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A APLICAÇÃO DA TOC UTILIZANDO O PROJETO FAST 
FASHION COMO ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO EM UMA 
INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO 
 
RESUMO 

A busca frequente dos consumidores por produtos com qualidade, preço baixo e 

inovadores incentivam as empresas de confecção a buscarem métodos de produção para 

agregar valores sem aumento de custos e diminuição da produtividade. Com base nesse 

contexto, avaliou-se a percepção dos gestores com relação à implantação de uma nova 

estratégia de produção da empresa em estudo, através do projeto Fast Fashion.  

A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar a implantação de uma estratégia 

de produção, através do método de produção TOC, em uma indústria de confecção, no 

município de Fortaleza/CE. Foram utilizadas as técnicas de observação, questionário, 

vivência e entrevista padronizada para analisar as dificuldades dos processos, melhorias 

na entrega e o controle da qualidade na empresa. Dos resultados encontrados destacam-se 

a entrega do produto no tempo determinado ao cliente final, o aumento dos produtos com 

alta qualidade e o aumento da produtividade. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Com a explosão da produção em escala e a disseminação das redes de Fast 

Fashion, o acesso e o interesse da população mundial pela moda subiram 

vertiginosamente, assim, cada vez mais as organizações preocupam-se em industrializar 

produtos que agregam maior valor e com menor custo, fabricando produtos que atendam 

às expectativas da sociedade. 

No segmento brasileiro de vestuário, predominam as empresas de micro e 

pequenos portes, sendo que a abertura de mercado é fator favorável ao desenvolvimento, à 

criatividade e um constante desafio de melhoria, beneficiando o cliente final (PEREIRA, 2011). 

Moda e velocidade representam, desde o final do século XIX, um binômio 

praticamente indissolúvel [...]. A modernização do processo foi iniciada por Luis XIV, ao 

colocar as costureiras em um patamar profissional na sociedade [...]. Modernização esta 

que, conceitualmente, coloca a moda dentro de um novo sistema – de produção em um 

primeiro momento (...) (CIETTA, 2010, p. 11). 

Diante desse cenário, as empresas do ramo de confecção procuram atender 

sua demanda e manter-se no mercado através de constantes inovações e mudanças no 

método de produção, sendo estas modificações constantes nas indústrias em geral, uma 

vez que trabalham com um fluxo de fabricação de produtos bastante elevado devido a sua 

grande demanda. A necessidade de produzir moda em um curto espaço de tempo e 

escoar a produção com maior rapidez, geraram gargalos em relação à produção e à 

logística, obrigando as empresas a mudar suas estratégias em relação a esses fatores. 

Deste modo, o objetivo desse artigo é realizar a proposta de implantação da 

TOC para a melhoria nos processos de desenvolvimentos de novos produtos em uma 

indústria no setor de confecção. O trabalho pretende responder à seguinte questão: 

considerando a implantação da TOC utilizando como estratégia de produção o Fast 

Fashion, quais vantagens a empresa adquiriu ao implantar o “novo” sistema? 

Com base nessa problemática, adota-se como hipótese inicial o difícil 

entendimento dos colaboradores em relação ao novo método de fabricação das peças. 

Como segunda hipótese, pode-se mencionar que há dificuldade em se atingir a meta de 

produtividade estipulada diariamente, afetando os indicadores.  

Portanto, a pesquisa possui grande importância à organização por ter 

relevância operacional e humana, visto que os resultados trarão novos conhecimentos 

para aqueles que pesquisam e trabalham diretamente na implantação e reparo do 

processo. Também contribuirá para o melhor aperfeiçoamento do sistema produtivo e 

fabricação dos produtos. 
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O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a 

coleta dos dados, foram utilizados um questionário e uma entrevista, sendo o questionário 

aplicado em todo o corpo operacional e a entrevista aplicada somente ao gerente de 

produção. Para cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial 

teórico, seguido pelos procedimentos metodológicos adotados, resultados empíricos e, 

finalmente, suas conclusões. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Metodologia da Teoria das Restrições (TOC) 

 

Segundo Wanke (2003), a Teoria das Restrições, também denominada de 

TOC (Theory of Constraints), é um desenvolvimento relativamente recente no aspecto 

prático da tomada de diversas decisões organizacionais nas quais existem restrições. 

Através do Dr. Eliyahu Goldratt, em seu livro, A Meta, a TOC foi iniciada e implantada nas 

organizações. 

A TOC é a filosofia que diz que todo processo possui uma restrição e que 

esta é qualquer coisa numa empresa que a impede ou limita seu movimento em direção 

aos seus objetivos. Para nosso cotidiano, chamam-se estas restrições de gargalos.  

