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Introdução.

Digitalização da 

indústria fashion.

Tendências 

de mercado.

2020 forçou mudanças dramáticas no cenário do comércio global, pois 
as pessoas foram forçadas a se isolar em casa e todos tivemos que 
recorrer a canais digitais para fazer todas as nossas compras. O efeito 
global da pandemia ocasionada pelo coronavírus resultou em uma 
mudança dramática em nosso comportamento como consumidor, bem 
como na maioria dos aspectos de nossas vidas.



Em uma série de relatórios, a ACCT Global tenta entender as mudanças 
de mercado e soluções disponíveis hoje em diferentes setores, bem 
como prever algumas tendências para os próximos anos.

 

Este relatório tem como objetivo oferecer ferramentas para que os 
leitores orientarem suas decisões a fim de vencer na arena digital atual.


A indústria da moda sempre esteve na vanguarda da transformação 
digital, o perfil criativo deste setor impulsiona sempre a busca por 
mudanças que acompanhem as tendências culturais, estéticas e de 
comportamento. Essa necessidade de estar sempre atento às 
mudanças, certamente é um dos fatores pelos quais essa indústria 
sempre foi pioneira na adoção de estratégias digitais inovadoras, e no 
investimento em soluções para acelerar a transformação do comércio 
digital.

O mercado global de e-commerce de moda hoje equivale a  US$ 759 
bilhões de dólares e nós da ACCT prevemos que esse mercado crescerá 
em torno de algo entre 6,5% a 9% e deve alcançar o patamar de  
1 trilhão de dólares em faturamento até 2025, ficando com a maior 
fatia do faturamento total do e-commerce global. 





Fonte: Statista
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Crescimento no mercado fashion.

Crescimento global em fashion para e-commerce

Penetração & Share.

Taxa de penetração no mercado fashion

em porcentagem (mundial)

Channel Share 

do mercado 
fashion
em porcentagem 
(mundial)

.


Composto de taxa de 
crescimento anual


 (2021 - 2025)

Crescimento total do 

e-commerce de moda em 2020

Crescimento do e-commerce 
de vestuário em 2020
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China: 

dominância global.

Estética e design.

Previsão de receita global

no mercado da moda

em bilhões de US $ (mundial)

Receita Global

no mercado da moda

Cenário atual.

Receita global no 

mercado da moda:

É imprescindível que o mercado brasileiro olhe com 
muito cuidado para as movimentações da China, como 
nosso maior fornecedor de produtos manufaturados e 
industriais, é sempre importante analisar para onde os 
chineses estão concentrando esforços, para ganhar 
vantagem competitiva. O consumo ocidental está se 
movendo em direção à Ásia de forma cada vez mais 
acelerada e a tendência é que o domínio da China se 
intensifique.

 Entretanto, é importante ressaltar que as tendências estéticas ainda são fruto dos mercados ocidentais. 

Os Estados Unidos e a Europa seguem moldando o que virá de novo na moda, design e comportamento de forma 
geral.

Com isso, a indústria da moda sempre teve um resultado 
expressivo de crescimento nos últimos anos. A pandemia 
ocasionada pelo Coronavírus, no entanto, mudou o jogo, e 
vimos uma mudança nesse cenário. Embora o número de 
compras online tenha aumentado vertiginosamente, isso 
não se aplicou à indústria da moda, que viu uma queda 
nos resultados a nível global. Os principais motivos foram:

Enquanto os países em todo o mundo se preparam para reabrir suas economias e as empresas e pessoas estão gradualmente 
voltando ao trabalho, o setor se depara com uma pergunta difícil: qual será a minha estratégia para as lojas físicas?

Econômico: produtos de moda são bens não essenciais 
e os primeiros a serem eliminados da lista de compras 
dos consumidores em tempos de crise e incertezas.



Fluxo de pessoas: com a diminuição drástica do fluxo 
de pessoas nas ruas, e por consequência nas lojas 
físicas, a compra por impulso diminuiu 
substancialmente.




g China: US$ 285,3 bilhões de dólaresa
g   Estados Unidos: US$  126,5 bilhões de dólaresa
g   Reino Unido: US$ 32,5 bilhões de dólaresa
g   Alemanha: US$  22,5 bilhões de dólaresa
g   Japão:  US$ 23,9 bilhões de dólares 


 China ultrapassou os próximos quatro países combinados



Fonte: Boston Group
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Previsão.

Nossa previsão é que o mercado da moda não deve voltar a ser o que era. Os 
comportamentos, preferências e mudanças de mentalidade das pessoas levarão a 
algumas mudanças permanentes, incluindo consumo bifurcado como uma saída 
para a classe média que vê seu poder de compra reduzido, além da procura cada 
vez maior por marcas com propósitos específicos e moda sustentável.



Para as marcas, a baixa nas vendas, somado à tendência global de queda no médio 
e longo prazo contribuirão para uma capacidade ociosa na indústria e no varejo. 
Isso levará as empresas a adotar uma nova forma de P&l (Profit & Loss), com a 
necessidade de aceleração da mudança para a distribuição digital omnicanal.

