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Resumo 

 

Esta dissertação discute a influência do Fast-fashion no desenvolvimento de 
competências em Micro e Pequenas Empresas – MPE’s do setor do vestuário, no 
Arranjo Produtivo Local (APL) de Divinópolis, em Minas Gerais. Esse modelo 
fundamenta-se na produção rápida e contínua de novos produtos e sugere 
adequações no âmbito da organização do trabalho. Trata-se de estudo de caso 
descritivo que envolveu cinco empresas, selecionadas por critério de 
representatividade. A coleta de dados foi realizada por meio de observação 
participante, entrevista, questionário e análise de documentos. Os dados de 
natureza qualitativa foram tratados por Análise de Conteúdo e os dados 
quantitativos, por Estatística Descritiva. A pesquisa envolveu proprietários de 
empresas, gestores, líderes de equipe e trabalhadores do nível operacional. Os 
resultados revelaram que o Fast-fashion afetou a estrutura e a dinâmica funcional 
das empresas, além de estimular intervenções significativas na organização do 
trabalho e da produção, gerando integração de etapas no fluxo produtivo e 
investimentos no maquinário. Verificou-se que têm sido requeridas diversas 
competências profissionais dos  trabalhadores operacionais e uma postura 
comprometida com as mudanças. Constatou-se que o Fast-fashion tem influenciado 
o desenvolvimento de competências nos níveis organizacional e individual, 
potencializando a competitividade das empresas e a capacitação do quadro de 
empregados. O modelo implica diversos desafios, sobretudo a instituição de 
procedimentos flexíveis e  maior controle sobre estruturas, processos e pessoas. 
 
Palavras-chave: Competências; Fast-fashion; MPE’s; Arranjo Produtivo Local; Moda. 



Abstract 

 
This dissertation discusses the influence of Fast-fashion in competences 
development for Micro and Small Enterprises - SME's clothing industry, the Local 
Productive Arrangement (APL) Divinópolis, Minas Gerais. This model is based on 
rapid and continuous production of new products and suggests adjustments to the 
scope of work organization. It is descriptive case study of five companies selected by 
criteria of representativeness. Data collection was performed through participant 
observation, interviews, questionnaires and document analysis. The data were 
processed by qualitative content analysis and quantitative data using descriptive 
statistics. The research involved business owners, managers, team leaders and 
operational level workers. The results revealed that the Fast-fashion affected the 
structure and functional dynamics of companies. The model has stimulated 
significant interventions in the organization of work and production, creating 
integration steps in the production flow and investments in machinery. It was found 
that operational workers have been required several professional skills and a 
committed attitude to the changes. It was found that the Fast-fashionhas influenced 
the development of skills in organizational and individual levels, enhancing the 
competitiveness of enterprises and the training of the staff. The model implies 
several challenges, especially the introduction of flexible procedures and greater 
control over structures, processes and people. 
 
Keywords: Competence; Fast-fashion; MSE; Productive Arrangement Place; 
Fashion. 
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1 Introdução 

 

Nas últimas décadas, mudanças de natureza tecnológica, econômica e social 

afetaram a esfera produtiva e estimularam esforços orientados à modernização 

organizacional (Crawford, 1994). O cenário concorrencial passou a demandar uma 

reflexão mais consistente acerca das alternativas capazes de gerar valor para o 

negócio. Nessa direção, tornaram-se decisivas as intervenções capazes de 

promover a construção de competências individuais e coletivas (Dutra, 2001; Fleury 

& Fleury, 2008). Sant´anna (2008) destaca que, na atualidade, o principal desafio 

das empresas é promover as adequações estruturais necessárias e o alinhamento 

do perfil da força de trabalho. Para Dutra (2011) e Ruas, Antonello e Boff (2005), 

torna-se essencial imprimir flexibilidade e velocidade de respostas às organizações, 

além da  revisão de  práticas e rotinas de gestão.  

