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“O crescimento constante é o melhor mecanismo de sobrevivência”
Amâncio Ortega

RESUMO
A facilidade de acesso à informação, combinada a fatores econômicos
globais, causou grandes mudanças na indústria mundial da moda nos últimos anos.
As empresas que decidiram manter-se no mercado, ou que buscaram iniciar um
trabalho nessa área, tiveram que se adaptar à necessidade de agilidade para
atender seus consumidores. As mudanças na gestão da cadeia de suprimentos da
indústria da moda são fatores-chave para a competitividade das empresas, uma vez
que buscam atender aos consumidores no momento em que estes desejam receber
o produto. A partir do contexto da influência da moda na cadeia de suprimentos, este
trabalho, por meio da metodologia de estudo de caso, identifica as principais
mudanças ocorridas na gestão da cadeia de suprimentos de uma empresa atuante
no varejo de moda. A partir do estudo, foi possível observar os impactos desde a
manufatura até o ciclo de vida do próprio produto, evidenciando também a
necessidade de alto gerenciamento de todas as etapas da cadeia. A empresa
pesquisada e analisada tomou ações que estão em conformidade com as indicações
da literatura em geral, embora ainda se possam observar possibilidades de
melhorias, bem como realizar uma proposta de gestão da cadeia em uma das áreas
da empresa.

Palavras-chave: Gestão da Cadeia de Suprimentos. Fast Fashion. Indústria
Calçadista. Moda. Varejo.
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1 INTRODUÇÃO
A indústria calçadista brasileira teve seu início por volta do ano de 1824, com
a chegada dos imigrantes alemães ao Rio Grande do Sul. Esse mercado iniciou de
forma artesanal e com o tempo evoluiu ao modelo industrial, tal como as indústrias
de outros produtos durante a revolução industrial. A industrialização do calçado no
país veio acompanhada de uma alavancada do mercado exportador desse produto,
sendo que o Brasil foi o maior exportador de calçados do mundo durante boa parte
do século XX, até que os países Asiáticos (em especial a China) iniciaram uma
significativa

concorrência,

com

preços extremamente

atrativos aos países

importadores de calçados. Começa, aí, um processo de declínio da produção de
calçados no Brasil. (ABICALÇADOS, 2015).
De acordo com Porter (1986), as empresas sustentam seu posicionamento no
mercado através de 3 estratégias genéricas de liderança, que são: preço, foco e
diferenciação. Ser líder por preço significa buscar a padronização da produção com
menor custo possível (por exemplo, a fatia de mercado calçadista que a Ásia
dominou). Porter (1986) explica que empresas líderes em foco, buscam atender uma
única pequena demanda de um grupo particular. Já a diferenciação, visa a atender
uma parcela do mercado que tem maior sensibilidade ao produto e ao seu valor
agregado, sendo que o custo é importante, mas menos relevante frente ao fator
qualidade. Essa diferenciação vem a ser uma possibilidade para uma indústria
experiente como a do calçado no Brasil.
Frente aos fatores externos que tornaram o país pouco atrativo em relação ao
preço do calçado industrializado, aparece a necessidade, por parte dos empresários
que desejam manter-se no mercado, de criar novos produtos. Essa necessidade
levou as empresas a trabalharem estrategicamente no diferencial em design e
qualidade, motivando a aproximação de clientes do mercado externo e interno.
(ABICALÇADOS, 2015).
Um fator que acompanhou positivamente essa demanda foi a mudança de
percepção e exigência dos consumidores. Segundo Taplin (2014), a partir dos anos
90, o mercado global sofreu alteração de comportamento, e a cadeia inicialmente foi
guiada pelas relações com a produção/indústria, através da busca por grandes
volumes produtivos, os quais tornavam os custos menores. A transição foi marcada
pelo novo foco do mercado, agora voltado para o varejo, assim necessitando
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menores quantidades de fornecimento, maior variedade e sofisticação do produto e
uma capacidade de entrega (principalmente no quesito velocidade) avançada,
permitindo que a o varejo disponibilize o produto no tempo preciso para atender
mudanças rápidas de comportamento do consumidor.
Preparar-se estrategicamente para desenvolver produtos com o objetivo de
disponibilizá-los comercialmente no momento em que o consumidor os considera
atrativos é uma tarefa no mínimo desafiadora. Para Barnes e Greenwood (2006), a
eficiência na gestão da cadeia de suprimentos, a organização estratégica, a
coordenação, a criação de parcerias e a melhoria de performance são fatores-chave
para o sucesso do varejo. Com tal relevância sobre o tema, esta monografia explora
a gestão da cadeia de suprimentos de uma empresa calçadista com foco no
atendimento do varejo de moda.
1.1 CONTEXTO E QUESTÃO DE PESQUISA
A empresa calçadista estudada no presente trabalho teve sua trajetória
marcada pela necessidade de mudança de estratégia devido às alterações de
mercado citadas anteriormente, o que a levou a mudar a forma de gerir a cadeia de
suprimentos. Inicialmente habituada a produzir grandes lotes para marcas do
mercado externo, ainda que o produto não tivesse foco em preço, mas em
diferencial de qualidade, a empresa paralelamente seguiu fortificando sua marca
própria, possibilitando sua ascensão no mercado interno.
A constante evolução do mercado de moda, a agravante importância da
gestão da cadeia de suprimentos na função de atendimento do varejo no que diz
respeito à redução de time-to-market1 e a necessidade de responder rapidamente ao
mercado motivam este estudo. Assim, a questão de pesquisa desta monografia tem
a intenção de responder à seguinte pergunta: como a empresa estudada moldou sua
cadeia de suprimentos para atendimento do varejo fast fashion e das necessidades
dos consumidores, encurtando os tempos de resposta mesmo com o aumento da
variabilidade de produtos e os baixos volumes de produção de cada item?

1

Time-to-market é o tempo que o produto leva desde sua concepção até ser disponibilizado para o
consumidor.
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1.2 OBJETIVOS
Esta seção do presente trabalho de conclusão de curso tem o intuito de
apresentar o objetivo geral, bem como os objetivos específicos do estudo de caso.
1.2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral desta pesquisa é descrever e analisar, por meio de um
estudo de caso em uma empresa calçadista, quais são as mudanças requeridas na
gestão da cadeia de suprimentos considerando as necessidades do varejo fast
fashion.
1.2.2 Objetivos Específicos
a) Identificar as alterações na gestão da cadeia de suprimentos relacionadas
com a mudança de estratégia da empresa de manufatura para varejista;
b) Analisar a maneira como a empresa estudada conduz atualmente a
gestão da cadeia de suprimentos e suas variações;
c) Apresentar proposta de gestão da cadeia de suprimentos no segmento
prioritário de crescimento da empresa, com base na análise da gestão
atual.
1.3 JUSTIFICATIVA
Esta seção indica motivos que justificam o presente estudo de caso na
perspectiva dos diferentes interessados no tema, que são: i) estudante; ii) empresa;
e iii) academia.
1.3.1 Justificativa para o Estudante
A possibilidade de realizar um estudo de caso em uma área de grande
relevância para a engenharia de produção, como a gestão da cadeia de
suprimentos, reforçando a base teórica adquirida durante o curso, serviria
suficientemente como justificativa para a realização do presente estudo. Esse fator,
alinhado com a descrição das diferentes conduções da gestão da área abordada, e
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a partir desse maior embasamento adquirido, pode identificar novas oportunidades
de gestão, complementando a abordagem desta monografia, na visão do estudante.
1.3.2 Justificativa para a Empresa
Sob o ponto de vista de uma empresa com foco no atendimento do varejo,
que visa a disponibilizar o produto certo na hora certa para o consumidor final,
reduzir time-to-market é imprescindível para sobreviver no mercado. A análise da
cadeia de suprimentos é constantemente realizada no dia a dia, pensando em
melhores práticas para essa gestão.
Considerando a revisão constante necessária no processo, é de suma
importância descrever as alterações obtidas na linha do tempo de vida da empresa
com visão específica na indústria. Contemplar a visão do passado e analisar a
operação atual em conjunto com a nova visão adquirida em literaturas de apoio para
a realização do trabalho aumenta a possibilidade de identificação das oportunidades
de melhoria dessa gestão.
O modelo de negócio de indústria voltada para o varejo, ou seja, de cadeia de
suprimentos moldada de acordo com a necessidade do varejo, é relativamente novo
e cheio de desafios. Pode haver propostas que atendam de diferentes maneiras às
necessidades dos consumidores. A busca pelo suprimento ideal ao lojista intensifica
a importância desta monografia para a empresa.
1.3.3 Justificativa para a Academia
Uma das justificativas desta monografia no que diz respeito à academia, é a
contribuição para a literatura e o aumento de bases de referências que estudem o
varejo fast fashion focado na gestão da cadeia de suprimentos. De acordo com
Cunha (2006), iniciativas de respostas rápidas ao mercado de moda, do ponto de
vista do fabricante (indústria), têm pouco enfoque literário e são oportunidades
interessantes para estudos futuros. É também levantada por Qrunfleh e Tarafdar
(2013) a hipótese de que estudos sobre a estratégia da cadeia de suprimentos
devido ao comportamento do consumidor ou à estrutura sejam uma boa proposta de
estudo do tema.

15

Para realização da busca de produções acadêmicas relacionadas ao tema, foi
utilizado um método chamado Revisão Sistemática da Literatura (RSL), que foi
proposto por Morandi e Camargo (2015) e está descrito na Figura 1:

Figura 1: Etapas da Revisão Sistemática da Literatura

Fonte: Morandi e Camargo (2015, p. 146).

De acordo com Morandi e Camargo (2015), para iniciar a revisão sistemática,
o primeiro passo é definir o tema central, verificando como responder à questão de
revisão através da elaboração de um framework conceitual, que será o ponto de
partida para entender a questão e seu contexto. Para tal é necessário ter clareza
sobre o tipo de revisão a ser utilizado, que no caso desta monografia trata-se de
revisão

configurativa.

Segundo

Morandi e

Camargo

(2015),

uma

revisão

configurativa responde bem a questões abertas e a temas abrangentes, nesse caso
podendo gerar algum valor no conhecimento sobre o dinamismo da empresa e seus
comportamentos em relação à gestão da cadeia de suprimentos.
O passo número dois é a escolha da equipe de trabalho, já que Morandi e
Camargo (2015) indicam que é importante que uma RSL seja executada por uma
equipe. No caso desta monografia, por se tratar de uma entrega individual, foi
realizada apenas pelo acadêmico, sob supervisão de seu orientador.
Para o passo três, que é a definição da estratégia de busca, é necessário
definir quais serão as palavras-chave e os termos a serem utilizados, quais fontes
serão consultadas para a realização da pesquisa, os quais são os critérios de
seleção da literatura e suas limitações. (MORANDI; CAMARGO, 2015). Os termos
definidos através do enfoque da monografia são voltados à cadeia de suprimentos e
ao mercado de varejo de moda, sendo pesquisados tanto em português quanto em
inglês, com exceção do termo “fast fashion”, que no Brasil usualmente é utilizado em
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inglês. O Quadro 1 mostra a síntese dos resultados obtidos através das definições
predeterminadas e explicitadas ao longo deste capítulo.

Quadro 1: Resultados obtidos na realização da RSL

EMERALD

EBSCO

CAPES

Base

Títulos
Abstract
Artigos
Escolhidos Escolhidos Escolhidos

Termo de Busca

Índice

Títulos

Fast fashion

Assunto

377

19

6

3

Fast fashion E (AND) Supply chain
management

Assunto

83

12

4

0

Gestão da cadeia de suprimentos

Assunto

309

9

1

0

Quick response manufacturing

Assunto

838

10

3

1

Fast fashion

Resumo

183

19

8

4

Supply chain management

Resumo

6650

3

3

0

Gestão da cadeia de suprimentos

Resumo

14

1

1

0

Quick response manufacturing

Resumo

32

3

2

0

Fast fashion

Abstract

79

9

5

2

Supply chain management

Abstract

498

4

2

2

Gestão da cadeia de suprimentos

Abstract

2

0

0

1

Quick response manufacturing

Abstract

311

5

2

0

9376

94

37

13

TOTAL:

Fonte: Elaborado pelo autor

Para construir o Quadro 1, foi utilizado o método de elegibilidade e
codificação baseado em Morandi e Camargo (2015), conforme os passos
visualizados na Figura 2:

Figura 2: Etapas de Busca, Elegibilidade e Codificação

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Morandi e Camargo (2015, p. 154).

Na fonte da base de dados do portal EBSCO, foram consideradas apenas as
bases de dados Business Source Complete, Academic Search Complete e
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Academic Search Premier. Essa escolha foi feita com base na abrangência de
temas dessas e das demais bases de dados disponíveis.
Para a realização da pesquisa também foram definidos alguns critérios de
exclusão de temas não diretamente alinhados ao propósito principal desta
monografia. Os enfoques excluídos na busca foram: previsões de vendas,
sustentabilidade, comportamento do consumidor pós-compra, preço e logística de
produto acabado. Com isso, o processo de busca foi finalizado com 9.376 resultados
encontrados.
A partir destes, foram realizadas as etapas exibidas na Figura 2, chegando-se
a 14 artigos, cujos títulos estão listados abaixo, no Quadro 2, ao lado de seus
autores e de suas principais abordagens. O reduzido número de artigos eleitos
demonstra que há pouca bibliografia específica ao tema do trabalho, apesar do
vasto número de resultados encontrados com as palavras-chave. Esse fator se
configura como mais um ponto relevante de justificativa para a realização deste
estudo no âmbito da academia.

Quadro 2: Artigos utilizados como base para a monografia
Continua
Autor

Gérard P. Cachon
Robert Swinney

Título

Principal abordagem

The Value of Fast Fashion: Quick
Response, Enhanced Design,
and Strategic Consumer
Behavior

Apresenta como o aumento de oferta de
design alinhado à resposta rápida de
entrega pode atingir o desejo do
consumidor.

Veronica Gabrielli, Ilaria Consumption practices of fast
Baghi and Vanni
fashion products: a consumerCodeluppi
based approach

Averigua como é o comportamento do
consumidor de produtos fast fashion

Michael Angelo Cortez,
Nguyen Thanh Tu,
Fast Fashion Quadrangle: Ana
Doan Van Anh, Belinda
analysis
Zagitang, Elaine
Vegafria

Estuda os fatores internos e externos
que afetam a gestão de 4 indústrias fast
fashion

Felipe Caro e Victor
Martinez de Albeniz

How Fast Fashion Works: Can It
Work for You, Too?

Enfatiza atributos básicos do mercado
fast fashion e dá dicas sobre como
operar nesse modelo de negócio.