Outro ponto importante é colocar a ciência de dados como parte central para a 
tomada de decisões e buscar aquisições e fusões com outras empresas que 
possam ajustar a rota para se adaptar à nova realidade. Quanto antes as marcas 
adotarem essa postura de mudança,mais rápido elas poderão colher os frutos 
desse reposicionamento.



Enquanto em algumas indústrias como supermercados e comida pronta, a 
COVID-19 ajudou a impulsionar de forma vertiginosa as vendas on-line, a 
indústria da moda viu sua performance e seus resultados caírem, o golpe está 
sendo duro e a receita deve diminuir de USD 531 bilhões em 2019 para USD 
485,62 bilhões em 2020 globalmente, a queda dramática de quase 9% é causada 
principalmente pela pandemia e é uma consequência das pessoas que ficam mais 
em suas casas, sem necessidade de sair e falar com outras pessoas. Juntando a 
tendência de trabalho remoto à equação, as pessoas de uma hora para outra se 
viram menos pressionadas a comprar novas roupas, pois elas simplesmente não 
estão usando tantas vestimentas quanto antes.
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 O Brasil conta com produção média de confecção de 6,7 bilhões de 
peças, dentre elas vestuário, meias e acessórios, cama, mesa e banho. 

Mesclar a experiência entre 

online e offline

Pretendem continuar fazendo 

suas compras online 

14%

Fashion Brasil: 

impactos da COVID-19 
na indústria.

A indústria têxtil do Brasil.

Em pesquisa recente do Social Miner de agosto de 
2020, 14% das pessoas afirmaram que pretendem 
continuar fazendo suas compras on-line, enquanto 
49% desejam mesclar a experiência entre online e 
offline. Isso significa que o fluxo de pessoas que 
entram nas lojas físicas entrará em declínio.

A indústria têxtil brasileira importa a maior parte de sua matéria-prima têxtil de países como China e Índia, porém, com 
os impactos da COVID-19 a cadeia de abastecimento foi fortemente afetada. O Brasil ocupa o 5º lugar entre as maiores 
manufaturas têxteis do mundo e pode ver seu faturamento bruto cair até 207 milhões de reais.


49%



Trabalho Remoto.

As soluções de hoje.

Em estudo global recente feito pela Salesforce com 20 mil  
funcionários globalmente, o Brasil se classifica acima da média 
quando questionado se os funcionários gostariam ou não de 
voltar à rotina do escritório, ou preferiam ficar em casa. 42% de 
todas as pessoas responderam que o home office, enquanto no 
Brasil 57% das pessoas preferem trabalhar remotamente. 
Globalmente 52% dos entrevistados mudariam de emprego 
para manter-se em trabalho remoto.



Esse poderia ser outro fator que impactaria negativamente o 
número de pessoas passando diariamente em frente às vitrines


Essas são algumas soluções inovadoras aplicadas por algumas das empresas  pioneiras em tecnologias disruptivas e que 
estão sempre no limite da inovação, essas são tecnologias e boas práticas que podem ser implementadas hoje e que podem 
integrar as experiências on-line e offline:


Provador de medidas virtual

Case: Zara



Ao criar um usuário dentro do site, o cliente pode 
colocar todas as suas medidas dentro do aplicativo. Um 
algoritmo presente na página de produto faz uma 
sugestão de tamanho baseado em suas medidas. Esse 
sistema se baseia em compras passadas, além de ter o 
poder de evoluir cada vez que um cliente usa a 
plataforma.



Realidade Aumentada:

Case: Zara



 A Zara apostou na realidade aumentada para atrair os 
clientes. Um aplicativo instalado no celular permite que o 
usuário interaja com as peças expostas nas vitrines e consiga 
comprar qualquer produto da loja com apenas um clique.
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Um estudo realizado pela consultoria Euromonitor International revela que o uso da realidade 
aumentada em produtos relacionados ao e-commerce deve movimentar cerca de U$83 bilhões 
(R$440 bilhões) até 2025. Só no ano passado, os valores globais gastos para a implantação desse 
tipo de tecnologia cresceram 78,5%.

52% dos entrevistados mudariam de emprego para 
manter-se em trabalho remoto.

Gostariam ou não de voltar à rotina do escritório?



Integracao blog + 

página de produto

Case: Net-a-porter



Quando o consumidor está acessando o site de uma 
marca, provavelmente está em modo de pesquisa e 
deseja aprender mais sobre ela. Quando você acessa 
uma página de detalhes do produto, provavelmente está 
pronto para fazer uma compra em um futuro próximo. 
Portanto a mistura de conteúdo mais os links para 
produtos, estão sendo implementados por muitas 
marcas globais como uma forma de gerar confiança e 
respeito.


Lojas Físicas =  
Experiência da Marca

Case: H&M



Algumas lojas da rede escandinava estão montando lojas 
físicas com o objetivo de experimentar a marca e os 
produtos, nada é vendido ali. Você pode provar as roupas, 
sapatos e acessórios, e se quiser comprar algo, o 
consumidor pode fazê-lo via app ou pelo totem na loja e o 
produto chegará na casa do comprador.