 

Conforme destacou Silva (2002), nas últimas décadas, os impactos das 

transformações na indústria do vestuário foram significativos. Em face de exigências 

contextuais, diversas MPE’s reestruturaram seus processos de produção e gestão, 

no intuito de favorecer a competitividade e a construção de competências. Apesar 

das diferenças em relação ao porte e à estrutura, a intensidade tecnológica  e o 

maquinário empregados nessas empresas são bastante semelhantes. Conforme 

destacou Silva (2002), a organização do trabalho representa um aspecto crítico da 

dinâmica organizacional e, tradicionalmente, tem sido desenvolvida de forma 

empírica, favorecendo a ocorrência de problemas relacionados à qualidade, à 

produtividade, ao cumprimento de prazos e à imagem da empresa perante o 

mercado.  

 

No setor do vestuário, essa questão é particularmente relevante, sobretudo ao se 

considerar a necessidade de alavancar o desempenho  das Micro e Pequenas 

Empresas (MPE’s) que têm um papel essencial na geração de emprego e renda. 

Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), no Brasil existem 6,4 milhões de estabelecimentos. Desse total, 99% são 

MPE’s. As MPE’s respondem por 52% dos empregos com carteira assinada no setor 

privado (16,1 milhões). De acordo com o Portal do Empreendedor, no Brasil, no final 

de 2013, existiam 3,7 milhões de microempreendedores individuais (MEI`s) no país. 
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Com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e em projeções 

populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica (IBGE), o observatório 

de MPE’s estimou que, no ano de 2015, o total de MPE’s no país seria de 8,8 

milhões.  

 

No setor do vestuário diversas empresas têm orientado suas atividades a partir da 

abordagem denominada Fast-fashion. Trata-se de um modelo que se fundamenta na 

produção rápida e contínua de novos produtos e tem sido adotado por empresas de 

expressão internacional e grifes como Zara, GAP, Desigual e H&M. No Brasil, 

grandes redes de varejo, como C&A, Renner, Riachuelo, Marisa, Hering, também 

encontraram nessa abordagem possibilidades de elevar a produtividade e o 

faturamento.  

 

O Fast-fashion sugere modificações na organização do trabalho e no 

desenvolvimento de competências por parte dos trabalhadores. Para essas 

empresas, a competitividade apoia-se na adequação do espaço de trabalho e no 

necessário estabelecimento de mecanismos de planejamento e controle da 

produção. A estratégia de inovação, com base na agregação de novas tecnologias, 

como também a busca de flexibilidade nos processos constituem vias para 

potencializar essas empresas. Tal abordagem possibilita discussões relevantes na 

medida em que a indústria da moda desempenha papel importante no cenário 

contemporâneo. Deve-se destacar, ainda, que os empreendimentos têxteis e sua 

vasta cadeia produtiva cumpriram papel relevante no processo de desenvolvimento 

econômico do País (Giroletti, 2002) e que, no atual cenário, as empresas orientam-

se na busca de alternativas capazes de favorecer a competitividade.  

 

Com base nessas considerações, procura-se responder à seguinte questão de 

pesquisa: como a implantação do Fast-fashion influencia a construção de 

competências organizacionais e individuais em MPE’s do vestuário no APL de 

Divinópolis?  
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A partir dessa questão de pesquisa, a presente dissertação discute a abordagem do 

Fast-fashion em Micro e Pequenas Empresas - MPE’s1 do setor vestuário, mais 

especificamente no Arranjo Produtivo Local de Divinópolis, em Minas Gerais, 

orientando-se para os objetivos abaixo especificados. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar como a abordagem do Fast-fashion influencia a construção de 

competências organizacionais e individuais em MPE’s do vestuário, no APL de 

Divinópolis. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar o Fast-fashion na percepção de dirigentes de MPE’s; 

- Descrever as alterações provocadas pelo Fast-fashion na organização do trabalho; 

- Identificar as competências profissionais atualmente requeridas no núcleo 

operacional; 

- Verificar a influência Fast-fashion no desenvolvimento de competências; 

- Identificar os desafios inerentes à abordagem do Fast- fashion. 