Ian Malcolm Taplin

Global Commodity Chains and
Fast Fashion: How the Apparel
Industry Continues to Re-Invent
Itself

Comenta as alterações que são
necessárias no suprimento de acessórios
a partir da mudança de comportamento
do consumidor
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Conclusão
Autor

Título

Tsan-Ming Choi, Na
Fast fashion brand extensions:
Liu, Shuk-Ching Liu,
An empirical study of consumer
Joseph Mak, Yeuk-Ting
preferences
To

Principal abordagem

Examina os principais fatores que afetam
o comportamento dos consumidores

Bowon Kim

Competitive priorities and supply
chain strategy in the fashion
industry

Trata sobre maneiras de gerir a cadeia
de suprimentos de acordo com a
estratégia global da empresa fast fashion

Liz Barnes and Gaynor
Lea-Greenwood

Fast fashioning the supply chain:
shaping the research agenda

Apresenta revisão de literatura do tema
fast fashion

Sufian Qrunfleh e
Monideepa Tarafdar

Lean and agile supply chain
strategies and supply chain
Compara o Lean Manufacturing e a
responsiveness: the role of
Resposta rápida de acordo com a
strategic supplier partnership and estratégia do negócio e dos parceiros
postponement

An empirical investigation of the
Sonia M. Lo e Sonia M.
relationship between product
Lo
nature and supply chain strategy

Jason du Preez

Donald Sull and
Stefano Turconi

Apresenta um teste empírico de um
modelo de gestão da cadeia de
suprimentos desenvolvido por Marshall
Fisher

QR aids lead-time reduction for
industry

Aborda a adição da necessidade de
resposta rápida, além da qualidade na
indústria atual

Fast Fashion Lessons

Contextualiza lições aprendidas pela
volatilidade e flexibilidade do mercado
fast fashion com base em uma leitura
das ações da Zara

Supply Chain Management
Simone Regina Didonet
Practices as a Support to
e Guillermo Diaz
Innovation in SMEs

Explicita como as práticas de gestão da
cadeia de suprimentos podem auxiliar as
pequenas e médias companhias

Giancarlo Medeiros
Pereira, Miriam
Borchardt e Miguel
Afonso Sellitto

Procura entender a falha de um projeto
do setor calçadista que tinha como
objetivo aumentar a oferta e reduzir
tempos e custos de produção.

Fast fashion in the footwear
industry: Sector intervention in
the productive network of Nova
Serrana

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os artigos explicitados acima formam, pois, a base do material de pesquisa
consultado para construir um aparato teórico que possibilite problematizar o objeto
de estudo deste trabalho.
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
Este estudo de caso que problematiza a gestão da cadeia de suprimentos de
uma empresa calçadista pode tornar-se muito abrangente e superficial se iniciado
em fornecedores de terceira linha e seguir até o consumidor final. Portanto, é
necessário estabelecer limites que assegurem maior profundidade aos temas de
interesse. Nesse sentido, o estudo irá considerar os elos da cadeia de suprimentos
que estão destacados (tracejado em vermelho) na Figura 3:

Figura 3: Delimitação do Estudo

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ballou (2001, p. 44).

Partindo da delimitação exposta acima, será estudada a gestão da cadeia de
suprimentos da empresa com base principal na cadeia produtiva. Assim, não serão
considerados a distribuição e a logística, que fazem o produto acabado chegar ao
varejo, e tampouco o fornecimento de terceira linha, no caso, os fornecedores dos
fornecedores de matéria-prima.
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO
O presente trabalho está dividido em seis capítulos, iniciando pela introdução,
que apresenta a questão de pesquisa, as justificativas e a delimitação do tema
estudado. No segundo capítulo, consta o referencial teórico, ou seja, os principais
fundamentos teóricos sobre o tema em estudo. Esse referencial está baseado,
essencialmente, nos artigos encontrados durante a execução da RSL. Nesse
sentido, o referencial está organizado em três seções principais: Supply Chain
Management, Fast Fashion e a integração desses dois temas, com abordagem da
metodologia do Quick Response. O terceiro capítulo apresenta os procedimentos
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metodológicos utilizados para a condução do estudo de caso e é seguido pelo
quarto capítulo, que explicita a empresa, os resultados das entrevistas realizadas
durante o estudo e as análises feitas visando a atingir os objetivos específicos do
trabalho. O quinto capítulo contextualiza uma oportunidade de melhoria na gestão da
cadeia de suprimentos da empresa e faz uma breve proposta em relação aos pontos
criticados no capítulo quatro. Finalizando esta monografia, o sexto capítulo expõe as
conclusões.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo são apresentados os principais conceitos relacionados à
pesquisa realizada, para auxiliar no entendimento do tema e apoiar as conclusões
do estudo de caso. Inicialmente, conceitua-se a cadeia de suprimentos e definem-se
alternativas e características de sua gestão. A terceira subseção do capítulo expõe a
base conceitual sobre o tema fast fashion, fator principal no impacto da cadeia de
suprimentos da indústria calçadista. Para finalizar o capítulo, faz-se a ligação entre
os temas conceituados e explicitam-se os pontos mais relevantes para gerenciar
uma cadeia de suprimentos que atende ao mercado fast fashion.
2.1 CADEIA DE SUPRIMENTOS
A cadeia de suprimentos pode ser definida como um sistema que abrange
todas as atividades e processos relacionados com a transformação de um produto,
desde seu estágio como matéria-prima até a entrega do produto para o cliente final.
(BALLOU, 2001). Para Pereira, Borchardt e Sellitto (2014), a formação de uma
cadeia de suprimentos ocorre pelo fato de as empresas, individualmente, não
possuírem as competências necessárias para a execução de todos os passos da
operação ou produção.
Segundo Lo e Power (2010), a gestão tradicional da manufatura tem migrado
para o conceito mais abrangente de cadeia de suprimentos, com o intuito de
controlar todo o fluxo de um produto. Os autores também afirmam que a criação de
metas e competências compartilhadas na cadeia auxilia na evolução de todas as
áreas envolvidas. Özlen e Handukic (2013) consideram a cadeia de suprimentos
fator-chave no sucesso de uma organização, por envolver tanto a gestão do produto
como sua performance.
A cadeia de suprimentos é a integração dos processos do negócio voltada
para a cadeia produtiva, sendo assim, é o meio de atender as necessidades do
consumidor final. (PARRA; PIRES, 2003). A Figura 4 apresenta as relações da
cadeia de suprimentos, focando desde a matéria-prima até a entrega ao cliente
final.
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Figura 4: Cadeia de Suprimentos

Fonte: Adaptado de Pires (2004).

Na Figura 4, pode-se observar as ligações da cadeia de suprimentos. Sobre
elas, Kim (2013) defende que há duas necessidades principais de coordenação,
que são “upstream”, no sentido do fornecimento e da manufatura, e “downstream”,
no sentido da distribuição e do cliente final. Essa coordenação ocorre por uma
empresa foco, que tem a responsabilidade de integrar as diversas operações do
processo.
2.2 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
Definidos os conceitos da cadeia de suprimentos, é preciso agora entender
os princípios de sua gestão. Lo e Power (2010) destacam que o estudo da gestão
da cadeia de suprimentos tem sido intensificado nos últimos anos, dirigido pela
mudança tecnológica e globalização do mercado. Qrunfleh e Tarafdar (2013)
afirmam que essas mudanças tornaram a gestão da cadeia de suprimentos muito
importante, pois a competição empresarial deixa de ser individual, entre empresas
do mesmo ramo, e passa a ocorrer entre as cadeias de suprimento do mesmo
ramo.
Para Ballou (2001), uma única empresa dificilmente consegue controlar todas
as atividades industriais desde sua concepção até a entrega, de modo que é
necessário que ela tenha parceiros que pensem em diferentes etapas. Lo e Power
(2010) ainda argumentam que o objetivo da gestão da cadeia de suprimentos é
exatamente alinhar a estratégia de uma empresa focal com seus parceiros e
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fornecedores de produtos e serviços. Segundo Simchi-Levi e Kaminsky (2010), esse
alinhamento envolve a gestão de oito processos do negócio, que podem ser
descritos como: desenvolvimento de produto e comercialização, procura, relação
com o consumidor, fluxo de encomenda, fluxo de produção, serviço ao consumidor,
postergação e retorno.
Na visão de Qrunfleh e Tarafdar (2013), a gestão de diferentes processos e a
integração entre empresa focal, fornecedores, depósitos e clientes, quando bem
feitas, minimizam os custos e atendem à necessidade do mercado, elevando o nível
de satisfação do consumidor. Para que a percepção do consumidor ou cliente seja
positiva, a cadeia deve ser resiliente, ter resposta rápida, flexibilidade e uma boa
gestão das operações. (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY, 2010). Talvez o atingimento das
características que acabam de ser destacadas seja o motivo da verticalização das
cadeias de suprimento, conforme relatado por Lo e Power (2010), não em uma única
empresa, mas em uma rede de parceiros que compartilham experiências,
competências e metas, em busca de resultado que agrega valor compartilhado à
cadeia.
Pereira, Borchardt e Sellito (2014) enfatizam a importância de que o
desenvolvimento de novos produtos faça parte da gestão integrada da cadeia de
suprimentos, evidenciando inclusive o aumento de lucratividade de empresas que
alinham suas atividades desde o desenvolvimento até a relação próxima com seus
fornecedores. Silva, Venanzi e Paixão (2011) reforçam a tese afirmando que a
integração e o aumento de velocidade nas cadeias de suprimento geram
crescimento nos resultados das empresas e proporcionam a consolidação das
cadeias no mercado.
2.3 FAST FASHION
Fast Fashion é o nome dado a um modelo ou estratégia de negócios que
revolucionou a indústria da moda nos últimos anos. (SULL; TURCONI, 2008). Esse
modelo de negócios, segundo Gabrielli, Baghi e Codeluppi (2013), impactou
fortemente o setor de moda e vestuário, que usualmente tinha como princípio
lançamentos basicamente de inverno e verão (um por estação), e agora busca
constantemente oferecer novos produtos ao consumidor final. Pereira, Borchardt e
Sellito (2014) ressaltam que essa constante oferta acarreta grande número de
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criações de produtos e incertezas no negócio, afetando o ciclo de vida do produto,
que passa a ter poucas semanas.
Para Barnes e Greenwood (2006), o fator alavancador do fast fashion é a
cultura popular, que através da evolução no acesso à informação tornou-se cada vez
mais influente nas mídias disponíveis, aumentando sua percepção sobre o que está
acontecendo nas ruas, filmes e cenário global, assim criando demandas do
consumidor para uma nova tendência. Para que exista a possibilidade de sucesso
no mundo Fast Fashion, é preciso disponibilizar no mercado produtos com alta
informação de moda a um preço que o consumidor considere justo em comparação
ao valor agregado. (CARO; ALBÉNIZ, 2014).
Conceitualizando a proposta de valor do fast fashion, Caro e Albéniz (2014)
salientam a importância de responder rapidamente à necessidade do consumidor, e
de ter uma oferta de sortimento bastante variada, que segundo Gabrielli, Baghi e
Codeluppi (2013), se mantém em contínua mudança devido ao alto fluxo de
informações recebidas pelo consumidor. Cachon e Swinney (2011) resumem as
principais necessidades desse modelo de negócio a técnicas de resposta rápida ao
mercado (Quick Response), e à capacidade de aprimorar o design de produto, para
que atenda às novas tendências do varejo de moda.
A constante necessidade de desenvolvimento de novos produtos, e o
consequente aumento na velocidade de sua movimentação, desde a leitura inicial
até a disponibilidade em loja, de acordo com Cortez et al. (2014), criou uma nova
competição entre marcas. Pereira, Borchadt e Selitto (2014) afirmam que para
competir nesse mercado é necessário obter diversidade de materiais e
desenvolvimentos. Tais necessidades, de acordo com Taplin (2014), são os fatores
que promoveram a mudança de conceito e estratégias na relação entre o varejo e a
indústria. Segundo Choi et al. (2010), o varejo fast fashion pode ter participação
tanto de empresas extremamente lançadoras, que ditam o mercado, quanto de
organizações que conseguem ler e reagir à percepção do consumidor com alta
velocidade. Os diferentes posicionamentos entre as empresas no fast fashion
possibilitam a geração da matriz swot, exibida na Figura 5, a seguir:
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Figura 5: Análise SWOT do Fast Fashion

Fonte: Adaptado de Choi et al. (2010).

A Figura 5 trata com maior abrangência as visões citadas nos primeiros
parágrafos desta seção, que enfocam a variedade de modelos, o curto ciclo de vida
e a necessidade de velocidade. Pode-se perceber, na matriz, um impacto forte em
diferentes áreas, como Marketing, Merchandising, P&D, Comercial, que, segundo
Cachon e Swinney (2011), podem juntas gerar ótimos resultados através da
percepção ou antecipação de necessidades do consumidor.
De acordo com Barnes e Greenwood (2006), o fast fashion é direcionado pelo
consumidor, que com a disponibilidade de informação quer seguir a tendência e
estar sempre atualizado na maneira de se vestir. Taplin (2014) ressalta que essa
facilidade de acesso à informação acompanhou a globalização, a urbanização e o
crescimento dos shoppings centers como pontos de vendas, deixando o produto
cada vez mais acessível. Ainda segundo Taplin (2014), os consumidores estão
aprendendo a se remodelar de acordo com as últimas tendências, com o produto do
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momento, com aquilo que está na moda, o que as leva à percepção de que podem
ser definidas pela roupa, sapato ou acessório que estão vestindo.
O fato de ser definido pela maneira como se veste, de acordo com Choi et
al. (2010), cria uma afetividade do consumidor para com a marca que mais
combina com o seu lifestyle1, estabelecendo uma relação de lealdade entre
consumidor e marca. Isso motiva o retorno ou uma nova compra através de
processos que envolvem, além do produto, a imagem da marca, o posicionamento
de marketing ou a experiência de compra. Quanto a essa relação com o
consumidor, Cachon e Swinney (2011) atentam para o ponto de vista da compra
estratégica, ou seja, a partir do momento em que o consumidor entende o produto
e conhece a marca, ele pode estrategicamente esperar por momentos de
liquidação.
Ainda Cachon e Swinney (2011) ressaltam a importância do destaque do
design do produto para motivar a compra do consumidor, fazendo com que ele
valorize mais o produto e o compre para que não haja nenhum risco de
terminarem os estoques antes que ele tenha o seu exemplar. Ter o designer
intensamente envolvido no processo é, para Cortez et al. (2014), fator que
possibilita atender a esse diferencial. Isso significa ter os designers trabalhando
próximos tanto do varejo, no piso de loja, quanto da cadeia de suprimentos, no
chão de fábrica.
O diferencial para Taplin (2014) está naqueles que aproximam, além dos
designers, também áreas como marketing e merchandising, por exemplo, tomando
a visão do lojista como uma das mais importantes, pois a percepção do
consumidor quanto ao produto pode variar até mesmo pela maneira de exposição
ou local do ponto de venda. Cortez et al. (2014) atentam para o cuidado na escolha
do ponto de venda para que o lifestyle do consumidor esteja de acordo com o que
a marca expõe em loja, adicionando a importante variável de clima, que pode
variar consideravelmente o resultado da venda, flexibilizando, ainda mais, tanto
positiva quanto negativamente, a necessidade do sortimento correto a cada
momento.

1

Lifestyle é, para o mundo da moda, uma definição de como o consumidor se comporta. Através
dessa percepção, as empresas desenvolvem produtos alinhados com o estilo de vida dele. (TAPLIN,
2014).
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A Figura 6, abaixo, apresenta as principais áreas da empresa focal e seus
pontos de ligação para que a estrutura esteja devidamente integrada e preparada
para atender ao varejo fast fashion:

Figura 6: Pontos de Ligação na Empresa Focal para Leitura e Resposta ao Varejo Fast
Fashion

Fonte: Adaptado de Kim (2013).