A TOC tem seus métodos pouco conhecidos no meio organizacional e acadêmico, mas 

que aos poucos vem se expandindo devido a sua grande vantagem na busca por 

resultados. Já Goldratt (1993) diz que a TOC é qualquer coisa que limita um melhor 

desempenho de um sistema, fazendo uma análise de causa e efeito com o objetivo de 

identificar a causa principal do problema. 

 
2.1.1 Aplicação e Implementação da TOC 
 

Visando atingir a meta nas empresas industriais, a TOC propõe a utilização 

de cinco passos globais citados a seguir: 

• Identificar a restrição do sistema 

• Decidir como explorar a restrição do sistema 

• Subordinar tudo o mais à decisão acima 

• Elevar a restrição do sistema 

• Identificar a nova restrição do sistema caso a restrição seja rompida. 
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A TOC oferece princípios, ideias, ferramentas e processos para ajudar a 

responder três perguntas que facilitam respostas para a falta de capacidade de um 

recurso produtivo: O que mudar? Para o que mudar? Como causar a mudança? 

Segundo Souza e Baptista (2010, p. 740), para implantar a TOC, “deve-se 

iniciar o processo estabilizando a operação e permitindo que ela atinja um alto 

desempenho de entrega em um curto intervalo de tempo”. 

Normalmente, aplica-se a Teoria das Restrições nos departamentos que 

geram estoques, mas empresas estão adotando estratégias de implantação na produção, 

utilizando os métodos da TOC. Estratégia esta que controla processos produtivos, 

identificando a entrada e a saída de produtos fabricados e não fabricados em determinados 

departamentos, através da praticidade e rapidez dos processos, fazendo com que cada 

departamento só reponha aquela quantidade que libera. Um bom exemplo é o método 

Tambor-Pulmão-Corda, no qual se menciona mais claramente no próximo tópico. 

 

2.1.2 Tambor-Pulmão-Corda (TPC=DRB) 
 

O Tambor-Pulmão-Corda (DRB) é o método de programação e controle da 

produção que interliga o sistema à restrição. Tem como objetivo assegurar a máxima 

utilização da restrição para atender à demanda. 

Sabe-se que algumas indústrias de confecções têm como restrições o setor 

de costura e, com este gargalo identificado pode-se trabalhar com o método DRB, 

conceituado e salientado por Souza e Baptista (2010, p. 739), como sendo: 

 

• Tambor: é a programação detalhada da restrição. 

• Pulmão: em função das incertezas, uma proteção deve ser criada 

tempos antes da liberação dos itens para produção. Esta proteção é chamada de Pulmão, 

e na TOC, o Pulmão é medido em unidades de tempo, e não na quantidade de itens. 

• Corda: assegura que todos os recursos operarão no mesmo ritmo que 

a restrição, sem elevação nos níveis de estoque em processamento. 

 

A Teoria das Restrições estimula o bom andamento e permite identificar os 

problemas existentes na produção, problemas estes que afetam vários departamentos, 

devido à lenta rotatividade dos processos iniciados. 
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2.2 Ferramenta Fast Fashion 

 

Cietta (2010, p.37) salienta que “o modelo de negócio de grande sucesso 

hoje é definido como Fast Fashion“. Surgiu em 1990, na Europa, com a nomenclatura 

chamada de Fast Fashion, expressão esta utilizada pela mídia para identificar a alteração 

cada vez mais veloz da moda.  

Segundo Erner (2005, p.146), o Fast Fashion é baseado no Sentier:  

O Sentier é um bairro parisiense conhecido por ser especializado na atividade 

têxtil e como “inventor de uma maneira original de produzir roupas: o circuito curto, 

anglicizado como Quick Response System / Sistema de Resposta Rápida. 

 

O Fast Fashion revolucionou o mercado internacional, haja vista países 

como a França, Alemanha, Reino Unido, Espanha, dentre outros, adotaram esse novo 

processo com o objetivo de aumentar seus lucros, suas vendas e aperfeiçoar seus 

processos de entrega (HOFFMAN, 2010).  

O modelo Fast Fashion, atualmente, não tem como objetivo só minimizar os 

riscos, mas procurar diminuí-los e fazer que os custos de um eventual erro no processo 

se minimizem, além de reduzir os custos fixos sobre variáveis. O custo mais relevante de 

uma indústria é com matéria-prima e maquinário, nos quais deve-se ter uma antecipação 

em relação ao início da produção (CIETTA, 2010). 

Segundo Santiago e Morelli (2010, p. 5), “o sistema Fast Fashion é bastante 

complexo de ser executado com sucesso. Organização, investimento e previsão são 

elementos-chave para se fazer parte desse mercado”. 

De acordo com Cietta (2010), o sistema circular de produção/consumo é o 

que está na base do sucesso do Fast Fashion. As empresas de moda rápida desfrutam 

desse sistema ágil de produção e consumo de valor imaterial para tornarem a própria 

atividade economicamente mais rentável e, em geral, menos arriscada. 

