assim, optou-se por adotar áreas e linhas sugeridas na Plataforma 

Tecnológica da European Apparel and Textile Organization (EURATEX, 2006), resultado de 

amplo estudo realizado para fortalecer a indústria T&C europeia com base em suas 

capacidades internas de pesquisa, inovação e design, quando se trata de características de 

produtos e processos industriais (ABDI, 2010, p. 95-103). 

Assim, ao decorrer deste trabalho pode-se afirmar o enfoque de Vidor (2014) 

apresentado neste trabalho no item 3.1.2 (p. 25.), onde elencaram as características 

predominantes e necessárias nos empreendimentos que utilizam ou que pretendem utilizar a 

CM. Na prática pode ser constatado que parte desses aspectos introduzem nas empresas e 

observa-se nos casos práticos apresentados no próximo subtópico. 

Pode-se então elaborar a Tabela 3 com dados qualitativos encontrados, de forma a 

confrontar os melhores desempenhos de consideráveis fatores observados entre a utilização da 

Produção em Massa e a Customização em Massa. 

Tabela 3: Melhores desempenhos – Produção em Massa x Customização em Massa 

 MELHORES DESEMPENHOS 

 PRODUÇÃO EM 

MASSA 

CUSTOMIZAÇÃO 

EM MASSA 

Custo com Maquinário X  

Custo de Mão de Obra X  

Custo do Produto Final X  

Fidelização do cliente  X 

Interação com o cliente  X 

Modularidade do produto   X 

Produtividade X  

Resposta a produtos substitutos  X 

Valor Agregado ao produto final  X 

Variedade de Produtos  X 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados das pesquisas bibliográficas 

A Produção em Massa pode liderar nos seguintes pontos: Custo com maquinário, por 

conta de utilizar equipamentos mais tradicionais e mais fáceis de encontrar no mercado; Custo 

de Mão de Obra, por necessitar de menos especialização destes; Custo do Produto Final, pela 

aplicação de menos recursos diretos e indiretos na fabricação; e Produtividade, por aproveitar 

melhor os recursos aplicados e ter menos interferências durante a fabricação. Já a 

Customização em Massa se destacou nos seguintes pontos: Fidelização do Cliente, levando-se 

em conta que é capas de se adaptar as exigências necessárias; Interação com o cliente, por 
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conta da possibilidade de interferências no processo produtivo e resposta às suas exigências; 

Modularidade do produto, contando-se que os maquinários permite que seja formulado um 

projeto/modelo, antes que o produto comece a ser fabricado; Respostas a produtos substitutos, 

por conseguir se adaptar mais rapidamente as necessidades que lhes são impostas pelo 

mercado; Valor Agregado ao produto final, levando-se em conta que os consumidores são 

capazes de selecionar aspectos que condizem com suas necessidades, não superando nem 

deixando aquém; e Variedade de Produtos, por proporcionar maior flexibilidade durante o 

processo produtivo, com menos séries contínuas. 

 

4.1 ESTUDOS DE CASO 

  

Como modo de que a customização têxtil já é realidade no mercado brasileiro e que 

vem a ser um ponto atraente para grandes empreendedores, este tópico vem a trazer estudos 

de casos de duas distintas empresas que se mantém no mercado.  

Primeiramente, no tópico 4.1.1, apresenta-se o estudo de caso elaborado e analisado por 

Machado e Moraes (2010), onde se pode observar a presença de uma empresa de produção 

em massa que escolheu por aderir o modelo de customização em massa para melhorar o seu 

rendimento, desfrutando de um mercado mais específico. Os resultados encontrados pelos 

autores, no estudo, são positivos. A empresa conseguiu diminuir o capital de giro e praticar 

preços até 30% superiores aos produtos oferecidos de forma massificada.  

Pode-se observar que de acordo com a literatura de Kotler (1995), a empresa manteve 

um perfil de liderança em intimidade com o consumidor, pois foi capaz de observar a 

necessidade de mercado e modelar os seus produtos para se ajustarem exatamente às 

necessidades de seus clientes-alvo, fortalecendo seu pessoal de marketing para responder 

rapidamente as suas necessidades. Além disso (PORTER, 1989), aproveitou uma 

oportunidade de mercado e ofereceu a tendência que outros concorrentes poderiam oferecer, 

trazendo assim produtos que podem ser substitutos aos massificados ou não. 