Finalizando a revisão sobre o tema fast fashion, a Figura 6 representa a
ligação entre as diversas áreas, a importância dessa integração e a necessidade de
o ciclo ser repetido, revisando a estratégia, quando necessário, de ponta a ponta, o
maior número de vezes possível. Assim, consegue-se ler o mercado e atender
rapidamente suas necessidades.
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2.4 FAST FASHION NA GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
A indústria da moda, segundo Kim (2013), tem forte participação na economia
mundial e teve grande crescimento da concorrência nos últimos anos, dado o
aumento da demanda do mercado. Barnes e Greenwood (2006) relacionam o
crescimento da concorrência com a competição por preço, visto que muitas
empresas de varejo, em troca de baixo custo, estão comprando produtos
principalmente dos países asiáticos, o que aumenta a distância geográfica entre o
fabricante e o ponto de venda. Esse movimento, de acordo com os autores, fez com
que as empresas de moda percebessem que a velocidade da disponibilização de um
produto no mercado, aliada à qualidade, poderia ser um diferencial competitivo,
assim evitando a competição pelo preço mais baixo.
Para Caro e Albéniz (2014), a proposta do fast fashion é ofertar ao
consumidor preço acessível, com informação de moda, e no tempo correto, não
bastando apenas uma das alternativas. A complexidade para combinar esses itens é
evidenciada por Kim (2013), que caracteriza o fast fashion como uma alta demanda
de mercado, incerta e com ciclos de vida de produto curtos, fatores que tornam
essencial a gestão da operação da cadeia de suprimentos para atendimento do
consumidor. Pensando na incerteza do mercado, Caro e Albéniz (2014) indicam uma
das prioridades da empresa focal para participar efetivamente desse mercado, que é
a necessidade de oferecer um sortimento dinâmico, ou seja, uma grande variedade
de produtos.
A necessidade de aumento da variedade de produtos caracteriza, segundo
Taplin (2014), uma das principais mudanças na indústria do ramo. O mesmo autor
lembra que a indústria anteriormente empurrava ao mercado produtos padronizados,
situação agora dominada pelo consumidor, que solicita maiores variedades,
reduzindo o tempo de ciclo de vida de cada produto. Cunha (2006) define que o ciclo
de vida do produto começa quando ele é idealizado com a intenção de satisfazer um
desejo do consumidor e finaliza com sua desativação, descarte ou reciclagem,
conforme se pode ver na Figura 7.
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Figura 7: Ciclo de Vida de um Produto

Fonte: Adaptado de Cunha (2006).

A Figura 7 representa as macro etapas do ciclo de vida de um produto e
todas as etapas necessárias para completar o ciclo. Para atender a essa
demanda de desenvolvimento, Cunha (2006) indica o uso de engenharia
simultânea, com o intuito de reduzir o tempo de desenvolvimento, aumentando a
agilidade e a possibilidade de disponibilizar o produto rapidamente na loja. Du
Preez (2004) trata a agilidade e redução do tempo entre os processos e etapas,
desde o desenvolvimento, como fator decisivo na sobrevivência do negócio de
moda.
Caro e Albéniz (2014) complementam lembrando que não basta apenas
agilizar

o

desenvolvimento,

mas

também

se

deve

pensar

na

frequente

disponibilização desses variados produtos, atualizando a loja em curtos espaços de
tempo, de modo a provocar o cliente a retornar brevemente para conferir as
novidades. Gabrielli, Baghi e Codeluppi (2013) relacionam a novidade ao desejo do
consumidor pelo novo, pois a necessidade de posse de um determinado produto
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seduz a pessoa a aumentar a frequência de visita ao ponto de venda e,
consequentemente, a comprar.
Outra prioridade ou pilar, trazido por Caro e Albéniz (2014) como essencial
para a manutenção e evolução de uma empresa que atende o varejo de moda, é a
capacidade de responder rapidamente ao sistema, ou o Quick Response 2. Taplin
(2014) fortalece a essência da cadeia de suprimento fast fashion dizendo ser
primordial expedir o produto certo na hora certa, o que faz com que as empresas
passem por diversas alterações de processos e revisem sua tradicional maneira de
trabalhar em busca de reduzir o lead time. Reduzir o lead time é, para Barnes e
Greenwood (2006), ter o menor tempo possível entre a informação e a
disponibilidade do produto tangível no ponto de venda, sendo esse o segredo para o
sucesso do fast fashion.
Du Preez (2004) define como uma das premissas do Quick Response a
exclusão ou eliminação de etapas de um ciclo que não geram valor ao produto ou
processo, auxiliando a introduzir novos produtos no mercado em menores tempos.
Iniciando a busca por menores tempos, Taplin (2014) lembra a transformação do
número de coleções, cuja demanda foi aumentando durante o ano, com o intuito de
diminuir a incerteza, acarretando em menores volumes de compra por produto e em
redução do tempo entre a decisão de compra e disponibilização do produto na loja.
A Figura 8 demonstra a modificação dessa linha do tempo de desenvolvimento,
desencadeada pelo aumento do número de coleções durante o ano em detrimento
de uma coleção única por estação.

2

Quick Response é um método de suprimento que busca reduzir os tempos de processos, para que
o time to Market de um produto seja reduzido.
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Figura 8: Lead-time processo tradicional x fast fashion
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Fonte: Adaptado de Caro e Albéniz (2014).

A Figura 8 demonstra o tempo de execução de todo o processo de uma
coleção de produtos de moda de maneira tradicional, que de acordo com Caro e
Albéniz (2014) tinha seu calendário muito alinhado com as lojas de departamento e
com o varejo multimarcas, e a redução de lead-time e tempos de ciclo com a
introdução do conceito fast fashion no mercado de negócio. Barnes e Greenwood
(2006) argumentam que essa mudança no tempo de coleção impactou o momento
de compra, antes realizada nas grandes feiras e eventos, fashion shows
organizados duas vezes ao ano, e agora passa a ser mais frequente, em menores
parcelas.
Para Qrunfleh e Tarafdar (2013), para responder rapidamente ao mercado, as
empresas adotaram visões estratégicas de suprimento, e a competição entre
concorrentes, que até dado momento era entre fabricantes, passa a ser entre as
gestões de cadeia de suprimentos. Ainda Qrunfleh e Tarafdar (2013) definem
estratégia como a maneira pela qual as empresas usam seus recursos em prol da
cadeia de suprimentos, verificando que práticas são usadas para criar vantagem
competitiva nesse quesito. Didonet e Diaz (2012) evidenciam os benefícios nos
ganhos de vantagem competitiva, salientando a interação entre a empresa focal,
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seus fornecedores e seus clientes como fator crucial na melhoria de performance e
velocidade do ciclo da cadeia.
A estratégia da relação entre empresa focal, ponto de venda do varejo,
fornecedores e fabricantes é, para Cunha (2006), uma decisão que pode ser
baseada em diferentes aspectos. O autor indica que a estratégia de suprimento das
empresas está baseada em 3 variáveis principais: tipo de produto, estabilidade da
demanda e tempo necessário de resposta. As diferentes possibilidades dentro das
variáveis podem ser vistas na Tabela 1.

Tabela 1: Variáveis para definição estratégica de suprimento
Estratégia de Suprimento
Cadeia ágil (quick response)
Cadeia enxuta

Produto
Especial
Padrão

Características da Cadeia
Demanda
Tempo de Resposta
Volátil
Curto
Estável
Longo

Fonte: Adaptado de Cunha (2006).

Vistas as características da cadeia fast fashion, percebe-se, através da
Tabela 1, que a alternativa de suprimento que se encaixa no seu atendimento é a
cadeia ágil. Qrunfleh e Tarafdar (2013), ao falar sobre cadeias ágeis, lembram que
há práticas ideais a serem aplicadas em busca desse resultado, tendo sua essência
nas práticas de condução, iniciando as exemplificações com a relação de parceria
estratégica com fornecedores. Apesar de ágil, a cadeia de suprimentos fast fashion
utiliza algumas ideologias do lean manufacturing ou das cadeias enxutas. Segundo
Gabrielli, Bagui e Codeluppi (2013), em relação à parceria com fornecedores, há
necessidade do atendimento just-in-time ao fabricante, para que este tenha o
produto no tempo necessário, sem acúmulo de estoques.
A relação estratégica entre empresa focal, fabricantes e fornecedores, para
Taplin (2014), aumentou a complexidade da interdependência entre as partes da
cadeia, intensificando a pressão de fornecimento. Quando corretamente coordenada,
Didonet e Diaz (2012) afirmam que a relação entre fornecedor e empresa se torna um
diferencial competitivo na cadeia, pois as múltiplas organizações podem utilizar
diferentes práticas e recursos, que juntos, trazem maior valor agregado ao produto,
melhorando a qualidade e reduzindo tempos de produção e desenvolvimento,
atendendo, assim, às necessidades do consumidor final.
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Kim (2013) define as empresas como fontes geradoras de conhecimento,
ressaltando a possibilidade de a sua integração aumentar as capacidades da
organização como um todo. Cunha (2006) lembra que o tempo de produção das
matérias-primas na indústria da moda é um dos mais longos dentro da cadeia,
portanto ter matéria-prima disponível pode ser uma grande vantagem, principalmente
quando se compara o volume das variáveis de matéria-prima de um produto de moda
com produtos provenientes de outras indústrias, conforme Figura 9.

Figura 9: Pirâmide comparativa de volume de matéria-prima x volume gerado de produtos

Fonte: Adaptado de Cunha (2006).

Para Didonet e Diaz (2012), outro ponto importante na relação entre a
empresa e os fornecedores é o aumento da capacidade de inovação, o que
incrementa a capacidade de entrega de novas soluções através da troca de
conhecimento no desenvolvimento, considerando que a parceria colaborativa
promove novos materiais, componentes e ideias. Essa parceria, para Taplin (2014) é
uma necessidade que teve que ser entendida pelos fabricantes, que tiveram de
repensar seus processos de compra e previsão de materiais, dada a incerteza e
velocidade características do modelo de negócio. Caro e Albéniz (2014) lembram
que, no que diz respeito à logística de entrega dos materiais, além da proximidade
relacional das empresas também é importante a proximidade geográfica, a fim de
facilitar o atendimento da cadeia ágil.
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O fato de ser altamente desafiador executar a gestão de suprimento da
indústria fast fashion, para Kim (2013), eleva essa gestão à prioridade principal da
empresa focal para que consiga atender as principais prioridades competitivas
exigidas por esse mercado, que seriam qualidade, tempo de entrega, flexibilidade e
custo benefício. O autor ainda lembra que essas prioridades podem se multiplicar
em diferentes percepções. Qualidade pode ser vista através de performance,
resiliência, conformidade, durabilidade do produto, estética. A flexibilidade pode
estar na variedade de oferta, no tempo de lançamento de novidades, na capacidade
de resposta, existindo assim um grande link entre a percepção do consumidor e a
capacidade de manufatura.
Estando a capacidade de manufatura dos fornecedores e a percepção dos
consumidores tão fortemente ligadas ao sucesso da empresa focal, Taplin (2014)
identifica a importância das inovações em tecnologia da informação, para que a
empresa focal tenha também na operação essa forte ligação, conectando a cadeia
de ponta a ponta, do resultado de venda da loja à projeção de matéria-prima no
fornecedor, facilitando o processo decisório e automaticamente melhorando o tempo
de resposta. Du Preez (2004) cita sistemas de ERP3 como uma oportunidade de
suporte, provendo acesso instantâneo às informações necessárias para qualquer
área da empresa, eliminando também os dados irrelevantes que a falta de um
sistema desses pode ocasionar.
Du Preez (2004) define o sistema ERP como um provedor de redução de
tempo na cadeia de valor que integra todas as áreas, agilizando desde o
desenvolvimento do produto até a antecipação das necessidades do cliente para a
fábrica, bem como vendas e colaboração com fornecedores. Essas práticas
colaborativas são vistas por Didonet e Diaz (2012) como grandes auxiliares dos
integrantes da cadeia de suprimento, de modo que o correto uso da tecnologia é
uma forma de verticalização da informação dentro do negócio, melhorando
consideravelmente os processos e a eficiência da cadeia.
Eficiência, para Kim (2013), não basta. Para competir no fast fashion, Kim
(2013) descreve que uma empresa precisa desenvolver e gerenciar uma cadeia que
comporte o “triplo A” (Ágil, Adaptável e Alinhada). Dentre todos os fatores
importantes na indústria fast fashion previamente citados e referenciados por
3

ERP ou Enterprise Resource Planning, são sistemas de informação gerencial que integram todos os
dados e processos de uma organização em um único sistema.
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diferentes autores, está a decisão da empresa focal sobre qual será sua proximidade
e envolvimento com as extremidades. De acordo com Kim (2013), o envolvimento de
vários parceiros e fornecedores torna complexo o atingimento do triplo A, para isso é
indispensável a gestão próxima de fornecedores, comercial, sourcing, distribuidores
e consumidores, sendo que a empresa possui as seguintes opções apresentadas na
Figura 10:

Figura 10: Possibilidades de relação da empresa focal com as extremidades da cadeia

Fonte: Adaptado de Kim (2013).

A Figura 10 demonstra as principais opções de verticalização da empresa
focal, uma delas quanto à estratégia de varejo, que pode ser em lojas próprias
(empresa focal administra, escolhe produtos e analisa resultado das lojas
diretamente), ou franquias (empresa focal se envolve, mas não é responsável direta
pela operação). A outra decisão é sobre possuir fabricação própria (ser responsável
direta pela manufatura) ou praticar outsourcing4, comprando produto acabado de
fornecedores parceiros. Para Caro e Albéniz (2014), em função da frequente
necessidade de atualização de produtos, é melhor quando a empresa focal é
proprietária das lojas e da fabricação, o que possibilita a combinação do sortimento
dinâmico e da resposta rápida.
Cunha (2006) afirma que quando há alta necessidade de velocidade, a
fabricação própria facilita a gestão da operação, pois quando a produção envolve
parceiros, há uma necessidade de alinhamento e auxilio superior do fabricante. Já
Kim (2013) associa a escolha de suprimento a outros fatores como, por exemplo, a
proteção do conhecimento específico. Tal autor afirma que, quando há grande

4

Outsourcing é a atividade de buscar suprimento fora da empresa, ou seja, comprar produtos de
fornecedores para distribui-los ao mercado.
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diferencial no conhecimento sobre o produto ou processo dentro da empresa, a
melhor escolha é a fabricação própria. Já no caso de necessidade de expansão
industrial sem foco determinado, o outsourcing é uma excelente opção, ainda que
aumente a dificuldade de ação e controle da empresa focal sobre o processo.
Independente de fazerem parte da empresa ou de serem aliados na
manufatura, segundo Taplin (2014), os fabricantes foram obrigados a entender as
novas necessidades do mercado, repensando seus processos de compras, de
previsão de pedidos e de produção para atender à necessidade de agilidade do
mercado. Barnes e Greenwood (2006) citam como mudanças impactantes para os
fabricantes o aumento de pedidos com menores quantidades e a reserva de espaço
de programação na fábrica, sendo que a empresa focal se compromete com uma
quantidade de produção, porém não define quais serão os produtos, tomando essa
decisão o mais tarde possível. Outros pontos de atenção para a indústria são a alta
variabilidade de materiais, o tempo de manufatura ligado a diferentes produtos e a
forma de controle entre empresa focal e parceiro. (KIM, 2013).
A relação entre a empresa e os parceiros, tanto no fornecimento de matériaprima quanto no outsourcing, segundo Kim (2013), pode ser coordenada de
diferentes modos, com base na escolha de quem investe na empresa. Kim (2013)
cita opções mais distantes, com pouco investimento dos dois lados, ou uma forte e
arrojada parceria, quando fornecedor e empresa investem alto em produtos e
processos, elevando o nível de operação e controle. As alianças, de acordo com Kim
(2013), acabam compartilhando atividades entre as empresas. Um exemplo é o
desenvolvimento acelerado de produto, que para Barnes e Greenwood (2006) é a
principal chave de sucesso no fast fashion.
A aproximação entre parceiros e as mudanças da manufatura, segundo
Taplin (2014), fazem com que as fábricas continuamente inovem seus sistemas
organizacionais e produtivos para manter a força do mercado. Exemplos dessas
mudanças são a redução dos lotes de produção e o aumento da frequência de
liberação da expedição. Cunha (2006) coloca a sazonalidade (vista na Figura 11)
como outro ponto crítico que afeta o fabricante, deixando-o com uma demanda
mais curta (apesar do acordo de capacidade com a empresa focal), motivo pelo
qual a fábrica precisa ter um curto lead-time de processo para evitar a parada de
produção. Para Taplin (2014), essas necessidades causaram um movimento de
mudança de linhas produtivas para células, o que possibilita maior flexibilidade e
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melhor fluxo da manufatura, além de melhor aproveitamento de pessoas e
materiais.