Para Cietta (2010), as empresas do Fast Fashion distinguem-se por sua 

capacidade de minimizar o risco de previsão e de desenvolvimento de projeto, graças à 

utilização de dados que provenham de cada fase do ciclo produção/consumo, de maneira 

transversal. 
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2.2.1 O Objetivo do Fast Fashion 

As lojas de vestuários sofrem com o alto índice de produtos em estoque, 

produtos estes que foram descartados em coleções passadas e que não agradaram ao 

consumidor, visto isso, empresas resolveram envolver o consumidor, produzindo aquilo 

que o consumidor deseja comprar. No modelo Fast Fashion, serão fabricados exatamente 

os produtos que mais tiveram venda na coleção anterior, evitando a baixa rotatividade de 

produtos em estoque e fazendo com que os produtos tenham venda (CIETTA, 2010). 

Para Hoffman (2011, p. 4), o ”objetivo das redes de Fast Fashion é produzir 

e vender o mais rápido possível, de maneira a reduzir os estoques. Além disso, é 

essencial entender o que o consumidor deseja para, assim, poder oferecer o produto 

adequado”. 

O Fast Fashion tem como objetivo definir uma coleção na qual prevaleçam 

os produtos de maior procura, consequentemente, os produtos mais vendidos; não 

poucos best-seller, mas um grupo de produtos que definam um estilo específico e sejam 

coerentes entre si. 

Algumas empresas ainda não adotaram o sistema Fast Fashion por não 

saber se sua implantação é uma ameaça ou uma oportunidade, visto que micro e 

pequenas empresas de confecções ainda não possuem suporte adequado para adquirir o 

sistema Fast Fashion por completo. Mas por apostarem nas mudanças e retornos 

financeiros trazidos pelo Fast Fashion, foi que grandes empresários implantaram esse 

novo sistema e hoje possuem sua empresa fabricando com baixo custo e rapidez na 

entrega (CIETTA, 2010). 

 
2.2.2 A estratégia Fast Fashion 
 

A base de sucesso do Fast Fashion está no acompanhamento dos riscos, da 

criatividade e da produção rápida. As empresas que adotam o Fast Fashion reduzem 

drasticamente o tempo de preparação e produção. Algumas conseguem fazer com que 

suas peças cheguem às lojas em poucas semanas (CIETTA, 2010, p. 23). Dessa forma, 

certamente a empresa trará o retorno esperado e o processo terá uma eficácia nas 

diversas fases produtivas. 

Para Cietta (2010), são três as bases para o sucesso do Fast Fashion: 

• Risco - Quanto maior e mais fragmentada for a informação, maior é o risco; 

• Gestão do sistema criativo – Deve ser operada de forma dupla: inovando 

e incorporando as últimas tendências de consumo; 
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• Gestão da cadeia produtiva – Diminuir o tempo de fornecimento envolve 

encontrar soluções produtivas adequadas e o desenvolvimento de alternativas para 

compreender os reais interesses dos consumidores. 

 

Na tentativa de explicar as razões do sucesso do Fast Fashion, Cietta (2010) 

aponta a capacidade de esse sistema gerenciar de forma eficiente os problemas 

relacionados aos riscos. 

A implantação do sistema Fast Fashion consiste em mudanças que estão 

relacionadas a localização de maquinários, sequência de processos produtivos bem 

definidos, quantidade de lotes de peças reduzidos, sinalizações na célula produtiva bem 

vistas, busca por redução de lead time, dentre fatores relacionados à qualidade e entrega 

dos produtos. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O presente trabalho foi apoiado em pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

Bibliográfica, pois foi realizada por meio de levantamentos em fontes secundárias que, 

segundo Mattar (2008), é uma das formas mais rápidas e econômicas de amadurecer ou 

aprofundar um problema de pesquisa, e através do conhecimento dos trabalhos 

realizados por outros, via levantamento bibliográfico. 

A pesquisa fez uso intenso de pesquisa bibliográfica, no qual Lakatos e Marconi 

(2001, p. 43) citam que a pesquisa bibliográfica tem como finalidade “colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto [...]”.  

O estudo de caso é largamente utilizado no levantamento das características 

e parâmetros de funcionamento ou operação de sistemas e processos, normalmente 

utilizados em um caso, em particular (SCHNITMAN, 2011). 

Quanto ao propósito, a pesquisa classifica-se como exploratória, onde nela 

são realizadas descrições precisas da situação, descobrindo as relações existentes entre 

seus elementos e componentes (CERVO, BERVIAN e DA SILVA, 2007). 

Em relação aos assuntos que complementam e proporcionam maior 

entendimento ao assunto principal da pesquisa, que é o Fast Fashion, houve uma grande 

dificuldade, pois poucos autores escreveram sobre o assunto, no entanto recorreu-se a 

outros tipos de materiais acadêmicos, sendo eles: artigos e monografias. 

