
 

Moda e Tecnologia 

Durante muitos anos, o modelo operacional do setor da moda não variou muito: as coleções eram desenhadas 2 

vezes por ano, apresentadas as tendências que eram seguidas pela quase totalidade das marcas e comercializadas 

nas lojas. Mas como sabemos, muito se tem alterado neste modelo. O foco no cliente, sua crescente exigência e 

massificação do acesso à tecnologia exige de forma exponencial que as marcas se reinventem e respondam às 

tendências, altamente voláteis, que são agora ditadas pelo consumidor. 

Mercados, plataformas online, ofertas personalizadas, gabinetes de prova virtuais e outras inovações são exemplos 

da transformação digital do negócio da moda, no qual novos conceitos, "players" e modelos estão a surgir, num 

esforço determinado para manter as marcas relevantes e corresponder às expectativas do cliente.  

Os limites que separam o comércio físico e o digital estão a tornar-se cada vez mais difusos. A experiência de compra 

envolve muitas vezes uma combinação de fases que ocorrem online e numa loja física: ROPO (Research Online, 

Purchase Offline [pesquisar online, comprar offline]) ou "showrooming" (visitar lojas para comprar depois online). 

O comércio eletrónico torna-se cada vez mais o canal preferencial dos consumidores e é visto como uma ameaça às 

lojas físicas. O comércio tradicional está a atravessar momentos muitos difíceis, particularmente no setor da moda e 

do luxo. Contudo, a tecnologia não é apenas uma ameaça para o comércio, pois também proporciona oportunidades. 

Os "players" tradicionais estão a investir em comércio eletrónico para reforçar a sua oferta omnicanal 

A tendência-chave para o futuro da moda é a personalização em massa de roupas e acessórios utilizando tecnologias 

digitais onde as medidas corporais do consumidor são coletadas para se produzir peças sob medida e sob procura, 

eliminando o problema do stock de peças prontas, desperdício de materiais e as constantes promoções. Na 

personalização, o cliente faz parte do processo de criação do produto, escolhendo o design da peça, a cor, materiais 

e acabamento. 

A INFOS acompanha há 28 anos o setor da moda de forma vertical (desde a produção ao retalho), no qual é altamente 

especializada em desenvolver soluções tecnológicas de gestão; conhece bem os desafios, contratempos e vitórias do 

setor, pois alguns dos maiores players portugueses, são seus clientes. 

O que determina a nova era industrial é a intensidade do uso da tecnologia, pois o objetivo final é redesenhar 

completamente os processos e a conexão entre eles. A ambição é reinventar a indústria da moda. As respostas 

principais giram em volta da redução de custos e da rapidez na resposta, como sempre, mas também pretende-se 

seguir avançando no desenvolvimento de novos materiais, aproveitar na criação de novos produtos as 

potencialidades dos dispositivos de conectividade, generalizar os processos de customização como a produção aditiva 

ou a impressão 3D, aumentar a eficiência logística e o nível de colaboração com os clientes e o mercado, e, por fim, 

responder à procura de uma maior sustentabilidade em toda a cadeia de valor. 

O setor Têxtil, Vestuário e Calçado português tem demonstrado que é um caso de estudo mundial no que diz respeito 

à reinvenção dos modelos de negócio e adaptação dos mesmos a um mercado cada vez mais global e competitivo. 

Os “pure player” assentam a sua força inovadora no controlo das métricas, automatização da planificação e a 

velocidade do “time to market” para compensar os custos produtivos em ascensão – energia, salários, capital e 

ambiente – com os ganhos de produtividade. 

O grande objetivo da Indústrias Têxtil, Vestuário e Calçado portuguesas é tornar-se a líder mundial na conceção, 

desenvolvimento e produção de artigos de valor acrescentado e de nicho, no domínio da moda e da inovação 

tecnológica aplicada ao setor. A “Indústria 4.0” é muito positiva para promover alterações estruturais essenciais para 

a eficiência organizativa, pois permitirá responder às necessidades crescentes dos mercados. A ambição é reinventar 

a indústria Têxtil, Vestuário e Calçado e a INFOS é a parceira ideal para alcançar esta meta e preparar-se para as 

seguintes. 
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