Figura 11: Relação Demanda x Capacidade de Manufatura

Fonte: Cunha (2006, p. 80).

A Figura 11 demonstra as oscilações na demanda de pedidos durante o ano,
enquanto a capacidade instalada das empresas mantém um padrão. Para Cunha
(2006), a relação entre capacidade e demanda é um ponto crítico da manufatura de
moda, causando necessidade de fortes parcerias, contratações temporárias e
rápidas tomadas de decisões.
Todas as revisões necessárias no processo de trabalho da manufatura são
definidas por Taplin (2014) como necessidades do fabricante, e não como
vantagens competitivas, entretanto o benefício de toda essa velocidade está no
ponto de venda, enquanto o aumento da pressão fica no lado do fabricante. Para
que haja sucesso em tantas alterações entre o processo enxuto e a cadeia ágil,
Cunha (2006) não dispensa a necessidade de documentar, compreender e
construir um padrão, e salienta que isso pode iniciar no desenho do processo
enxuto, para então aplicar as adaptações e remover as restrições, permitindo
agilidade. Algumas das principais mudanças que atingem a manufatura podem ser
vistas no Quadro 3.
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Quadro 3: Comparativo entre Cadeias Enxutas x Cadeia Fast Fashion
ATRIBUTOS

CADEIA ENXUTA

FAST FASHION

Produto

Básico

Moda

Demanda

Previsível

Incerta

Variedade de oferta

Baixa

Alta

Ciclo de vida do produto

Longo

Curto

Principal direcionador do
cliente

Preço

Disponibilidade

Política de fornecimento

Compra de Produto

Reserva de Capacidade

Propósito da Cadeia

Atender a demanda combinada
com o menor custo

Atender rapidamente a demanda
imprevisível para disponibilizar
produto no mercado

Propósito da Manufatura

Utilização máxima de capacidade

Disponibilidade de capacidade
para atender novas demandas

Foco no lead-time

Reduzir sem aumentar custos

Investir agressivamente na
redução dos tempos

Escolha de Fornecedores

Custo e Qualidade

Velocidade, flexibilidade e
qualidade

Fonte: Adaptado de Cunha (2006).

O Quadro 3 apresenta um resumo das principais características da cadeia de
suprimentos do fast fashion em relação ao conteúdo literário visto neste referencial.
Vale destacar, como elemento final, que Taplin (2014) cita empresas que
independente de fabricação própria ou outsourcing, intermediam o desenvolvimento
de produto e sua entrega, intensificando também o controle da qualidade. Para Du
Preez (2004) o controle de qualidade, além de ser indispensável para atender às
necessidades dos clientes, é um fator auxiliar na redução do lead time, por
influenciar a manufatura a reduzir o tempo perdido em atividades indiretas e a
intensificar as atividades que agregam valor ao produto.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo aborda os procedimentos metodológicos seguidos para
desenvolver esta monografia. Nele serão descritos o método científico, o método de
pesquisa, o método de trabalho e também as técnicas eleitas para a realização de
coleta e análise de dados.
Segundo Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015), as pesquisas têm o intuito de
aproximar a prática da teoria, visto que ambas as visões possuem objetivos
similares. Esses autores afirmam também que as pesquisas precisam ser
reconhecidas quanto ao seu rigor e relevância, tornando-se importantes tanto no
âmbito profissional quanto no acadêmico, possibilitando avanço em conhecimento,
expandindo a compreensão do tema pesquisado e estando devidamente conectadas
ao rigor teórico-metodológico.
Para desenvolver uma pesquisa científica, Dresch, Lacerda e Antunes Jr.
(2015) salientam a importância de seguir procedimentos, garantindo assim a
confiabilidade dos resultados. Partindo desse princípio, sugerem a estruturação de
pesquisas a partir da metáfora de um pêndulo, ilustrado a seguir na Figura 12:

Figura 12: Método do Pêndulo para condução de pesquisas científicas

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015, p. 16).

De acordo com o método, as etapas 1 e 2 dizem respeito às razões para a
realização da pesquisa e a seus objetivos, itens já apresentados anteriormente nesta
monografia. Os itens 3, 4, 5 e 6, desenvolvidos neste capítulo, são respectivamente:
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o método científico, o método de pesquisa, o método de trabalho e a definição de
técnicas de coleta e análise de dados. O sétimo e último item do pêndulo, trata-se
dos resultados confiáveis, configurando-se como o resultado obtido conforme a
correta utilização do método nas etapas anteriores.
3.1 MÉTODOS CIENTÍFICOS
Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015) definem o método científico como a
visão pela qual será construído o conhecimento. Para escolhê-lo, deve ser levado
em consideração o ponto de partida da pesquisa, ou seja, o que a originou, e
também seu objetivo. Os métodos mais utilizados em pesquisas na área de gestão
(assunto desta monografia) são: indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo. Para esta
pesquisa, foi escolhido o método indutivo, que, de acordo com Dresch, Lacerda e
Antunes Jr. (2015), é baseado na observação de um objeto de pesquisa para a
descoberta de relações entre os acontecimentos do período observado.
3.2 MÉTODO DE PESQUISA
Para iniciar a estruturação do método de trabalho, deve-se primeiramente
definir o método de pesquisa. Dentre os possíveis procedimentos metodológicos
utilizados para a condução de pesquisas, para esta monografia, como se pode
perceber desde o título, optou-se pelo estudo de caso. De acordo com Yin (2010), os
estudos de caso podem ser utilizados quando há o desejo de entender um
fenômeno real em suas condições contextuais, e, conforme Miguel (2007), com a
intenção de tentar esclarecer o motivo de um comportamento ou decisão, bem como
de ações implementadas e seus resultados.
Estudos de caso podem descrever detalhadamente esses fenômenos reais e,
para isso, baseiam-se em diversas combinações de coleta de dados, que podem ser
observações de fenômenos, entrevistas ou outras formas que auxiliem a descrever o
fenômeno. (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Sobre as diferentes
possibilidades de coleta de dados para o estudo, Mafezzoli, Gabriel e Boehs (2008)
ressaltam que essa é a vantagem do estudo de caso, que pode, sem ter controle
sobre o fenômeno, basear-se em acontecimentos e objetos contemporâneos de
análise.
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3.3 MÉTODO DE TRABALHO
Como método de trabalho, esta pesquisa segue os procedimentos propostos
para um estudo de caso. Os passos de condução do estudo são detalhados na
Figura 13, a seguir:

Figura 13: Condução do Estudo de Caso

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Miguel (2007).
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A Figura 13 traz a sequência de atividades realizadas para a condução deste
estudo de caso. A elaboração deste método de trabalho foi realizada com base em
Miguel (2007).
3.3.1 Definição da Estrutura Conceitual-Teórica
A primeira etapa do método de trabalho utilizado nesta monografia consiste
em definir a estrutura conceitual-teórica. Para cumprir esse passo, mapeou-se a
literatura do tema, conforme detalhadamente explicitado na seção 1.3.2. Com a
literatura mapeada, realizou-se a síntese das obras no capítulo 2, a partir dos
principais conceitos teóricos definidos para a pesquisa.
Na estrutura conceitual-teórica também são identificados os objetivos
pretendidos com o estudo de caso, partindo-se do problema de pesquisa e de seus
objetivos, conforme anteriormente descrito nas seções 1.1 e 1.2, respectivamente.
Essa etapa é finalizada com a delimitação do trabalho, que foi realizado em uma
divisão (marca) de uma empresa calçadista que possui modelo de negócio de
indústria voltado para o atendimento do varejo. A delimitação quanto à cadeia da
indústria está descrita na seção 1.4.
3.3.2 Planejar o Caso
O planejamento do caso inicia-se com a escolha do número de casos e do
recorte de tempo a ser analisado. Segundo Miguel (2007), quanto ao tempo a ser
analisado, pode-se pensar de maneira retrospectiva – havendo o risco de os
participantes não lembrarem precisamente dos acontecimentos passados e de os
documentos não evidenciarem o que realmente aconteceu no período – ou
longitudinal – que analisa o presente e possui conexão retrospectiva dependendo da
necessidade do estudo (Exemplo: estudar uma mudança de comportamento ou
gestão de acordo com o tempo, pode necessitar uma retrospecção temporal maior).
O estudo de caso desta pesquisa é longitudinal com necessidade de análise
retrospectiva, pois, como exposto nos objetivos da monografia, além de analisar a
gestão atual da área na empresa, identificam-se as mudanças ocorridas na transição
da estratégia.
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Em relação ao número de casos, a aplicação da pesquisa ocorre em uma
única unidade de negócios da empresa. Miguel (2007) indica que casos únicos são
normalmente utilizados em estudos longitudinais. A escolha de um caso único devese ao fato de a unidade de negócios estudada ser referência em operação de varejo
no país atualmente e ter passado por diferentes estratégias de suprimento em um
curto espaço de tempo (a empresa tem 20 anos de história). Conforme Mafezzoli,
Gabriel e Boehs (2008), estudos de caso únicos são confiáveis por estudarem o
objeto profundamente, possibilitando o entendimento das circunstâncias do
fenômeno.
Ainda no planejamento do caso, é necessária a definição dos meios de coleta
e análise dos dados. Os meios de coleta de dados escolhidos para a pesquisa foram
entrevistas semiestruturadas, focus group e análise de documentos e registros de
arquivo, descritos na subseção 3.3.4. Já a análise dos dados, que será realizada
após síntese das informações obtidas nas entrevistas e documentos, segue o
modelo lógico do nível organizacional ou empresarial, descrito na subseção 3.3.5.
3.3.3 Teste Piloto
Para a seleção do teste piloto, Yin (2010) indica a facilidade de acesso ao
caso como o principal critério de escolha. Assim, o relacionamento não necessita
tanta estrutura, e o contato pode ser prolongado, com observação das situações sob
diferentes ângulos, o que auxilia no papel experimental. Para este estudo de caso foi
escolhido como teste piloto uma entrevista não estruturada com o diretor industrial
(Engenharia, Suprimentos e Produção) da empresa em questão, possibilitando,
então, a condução da coleta de dados com maior segurança e confiabilidade.
Após a realização do teste piloto, tem-se clareza sobre as informações e os
questionamentos necessários para o início da coleta de dados, bem como para a
estruturação das entrevistas, o que pode ser visto na próxima seção.
3.3.4 Coleta de Dados
A coleta de dados para realização desta monografia foi executada
diretamente com pessoas da empresa, envolvendo uma seleção (com apoio da alta
direção) de colaboradores de diferentes áreas, localização geográfica (Rio Grande
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do Sul, São Paulo e Estados Unidos) e níveis hierárquicos. De acordo com
Eisenhardt e Graebner (2007), estudar o caso sob diferentes pontos de vista,
buscando maior abrangência do caso, auxilia no desafio da coleta de dados. Como
se pode perceber na Tabela 2, um ponto importante na escolha dos envolvidos foi o
diferente tempo de empresa.
A

primeira

etapa

da

coleta

foi

realizada

através

de

entrevistas

semiestruturadas com parte dos selecionados. Dresch, Lacerda e Antunes Jr. (2015)
qualificam a entrevista como uma coleta flexível, que pode ser customizada
conforme a necessidade durante sua execução, de acordo com a percepção sobre
as reações do entrevistado. O foco essencial da entrevista foram cargos de alta
gerência e direção, com o intuito de, individualmente, entender diferentes
perspectivas sobre as principais transformações na empresa ao longo dos anos e
obter uma visão abrangente do cenário atual.

Tabela 2: Relação de Entrevistas Semiestruturadas
Cargo

Setor

Tempo de Empresa

CEO

Arezzo&Co

21 anos

Diretor

Logística e Planejamento

4 anos

Diretor

Industrial

14 anos

Diretor

Comercial

5 anos

Diretora

UN SCHUTZ

10 anos

Gerente

Comercial

16 anos

Diretor

SCHUTZ Internacional

5 anos

Fonte: Elaborado pelo autor

Outro método utilizado para coleta foi o focus group, definido por Dresch,
Lacerda e Antunes Jr. (2015) como uma importante ferramenta de coleta de dados
para entender o pensamento de um grupo de pessoas, permitindo interação e
influência entre os membros do grupo quanto a alguma experiência obtida no caso
estudado. A escolha dos participantes do focus group, conforme Tabela 3, deu-se
devido à experiência conjunta de trabalho no apoio direto ao chão de fábrica da
empresa (apresentada no capítulo 4) com maior percentual produtivo da unidade de
negócios pesquisada. A interação entre os membros permite maior abrangência na
visão das adaptações necessárias no ponto de vista de programação e controle de
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materiais e produção, em relação às novas necessidades de atendimento do
mercado.