A pesquisa realizou-se em um cenário onde a autora carrega amplo 

conhecimento no assunto abordado, o que facilitou na elaboração e apresentação de todo 

o processo mensurado nesta pesquisa. 
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Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa com abordagem quanti-

qualitativa, sendo aplicada quando se almeja avaliar a extensão do objeto de estudo e 

aplica-se nos casos em que se busca identificar o grau de conhecimento, as opiniões, 

impressões, hábitos, comportamentos, proporcionando informações de natureza mais 

objetiva e aparente (SCHNITMAN, 2011). 

A pesquisa deu-se através de uma aplicação de questionários e entrevista 

com o corpo gerencial e operacional da empresa, sendo considerada, dessa forma, como 

quantitativa, por explicar em números as opiniões, dados e informações para serem 

classificados e analisados. 

Segundo Oliveira (2002, p.160), “universo ou população é o conjunto de 

seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 

comum [...]”. Diante dessas informações, esta pesquisa tem como universo o corpo 

gerencial e operacional de uma indústria de confecção, localizada em Fortaleza/CE, que 

inclui como população os gerentes, coordenadores, supervisores e chefes de 

departamento, perfazendo um total de 96 colaboradores.  A escolha da área se deu pela 

maior proximidade da pesquisadora com o universo, facilitando a obtenção de 

informações e também por perceber o elevado potencial para estudo. 

O universo desse estudo é composto pelos colaboradores que compõem o 

corpo gerencial e operacional da empresa, onde se demonstra no Quadro 1: 

 
Quadro 1 - Universo da pesquisa. 

CARGOS 
QUANTIDADE DE 
COLABORADORES 

UNIVERSO 

Gerentes 3 3 

Supervisores 8 8 

Encarregados de Produção 85 85 

Fonte: Dados da empresa, elaboração dos autores (2016). 
 
 

Dentro desta população, foi selecionada uma amostra probabilística que, 

segundo Richardson (2008, p. 160), é aquela que, “em princípio, todos os sujeitos têm a 

mesma probabilidade de serem escolhidos”.  

Foi utilizada também a amostragem aleatória simples ou a não intencional, 

pois se identificou que toda a população se encontrava em total manuseio e grau de 

conhecimento do sistema Fast Fashion, facilitando, assim, uma maior precisão dos 

resultados em estudo. De acordo com Gil (2002, p.121), amostra aleatória simples 

“consiste em atribuir a cada elemento de maneira casual”. Nesta pesquisa, foram 

somadas as quantidades de colaboradores de cada elemento do universo da pesquisa e, 

em seguida, tirou-se 40% de cada cargo do corpo gerencial para compor a amostra.  
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A amostra seguiu critérios estatísticos que foram baseados nos cálculos 

abaixo: 

X – 40% = n      (1) 

  

Onde: 

X = quantidade de colaborador por elemento 

n = tamanho da amostra 

 

Com base na explicação anterior, as amostras foram divididas conforme 

apresenta a Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1 - Amostra da pesquisa. 
 

CARGOS UNIVERSO AMOSTRA 

Gerentes 3 1 

Supervisores 8 3 

Encarregados de Produção 85 34 

TOTAL 96 38 

 

Fonte: Dados da empresa, elaboração dos autores (2016). 

 
Visando solucionar a problemática da pesquisa, realizou-se um estudo de 

caso, tendo como ferramenta de coleta dos dados um questionário e uma entrevista, 

sendo o questionário aplicado em todo o corpo operacional e a entrevista aplicada 

somente ao gerente de produção. As primeiras perguntas do questionário falam sobre a 

caracterização do respondente e as demais perguntas do questionário correspondem ao 

grau de concordância e discordância quanto à implantação, rapidez e qualidade do 

sistema Fast Fashion, composto por dez perguntas fechadas. A entrevista contém as 

mesmas perguntas do questionário, sendo elas de forma aberta. Os dois modos contêm 

perguntas técnicas e aprofundadas sobre a implantação do Fast Fashion na empresa, 

compostos por dez perguntas. O questionário com questões fechadas foi entregue ao 

corpo operacional para que fosse respondido a próprio punho, já o roteiro de entrevista foi 

aplicado somente ao gerente de produção, no qual as respostas foram respondidas a 

próprio punho pela entrevistadora. O objetivo do estudo é analisar as transformações 

causadas pela implantação de uma nova estratégia de produção em uma indústria de 

confecção, localizada na cidade de Fortaleza/CE. 
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Baseados no objetivo do estudo em pesquisa foram realizados pré-testes, 

após a definição do universo da pesquisa onde, segundo Lakatos e Marconi (2005, 

p.165), os pré-testes “consistem em testar os instrumentos da pesquisa sobre uma 

pequena parte da população do “universo” ou da amostra, antes de ser aplicado 

definitivamente, a fim de evitar que a pesquisa chegue a um resultado falso”. No entanto, 

o pré-teste foi realizado na própria empresa, no dia 11 de dezembro de 2015, às 

10h30min, com a participação de oito chefes de Produção. Após o pré-teste, houve 

necessidade de ajustes para melhor entendimento das perguntas, pois, por conta do 

baixo conhecimento de determinados assuntos mais acadêmicos, alguns entrevistados 

sentiram dificuldade em responder algumas perguntas. 