No tópico 4.1.2, traz o caso prático da empresa Camisetaria Turquesa que pode ser 

observado no link: <http://www.camisariaturquesa.com.br/>. Foi possível observar nessa 

empresa a presença e aprimoramento da TIC como um ponto crucial para a aplicação da CM. 

Conforme já citado de Fern et al (2007, p. 18),  que a especialização em projetar interfaces 

permitam que os produtos e serviços ‘melhores da classe’ sejam perfeitamente combinados 

em uma experiência feita sob medida para um cliente específico. 
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4.1.1 EMPRESA NÃO IDENTIFICADA 

 

A Empresa atua no mercado varejista de roupas masculinas e possui, aproximadamente, 

500 funcionários distribuídos nas suas 16 lojas. Além disto, também é detentora de uma 

fábrica que produz cerca de 150.000 peças/ano, possui 6.000 m
2
 de área construída, e 

apresenta, aproximadamente, 300 funcionários em seu quadro funcional. 

A customização pode ocorrer em dois pontos distintos: no projeto e a partir da 

fabricação.  

No primeiro modelo, diz respeito à implementação de pedidos que não podem ser 

atendidos por meio dos modelos armazenados no banco de dados da Empresa, necessitando o 

desenvolvimento de novas peças componentes e, muitas vezes, novos fornecedores. Este não 

é o foco deste trabalho, pois, conforme a figura 3, na caracterização de Lampel e Mintzberg 

(1996), pode ser indicada como uma customização pura. 

Já no segundo modelo, na caracterização de Lampel e Mintzberg (1996) (figura 3), 

indica melhor o objeto de estudo, pois, a depender das exigências dos clientes, pode ser 

identificada como Padronização Customizada ou Customização Sob medida. Assim, nesse 

modelo, a personalização se inicia na fabricação, por meio de ajustes virtuais dos 

componentes padronizados (e arquivados em banco de dados) para atender às dimensões do 

cliente. 

Os esforços para disponibilização de produtos sob medida se basearam na hipótese de 

que certas pessoas ficariam mais satisfeitas se uma determinada roupa fosse feita de maneira 

exclusiva, sem adaptações. Como destaca o Vice-Presidente da Empresa: 

[...] motivamo-nos com a experiência da Levi’s nos Estados Unidos e 

acreditamos que poderíamos reproduzir algo semelhante aqui no país. [...] 
Acreditamos que o trabalho tradicional do alfaiate, o qual praticamente se 

esgotou, poderia ser revivido agregando tecnologia de informação, por meio 

de computadores que permitissem o desenho do modelo e ajuste dos detalhes 
para que a roupa fique verdadeiramente personalizada. (VICE-

PRESIDENTE DA EMPRESA apud MACHADO e MORAES, 2010, p. 9-

10) 

Para o Diretor Industrial, “a customização em massa é um diferencial incomparável. 

Percebemos que havia uma demanda reprimida no mercado e nos esforçamos para atuar neste 

nicho”. 

Atualmente, são oferecidos mais de 5.000 tipos de tecidos, 40 modelos diferentes por 

produto ofertado, 50 tipos de couro, oitenta tamanhos padrões (que são ajustados a cada 

cliente), possibilidade de customizar o nome do cliente nas peças, enfim, há uma diversidade 

de opções. Além disto, periodicamente, incluem-se novos modelos ao sistema de 
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customização em massa. Desta forma, a base de dados se amplia constantemente, pois se está 

inserido em um setor que a moda é que dita os modelos e esta se encontra constantemente em 

mutação.  