Tabela 3: Relação de Participantes do Focus Group
Cargo

Setor

Tempo de Empresa

Comprador

Compras - Fabricante

12 anos

Consultor

Sistema de Informação

7 anos

Supervisor

Almoxarifado - Fabricante

18 anos

Especialista

Programação - Fabricante

12 anos

Comprador

Compras - Fabricante

16 anos

Consultor

Terceirizado

11 anos

Supervisor

Corte

15 anos

Analista

Sourcing

14 anos

Fonte: Elaborado pelo autor

Segundo Miguel (2007), utilizar diversas fontes de coleta de dados é
importante para sustentar a análise através da percepção de convergência entre as
diferentes evidências obtidas nesta etapa. Yin (2010) também reforça a teoria que
define o estudo de caso como um método em que há maior necessidade do uso de
múltiplas fontes de evidência. Com base nessa premissa, também foi realizada
análise

de

documentos

e

registros

em

arquivo,

buscando

informações

especificamente relacionadas aos marcos históricos da empresa e aos dados
quantitativos analíticos de cada etapa.
3.3.5 Análise de Dados
A etapa de análise dos dados obtidos na coleta tem como objetivos principais
possibilitar o maior número de descobertas ao pesquisador e direcioná-lo a
possíveis hipóteses de caminhos para o atingimento dos seus objetivos, sendo sua
escolha diretamente influenciada pela questão de pesquisa. (DRESCH; LACERDA;
ANTUNES Jr., 2015).
O processo de análise iniciou com pré-análise e organização dos dados
obtidos. Após essa etapa, foi escolhido o modelo lógico do nível organizacional ou
empresarial, sugerido por Yin (2010) como um modelo lógico que identifica como as
mudanças em uma organização afetam seu desempenho, considerando também as
complicações durante a cronologia escolhida para realização da pesquisa.
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3.3.6 Resultados e Conclusão
Após a finalização das etapas descritas nas subseções 3.3.1 a 3.3.5, os
resultados obtidos foram relatados, gerando conclusões sobre o caso estudado. No
capítulo 5 da monografia estão explicitados os resultados analisados, os quais foram
embasados em teorias existentes na literatura, assim concluindo o trabalho e
identificando oportunidades de novos estudos acerca do tema pesquisado.
No próximo capítulo, é apresentada a análise dos resultados, através da
apresentação da empresa foco de estudo e da contextualização da sua cadeia de
suprimentos.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Este capítulo apresenta a análise dos resultados obtidos durante a realização
deste estudo de caso. O capítulo está dividido em três seções: a primeira tem o
intuito de apresentar a empresa foco desta pesquisa. A segunda, baseada nas
entrevistas realizadas, descreve as alterações da cadeia de suprimentos da
empresa desde a fundação até o período estudado. A terceira seção demonstra uma
análise crítica da gestão atual da cadeia de suprimentos da organização, tanto em
relação ao embasamento da literatura quanto às observações realizadas pelo autor.
4.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A Arezzo&Co é uma companhia líder no varejo de moda de calçados, bolsas e
acessórios femininos no Brasil. Atualmente, a empresa, que em 2011 passou a ser
uma Companhia aberta com ações na bolsa de valores, possui 5 marcas no mercado,
que buscam atingir público-alvo específico. As marcas Arezzo, Schutz, Anacapri,
Alexandre Birman e Fiever, que compõem a diversificada linha de produtos da
Arezzo&Co, atendem a diferentes ocasiões de uso das consumidoras e disponibilizam
no mercado, aproximadamente, 11 milhões de pares de calçados por ano.
A primeira marca lançada pelo grupo foi a Arezzo, no ano de 1972, por
Anderson Birman. Este, no princípio dos anos 90, abriu sua primeira loja conceito,
iniciando o fortalecimento do processo de varejo e de franquias da marca em
território nacional. A marca Schutz, unidade de negócio que é o objeto de pesquisa
deste estudo de caso, foi fundada por Alexandre Birman (filho de Anderson) em
1995, e incorporada em 2007 ao grupo Arezzo, que posteriormente criou as demais
marcas, sendo a última delas a Fiever, em dezembro de 2015.
A Schutz, palavra alemã que significa proteção, hoje tratada como uma
unidade de negócio do grupo Arezzo&Co, iniciou suas atividades com sapatos
masculinos, mas ainda no estágio embrionário mudou suas criações para o público
feminino. Mesmo sem pretensão inicial de abertura de lojas, por ter o intuito de
oferecer produtos a parceiros de exportação, Alexandre apostou desde o início em
coleções de criação e desenvolvimento próprio, ao invés de fabricar produtos
previamente conceitualizados.
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A marca é conhecida por ter produtos altamente conectados às últimas
tendências, design arrojado e materiais de qualidade. Os produtos da Schutz podem
ser encontrados em mais de 1000 pontos multimarcas no Brasil, e em
aproximadamente 80 lojas próprias e franquias. A Schutz está também marcando
presença nos Estados Unidos, com duas lojas próprias em Nova Iorque e Los
Angeles, iniciando o desafiador projeto de expansão internacional da marca.
4.2 A TRANSFORMAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA SCHUTZ
No ano de 1995, com 18 anos de idade, Alexandre Birman, a partir de uma
ideia de palmilhas confortáveis que encontrou em uma feira e da vontade de criar
calçados, lançou a Schutz, marca de calçados masculinos de conceito outdoor1 com
o caractere “Doctor Schutz - Piece of mind with comfortable shoes”, buscando unir a
adrenalina das escaladas e do montanhismo com o conforto de um calçado de
qualidade. Induzido pela sua trajetória na adolescência, quando aprendeu como
funcionava a produção de calçados na empresa de seu pai, Alexandre logo
transformou a marca Schutz em uma marca de produtos femininos, com calçados
desenvolvidos em atualizados conceitos de moda. Para tanto, decidiu arrendar uma
fábrica no interior de Minas Gerais para realizar a produção desses produtos.
A fábrica arrendada executava algumas operações internas, e outras eram
feitas em parceiros terceirizados, os atelieres. As etapas terceirizadas estão
evidenciadas em vermelho, na Figura 14.

Figura 14: Processo Produtivo de uma Fábrica de Calçados

Fonte: Elaborado pelo autor

1

Calçados outdoor são produtos para uso em terrenos irregulares em atividades como montanhismo
e escaladas.
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A Figura 14 representa o macro fluxo de uma manufatura de calçados
tradicional, que recebe pedidos dos seus clientes, realiza as operações relacionadas
à matéria-prima, efetua o corte internamente, terceiriza as atividades de costura de
cabedal e pré-fabricado (solado), agrupa essas partes para montar o calçado e fazer
acabamento para, finalmente, expedir o produto final ao cliente. As partes que
compõem cabedal e pré-fabricado estão representadas na Figura 15.

Figura 15: Partes que compõem um calçado

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Arezzo&Co Investors day (2014).

Como pode ser visualizado na Figura 15, o cabedal de calçados envolve a
parte superior e lateral do pé, bem como os enfeites e ornamentos. Já o préfabricado é composto pela parte que sustenta a pessoa que veste o calçado, ou
seja, a base em que o pé é apoiado, como palmilha, salto e solado, por exemplo.
A venda dos produtos criados pela Schutz, no início de suas atividades,
acontecia nas feiras da Couromoda e Francal, duas vezes ao ano, e através de
alguns contatos diretos feitos entre Alexandre e os clientes. Nesse início de projeto,
com fabricação própria na mesma fábrica em que realizava seus desenvolvimentos,
a Schutz teve seu primeiro modelo best-seller2: uma bota, de salto, com uma
pequena plataforma na parte da frente, e solado tratorado, a qual exigia qualificada
mão-de-obra tanto de costura quanto de pré-fabricado. Essa necessidade de
2

Best-Seller é a definição dada para um produto que atinge resultados de venda acima da média.
São os produtos mais vendidos.
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qualidade, combinada com a localização geográfica da fábrica, fora de uma região
calçadista tradicional, ocasionou que a manufatura do solado e do cabedal fosse
realizada no Rio Grande do Sul.
O pequeno volume de produtos vendidos, devido ao fato de ser uma marca
nova, exigia a realização de fretes aéreos diários, tanto de saída para
beneficiamento, quanto de retorno para Minas Gerais das partes beneficiadas no Rio
Grande do Sul, acabando por inviabilizar financeiramente a produção. Esse fator
financeiro, e o objetivo de se tornar um grande fabricante e exportador de calçados,
fizeram com que, em 1998, Alexandre resolvesse mudar a fábrica de calçados para
Campo Bom, cidade gaúcha localizada no Vale do Rio dos Sinos, uma região
conhecida por ser um dos maiores clusters calçadistas do mundo na época.
Já com uma considerável carteira de pedidos em fábrica, originada em uma
feira de calçados brasileira, a Couromoda, a Schutz iniciou a produção no Rio
Grande do Sul com prédio e maquinário próprio e mão de obra contratada, porém
com dificuldades no processo produtivo. Produzia abaixo do esperado e tinha sérios
problemas de qualidade, levando em torno de 6 meses para regularizar a produção.
A falta de eficiência produtiva causou, em pouco tempo, um déficit de um milhão de
reais à fábrica, colocando em risco a manutenção da marca e da empresa.
Aconselhado pelo pai, Anderson Birman, Alexandre teve que visitar clientes,
substituindo os pedidos que haviam sido realizados em modelos diversificados por
apenas dois modelos, na cor preta, que, produzidos com visão eficiente de fábrica,
salvariam o negócio naquele momento, estabilizando-o novamente.
No início do ano 2000, a fábrica, com eficiência suficiente para viabilizar o
negócio e geograficamente bem posicionada, aproximava a condição de trabalho à
realização do objetivo de exportar. Com o talento nato e a visão clara de
empreendedor, Alexandre fez parceria com um atelier de amostras, e criou uma
coleção de 80 diferentes produtos para levar a uma feira em Las Vegas, buscando
iniciar o contato com clientes de exportação. Nessa feira, conheceu um grande
varejista canadense, para quem vendeu 5 mil pares, quantidade que correspondia à
metade de um mês de produção na época, e iniciou uma parceria entre as
empresas. Com isso, os calçados da Schutz passaram a ser produzidos e assinados
com a marca canadense, para venda no exterior.
A empresa continuava vendendo no mercado interno para clientes
multimarcas, expandindo a marca no Brasil, mas a parceria com o cliente do Canadá
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continuou após a entrega do primeiro pedido, e começou uma nova fase da Schutz.
As criações da marca Schutz e a produção com marca de terceiros aumentavam
constantemente, chegando a dois mil pares por dia no ano de 2002, quando pela
segunda vez a empresa passou por um grande risco. O cliente reclamou que os
saltos de 40 mil pares de bota produzidos para exportação estavam caindo. Esse
acontecimento e o crescimento de produção levaram a empresa a buscar
profissionais mais qualificados no mercado, iniciando pela diretoria industrial. O
primeiro desafio da nova diretoria foi, através de uma operação logística reversa
extremamente complexa, retornar todos os pares do salto caído e corrigir o defeito
das botas, além de providenciar grandes descontos para o cliente como pedido de
desculpas, indicando a importância da parceria para a Schutz.
A estruturação industrial trouxe maior eficiência para o negócio, possibilitando
o aumento de volumes da fábrica, que produziu em média dois mil pares por dia no
ano de 2002, e em 2003 alcançou a marca de cinco mil pares diários para um único
cliente de exportação. A vantagem de ser dono do desenvolvimento desde o
princípio, ao contrário da maioria dos fabricantes da época, que apenas produzia
desenvolvimentos trazidos pelas companhias de exportação, possibilitava que, além
de exportar, a marca se desenvolvesse e obtivesse amadurecimento dos produtos,
crescendo em eficiência de produção e em rentabilidade. O design próprio, em
conjunto com a qualidade, se tornou um diferencial competitivo para a empresa, que
não era conhecida por ser a maior fabricante de calçados, e tampouco por ser a
mais barata para os clientes.
Em meio a grandes pedidos e considerando a importância do cliente para a
empresa, a manufatura buscava cada vez mais eficiência, possibilitada na época
pelos grandes volumes de produção concentrados em baixa variedade de produtos
de exportação, ainda que as pequenas produções de mercado interno continuassem
aumentando a representatividade da marca no Brasil. O planejamento fabril dos
produtos de exportação era sequenciado por variável de modelo, as grandes
quantidades possibilitavam que uma mesma linha de produção se mantivesse
durante semanas produzindo os mesmos itens. Os atelieres parceiros eram poucos,
e tinham também linhas de produção em esteiras, com boa capacidade produtiva.
Como o desenvolvimento de mostruário era feito em atelieres de amostras, a parte
de desenvolvimento técnico de produção e as alterações solicitadas por clientes
eram feitas também na fábrica, preparando o modelo diretamente para a produção.
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Para atingir melhores resultados próprios e um nível de serviço ainda melhor,
a fábrica da Schutz iniciou um processo de padronização de processos, e certificouse com a ISO 9001 entre os anos de 2005 e 2006, passando a executar com
excelência o atendimento ao cliente, a aumentar a agilidade industrial e a executar
forte trabalho junto à área comercial para atendimento ao cliente. A padronização
implantada através dos procedimentos descritos pela gestão ISO 9001 iniciava na
relação com fornecedores, que na época era negociada no momento do pedido. Os
compradores contatavam o fornecedor com a quantidade necessária para a
produção em mãos, buscando o menor custo no produto, tendo o fornecedor como
um mero prestador de serviços, com quem combinavam uma quantidade de pares
por dia e um critério de qualidade que seria revisado na fábrica.
Assim como o cuidado na linha de produção, as metas e os custos
calculados eram avaliados modelo a modelo. Cabia às áreas envolvidas executar
suas atividades de acordo com o planejamento, dentro da produtividade e
eficiência previstas no momento de precificação dos produtos negociados com os
clientes. Um ponto positivo para a maximização dos resultados era o tempo de
planejamento, visto que muitas vezes os pedidos tinham um período de execução
de até 6 meses, e no parque fabril havia a certeza de qual seria o produto nas
etapas de montagem e acabamento até duas semanas antes da produção. Além
desse planejamento de longo prazo, a empresa possuía um diferencial de
atendimento ao cliente, respondendo rapidamente a algumas necessidades. A
proximidade entre comercial e cliente era estendida à fábrica, que em momentos
de necessidade atendia a algumas demandas em prazos curtos de seis semanas
após a colocação do pedido.
Já em 2007, a Schutz possuía um faturamento anual de aproximadamente R$
100.000.000,00, com representatividade em torno de 60% do mercado externo. O
sucesso da empresa e da marca fez com que a Schutz fosse convidada a fazer
parte do grupo Arezzo, com criação da companhia. 25% do grupo Arezzo foi vendido
para um grupo de investimentos que começou a se envolver na gestão do negócio.
Os investidores auxiliaram a criar um processo de gestão integrada e pensamento
de empresa diferenciado, com planejamento estratégico e orçamentário, de modo
inteligente e sem interferir no principal conhecimento interno da empresa, que era o
desenvolvimento de produtos.
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A partir do momento da vinculação da marca Schutz com o grupo Arezzo, a
empresa começou a adotar estratégias diferentes. A instabilidade econômica
instalava-se então no país, com a queda do câmbio desfavorecendo a exportação.
Com isso, o posicionamento da marca no mercado interno passou a ser assunto das
reuniões de diretoria, que traçava metas para transformar a Schutz na maior marca
premium de calçados femininos do Brasil, inserindo no planejamento a abertura de
uma flagship3 em 2009.