Os questionários foram reformulados e aplicados pela própria pesquisadora, 

no período de 14 e15 de dezembro de 2015, na própria indústria, no horário agendado, 

das 10h às 11h. A pesquisa foi realizada com sucesso, sem resistências, pois foi feita de 

forma clara, planejada, agendada, e com o consentimento dos diretores da empresa. 

Nessa etapa, para analisar os dados coletados, utilizou-se o sistema Excel, 

versão 2013. Os dados foram dispostos através de planilhas que facilitaram a elaboração 

e organização dos gráficos e a elaboração dos resultados, gerando o relatório final.  

Foram analisados todos os questionários e nenhum foi descartado, já que 

não apresentaram nenhuma irregularidade nas respostas. 

No capítulo seguinte, faz-se um breve histórico sobre o objeto de estudo 

para melhor compreensão da pesquisa. Em seguida, analisam-se os dados obtidos no 

estudo de caso e a interpretação dos resultados. 

O objeto de estudo é uma Indústria de confecção de grande porte, que atua 

no mercado há mais de 55 anos, situada em Fortaleza/CE. A história dessa empresa se 

iniciou, em 1947, quando o seu proprietário abriu sua primeira loja de roupas localizada 

em Natal (RN). Quatro anos depois, a empresa implantou uma pequena confecção, em 

Recife (PE), e adquiriu vários pontos de venda, em um momento em que o mercado de 

roupas no Nordeste começava a se desenvolver. Dois anos depois, sua matriz foi 

transferida para Natal (RN), com a inauguração de sua primeira fábrica, com 2.700m² 

(dois mil e setecentos metros quadrados) de área construída e onde se mantém até os 

dias de hoje. 

 A empresa, atualmente, é o maior grupo empresarial de moda do Brasil e 

controlador da rede varejista, com 284 unidades/lojas espalhadas por todo o território 

nacional. Desde o início, o objetivo da empresa tem sido comercializar produtos de alta 
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qualidade, a preços acessíveis, sempre buscando satisfazer e agregar valor a seus 

clientes e acionistas. A empresa hoje possui cerca de 35 mil colaboradores, sendo 

sinônimo de estabilidade e solidez no mundo corporativo. Sua denominação é de 

natureza familiar e S/A, com capital aberto, tendo como atividade principal a fabricação 

têxtil e de confecção. 

A empresa possui marca própria e fábrica em torno de 185 mil peças por dia, 

considerando todas as suas unidades fabris (seis unidades). A principal atividade da 

empresa é a fabricação de roupas utilizando o jeans, a sarja e o tecido fino, para atender 

ao público feminino, masculino, jovem, idoso, gestante e infantil.  

Os setores da empresa são divididos através de sinalizações, como placas e 

adesivos. Todos os processos necessários para a fabricação das peças ganham suporte 

a partir dos departamentos de: PCP, Suprimentos, Compras, Estilo, Engenharia de 

Produto, Pilotagem, Contabilidade, Modelagem, RH, Departamento de pessoal, 

Enfermaria, entre outros. 

A partir da estratégia de criar um grupo verticalizado que pesquisa, desenha, 

produz, distribui, comercializa e financia peças de vestuários e acessórios de moda, em 

quase trezentos endereços do país, a empresa hoje é considerada uma das empresas 

mais procuradas no mercado da moda. 

Após conhecer o objeto de estudo, demonstram-se os resultados obtidos 

através de entrevista e questionário respondidos pelo corpo gerencial e operacional da 

empresa, sendo eles o gerente de Produção, supervisores e encarregados de Produção. 

Em seguida, os dados analisados são apresentados e discutidos, para uma melhor 

compreensão. 

Os dados coletados através de questionário foram estudados mediante 

leituras sobre a Teoria das Restrições e o projeto Fast Fashion, conforme mostrados nos 

capítulos anteriores. 

Inicialmente, foram abordadas questões referentes à caracterização dos 

respondentes (idade, escolaridade, cargo e tempo de empresa), na sequência, foram 

pontuados os entendimentos dos respondentes de acordo com o grau de concordância, 

seguindo o modelo da Escala de Likert sobre a implantação do projeto Fast Fashion e, por 

fim, quanto ao aprofundamento dos métodos, técnicas e opiniões sobre o projeto Fast 

Fashion. 