A customização em massa é uma filosofia de trabalho. No momento em que 

temos a possibilidade de ampliar as vendas, iremos incluir novos modelos no 

sistema que possam atender da melhor forma possível os desejos dos 
clientes. (DIRETOR INDUSTRIAL DA EMPRESA apud MACHADO e 

MORAES, 2010, p. 10) 

 

4.1.2 CAMISETARIA TURQUESA 

A empresa de confecção masculina Turquesa São Paulo, fundada por Christiano 

D´Carlos, segue a tradição familiar em Alfaiataria e tem sede na Al. Lorena, 1.304 – Jardins - 

São Paulo – SP. Como especialidade tem a venda de Ternos e Camisas sob Medida que 

passam por etapas que vão desde a escolha dos tecidos até o acabamento com as 

personalizações desejadas pelo cliente. 

Inicialmente, o empreendimento era liderado pelo pai do atual proprietário e seguia um 

modelo de atelier que era frequentado por empresários, executivos, políticos e artistas de 

grande expressão no cenário nacional e mundial. Foi um período em que desfrutou-se 

aprendizados para entender os gostos e desejos dos clientes, sempre exigentes e que buscavam 

exclusividade. 

Durante muitos anos trabalhou com a marca Christiano D´Carlos, exclusivamente sob 

medida, conquistou clientes em diversos segmentos e pôde se estabelecer como um 

profissional reconhecido no mercado. Em pouco tempo a qualidade e o corte das camisas se 

tornaram referência no mercado e mais uma vez uma nova oportunidade surgiu: a de criar e 

desenvolver uma nova marca de camisas, a Turquesa São Paulo, com uma proposta 

diferenciada em oferecer produtos e serviços personalizados, além da linha sob medida que já 

era referência de qualidade. 

Entender a real e legítima necessidade do cliente, em todo seu contexto, é 

fundamental para oferecer aquilo que ele precisa, de acordo com o seu 

momento. Não o que é mais interessante para o vendedor ou para a marca. 
Não necessariamente o mais caro nem o mais barato e sim aquilo que ele 

realmente precisa, naquele momento e para aquela finalidade. Acredito que o 

grande valor, como profissional, não está em oferecer uma infinidade de 
possibilidades e sim poder atender o cliente da forma como ele precisa e 

quer ser atendido, instruindo quando necessário, auxiliando para 

proporcionar uma ótima experiência sob medida. (CHRISTIANO 

D´CARLOS) 

A empresa, desde 1990, oferece em torno de 1500 tipos de tecidos e já teve em média 

20.000 atendimentos através dos seus canais de vendas. Atualmente, trabalha com dois 

http://www.christianodcarlos.com.br/
http://www.christianodcarlos.com.br/
http://www.christianodcarlos.com.br/
http://www.christianodcarlos.com.br/
http://www.christianodcarlos.com.br/
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modelos denominados em: Sob Medida e Sob Encomenda. No primeiro modelo é mais 

exclusivo, com agendamento de horário e acompanhamento profissional presencial durante 

todo o período de escolha realizada pelo cliente. No segundo modelo (foco deste trabalho), há 

a interação do cliente através do site da empresa, fazendo as escolhas relativas as necessidades 

que deseja sanar. Assim, demonstraremos os passos que o consumidor persegue até chegar ao 

produto final, diante do segundo modelo. 

O primeiro passo é a escolha do modelo (figura 10). São disponibilizados 3 tipos de 

modelos que podem ser escolhidas de acordo com o estilo procurado pelo cliente. Além disso, 

há a escolha do comprimento da manga. 

Figura 10: Passo 1 - Escolha do modelo 

 

Fonte: Site da Camisetaria Turquesa São Paulo 

Como complementação há as demonstrações das medidas, detalhadamente, de acordo 

com o tamanho em que será escolhido e de acordo com o modelo escolhido no primeiro 

passo, além de um breve conceito sobre o modelo. Pode-se observar na figura 11, de acordo 

com o modelo “Slim Fit” escolhido na simulação. 

Figura 11: Complementação do passo 1 - Detalhamento do modelo Slim Fit 

 

Fonte: Site da Camisetaria Turquesa São Paulo 



45 
 

O passo 2 já foca nos detalhes da camisa. Assim é dividido entre 4 fases: escolha do 

colarinho com 3 opções (figura 12), escolha do punho com 8 opções (figura 13), escolha da 

vista com 3 opções (figura 14) e escolha do bordado com 3 opções (figura 15). Além disso, 

nos passos finais, há escolha de com ou sem bolso. 