Algumas mudanças mundiais, ocasionadas pela

globalização, pelo aumento da velocidade de informação e pelo movimento de
mídias sociais, alteravam o comportamento do consumidor na época, exigindo
velocidade das empresas para disponibilizar produtos em lojas, e essa exigência fez
com que a fábrica tivesse que passar por algumas adaptações para atender tal
demanda.
Inicialmente, os calçados produzidos para a abertura da primeira flagship da
Schutz foram confeccionados com materiais disponíveis no estoque, que eram
utilizados para desenvolver produtos. Entretanto, a baixa quantidade de pares por
modelo e cor permitia que boa parte da produção fosse realizada com esses
materiais. Uma das primeiras grandes mudanças foi a inclusão de uma produção em
layout celular, com produção puxada, e não uma esteira que levava o produto até a
próxima operação. Assim, passou a ser necessária uma pessoa focada no
planejamento da operação, bem como a parceria com atelieres, que implantaram
pequenos grupos de produção para costurar e fazer o pré-fabricado desses
pequenos pedidos. Pode-se perceber, nessas primeiras necessidades, o início do
movimento que tiraria o foco do negócio do fabricante, para tornar a fábrica uma
indústria provedora da necessidade do varejo.
A alteração de foco do negócio e a mudança de estratégia para indústria
provedora do varejo também impactaram fortemente as estratégias da manufatura.
A quantidade de pares por produto tinha grande queda se comparada à
exportação, fazendo com que o planejamento da produção deixasse de ser por
modelo produzido e passasse a ser por categoria de produto. As linhas produtivas,
que possuíam layout que possibilitava melhor eficiência do operador e exigiam
polivalência, passaram a ter layout que viabilizava a variedade de produto, sendo
que o operador precisava de alto treinamento para realizar uma única operação.
Flagship tem como tradução literária “ponte de comando”. É o nome dado às lojas próprias que
possuem alta conexão com a marca, são as principais referências do consumidor com a marca.
3
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Além disso, o novo layout reduziu a necessidade de fôrmas (moldes) para
produção.
Com a abertura de mais lojas, a partir do início dos anos 2010, diferentes
conceitos eram avaliados para a efetividade do negócio. O volume de lojas
continuava aumentando, e a necessidade de sincronismo era cada vez maior.
Naturalmente, mudanças nos processos também se fizeram necessárias, pois, por
exemplo, a programação, que antes tinha 14 dias de prévia, já não era mais tão
precisa, bem como a entrada de materiais, pois devido ao aumento da variedade de
modelos e à diminuição do volume de pares por modelo, eram empregadas mais
matérias-primas para produzir o mesmo volume de pares. Em busca desse
sincronismo, duas ações principais foram tomadas. A primeira foi uma rotina de
reuniões de abastecimento. Todos os dias, durante uma hora, aproximadamente 10
participantes (cada um representando uma área) definiam as prioridades de
planejamento, tanto para recebimento de materiais, quanto para execução do
operacional de cada etapa, sempre em busca da data de entrega solicitada pelo
cliente. A segunda ação principal foi a implantação de um novo sistema ERP na
fábrica.
Na busca pelo sistema ERP ideal para implantar, foram pesquisados vários
sistemas, mas o fato de a empresa estar buscando um nível de entrega acima do
que se encontrava no mercado levou ao desenvolvimento de um sistema totalmente
novo, em parceria com uma pequena empresa que estava iniciando no mercado,
com profissionais que tinham experiência em ERP de calçados. Dessa maneira, foi
desenvolvido um sistema que integra todas as áreas, agrupando os produtos em
sequência de datas de entrega, sinalizando necessidade de datas para a entrada
dos materiais, bem como o número de dias produtivos necessários para entregar
todos os produtos planejados para determinada data.
Com a necessidade de velocidade de entrega, o desenvolvimento criativo e
técnico foi unificado. Antes havia duas equipes de modelagem de calçados
separadas, então foi aplicado o conceito de engenharia simultânea na engenharia de
produto. A relação com fornecedores, que era realizada já com as quantidades dos
pedidos, também foi antecipada para a etapa de desenvolvimento, e o critério
principal na escolha dos fornecedores passou a ser a agilidade de entrega,
modificando-se
fornecedores.
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a
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Dada a evolução da empresa e dos processos, o aumento do número de lojas
até meados de 2012 e o fato de Schutz e Arezzo, principalmente, serem marcas do
mesmo grupo, o grupo Arezzo (que neste momento já possuía outras duas marcas,
e havia se tornado uma empresa de capital aberto, a Arezzo&Co) buscou uma sede
única, unindo as operações das marcas em busca de integração e padronização de
processos. Até 2012, cada marca tinha todo o controle de suas operações em
separado, tanto do ponto de vista da gestão, quanto geograficamente, então foi
construída uma sede para a companhia, no centro da cidade de Campo Bom. Com a
construção da sede, veio uma forte integração, e um objetivo foco da Arezzo&Co:
reduzir o time-to-market dos produtos de suas marcas.
A exemplo do processo realizado na manufatura (que agora passa a ser uma
filial do grupo), a Arezzo&Co buscou um sistema que tivesse condições de gerenciar
toda a cadeia com credibilidade de informação e que passasse confiança na análise
de resultados aos investidores, optando pela implantação do ERP SAP4, que
integraria as informações desde a venda da loja até a programação de pedidos. A
partir dessa unificação de processos, a marca Schutz, que possuía fabricação
própria, passou ao modelo de negócio de outsourcing, negociando pedidos com
fabricantes parceiros, mantendo boa parte do volume em sua fábrica própria.
Entretanto, devido a falta de capacidade produtiva para atender a todas as suas
lojas próprias, franquias, e lojistas multimarcas, necessitava produzir calçados em
fabricantes parceiros.
A Schutz então, que já atingia a produção de mais de dois milhões e
quinhentos mil pares de calçados por ano, agora tinha aproximadamente um milhão
de pares produzidos em sua fábrica própria e o restante no modelo de negócio de
outsourcing. Para dar conta dessa produção segmentada e dos desafios resultantes
da mudança para companhia, foi necessária grande dedicação ao relacionamento
com os colaboradores, bem como uma série de treinamentos para aproximar as
diversas realidades da necessidade da empresa. Todas essas mudanças fizeram
com que a Arezzo&Co, incluindo a Schutz, passasse a controlar sua cadeia de
suprimentos de acordo com a Figura 16:

4

ERP SAP é um sistema integrado de gestão empresarial, desenvolvido pela empresa SAP SE, que
está presente em mais de 290 mil empresas no mundo.
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Figura 16: Processo Integrado Arezzo&Co

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Arezzo&Co Investors day (2014).

A Figura 16 demonstra a integração entre as áreas da empresa, que operam
todas as marcas, inclusive a Schutz, da mesma forma. A empresa focal é responsável
desde a pesquisa de tendência e estilo da coleção até a venda na loja, bem como
pela rapidez no fluxo de informações de ponta a ponta. Em relação ao suprimento, a
negociação de matéria-prima com fornecedores passa a acontecer previamente na
companhia, antes mesmo da negociação dos pedidos com os fabricantes. Devido ao
curto espaço de tempo para produzir, a própria companhia envia projeções de
materiais aos fornecedores, para que posteriormente os fabricantes enviem as ordens
de compra. Esse fator, aliado à ideia de produzir todos os novos projetos de calçados
internamente, possibilita à empresa ter o know-how de produção e de custo dos
produtos, o que é uma forte ferramenta de negociação com os fornecedores e de
precificação no trabalho conjunto de sourcing e merchandising.
O processo comercial de sell-in5 da empresa, que acontece a cada finalização
de mostruário, agora passa a ocorrer aproximadamente doze vezes ao ano,
diferentemente do que acontecia no princípio, a saber, dois grandes eventos anuais,
um por estação. Esse aumento tem o objetivo de possibilitar ao lojista uma compra
mais próxima da demanda do consumidor. Levando em consideração o fato de que
para cada evento de sell-in é necessária a criação de uma coleção de produtos, podese concluir que o número de desenvolvimentos também aumentou exponencialmente,
mais uma vez gerando necessidades de mudanças na manufatura.
Uma das principais mudanças tecnológicas em relação a maquinário,
realizada nas fábricas da Schutz e dos fabricantes parceiros, foi a compra de
máquinas de corte automático, que são capazes de cortar, com uma simples
5

Sell-in é a venda interna, ou seja, o número total de pares comercializados que serão produzidos
pelo sourcing da empresa.
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navalha embutida no braço de corte, qualquer contorno que estiver salvo no sistema
de CAD, dispensando as tradicionais navalhas. Essas máquinas, apesar do alto
custo, apresentam grande produtividade, de modo que o fator custo cai
perceptivelmente conforme a variedade de produtos aumenta. Além disso, a
qualidade do corte melhora devido ao fato de não sofrer alterações de acordo com o
tempo e a produção realizada, o que acontecia com o uso do modelo antigo.
Qualidade é outro aspecto de alta relevância na questão das adaptações da
nova indústria. A padronização de processos, quando se possui um sequenciamento
de produção sem variantes, possibilita uma curva de aprendizado por parte dos
operadores, que aumentam sua produtividade e evoluem em qualidade conforme o
volume de pares. Como o baixo volume não possibilita esse aprendizado, pois a
troca de modelos é constante, foi necessário um aumento no quadro de revisores da
qualidade, tanto externos (que passam o dia visitando os atelieres parceiros) quanto
internos, e a implantação de revisões finais em cada macro-etapa, a fim de garantir
um elevado critério de qualidade no produto entregue ao cliente.
O treinamento dos colaboradores, tanto para que evoluam em sua atividade
quanto para que aprendam outras, tornou-se fundamental nas fábricas de calçados,
visto que com a baixa atratividade salarial da indústria e com o elevado estresse físico
do trabalho de manufatura, já não se encontrava mão de obra especializada para
determinadas funções. Além disso, o ofício de sapateiro tem uma base artística,
sendo que o conhecimento em produto e processo é essencial para se atingir a meta
de produção que leva em conta, diariamente, diferentes produtos.
Com o modelo de outsourcing atendendo a necessidade momentânea da
empresa e com o número de pontos de venda da marca no país atingindo números
excelentes, crescendo fortemente ano após ano, em 2013 buscou-se o desafio de
internacionalizar a marca. A Schutz tomou a decisão de abrir uma loja própria nos
Estados Unidos, posicionando-se em outro hemisfério, cujo clima é o oposto do que
se tem no hemisfério sul. Além disso, as informações de tendência chegam às lojas
com velocidade ímpar, exigindo novas visões e adaptações em todas as áreas da
empresa, que impactam, também, a cadeia de suprimentos.
A ideia de que o grande projeto da empresa devia ser cuidado “de perto” inicia
com a decisão de que 100% dos produtos direcionados à loja dos USA seriam
produzidos na fábrica própria. Buscou-se, também, o maior cuidado possível tanto
em relação às informações trazidas no produto quanto ao nível de qualidade para
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atingir uma percepção positiva das consumidoras norte-americanas. Internalizar o
máximo foi a decisão. O estabelecimento de um setor de pesquisa e
desenvolvimento, com estilistas desvinculados do mercado interno, com modelistas
específicos para atender a demanda internacional e com uma forte estruturação das
áreas de apoio, possibilitou a iniciação do projeto. Devido à necessidade de
agilidade, qualquer ganho temporal afeta positivamente o resultado. Assim, no
parque fabril próprio da empresa, foi implantado um setor de costura interno com
capacidade suficiente para suprir 60% da produção da loja. Tal medida evita o
transporte de mercadorias, aumentando o domínio sobre prioridades e qualidade,
ainda que os custos sejam elevados. Entretanto, o mais importante no momento era
atender a necessidade da loja.
A abertura da loja na Avenida Madison, 655, em Nova Iorque, trouxe grande
visibilidade para a marca, que seguiu sua operação definindo mais uma variação de
gestão da cadeia dentro do modelo de negócio da empresa, que agora passa a ter
diferentes procedimentos, um deles padrão, para as coleções, que se dizem
“planejadas” devido ao seu maior volume. Isso pode ser visualizado na Figura 17:

Figura 17: Lead Time Coleções Planejadas
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A Figura 17 representa as coleções planejadas que acontecem durante o ano,
para as quais há uma pesquisa de tendências, seguida de prototipagem,
apresentação de coleção e venda de sell-in para franqueados e clientes
multimarcas. A programação dessas coleções acontece de maneira fracionada, e os
fabricantes iniciam a produção dos modelos mais de uma vez, até que a quantidade
total de pedidos seja enviada, assim aumentando o set-up de produção. A matériaprima é projetada para os fornecedores desde o final da produção de protótipos,
através de um cálculo baseado na proporção de material utilizado nas amostras e na
meta de volume de venda da coleção. Os produtos chegam semanalmente às lojas,
de acordo com um sincronismo de informação de tendência para compor o chão da
loja, e a venda com desconto acontece apenas no final de cada estação.
Seguindo as coleções planejadas, está o modelo de suprimento que é
alavancador de vendas do negócio fast fashion, a saber, as reposições. As
reposições constroem-se com base na informação do que está vendendo na loja, a
fim de que não falte suprimento e para que se possam atingir melhores resultados.
Configuram-se, assim, no que se chama de venda certa. O lead time da reposição
segue o fluxo da Figura 18.

Figura 18: Lead Time Reposições
FAST-FASHION
REPOSIÇÃO
SEMANA

1

2

3

Vendas e Produção
Programação de Pedidos
Produção de Matéria-Prima
Fabricação e Expedição
Armazenamento no Centro de
Distribuição
Distribuição aos Canais de Venda
Exposição e Disponibilização para
Venda na Loja

Fonte: Elaborado pelo autor
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Como se pode perceber na Figura 18, as reposições não possuem
desenvolvimento de produto, pois seu pedido é realizado conforme a análise de
venda das lojas. A fabricação dos calçados, em acordo entre todos os fabricantes da
cadeia, não pode passar de quatro semanas, e os produtos recompõem o estoque
das lojas, chegando à venda com o preço cheio. Descontos apenas são concedidos
quando a procura pelos produtos reduzir e, por vezes, os modelos tornam-se
contínuos, ou seja, permanecem sempre na loja com o preço cheio.
Outro modelo de gestão da cadeia, são as especiais, denominadas Special
Collection. Essas coleções buscam atingir um determinado número de lojas,
normalmente as principais flaships, com informações do mercado extremamente
novas, como testes de venda, que possivelmente podem vir a participar da coleção
planejada posteriormente. A Special Collection acontece conforme apresentado na
Figura 19.