Live Shopping

Case: Farm



Marcas nacionais e internacionais estão investindo nas 
compras através de lives, que prometem a praticidade do 
e-commerce com uma experiência digital um pouco mais 
humanizada. a Farm apostou na Lojix, uma plataforma 
interativa de compras, também com integrantes da equipe 
apresentando as novidades, e que teve um número de pico 
de 7 mil acessos simultâneos. Na própria interface da tela o 
cliente escolhe o item, e finaliza a compra sem mudar de 
tela ou sair do vídeo ao vivo.



Entrega no mesmo dia 

Case: Americanas



A entrega ultra rápida é uma das prioridades da Americanas em 2021. Neste ano, a empresa passou pela conclusão da 
integração da startup Shipp o que garantiu que os clientes passassem a comprar em poucos minutos itens de 
conveniência. Esses produtos incluem supermercados, farmácias, restaurantes, presentes, petshops, entre outros.
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Principais 
tendências:

Os consumidores farão menos compras e serão mais 

seletivos quando o fizerem: 


Embora os gastos gerais diminuíram, as vendas aumentaram em 
roupas casuais, roupas esportivas, categorias para casa e 
produtos de beleza, às custas de categorias como bolsas e roupas 
formais. 


As mudanças de canal serão aceleradas: 


 As vendas por meio de mídia digital e social - especialmente móvel - 
irão atingir o limite, com os canais digitais nos principais mercados 
respondendo por uma porção maior do total de vendas. Para chamar 
a atenção dos clientes, as marcas precisam fortalecer sua presença 
online por meio de personalização, construção de comunidade e 
interfaces e entregas de compras online superiores.

O papel das lojas de varejo mudará:



Os locais principais permanecerão para fins de imagem da marca, 
mas a maioria dos locais físicos provavelmente será menor, venderá 
mercadorias personalizadas e estará configurada para atender 
pedidos online. Alguns também servirão como centros de atividades 
e interatividade com a marca.

Pressão nas marcas de médio porte:



Acompanhando as contrações econômicas, mais consumidores em 
todo o mundo irão migrar para bens de preço mais baixo ou para 
marcas premium que eles podem perceber como fornecer mais 
valor do que antes, enquanto as marcas com preços intermediários 
vão sentir o impacto.

Sustentabilidade e marcas com propósito:



Mais do que nunca, os consumidores darão preferência às marcas 
com um propósito, e a sustentabilidade se tornará um requisito 
mínimo. As marcas devem garantir que operam de maneira 
ambiental e socialmente responsável.
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Principais 
tendências:
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Construa a marca on-line e digitalize caminhos:



O comércio digital pode aumentar de 35% a 55% das vendas totais 
nos principais mercados, portanto, as marcas devem aumentar sua 
presença digital para acompanhar. Compras de todos os tipos - 
online ou offline - estão sendo influenciadas pelo digital, incluindo 
vendas em dispositivos móveis e sociais. 

Marketplaces:



Um relatório recente do Gartner intitulado “10 coisas que 
COVID-19 mudará no comércio digital” prevê a aceleração da 
criação e melhoria de mercados como canais de vendas on-line 
complementares. É fácil perceber o porquê. Por um lado, um 
varejista pode encontrar novos clientes e obter vendas muito 
necessárias vendendo em diferentes mercados. Por outro lado, os 
varejistas podem se tornar mercados integrando outros 
vendedores. Isso é útil quando o estoque não é diversificado o 
suficiente.

DTC



Muitas indústrias adotaram o modelo DTC (direct-to-consumer) e 
abriram suas próprias lojas de varejo tradicionais. Essa distinção 
obscura torna o DTC difícil de definir. Algumas pessoas preferem 
usar o termo “digitalmente nativo” em vez de “direto ao consumidor” 
ao discutir varejistas orientados para o atendimento ao cliente, 
voltados para a Internet e voltados para a marca.

Live Commerce



Já uma realidade no Brasil, o live commerce, deve continuar em alto 
crescimento e adoção. Tendência que começou na China cresceu 
rapidamente e tornou-se o formato de maior crescimento dos 
últimos anos no país. Em 2020, por exemplo, foram realizadas, em 
média, 50.000 transmissões ao vivo por dia, acumulando mais de 50 
bilhões de visualizações, podendo representar movimentação de 
mais de 1 trilhão de iuanes ao ano, segundo a KPMG e a Ali 
Research.


Sobre a ACCT:

A ACCT Global é uma consultoria ágil de engenharia de software especializada em e-commerce. Auxiliamos nossos 
clientes a desenvolver seus negócios com a implementação, integração e evolução contínua de soluções digitais. A ACCT 
é uma empresa focada em prestar seus serviços a grandes empresas e corporações do varejo, com clientes em 20 países e 
com histórico de projetos de alta performance para algumas das maiores marcas de fashion global.