 

Para atingir esses objetivos, realizou-se um estudo de caso descritivo, de natureza 

qualitativa, no  Arranjo Produtivo Local - APL de Divinópolis, em Minas Gerais. Trata-

se de um locus privilegiado na medida em que a localidade é considerada como o 

polo da moda do Estado, sendo um dos mais representativos do País.  A coleta de 

dados foi realizada por meio de observação participante, entrevistas, questionário e 

análise documental.  

 

                                            

 
1 Neste trabalho utilizou-se o critério de classificação de empresas, adotado pelo Serviço de Apoio à 
Micro e Pequena Empesa – SEBRAE, a saber: Micro: com até 19 empregados; Pequena: de 20 a 99 
empregados; Média: 100 a 499 empregados; Grande: mais de 500 empregados. 
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O estudo realizado justifica-se por diversas razões. Em primeiro lugar, torna-se 

relevante na medida em que as MPE’s desempenham um papel significativo na 

economia brasileira, absorvendo uma representativa parcela da força de trabalho. 

Conforme revelou  a Global Entrepreneuship Monitor (GEM)2, edição 2012, as 

MPE’s são consideradas como motores da economia, pois representam 99% das 

empresas nacionais, geram cerca de 52% dos empregos e pagam 40% da massa 

salarial brasileira.  

 

Em segundo lugar, o estudo contribui para o debate sobre o tema Competências em 

um contexto ainda pouco explorado. Nesse sentido, Silva (2002) afirma que a 

indústria do vestuário tem importância significativa no contexto social e econômico, 

mas também se observa uma grande carência de informações, principalmente 

literaturas que abordem a área produtiva.  

 

Em terceiro lugar, a pesquisa justifica-se por sua aderência e aplicabilidade. 

Pretende-se disponibilizar os resultados da investigação para a comunidade 

empresarial do APL de Divinópolis como estimulo à reflexão e à proposição de 

possíveis intervenções. 

 

Em quarto lugar, o estudo  realizado contribuiu para a formação do autor desta 

dissertação, que atua como consultor credenciado pelo SEBRAE e desenvolve 

trabalhos na área há mais de 30 anos.  

 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo a Introdução, 

que contextualiza o tema, apresenta a questão geradora e os objetivos da pesquisa, 

bem como as justificativas do estudo. O segundo capítulo contempla o Referencial 

Teórico, apresentando, na primeira seção, aspectos centrais do debate sobre 

competências. A segunda seção aborda aspectos relacionados ao processo 

produtivo e à organização do trabalho da indústria têxtil. A terceira seção trata do 

Fast-fashion. A quarta destaca aspectos centrais das principais abordagens da 

                                            

 
2 O programa de pesquisa  GEM, de abrangência mundial, é uma avaliação anual do nível nacional 
da atividade empreendedora. Na edição do ano de 2012 envolveu um total de 69 países. 
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organização da produção. O terceiro capítulo descreve a Metodologia adotada, a 

caracterização e o modelo de pesquisa, a unidade de análise e observação/ 

população e amostra, a técnica de coleta e de análise dos dados. O quarto capítulo 

apresenta os resultados obtidos e, o quinto, as Considerações Finais.  
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2 Indústria Têxtil, Fast-fashion e formação de Competências 

 

Este capítulo contempla o êxito teórico que fundamentou a pesquisa realizada, a 

qual teve por objetivo geral analisar como a abordagem do Fast-fashion influencia a 

construção de competências organizacionais e individuais em MPE’s do vestuário, 

no APL de Divinópolis. O capítulo está dividido em quatro seções: a primeira trata da 

cadeia de produção têxtil, a segunda, da organização do trabalho e modelos de 

produção, a terceira aborda o Fast-fashion e quarta apresenta uma abordagem do 

debate sobre competências em seus diversos níveis de análise. 

 

2.1 Cadeia têxtil: apontamentos necessários 

 

Nesta seção apresentaremos apontamentos sobre a cadeia têxtil, no sentido de 

favorecer uma compreensão mais abrangente sobre o contexto mercadológico no 

qual as MPE’s do vestuário estão inseridas. 