Figura 19: Lead Time Coleções Special Collection
FAST-FASHION
SPECIAL COLLECTION
SEMANA

1

2

3

4

Desenvolvimento
Conceitualização da Coleção
Prototipagem
Vendas e Produção
Programação de Pedidos
Produção de Matéria-Prima
Fabricação e Expedição
Armazenamento no Centro de
Distribuição
Distribuição aos Canais de Venda
Exposição e Disponibilização para
Venda na Loja
Vendas a Preço Cheio

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 19 representa a terceira variação de suprimento da Schutz, que são
as Special Collections. Estas contêm uma informação de tendência elevada ou são a
releitura, em novas variantes, de produtos que estão vendendo bem e que não
podem ser considerados reposição. Nesse tipo de produto a compra da matériaprima é projetada a partir do desenho do item, bem como pelo custo do modelo,
iniciando-se a entrada de materiais sem a existência de um protótipo, de modo que
há risco de não funcionamento de teste. A produção acontece em 4 semanas, e os
produtos são enviados rapidamente às lojas. Após a chegada em loja, os produtos
ficam disponíveis por duas semanas, sendo esse o tempo de leitura de venda. Caso
a venda seja positiva, possivelmente o produto se encaixará em uma coleção
planejada, ou até mesmo poderá ser reposto em alguma loja. Em caso de a venda
ter resultados ruins, em duas semanas o produto é retirado de loja, e entra em
desconto no final da estação.
A Schutz USA, divisão da marca para o mercado internacional, opera todas
as suas coleções conforme a Special Collection, algumas vezes selecionando
modelos já produzidos, mas sempre utilizando um curto espaço de tempo na tomada
de decisão, para poder reagir rapidamente à demanda de mercado. A diferença
entre o procedimento da Schutz USA e a Special Collection é que o frete para os
Estados Unidos, incluindo as partes burocráticas, leva entre 7 e 10 dias.
São notáveis as diversas mudanças e adaptações ocorridas na gestão de
suprimentos da empresa ao longo de sua história, principalmente quando se
compara sua trajetória enquanto fábrica exportadora ao novo conceito de indústria
focado em atender ao varejo. Essas alterações, dada a revisão realizada durante
esta subseção, estão sintetizadas no Quadro 4. Conforme pode ser visualizado no
Quadro 4, há diversos elementos que corroboram a visão de Cunha (2006), cuja
síntese foi apresentada no Quadro 3, em seção anterior.
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Quadro 4: Síntese Antes x Depois da Indústria Calçadista
ATRIBUTOS

FÁBRICA
EXPORTADORA

FÁBRICA PROVEDORA
DO VAREJO

Produto

Básico

Moda

Definida após compra do
cliente, com ciclo longo
de produção
Completo em até seis
meses, montagem em
duas semanas

Definida após compra
dos clientes, com curto
prazo de produção

Demanda

Planejamento Fabril

Diário

Gestão de Pessoas

Alta cobrança em
produtividade e eficiência

Alta necessidade de
treinamento e
conscientização

Padronização

Produto

Processo

Controle de Qualidade

Disseminado ao longo do
Pontual de revisão no final
processo

Relação com
Fornecedores

Contratual, controle de
entregas e qualidade

Intensa, interpessoal,
controle de agilidade e
nível de priorização do

Recebimento de MatériaPrima

Just-in-time

Agilidade dentro de
priorizações

Medida de Produtividade

Pares/dia por modelo
com crescimento
produtivo (curva de

Equilibrio em pares/dia
independente de modelo

Cálculo de Custos

Por modelo

Por pacote de pedidos

Desenvolvimento

Primeiramente criativo e
posterior avaliação
técnica

Engenharia simultânea

Tamanho de Lote

480 pares mínimo

120 pares máximo

Busca de Tecnologias

Para eficiência
operacional

Para agilidade

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Cunha (2006)

O Quadro 4 sintetiza algumas das alterações realizadas no parque fabril da
indústria calçadista, demonstrando as adaptações que foram influenciadas pelo
varejo fast fashion da empresa. Para concluir a etapa de descrição das alterações
nessa gestão, demonstra-se abaixo, na Figura 20, o modelo lógico organizacional,
sugerido por Yin (2010) como ferramenta de análise de dados.
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Figura 20: Modelo Lógico Organizacional da Schutz

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 20, através do modelo lógico organizacional, apresenta, em
sequência cronológica, as mudanças da cadeia de suprimentos, principalmente em
relação aos processos da manufatura da empresa estudada. Também são
considerados os fatores externos, identificados como explanações rivais, que
acompanharam a mudança ou foram fatores importantes para que ela fosse
necessária.
O fluxo começa citando os fatores que viabilizaram o negócio, a saber, uma
visão empreendedora e um arrendamento familiar. Devido à localização geográfica
desfavorável, a Schutz decidiu mudar-se para o Rio Grande do Sul. Com
profissionais, produtos e expertise comercial, a empresa cresceu e aumentou sua
produtividade e eficiência para grandes lotes. Com a queda da atratividade da
exportação por uma condição de mercado ruim, e ainda devido à fusão com o grupo
Arezzo, a nova visão de empresa de varejo exigiu mudança na manufatura da
Schutz.
As alterações no comportamento de consumo determinaram alguns
controles maiores da empresa, principalmente no quesito qualidade. Dessa
maneira, a Schutz tornou-se uma empresa mais ágil, com capacidade de reação ao
mercado, possibilitando o reconhecimento por parte de suas consumidoras. A
empresa obteve uma série de resultados com as alterações descritas nesta
subseção, atingindo o nível de operação atual, que será criticado na próxima
subseção.
4.3 ANÁLISE DA ATUAL GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
A operação atual da Schutz, em relação à cadeia de suprimentos, pode ser
avaliada em diversos aspectos. Apesar de a delimitação deste estudo ser voltada
para a parte produtiva da cadeia, é necessário citar que a empresa possui
operações de vendas multicanais, ou seja, possui clientes de lojas multimarcas,
franquias e lojas próprias. Essa necessidade é evidenciada pelo fato citado por Kim
(2013) de que a decisão estratégica de suprimento da empresa focal está ligada ao
nível de interação que ela almeja ter com o restante da cadeia.
A estratégia de produção atual da Schutz é uma combinação de outsourcing
com fabricação própria. A marca tem pedidos de aproximadamente três milhões de
pares anuais, dos quais, produz um milhão em fábrica própria, e dois milhões no
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modelo de negócio de outsourcing. A decisão de manter a fabricação própria
corrobora a visão de Cunha (2006) e também de Caro e Albéniz (2014), pelo fato
de a produção própria facilitar a gestão da operação quando há grande
necessidade de agilidade. Como o outsourcing não pode ser menos ágil do que a
fabricação própria, a empresa concentra os pedidos em fabricantes localizados no
Rio Grande do Sul, levando em consideração um fator também indicado por Caro e
Albéniz (2014), a saber, a localização geográfica como elemento facilitador do
atendimento da cadeia.
A decisão sobre a distribuição de pedidos para fabricantes é feita
principalmente levando em consideração três variáveis, que são: perfil de produto,
necessidade de agilidade e capacidade produtiva. Assim, a operação ainda pode ser
vista positivamente se comparada à teoria proposta por Kim (2013) de que havendo
diferencial no produto é melhor escolher a alternativa de produção própria.
Entretanto, a expansão industrial sem foco determinado tem no outsourcing uma
excelente alternativa.
Na prática, os pedidos que possuem necessidade de alto nível de agilidade
(como as Special Collections) ou grande diferencial de produto e informação são
mantidos na fábrica própria. A decisão acaba facilitando o controle e protegendo o
conhecimento desses produtos. Tal escolha só é possível devido à versatilidade da
fábrica em relação aos perfis de produtos. A produção direcionada aos demais
parceiros, que são sempre os mesmos, é definida conforme o planejamento de
volumes por coleção lançada, levando em consideração as variáveis decisórias
supracitadas.
Cunha (2006) relaciona a estratégia de suprimento a três variáveis
principais: tipo de produto, estabilidade de demanda e tempo de resposta.
Conforme a Tabela 1, a divisão de coleções da empresa considera diferentes tipos
de produto, porém na organização de suprimento da cadeia, na prática, essa
divisão não é levada em consideração. A empresa possui uma definição em
pirâmide para criação do portfólio de produtos da coleção, e a análise de
resultados também leva em consideração essa pirâmide. O principal ponto de
atenção está na estratégia de produção e suprimento, que trata todos os produtos
de maneira equalizada, com os mesmos processos de criação, sell-in, produção e
disponibilização em loja.
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Figura 21: Pirâmide de Divisão de Produtos da Coleção

Fonte: Documento da Empresa

A Figura 21 representa a pirâmide de divisão de produtos da marca,
identificando quais itens geraram maior resultado de vendas para a empresa. Na
base da pirâmide, estão os produtos Essentials, que são os mais básicos, que
sempre são lançados na coleção e disponibilizados em loja. Independente do
período ou estação do ano, tais itens estarão disponíveis em loja nas mesmas
variações de materiais, acompanhando apenas a atualização de parte da cartela de
cores. O core é representado por produtos que são uma releitura do que está
acontecendo no mercado, ou seja, uma informação de conceito que o consumidor
aprovou através do resultado de venda. É reutilizado em outras variações de produto
(altura de salto, desenho de cabedal). Já o new é composto pela parte mais incerta
da coleção, sendo que a tendência de moda é o fator principal.
A oportunidade percebida, na prática, é um planejamento diferenciado para a
parte Essential da coleção, principalmente. Como o nível de incerteza diminui com a
proximidade da base da pirâmide, estabelecer uma produção regular desses itens
permite melhorias dentro da cadeia. Os designers estariam mais focados nos 77%
da coleção core e new, e a cadeia desses produtos não teria estratégia de
suprimento literalmente ágil, praticando, assim, a tese de Cunha (2006) (vide Tabela
1), de que para produtos padrão com demanda mais estável, pode haver melhor
planejamento e tempo de resposta, tornando a cadeia mais enxuta.
Para auxiliar no processo de suprimento das fábricas, a empresa possui
homologação de fornecedores de matéria-prima, os quais são estrategicamente
tratados como extensão da empresa e participam desde o desenvolvimento de
produto, corroborando a visão de Pereira, Borchardt e Sellito (2014), que afirmam
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que tal decisão é de extrema importância e, inclusive, pode aumentar a lucratividade
da empresa. Os benefícios dessa relação também são vistos por Didonet e Diaz
(2012) como ganhos de vantagem competitiva e melhoria da performance. Essa
proximidade é evidenciada, na prática, por meio de interações para definição de
preços e detalhes técnicos e visuais sobre os produtos, evidenciando a co-criação
entre empresa focal, fabricantes e fornecedores parceiros em busca de melhores
resultados.
A integração da empresa com os fabricantes e fornecedores não se limita ao
desenvolvimento de produto; esse processo tem sequência durante a venda de sellin. Através das informações do comercial, a área de suprimentos da empresa gera
projeções diárias e as encaminha aos fornecedores, para que estes iniciem a
produção das matérias-primas mesmo antes de receber efetivamente os pedidos
dos fabricantes. Essa ação tem grande importância na redução do lead-time, pois a
disponibilidade de matéria-prima é fator essencial, de acordo com Cunha (2006),
que indica a prática de antecipação da matéria-prima por causa do longo ciclo
produtivo dos materiais utilizados na indústria da moda.
Para que haja disponibilidade de informações, e para que através de um
relatório de vendas se possa chegar a um consumo de matéria-prima, é importante
que exista um sistema de gestão integrado na empresa que conecte a cadeia de
ponta a ponta, conforme sugerido por Taplin (2014). Com esse entendimento, que é
similar ao pensamento de Du Preez (2004), a empresa possui um sistema de gestão
integrado, que possibilita a redução do tempo através da disponibilidade e facilidade
de acesso de informação entre as áreas.
Na prática, pode-se perceber a efetividade da conexão de informações no
sistema desde a engenharia até o faturamento da empresa focal. Um aspecto que
precisa ser levado em consideração, principalmente em relação aos fabricantes, é
que o sistema da empresa focal não possui comunicação integrada com o sistema
das fábricas, não permitindo maiores ganhos de agilidade da cadeia. Outro ponto
importante é que o sistema integrado possibilita a agilidade entre os processos da
empresa através da facilidade de acesso às informações, porém há necessidade de
maior alinhamento de processos e algumas melhorias nos dados provenientes do
sistema para efetivar a redução do lead-time.
Quando o assunto é integrar as atividades, a necessidade parte da integração
entre as áreas. O guia de todas as áreas da empresa é o calendário de lançamentos
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e coleções, que indica o período de desenvolvimento de produto, a precificação, a
venda, a produção e o momento de disponibilização da coleção em loja, conforme a
Figura 22. A metodologia de desenvolvimento de produto da empresa corrobora o
pensamento de Cachon e Swinney (2011) e Cortez et al. (2014), pelo fato de
envolver a participação de todas as áreas, priorizando a proximidade dos designers
em todas as interações.

Figura 22: Calendário de Desenvolvimento de Coleções

Fonte: Documento da Empresa

A Figura 22 representa o calendário de desenvolvimento de uma coleção da
marca Schutz, marcando os momentos de interação das áreas no desenvolvimento
da coleção. A data “P” é o planejamento da coleção, quando são definidas as
premissas de desenvolvimento, como categoria de produto, informações de moda e
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modelos que performaram bem em outro momento, sendo, portanto, redirecionados
para a rede. Nesse momento, participam os designers, a engenharia de produto, o
sourcing, o planejamento e também o marketing e o merchandising, corroborando o
exposto por Taplin (2014), que identifica a visão de loja como uma das mais
importantes ao definir os produtos a serem disponibilizados.
Os “R” são os momentos de revisão da coleção, quando as mesmas áreas
identificam pontos de melhorias e necessidade de revisões. O “E” é o momento de
edição, quando os mostruários estão prontos e o portfólio final de produtos é
definido, para então possibilitar o início de sell-in e a entrada de pedidos, com um
início de sell-out1 também definido. Na observação in loco, pode-se verificar boa
integração entre as áreas nesses momentos combinados, com o contraponto de
que, outros processos decisórios deixam a desejar em velocidade. Devido ao porte
da empresa, cada área é bastante segmentada e tem resultados próprios para
entregar, além do resultado comum da marca, então a necessidade de concordância
entre diversos envolvidos, por vezes, retarda o processo decisório, deixando a
desejar em relação à proposta de Barnes e Greenwood (2006) sobre obter o menor
tempo entre informação e disponibilidade tangível do produto em loja.
Colaborando positivamente com o negócio, quando há necessidade de
agilidade extra de disponibilização do produto em loja, são criadas as Special
Collections. Nesse processo, a decisão é tomada e direcionada pela diretoria da
marca, já com quantidades definidas quando ainda há apenas um desenho de
produto. Nesse caso, o tempo é reduzido através da engenharia simultânea, como
sugere Cunha (2006), e o foco sobre expedir o produto certo na hora certa está em
conformidade com Taplin (2014), que explicita a necessidade de reduzir alguns
processos para que isso aconteça mais efetivamente. Esse é um dos motivos pelos
quais a empresa é vista como uma lançadora de moda no país, por perceber uma
necessidade de consumo adiantada, conforme a percepção de Choi et al. (2010).
A relação da operação da empresa com a literatura quanto à integração das
áreas no processo é, pois, efetiva. Outro ponto em comum entre a prática e a
literatura revisada é o número de coleções e a variedade de produtos ofertados,
pontos que são evidenciados por alguns autores que escrevem sobre o fast-fashion,

1

Sell-Out traduzido de modo literário ao português significa venda para fora, ou seja, indica o
momento de início da venda para o consumidor final do produto em loja.
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como Taplin (2014) e Caro e Albéniz (2014), por exemplo. Essa diversidade pode
ser percebida no Quadro 5.

Quadro 5: Coleções Planejadas Lançadas Durante um Ano e Volume de Oferta

Fonte: Documento da Empresa

O Quadro 5 apresenta, na primeira coluna da esquerda, os quatorze
lançamentos anuais planejados pela empresa, corroborando o que dizem Caro e
Albéniz (2014) em relação ao número de coleções anuais de uma indústria fastfashion. As colunas seguintes representam, da esquerda para a direita,
respectivamente, o número de novas construções (projetos) desenvolvidos para
cada coleção, o número de novos modelos (DNA) e o número de novos SKUs2 que
terão mostruário produzido. Além dos mostruários, alguns produtos contínuos ficam
disponíveis para a venda, sem amostra executada, assim aumentando mais a oferta.
O ponto negativo da variedade de oferta, apesar de ser praticamente uma premissa
do fast-fashion, segundo Taplin (2014), é que para incluir produtos na loja, outros
precisam ser retirados, assim encurtando o ciclo de vida de cada produto.