Figura 12: Passo 2 - Escolha do Colarinho 

 

Fonte: Site da Camisetaria Turquesa São Paulo 

 
Figura 13: Passo 2 - Escolha dos Punhos 

 

Fonte: Site da Camisetaria Turquesa São Paulo 

 

Figura 14: Passo 2 - Escolha da Vista 

Fonte: Site da Camisetaria Turquesa São Paulo 
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Figura 15: Passo 2 - Escolha do Bordado 

 

Fonte: Site da Camisetaria Turquesa São Paulo 

No passo 3 há a escolha do tipo de tecido (figura 16), que leva após a (figura 17) ao 

leque de cores disponibilizadas. São mais de 2.000 opções em cores, texturas e padrões. Na 

simulação, foi escolhido o tipo de tecido “quadriculado”. 

Figura 16: Passo 3 - Escolha do Tecido 

 

Fonte: Site da Camisetaria Turquesa São Paulo 
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Figura 17: Complementação do passo 3 – Leque de cores do tipo de tecido Quadriculado 

 

Fonte: Site da Camisetaria Turquesa São Paulo 

A exigência pela customização foi observada pelo gestor da empresa nos seus 

pontapés iniciais do negócio. Embora trabalhando, sobretudo, com seu canal digital, a 

estratégia da empresa foi bem delineada para um público específico, que detém de desejos 

particulares mas que também estavam dispostos a pagar por esse custo de oportunidade. Este 

delineamento chama atenção pela percepção assertiva de ambas as partes envolvidas no 

processo de venda: cliente x empresa.  

Pode-se observar como a importância da aplicação de TI bem detalhada pode 

comprometer e facilitar a interação entre empresa x cliente, fazendo com que distancie a 

frustração do real produto final, seja cada vez mais distanciada.  

A elaboração do esboço traduz por um lado o leque de opções/bases que a empresa 

tem para oferecer, pontos estes que não podem haver interferências bruscas dos consumidores 

pois compreende-se que são os pontos inalteráveis do projeto aplicado no processo produtivo. 

Alguns recursos que os clientes procuram já são tradicionais e estabelecidos, conforme já 

citado no item 7.1.2 (p. 26), ou seja, traduzem um módulo pré-determinado pela empresa que 

objetiva o ponto crucial até onde está pode atender em questão de diferenciação exigida pelos 

consumidores. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa objetivou analisar as oportunidades no mercado de confecções 

têxteis no Brasil, que propiciem tendência e vantagens competitivas para os próximos anos, 

focando na estratégia da customização em massa. Para tanto se realizou uma pesquisa 

bibliográfica, com análise documental, partindo de uma abordagem qualitativa, de natureza 

descritiva, utilizando dados secundários de análises de mercado de Associações do ramo têxtil 

e a aplicabilidade em dois estudos de casos que mais se aproximaram do tema proposto. 

Verificou-se que a CM, embora pouco disseminada na prática do mercado brasileiro, já 

tem se tornado presente como um modo de corroborar para a vantagem competitiva de uma 

empresa frente as suas concorrentes. O modelo é propício tanto para novos entrantes como 

para empreendimentos já consolidados no mercado. Muitas dos casos destas últimas, mantém 

tanto o modo tradicional de produção quanto implementa a CM: por um lado, para analisar a 

aceitação dos seus clientes quanto ao produto ou o meio em que esse produto é apresentado; 

por outro lado, para não deixar que os seus clientes já fidelizados procurem por produtos 

substitutos, por conta da interrupção da produção, podendo posteriormente, continuar uma 

empresa com modos de produção híbridos ou optarem por um dos modos.   

Ao analisar-se a proposição final, fica evidente que uma das grandes mudanças a ser 

adotada pela nova Indústria de Confecção não se traduz apenas em equipamentos totalmente 

automatizados, mas sim em uma completa filosofia de inovação tanto nos processos 

produtivos como nos processos gerenciais. A forte adoção de técnicas de gerenciamento de 

pessoal, por exemplo, evidencia que grande parte do sucesso desta fábrica passa pelas pessoas 

e não está apenas na utilização de máquinas automáticas. Por conta disso, a importância do 

aprimoramento das técnicas de pessoal e de seus conhecimentos é crucial na aplicabilidade do 

melhoramento e atualização do sistema produtivo têxtil. 

