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Consumidores cada vez mais ávidos por novidades demandam da indústria da moda uma 

revisão na forma que é feito o desenvolvimento do mix de produtos de vestuário, tanto na 

indústria quanto no varejo. As mudanças incluem uma preocupação crescente com os tempos do 

processo, em um movimento de redução de ciclos de criação, desenvolvimento, produção, 

entrega e até mesmo avaliação da performance dos produtos. O encurtamento dos ciclos, por sua 

vez, provoca reflexões acerca das atividades do processo de desenvolvimento de mix de produtos, 

sobre sua validade, extensão, responsabilidade e riscos. Dessa forma, o objetivo da presente 

pesquisa é descrever os principais modelos de desenvolvimento de mix de produtos de vestuário 

sob o enfoque da moda, assim como as suas etapas, responsáveis, tempos e indicadores.  

A pesquisa é classificada como básica sob o ponto de vista da sua finalidade, apresenta 

uma abordagem do problema qualitativa, além de ser descritiva. O instrumento de coleta de 

dados foi uma revisão assistemática da literatura, que teve como foco buscar nas bases de 

pesquisa SCOPUS e Google Acadêmico, no período de março a abril de 2021, pesquisas que 

abordassem os modelos de desenvolvimento de mix de produtos de vestuário, na indústria ou no 

varejo.  

A partir da revisão assistemática de literatura, foram selecionados três modelos de 

desenvolvimento de mix de produtos diretamente ligados ao vestuário, para serem analisados na 

presente pesquisa. A seleção levou em conta a relevância dos autores e diferentes visões da 

temática. Os modelos analisados foram dos autores Goworek (2010), May-Plumlee e Little 

(2006) e Moretti e Braghini (2017). 

Goworek (2010) apresenta uma pesquisa que descreve os diferentes papéis dos 

profissionais da equipe de desenvolvimento de produtos. A autora utiliza uma pesquisa de campo 

qualitativa em um estudo de casos múltiplo. Os instrumentos utilizados por ela foram entrevistas 

e pesquisa bibliográfica, os quais serviram de base para a definição dos estágios do processo de 

desenvolvimento de produtos e as responsabilidades de cada membro das equipes nos estágios. 

May-Plumlee e Little (2006) abordam como incluir o usuário no centro do 

desenvolvimento de produtos no vestuário e para isso, propõe um modelo intitulado 

“Desenvolvimento de produto pró-ativo integrando requisitos do consumidor”, com a sigla 

PPDICR (Proactive product development integrating consumer requirements). Os autores têm 

como base um modelo de desenvolvimento de produto de sua própria autoria (NICPPD — No-

interval Coherently phased product development) e somam a ele o modelo EBM (extended 

problem solving), de Engle et al. (1995), que demonstra uma lista universal de critérios de 

avaliação de vestuário pelo consumidor. Por fim, os autores fazem a ligação dos critérios a cada 
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estágio do processo de desenvolvimento de produtos utilizando instrumentos de pesquisas junto 

ao consumidor, de forma direta ou indireta. 

Moretti e Braghini (2017) tem como resultado de sua pesquisa, o modelo do processo de 

desenvolvimento de produto de vestuário — APDP (Apparel Product Development Process). O 

modelo compreende 8 etapas divididas em três macro fases: pré-desenvolvimento, 

desenvolvimento e pós-desenvolvimento. 

A Tabela 1 apresenta um comparativo entre os três modelos de desenvolvimento de 

produtos, que tem por base a bibliografia abordada sobre desenvolvimento de produtos de 

vestuário. Todos tem como base uma pesquisa de tendências e de público-alvo para o 

desenvolvimento de produtos — destaque para o modelo APDP de Moretti e Braghini (2017), 

que abordam a adesão às estratégias da empresa, especificações do time, tempo e indicadores, 

além dos dados históricos, como necessários ao processo. Goworek (2010) aponta, em seguida, a 

importância da matéria-prima, que tem destaque dentro do processo. O planejamento da linha é 

feito depois da apresentação de modelos de acordo com Goworek (2010), enquanto os outros 

autores abordam essa atividade no início do processo. Finalmente, Moretti e Braghini sugerem o 

estágio de monitoramento de produtos como sendo posterior ao processo de produção, que não 

foi descrito pelos outros autores. 

 

Tabela 1.  Comparativo dos modelos de desenvolvimento de produtos de vestuário. 
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