2

SKU significa stock keeping unit, no caso da Schutz, é a variedade de oferta no nível linha, modelo,
material e cor.
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Finalizando a análise da operação atual da Schutz, o Quadro 6 apresenta
uma síntese da observação direta da operação e das concepções da literatura, de
modo que podem ser identificadas congruências e divergências entre as diferentes
visões.

Quadro 6: Síntese entre Realidade da Empresa e Literatura
Item Avaliado

Estratégia de Produção (Fabricação
Própria ou Outsourcing)

Estratégia de Suprimento

Relação com Fornecedores

Sistema de Gestão

Integração das Áreas

Literatura
Fabricação própria facilita a gestão e
auxilia no ganho de Agilidade (CUNHA,
2006) e (CARO e ALBENIZ, 2014);
Localização geográfica é facilitador (
CARO e ALBENIZ, 2014);
Produtos com grande diferencial devem
ser mantidos em fabricação própria (KIM,
2013).

Observação Direta
Positiva em relação a literatura, levando
em conta todos os fatores mencionados
ao escolher qual a estratégia de
suprimento, operando com uma
estratégia combinada entre fabricação
própria e outsourcing.

Oportunidade de melhoria: a empresa
não considera a diferenciação da
Entender tipo de produto, estabilidade de
estabilidade de demanda e do tempo de
demanda e tempo de resposta
resposta necessário para os produtos de
necessário para tomar tal decisão
suas coleções principais, incluindo
(CUNHA, 2006)
continuáveis e novas tendências no
mesmo mix.
Relação próxima, tratando fornecedores
como extensão da empresa, pode gerar
resultados lucrativos (PEREIRA,
BORCHARDT e SELLITO, 2014);
Proximidade com fornecedores é uma
vantagem competitiva para empresas do
fast fashion (DIDONET e DIAZ, 2012);
Antecipar a compra de matéria-prima é
essencial na redução do lead-time, pois é
um dos maiores ciclos produtivos da
cadeia (CUNHA, 2006).

Positiva em relação a literatura, a
empresa opera próxima aos
fornecedores, tendo os mesmos como
parceiros homologados. A parceria traz
benefícios desde o desenvolvimento de
novos materiais até a projeção de
compra para reduzir o lead-time de
produção.

Positiva enquanto empresa focal, possui
um sistema que liga todas as áreas e
informações;
É importante haver a integração
Oportunidade de melhoria ligada aos
sistêmica na empresa, ligando-a de ponta processos que abastecem o sistema,
a ponta (TAPLIN, 2014);
bem como nos dados deste, para que a
Sistemas de gestão integrada são uma leitura seja mais eficiente;
das ferramentas para obter resposta
Oportunidade de melhoria na
rápida (DU PREEZ, 2004);
comunicação entre o sistema de gestão
da empresa focal, com o sistema de
seus fornecedores, e principalmente
fabricantes.
Todas as áreas envolvidas em produto
devem participar de maneira próxima
Positiva devido ao fato de, desde o
desde o desenvolvimento, em constante primeiro processo de planejar o
interação com os responsáveis pelo
desenvolvimento de uma coleção, todas
design (CACHON e SWINNEY, 2011) e as áreas tem a oportunidade de
(CORTEZ et al. 2014); Entre as áreas participar, e trazer sua leitura sobre os
envolvidas, merchandising e marketing
resultados anteriores;
são importantíssimos, por terem a visão Oportunidade de melhoria quanto ao fato
de loja (TAPLIN, 2014);
A de, devido a empresa ser de grande
integração entre as áreas da empresa
porte, algumas vezes as análises e
busca obter o menor tempo possível
processos decisórios acabam alongandoentre a informação e a disponibilidade do se, pertendo a oportunidade de agir com
produto em loja (BARNES e
maior velocidade.
GREENWOOD, 2006).

Fonte: Elaborado pelo Autor
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5 PROPOSTA SCHUTZ USA
Este capítulo apresenta uma proposta de suprimento para o projeto principal
da empresa, que é a internacionalização da marca por meio da inserção de lojas
próprias nos Estados Unidos. O foco principal da proposta está na relação entre a
necessidade da loja e a capacidade produtiva. Baseado na crítica da análise atual
da cadeia explicitada no capítulo 4 desta monografia, em dados extraídos de
relatórios da empresa e na conectividade com vantagens competitivas necessárias,
segundo relatos dos entrevistados, foi elaborada a proposta.
A operação de suprimento da Schutz USA, atualmente tem foco no
abastecimento de duas lojas físicas e uma online. No ano de 2015, a empresa
possuía apenas uma loja física e a loja online. O conteúdo apresentado no Quadro 7
levam em consideração os dados dessas duas lojas:

Quadro 7: Dados de Produção x Vendas Schutz USA

Fonte: Documento da Empresa

O Quadro 7 representa uma análise de pareto do resultado de sell-out da loja
em relação ao número de variedades de produto que compõem esse resultado.
Durante o ano inteiro, foram disponibilizados em loja 546 variedades de modelo e
1632 variações de sku, e pode-se ver na representatividade de venda do Quadro 7
que 80% da venda está concentrada em uma variedade muito menor de produtos.
50% da venda está centrada em aproximadamente 9% dos skus disponibilizados e
20% da venda em apenas 1% dos skus.
Esses dados podem ser analisados sob duas perspectivas. Por uma visão
exclusivamente analítica, chega-se à conclusão de que desenvolvendo e produzindo
pouca variedade de produtos, a empresa chegaria a um mesmo resultado, reduzindo
os custos da operação. A contrapartida é que quando se trata do varejo fast-fashion,
as incertezas geram necessidade de aumentar a oferta, sem contar as variáveis de
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atração do consumidor. Exemplificando, pode-se citar que um produto que não
realizou bom resultado de venda pode ter sido um dos principais atrativos de vitrine
que fizeram o consumidor entrar na loja, ainda que para realizar a compra de outro
produto.
Considerando as incertezas percebidas e confirmadas pela literatura, bem
como as principais vantagens competitivas da indústria para atender ao varejo fast
fashion sob o ponto de vista dos entrevistados, conduz-se a proposta de suprimento
da Schutz USA desta monografia. Fatores como conectividade da cadeia de ponta a
ponta, necessidade de agilidade, definições antecipadas de matéria-prima, alto nível
de exigência de qualidade e constante busca do cliente por customização, foram as
premissas norteadoras da proposta.
Percebe-se, no comportamento do consumidor, uma forte tendência das
pessoas a quererem fazer parte de alguma história do produto, e isso pode se dar
de diferentes maneiras. Uma das alternativas é a exclusividade, ou a customização
única de um produto. A segunda é a escolha massificada de preferência, de modo
que as referências trazidas em determinadas opiniões expressadas por terceiros
criam um desejo de ter o produto, aumentando, assim, a procura pelo item. Qualquer
uma dessas alternativas está fortemente relacionada à experiência entre consumidor
e marca, criando cada vez mais uma relação de vínculo.
Para que a cadeia de suprimentos possa atender a essa demanda da melhor
maneira possível, a sugestão é dividir a informação, o controle e a venda, em dois
grandes grupos, um deles focado em produtos básicos, Essentials, que retêm a maior
representatividade de venda em poucos sku, através de leituras rápidas de mercado,
pouco ou baixo desenvolvimento, e menor incerteza na operação. A ideia é estruturar
um grupo que demandará pedidos para uma célula da fábrica. Esta será focada em
poucos produtos, conectada com a ponta da loja através de revisões semanais de
venda e colocação semanal de pedidos dos mesmos itens, que compreenderão até
20 modelos e 50 sku. A partir dessa ideia, as principais matérias-primas estarão
disponíveis em estoques mínimos, possibilitando a postergação da decisão sobre
material e cor, que será tomada com base no resultado de venda.
O outro grupo de produtos terá foco na variedade e diversidade de modelos, o
que é necessário tanto para atrair a cliente para a loja quanto para visibilizar a
marca, que deve ser percebida como lançadora de moda. Para tanto, a estrutura de
desenvolvimento deve ser ágil. A ideia é desenvolver uma família de produtos por
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dia, o que significa que a cada dia uma nova família será desenhada, modelada e
prototipada, com base em materiais pré-definidos. Esta seria a demanda de maior
customização

fabril,

com

tomada

de

decisão

no

instante

do

pedido.

Complementando a produção dessa divisão, estaria o restante da coleção que forma
o portfólio completo da loja. Este continuaria operando no modelo Special Collection
de suprimento, como já funciona no processo atual.
Para melhor entendimento sobre o que é uma família de produtos, a Figura 23
demonstra duas diferentes propostas desse tipo. Uma delas considera apenas
variações na altura de salto (parte inferior da imagem), e a outra utiliza uma
informação de moda em diferentes cabedais.

Figura 23: Exemplos de Família de Produtos

Fonte: Elaborado pelo Autor com base em SCHUTZ-SHOES (2015).

A Figura 23, na parte superior, representa três diferentes produtos, que
possuem uma mesma base de informação de moda ou tendência, caracterizando-se
como uma família dessa tendência. Já na parte inferior da figura, há um mesmo
cabedal, chamado tecnicamente de Scarpin, em diferentes alturas de salto. O fato
de haver um mesmo tipo de cabedal também possibilita a caracterização desses
produtos como uma família de produtos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este

capítulo

apresenta

as

conclusões

e

considerações

finais

do

desenvolvimento deste estudo de caso. A adicionar as conclusões, são identificadas
limitações desta pesquisa, bem como oportunidades para estudos futuros
relacionados à gestão da cadeia de suprimentos do varejo fast fashion.
Em relação aos objetivos da pesquisa, citados na subseção 1.2, pode-se
concluir que, após a análise do objeto de estudo, os resultados foram atingidos,
tanto em relação ao objetivo geral quanto aos específicos do estudo. Para atingir
esses objetivos, foi necessário o contato com diferentes áreas da empresa e com
pessoas experientes em diversas áreas de atuação e tempo de empresa, para
observar diferentes percepções em relação às mudanças decorridas internamente
em função da mudança estratégia da empresa, que migrou de um formato de fábrica
exportadora para um modelo de indústria provedora do varejo.
A troca de conhecimento obtida através das entrevistas e do grupo focal
possibilitou maior preparação para a etapa de observação direta da gestão da
cadeia de suprimentos, que foi avaliada para cumprir um dos objetivos específicos e
serviu de base para o terceiro desses objetivos. Em relação à observação direta,
foram bastante enriquecedoras as trocas de experiência e as análises realizadas
após o embasamento teórico, visando a levantar questionamentos sobre alterações
que poderiam ser aplicadas no processo.
O estudo de possíveis alterações em práticas existentes na empresa deixa
clara a contribuição do estudo para a organização, bem como para o aluno, em
função dos conhecimentos adquiridos tanto no âmbito teórico quanto no
experiencial. Também foi evidenciado e cumprido o compromisso para com a
academia, através do enriquecimento da literatura acerca do tema de gestão da
cadeia de suprimentos fast fashion. Pôde-se, assim, agregar literatura em português
ao assunto, que se demonstrou pouco relevante durante a revisão sistemática da
literatura.
6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
As limitações observadas neste estudo relacionam-se à amplitude e
delimitação do tema, devido ao fato de se ter realizado a pesquisa em uma única
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unidade de negócio de uma empresa. Outro fator limitador é o foco na operação da
empresa focal e nos processos de suprimento voltados à fabricação, não
considerando a operação logística, que possui alta influência no lead-time de
entrega dos produtos em loja.
Ao estudar o conceito de produto caracterizado para varejo fast fashion,
conforme visto ao longo da monografia, fala-se de fatores com alto nível de
incerteza. O pouco entendimento sobre o impacto dessa incerteza nos produtos e na
cadeia pode, também, ser considerado uma limitação.
6.2 OPORTUNIDADE DE ESTUDOS FUTUROS
Com base nos resultados obtidos durante a pesquisa, pode-se sugerir
possibilidades de novas pesquisas similares a esta, ou que dariam continuidade a
presente monografia. Uma das possibilidades, seria a continuidade da monografia,
trazendo para a prática a proposta do capítulo 5, de modo a avaliar as dificuldades e
necessidades para implementação do novo modelo de gestão da cadeia de
suprimento.
Outra possibilidade seria replicar o estudo de caso em mais unidades de
negócio da mesma empresa e em outras empresas, buscando uma visibilidade de
múltiplos casos para a réplica da análise. Além disso, conforme visto durante os
resultados, algumas etapas do processo decisório da empresa dependem de seus
canais de fornecimento e fabricação, o que torna interessante uma pesquisa em
empresas que possuem estratégias únicas de fabricação própria ou outsourcing.
Pensando na outra ponta da cadeia, o estudo também seria relevante se feito em
empresas que possuem exclusivamente lojas próprias ou franquias.
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APÊNDICE A: ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: CEO
Histórico da Marca/Unidade de Negócio
1. Conte o histórico da marca/Unidade de Negócio: como foi a decisão de
inicia-la e sua trajetória até aqui?

Cadeia Produtiva
1. Quais os principais marcos de transformações da cadeia produtiva ao
longo desse período?
2. O que motivou as transformações citadas?

Comportamento do Consumidor
1. Qual

a

sua

percepção

sobre

as

principais

alterações

de

comportamento do consumidor ao longo desse período?
2. O que você compreende como o motivo que gerou essa mudança de
comportamento? E qual sua perspectiva sobre alterações futuras de
comportamento de consumo?

Futuro do Negócio
1. Indique 3 que, para você, serão as principais vantagens competitivas
necessárias no âmbito industrial/cadeia de suprimentos para atender o
cliente do futuro?
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APÊNDICE B: ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA: ALTA DIREÇÃO E
GERÊNCIA
Cadeia Produtiva
1. Em seu ponto de vista, quais foram os principais impactos na gestão
da cadeia de suprimentos, em cada marco transformacional indicado
pelo CEO?
2. Que habilidades e conhecimentos a empresa teve que desenvolver
para mitigar estes impactos?

Comportamento do Consumidor
3. Qual

a

sua

percepção

sobre

as

principais

alterações

de

comportamento do consumidor no período?
4. O que você compreende como o motivo que gerou essa mudança de
comportamento? E qual sua perspectiva sobre alterações futuras de
comportamento de consumo?

Futuro do Negócio
2. Indique 3 que, para você, serão as principais vantagens competitivas
necessárias no âmbito industrial/cadeia de suprimentos para atender o
cliente do futuro?
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APÊNDICE C: FOCUS GROUP
Cadeia Produtiva
1. Dados os marcos transformacionais da empresa e os impactos citados
pela alta direção, quais foram as principais adaptações necessárias no
ponto de vista fabril/industrial para atendimento da necessidade da
marca?

Baseado nisso, qual foi a mudança no chão de fábrica, quanto a:
1. Layout da fábrica
2. Controle de Processos e Desenvolvimento;
3. Padronizações;
4. Estratégia de Compra de Material;
5. Gestão de Pessoas.