O questionário fechado, aplicado com todos os entrevistados do corpo 

operacional, e uma entrevista feita com o corpo gerencial, num total de 38 pessoas, 
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abordou informações pessoais como: idade, grau de escolaridade, cargo atual e o tempo 

de empresa. O objetivo foi verificar o nível de conhecimento e, ao mesmo tempo, coletar 

informações concretas de pessoas que presenciaram a evolução da empresa (antes e 

depois), alinhando as informações ao conceito teórico em estudo. A entrevista aconteceu 

na própria empresa, em uma sala de descanso, reservada e permitida pelo gestor da 

fábrica.  

 
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Caracterização da amostra 
 

Os dados coletados demonstram que 14% dos pesquisados (cinco pessoas) 

trabalham na empresa há mais de dez anos. A maior porcentagem, 65% dos 

colaboradores entrevistados, trabalha na empresa entre 4 a 6 anos. Já os que trabalham 

de 1 a 3 anos representaram 14% do total dos entrevistados, constando que estes, 

mesmo com pouco tempo de empresa, fizeram parte do início do processo de 

implantação do sistema Fast Fashion, que começou em 2011, comprovando que todos os 

entrevistados possuem certo domínio em relação ao assunto abordado. 

Já os dados apresentados nesse quesito mostram que 57% dos 

pesquisados (vinte e duas pessoas) são de idades entre 26 a 33 anos, o que facilita o 

grau de flexibilidade em relação a mudanças de sistemas e métodos de trabalho, pois, 

como dito em capítulos anteriores, o sistema Fast Fashion requer um intermediário 

conhecimento teórico da TOC, o que, para muitos, só se vê esse assunto em fundações 

universitárias. 

Somente seis pessoas, o que representa 15% do total da amostra, têm idade 

entre 34 e 41 anos.  Seu quadro de funcionários em cargos de confiança está em 

constante rotatividade, o que leva a entender que a empresa está à procura de novos 

conceitos e novas ideias. 

Com relação ao cargo exercido na empresa, verifica-se que a maioria dos 

entrevistados (89%) pertence à área da produção, onde desempenha o cargo de 

encarregado (a) de produção. A minoria, apenas 3% (uma pessoa), faz parte da Gerência, 

exercendo o cargo de gerente de Produção. Assim, torna-se claro que os participantes da 

pesquisa atendem ao eixo central desse estudo, que é identificar as transformações 

causadas na implantação do sistema de produção Fast Fashion em uma indústria de 

confecção, pois eles trabalham diariamente e diretamente no aperfeiçoamento e 

implantação do sistema. 
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De acordo com a pesquisa, percebe-se que 74% dos respondentes (vinte e 

oito pessoas) possuem o nível superior completo. Com esses dados, verifica-se que há 

exigência por parte da empresa em relação ao nível de escolaridade de seus 

colaboradores, o que facilitou na implantação do novo sistema produtivo devido ao maior 

conhecimento teórico dos colaboradores. No entanto, apenas quatro pessoas (26%) no 

corpo operacional concluíram nível médio. Para esses foram feitos acompanhamentos 

mais intensos nos momentos dos treinamentos. 

De maneira geral, conclui-se que o Fast Fashion não impediu que a empresa 

alcançasse suas metas diariamente, dessa forma, é possível inferir que pode haver 

aumento da produtividade. 

Os dados apresentados na pesquisa permitem conhecer se houve, de 

acordo com o corpo gerencial e operacional, aumento da produtividade após a 

implantação da “nova” estratégia de produção. Dos entrevistados, 60% concordam que 

houve aumento na produtividade após a implantação do Fast Fashion. Através também 

de acessos aos históricos de produtividade, percebeu-se que antes da implantação do 

projeto, as fábricas produziam 60.000 peças/dia, considerando produtos fabricados com 

tempo médio de fabricação de 20 minutos. Após a implantação do projeto as fábricas 

chegam a produzir 40.000 peças/dia, com tempo médio de fabricação de até 45 minutos. 

Valendo salientar que esses dados correspondem à produtividade de três fábricas 

existentes em Fortaleza. Visualmente, nota-se uma dúvida se teve de fato um aumento na 

produtividade, pois os valores de produção caíram de 60.000 para 40.000/dia. Porém 

analisando e acompanhando a complexidade dos produtos hoje fabricados na empresa, 

nota-se que o tempo de costura dos produtos aumentou 125% enquanto a produtividade 

caiu apenas 34%. Dessa forma pode-se considerar que a produtividade continuou 

produzindo bem, mesmo fabricando produtos mais elaborados. 

Assim, é possível identificar que, além da facilidade em atingir a meta 

diariamente, como foi mensurado pelo gerente de produção no ato da entrevista, o 

sistema produtivo também trouxe para a organização uma estabilidade na produtividade, 

passando a produzir bem, mesmo fabricando produtos diferenciados que levam mais 

tempo de fabricação. 