Concretizou-se que a modularidade é o ponto inicial da interação com o cliente, 

observando pela capacidade dos recursos e processos produtivos sejam capazes de apresentar 

grandes flexibilidades. Sujeito assim a dispêndio de tempo e recursos materiais, pessoais e 

tecnológicos. 

Para melhor implementar o modelo, as empresas devem ter uma base estrutural capaz de 

adaptar seus recursos organizacionais para estarem todos de acordo com o modo de produção, 

além de garantir que a integração entre todos os elos da cadeia de produção. O modo como 

essas empresas irão aplicar e manter os seus recursos em prol da CM, pode ser positivo ou 
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negativo para o futuro da empresa. As vantagens competitivas alcançadas pelas organizações 

estão no ponto de equilíbrio e acesso as composições que exigem sua aplicabilidade. Este 

pode ser um entrave para pequenas empresas entrantes no mercado. 

As pessoas tendem a procurarem produtos mais individualizados e adaptados aos seus 

gostos e necessidades, assim, o modelo de CM propicia as empresas, a capacidade de atender 

a tal demanda que só vem crescendo ultimamente. No entanto, esses consumidores só exigem 

também aquilo que estão ao alcance de pagar, não só pela necessidade e sim, juntamente, pela 

capacidade. Trabalho da empresa como um ponto de estudo e análise do seu real público alvo. 

Também pode-se observar que assim como indica nos estudos bibliográficos, na prática, 

o que mais está atrelado ao CM é o investimento em Tecnologias da Informação. É a partir da 

reunião de banco de dados e de plataformas tecnológicas que torna mais propício e prático 

para a utilização dos consumidores. Desse modo, é através do TI que haverá uma 

comunicação mais assertiva, a fim de o produto final ser realmente como o 

esperado/imaginado.  

Em âmbito nacional, o mercado têxtil ainda é muito regido por produtos importados que 

provém de custos de produção, notoriamente, mais baixos, embora a maior parte da produção 

brasileira seja destinada a consumo interno. Em questão de preço, a competição é acirrada 

entre estes produtos, porém o forte ainda é a diferenciação. Sem dúvida, os desafios para a 

implantação deste novo conceito serão grandes, mas a necessidade de garantir-se a 

competitividade da indústria brasileira neste elo da cadeia têxtil no médio e longo prazo deve 

ser o motor propulsor para a adoção e implantação destes novos conceitos para poder driblar 

os dados brasileiros negativos observados no setor têxtil, sendo uma alternativa de 

alavancagem frente aos produtos chineses que tem mostrado grande participação tanto no 

mercado mundial, quanto principalmente, no mercado brasileiro. 

Assim, diante dos fatos relacionados observa-se que é recorrente a presença da CM 

como um modelo promissor no mercado. Porém não se pode afirmar que mantém tantas 

vantagens competitivas e garante melhores resultados no mercado quando comparado com 

outros modelos de produção ou com concorrentes consolidados no mercado. A CM contém 

ótimos desempenhos em alguns aspectos, mas só atingirá bons índices se realmente sua visão, 

recursos e objetivos estejam alinhados de acordo com o seu público alvo.  

Como limitação da pesquisa pode-se observar as dificuldades de acesso dos dados de 

relatórios do setor, tendo em vista que o acesso é exclusivo para pessoas associadas e que 

pagam uma mensalidade, geralmente, empresas consolidadas no setor e grandes instituições 

que também já estudam os fenômenos da cadeia têxtil. Ainda assim, a aplicabilidade da 
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customização com o mercado têxtil nas empresas como geradores de dados quantitativos 

capazes de melhorar os resultados desta pesquisa. Portanto, sugere-se a continuidade do 

estudo do tema, podendo garantir maior consistência e aprofundamento dos dados. 
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