
CRISTINA BARBOSA | SILENE SEIBEL

Riscos no desenvolvimento de
produtos de moda no varejo

fevereiro 2021

RELATÓRIO DE PESQUISA:



resumo executivo

O desenvolvimento de mix de produtos de moda para o varejo é, por natureza, um

processo complexo e, de certa forma, imprevisível.  Prever os gostos dos clientes, planejar

as vendas, apostar em produtos com informação de moda, investir em estoques

antecipadamente e distribuir peças entre lojas são só algumas das atividades críticas que

podem representar risco de baixa performance da coleção no ponto de venda. 

Em outubro de 2020 foi realizada uma pesquisa com 94 profissionais da área, entre

designers, buyers e planners. Essa pesquisa investigou os riscos atrelados ao

desenvolvimento de mix de produtos de moda. Por meio dela, buscou-se entender a

percepção dos profissionais em relação à frequência que os riscos ocorrem, seu impacto no

resultado e  suas causas. Os principais resultados estão destacados neste relatório.

principais resultados

Identificar o público-alvo da marca é estratégico para a empresa. Sem isso, o risco de

desenvolver produtos inadequados e definir preços errados é alto,  gerando impacto

siginificativo nos resultados.

Investir em planejamento eficiente é importante para evitar desbalanceamentos de

estoques em lojas, risco considerado frequente pelos profissionais consultados.

A gestão da rotina da equipe é um ponto-chave identificado na pesquisa. Comunicação

clara entre os membros do time, cronogramas alinhados e reuniões de

acompanhamento são atividades simples, mas efetivas para reduzir os riscos de

atraso de produtos em loja e estoques ineficientes.
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problemas abordados

(1) Quais são os  principais riscos no processo de

desenvolvimento de mix de produtos de moda que podem

prejudicar o desempenho da coleção no varejo?

(2) Qual a frequência em que ocorrem os riscos e seu

impacto no resultado da coleção?

(3) Quais são as principais causas dos riscos?

metodologia
A pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa quanto ao

problema, a fim de testar as 24 hipóteses levantadas na

revisão bibliográfica. O instrumento utilizado foi um

questionário aplicado em meio eletrônico.

O público da pesquisa foi composto por profissionais da

área de design, compras ou planejamento de empresas de

varejo no Brasil. A amostragem foi constituída por

conveniência, atingindo um total de 94 respostas válidas.

A análise de dados foi feita utilizando médias e distribuição

de respostas nas escalas Likert. Foram aplicadas as

seguintes ferramentas de análise: matriz de risco, ranking,

diagrama de causa e efeito e mapa mental.
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Design
36.9%

Compras
33%

Planejamento
24%

Outros
6.1%

perfil dos respondentes

77% com experiência em empresas de grande porte

72% com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de produtos de moda

Bem distribuídos entre as áreas pesquisadas: design 36,9%, compras 33% e

planejamento 24%.
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É um risco qualitativo: produtos inadequados ao público-alvo da loja
quanto aos preços dos produtos.

Composição de preços errada

É um risco quantitativo: excesso ou falta de estoques em geral ou em
categorias, cores e tamanhos.

Desbalanceamento de estoques em loja

É um risco qualitativo: produtos inadequados ao público-alvo da loja
quanto à qualidade da modelagem, tecidos, acabamentos etc. 

Qualidade abaixo do esperado

É um risco qualitativo: produtos inadequados ao público-alvo da loja
quanto aos modelos, cores, estampas etc.

Produto inadequado

É um risco quantitativo: ligado diretamente ao tempo de chegada do
produto em loja.

Atraso de produtos

R I S C O S  A B O R D A D O S

CRISTINA BARBOSA | SILENE SEIBEL



Frequência

Em um primeiro momento foi avaliada a percepção dos

profissionais quanto à quantidade de vezes que os riscos

identificados ocorrem. 

Aproximadamente metade dos respondentes consideraram

que o desbalanceamento de estoques e o atraso de

produtos ocorrem "sempre", "muitas vezes" ou "várias

vezes".

Impacto
Foi avaliado, também, o impacto dos riscos em relação ao

resultado final da coleção - ou seja, quais riscos podem

gerar maiores perdas a empresa. 