 
4.2 O Fast Fashion trouxe mais vantagens do que desvantagens para a empresa 
 

Em seguida, foi questionado aos entrevistados se a implantação do “novo” 

sistema de produção trouxe mais vantagens do que desvantagens para a empresa, 

considerando que quanto mais se vêem vantagens na implantação de uma estratégia de 

produção, mais a empresa se convence de que o que foi implantado atendeu às 

necessidades da empresa no momento. 
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Notou-se que 80% dos entrevistados (trinta pessoas) concordam que o Fast 

Fashion trouxe mais vantagens do que desvantagens para a empresa e cinco 

entrevistados (20%) concordam parcialmente com a afirmação. Essa informação foi 

complementada pelos entrevistados citando que o Fast Fashion trouxe vantagens no fácil 

andamento dos processos, aumento da capacidade produtiva, qualidade dos produtos e o 

bom atendimento ao cliente interno e externo, demonstrando que o sistema de produção 

de certa forma atende às necessidades da empresa atualmente. 

 

4.3 Os setores de pré-costura conseguem entregar os aviamentos em tempo hábil 

 

De acordo com a pesquisa, os dados que apresentam maiores destaques 

são: 55% dos entrevistados concordam que, após a implantação do Fast Fashion, os 

setores de pré-costura conseguiram atender às demandas postas pela costura no tempo 

certo e 26% discordam que a pré-costura, após a implantação do “novo” sistema de 

produção, conseguiu entregar os aviamentos no tempo hábil. Hoje o setor de pré-costura, 

consegue colocar na alfândega projetos com até 1 dia e meio de antecedência do setor 

de costura. O setor de pré-costura trabalha com sistema de cores, onde cada projeto que 

dá entrada no setor vem sinalizado com a cor específica de acordo com seu grau de 

prioridade.  

 

4.4 A empresa consegue entregar os produtos no tempo determinado ao cliente 

final 

 
Percebe-se que 43% dos entrevistados concordam que, com a implantação 

do Fast Fashion, a empresa passou a entregar seus produtos ao cliente final no tempo 

determinado e ainda 36% dos entrevistados concordam parcialmente com a afirmação e 

21% dos entrevistados discordaram da pergunta. Com isso, a empresa acaba 

conquistando seu objetivo principal, que é oferecer moda com rapidez, passando a utilizar 

seu ponto forte como vantagem competitiva.  

O lead time da fábrica hoje é em média de 15 dias após a liberação do 

projeto para produzir e entregar para o cliente final. Ajudando no cumprimento desse 

prazo o setor de PCP trabalha com um calendário de liberação de produtos por semana, 

seguindo criteriosamente os prazos definidos pelos compradores da empresa. 
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4.5 A rotatividade dos processos está mais eficiente 

 
Foi investigado também, nesta pesquisa, se a rotatividade dos processos 

está mais eficiente com a implantação do Fast Fashion. O resultado mostra que 50% dos 

entrevistados concordam com a afirmação, 36% concordam parcialmente e 14% 

discordam da afirmação colocada, pois acham que a eficiência da rotatividade dos 

processos está ligada à mudança de layout dos maquinários dentro do setor. 

 
4.6 Os produtos chegam com qualidade até o cliente final 
 

A pesquisa procurou investigar se os produtos chegam com qualidade até o 

cliente final. De acordo a pesquisa, notou-se que dezenove entrevistados (50%) 

concordam que o produto chega com qualidade até o cliente final, pois, como foi 

mensurado em capítulos anteriores, há um acompanhamento pela equipe de treinamento, 

reforçando a qualidade dos produtos e também uma preocupação dos colaboradores em 

relação à qualidade. Através da entrevista, foi mensurado que o índice de produtos de 

primeira qualidade subiu em média 40% por dia. 

 
5 CONCLUSÕES 
 

Diante do cenário atual, no qual o sistema Fast Fashion se tornou uma das 

práticas mais atualizadas, no ramo têxtil e de confecção, é ainda baixa a quantidade de 

indústrias que utilizam essa nova estratégia de produção, mas as poucas indústrias que 

usam o sistema objetivam desenvolver produtos baseados nas últimas tendências, 

percebendo o que o cliente deseja, com isso, disponibilizar produtos a preços competitivos. 

O principal objetivo do estudo foi analisar as transformações ocasionadas 

pela implantação de uma inovação na estratégia de produção em uma indústria de 

confecção localizada no município de Fortaleza/CE. Através do levantamento dos dados 

da pesquisa, pôde-se apurar que tais fatores se revelaram de forma positiva na visão dos 

gerentes, supervisores e encarregados, implicando em um resultado satisfatório. 

Ao examinar o crescimento do Fast Fashion nas grandes empresas de 

vestuário no Brasil, foi preciso verificar se o investimento na implantação da nova 

estratégia de produção trouxe algum benefício para a empresa em estudo. O objetivo do 

sistema produtivo é oferecer produtos com qualidade, reduzindo custos e oferecendo 

moda rápida aos consumidores, e estes são alguns dos objetivos da pesquisa, uma vez 

que a empresa descartou a antiga cultura de alta fabricação para investir em um modelo 

onde o foco é a produção de produtos inovadores com curto prazo de entrega. 
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A presente pesquisa analisou algumas questões com foco no corpo 

gerencial e operacional da empresa, o qual é constituído pelo gerente de produção, 

supervisores e encarregados de produção. Constatou-se, portanto, inicialmente, um clima 

de desconforto diante dos questionários apresentados, pois eles apresentaram temor em 

responder aos questionamentos relacionados à produção, devido ao sigilo colocado pela 

empresa, bem como o cargo que executam e ainda o tempo que trabalham na empresa. 

No entanto, nota-se que, diante desse cenário onde a maioria dos entrevistados trabalha 

na empresa há mais de 10 anos e que ainda ocupam cargo de chefia na empresa. 

Retornando à pesquisa, verificou-se que, ao responderem os questionários, 

os entrevistados apresentavam aspectos de desabafo e satisfação. Quando questionados 

sobre a dificuldade de adaptação dos novos métodos de trabalho, a maior parte afirmou 

não haver nenhum tipo de dificuldade de adaptação, pois a empresa dispõe de executar 

um treinamento apresentando melhor os novos métodos de execução das atividades para 

cada colaborador, antes de implantar o projeto. 

Observou-se também que, ao serem questionados sobre o aumento da 

produtividade após a implantação do Fast Fashion, surgiu uma dúvida, pois, antes do Fast 

Fashion, a indústria fabricava alto volume de produtos com modelos de rápida fabricação, 

porém, com a implantação do Fast Fashion a indústria passou a produzir uma quantidade 

menor de produtos, mas de difícil fabricação, pois seus produtos passaram a ser mais 

customizados. O que se pôde verificar é que a empresa teve sua produtividade constante, 

mesmo fabricando produtos mais elaborados. O que garantiu essa constante 

produtividade foi o alinhamento dos processos produtivos após a implantação do projeto 

Fast Fashion. 

Através da pesquisa acredita-se que o sistema Fast Fashion está adequado 

às necessidades da empresa, pois é um sistema de fácil entendimento e trouxe mais 

vantagens do que desvantagens para a indústria. Dentre as vantagens, destaca-se a 

entrega do produto no tempo determinado ao cliente final, pois em uma análise histórica 

de produção identificou-se que, antes girava em torno de 25 dias do planejamento do 

produto até a entrega nos centros de distribuição, e hoje com a implantação do Fast 

Fashion atinge-se em torno de 14 dias. 

No decorrer da pesquisa, também foi observado que há acompanhamento 

da equipe de treinamento em relação à qualidade dos produtos, acompanhando a 

qualidade em que as peças estão sendo fabricadas e criando métodos que facilitem o 

andamento dos processos da costura. Este cenário se qualificou com o surgimento do 

Fast Fashion na empresa, pois os setores de produção passaram a sentir dificuldade em 

operar e desenvolver as peças para fabricação. 
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Outra informação relevante é o fato da entrega dos aviamentos dos setores 

de pré-costura aos setores de costura no tempo hábil. Constatou-se que os setores de 

pré-costura também tiveram que trabalhar com o novo método de produção, priorizando 

os projetos sinalizados em um quadro de cores de priorizações, sinalizando o tempo final 

de entrega do produto para os setores de costura. 

A pesquisa também identificou que existem casos que mostram que o 

sistema Fast Fashion está atingindo um de seus objetivos, a citar: o produto chega com 

qualidade ao cliente final. Analisou-se, através desse cenário, que com a redução do 

volume de produtos em fabricação tornou-se mais eficaz o acompanhamento e o 

aperfeiçoamento dentro do controle de qualidade. Consequentemente, a empresa 

passará a produzir sem que seu produto seja refeito e o cliente final acaba adquirindo 

produtos com mais qualidade. 

Diante dessas situações atuais, verificou-se que um dos principais fatores 

que fez a indústria implantar o Fast Fashion foi buscar seu espaço entre os maiores 

concorrentes e ser a maior indústria nacional de magazines e varejistas em seu ramo, 

através da fabricação dos produtos com rapidez e qualidade, não deixando de priorizar o 

baixo custo na fabricação. 

Como sugestão de estudos futuros, pode-se ampliar a elaboração de 

estudos semelhantes em outras organizações, tanto de serviços quanto de ramos 

diversificados, que relacione o conceito de entrega rápida e atendimento às necessidades 

do consumidor, e assim, contribuir teórico-empiricamente para uma eficiente estratégia de 

mercado. 
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