Mais de 70% dos respondentes avaliaram que os riscos de

desbalanceamento de estoques, produtos inadequados e

preços errados têm impacto "extremamente alto", "muito

alto" ou "alto" no resultado da coleção.
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matriz de risco

Foram calculadas as médias ponderadas das respostas sobre frequência e impacto dos

riscos e, com isso, elaborada uma matriz, obtendo-se o seguinte resultado:

Avaliação de frequência x impacto por risco:

CRISTINA BARBOSA | SILENE SEIBEL

risco de desbalanceamento de estoques em loja: impactante e frequente, exige

prioridade nos planos de ação;

riscos de produtos inadequados e preços errados: impactante mas menos frequente,

requer atenção, pois são estratégicos;

risco de atrasos de produtos: frequente mas menos impactante, demandando

controle; e 

risco de qualidade abaixo do esperado: nem frequente, nem impactante, necessitando

de monitoramento.
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Principais causas:
não utilização do histórico de coleção;

previsão de vendas intuitiva ou não realizada;

planejamento otimista ou pessimista demais; e

comunicação ineficiente do time.

 D E S B A L A N C E A M E N T O  D E  E S T O Q U E S  E M  L O J A
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Principais causas:
falta de cronograma de desenvolvimento de produtos; e

fornecedores não cumprem os prazos.

A T R A S O  D E  P R O D U T O S
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Principais causas:
tendências de moda desalinhadas com o cliente;

distribuição de produtos inadequada; e

público-alvo e concorrência não explícitos.

P R O D U T O S  I N A D E Q U A D O S
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Principais causas:
erro na definição de preços em relação ao público-alvo; e 

público-alvo e concorrência não explícitos.

C O M P O S I Ç Ã O  D E  P R E Ç O S  E R R A D A
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Principais causas:
produção das peças diferente da amostra; e

baixa qualidade de matéria-prima e aviamentos.

Q U A L I D A D E  A B A I X O  D O  E S P E R A D O
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conclusões

A partir da análise das causas, foi executado agrupamento por similaridade em causas-raíz,

ou seja, "causa da causa", gerando 4 grandes grupos:

Público-alvo

tendências de moda desalinhadas com o

cliente;

distribuição de produtos inadequada;

público-alvo e concorrência não

explícitos; e

erro na definição de preços em relação

ao público-alvo.

Planejamento

não utilização do histórico de coleção;

previsão de vendas intuitiva ou não

realizada; e

planejamento otimista ou pessimista

demais.

Equipes

comunicação ineficiente do time; e

falta de cronograma de

desenvolvimento de produtos.

Fornecedores

fornecedores não cumprem os prazos;

produção das peças diferente da

amostra; e

baixa qualidade de matéria-prima e

aviamentos.
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Foco no cliente, planejamento eficiente e equipes
produtivas são fatores-chave.

SABER QUEM É O MEU CLIENTE E O MEU CONCORRENTE

definir quem é o meu cliente, as suas características, suas dores, seus

desejos e necessidades é essencial para desenvolver produtos de sucesso.

conhecer a concorrência e o ambiente em que a loja está inserida também.

ATENÇÃO AO PLANEJAMENTO

usar dados históricos, investir na previsão de vendas e evitar atitudes

pessimistas ou otimistas demais na definição da compra são ações que

podem ajudar a reduzir as faltas e excessos de produtos em loja.

GESTÃO DA EQUIPE

parece básico, mas não é.

equipes que se comunicam e se organizam por meio de cronogramas e

reuniões regulares de acompanhamento, de preferência com linguagem

visual, tendem a obter melhores resultados!

R E C O M E N D A Ç Õ E S
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 - Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Moda e
professora da UDESC campus Florianopolis;
- Editora do Moda Palavra e-periódico (Udesc);
- Doutora em Engenharia de Produção pela UFSC;
- Mestra em Pedagogia da Formação Profissional (Internationale
Berufspaedagogik - Universitaet Kassel - Alemanha);
- Especialista em Leadership Competences pelo IMD Suiça; e
- Bacharela em Engenharia Elétrica pela UFSC.

SILENE SEIBEL

- Mestranda do curso de Design de Moda e Vestuário pela Udesc;
- Pesquisadora em desenvolvimento de mix de produtos de
vestuário no varejo;
- Experiência profissional em desenvolvimento de produtos de
moda no varejo nas Lojas Renner (12 anos) e Studio Z (2 anos),
além da marca própria (4 anos);
 - MBAs em marketing e gestão no varejo pela FGV; e
- bacharela em administração pela UFRGS.

CRISTINA BARBOSA

CRISTINA.BAR@HOTMAIL.COM | WHATSAPP (51) 991852305

Obrigada!
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