 

A cadeia têxtil é complexa e diversificada. Silva (2002) explica que ela engloba uma 

rede de segmentos industriais com estruturas setoriais diversas. Constitui-se de uma 

extensa gama de empreendimentos interdependentes que variam em relação ao 

porte, número de trabalhadores, intensidade tecnológica e origem do capital 

empregado.  Haguenauer et al., (2001, como citado por Scheneider et al., 2012, 

p.90) explicam: 

conceitua-se cadeia produtiva como o conjunto das atividades, nas diversas 
etapas de processamento ou montagem, que transforma matérias-primas 
básicas em produtos finais. Em uma estrutura industrial razoavelmente 
desenvolvida é praticamente impossível a delimitação de cadeias produtivas 
no sentido estrito, dada a interdependência geral das atividades, além da 
possibilidade de substituição de insumos. 

 

Silva (2002)  explica que a cadeia têxtil produtiva está dividida nos seguintes 

segmentos:  Máquinas agrícolas; Agricultura; Pecuária; Produtos químicos; Fibras 

naturais; Fibras sintéticas; Fibras artificiais; Beneficiamento; Fiação; Máquinas 

ferramentas; Máquinas têxteis; Malharia; Tecelagem; Componentes; Confecção; 

Acabamento. A Figura 1 apresenta a estrutura da cadeia têxtil. 
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A indústria do vestuário faz parte dessa cadeia. Os estágios que constituem o 

processo produtivo são: (a) produção da matéria-prima, (b) fiação, (c) tecelagem, (d) 

beneficiamento/acabamento, (e) confecção, (f) mercado. É interessante ressaltar 

que esta é uma síntese linear das diversas fases. Entretanto, existe uma série de 

operações (mecânico-têxtil), segmentos de serviços (editoras especializadas, feiras 

de moda, agências de publicidade e comunicação, estúdios de criação em design de 

moda) e funções corporativas (marketing, finanças, marcas, entre outras) que atuam 

transversalmente à cadeia (Saviolo & Testa, 2000; Lupatini, 2004). 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura da cadeia têxtil 

Fonte: Silva, A. (2002). A organização do trabalho na indústria do vestuário: uma proposta para o 
setor da costura (Dissertação de Mestrado. Departamento de Engenharia de Produção da 
Universidade Federal de Santa Catarina, SC, Brasil). p.5. 
 

 

Na Tabela 1, descrevem-se os elos da cadeia têxtil.   
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Tabela 1 
Elos da cadeia têxtil 
 

Elo Aspectos 
 

 

1º) produção de insumos para 
têxteis e confeccionados 

O elo de fibras naturais inclui todos os processos e 
atividades (agropecuária e mineração) envolvidos na 
produção da fibra, representada, no Brasil, principalmente 
pelo algodão. Crescentes investimentos em pesquisa, 
tecnologia, análises de custos e prospecção de mercados 
têm revolucionado a produção, não somente em termos 
quantitativos, como qualitativos. 

O elo das fibras manufaturadas ou químicas subdivide-se 
em fibras artificiais e sintéticas e surgem como uma nova 
opção de matéria-prima a ser utilizada pela indústria têxtil. 

 

 

 

2º) produção de fios, tecelagem 
e malharia 

Os elos de fiação (fios fiados com fibras) e tecelagem 
(tecidos planos) caracterizam-se mundialmente por um 
processo de concentração, com empresas comumente 
integradas em fiação-tecelagem ou, ainda, em fiação-
tecelagem-acabamento. Atualmente, as empresas têm de 
se adequar ao produto que o consumidor queira comprar e 
não ao que elas queiram vender, o que significa que sempre 
existe um tipo de tecido em destaque, que exige tipos 
especiais de fios provenientes de combinações de fibras. 

O elo de malharia corresponde à produção de tecidos de 
malha. Representa um segmento com menores dificuldades 
para a modernização tecnológica e entrada de novas firmas, 
vis-a-vis o elo de tecelagem, devido, comparativamente, ao 
baixo volume de recursos necessários para se implantar 
uma malharia moderna e à ocorrência de maior grau de 
integração da indústria de malharia com a confecção. 

3º) confecção (indústria de 
transformação) 

Esse elo é intensivo em mão-de-obra e engloba a fabricação 
das roupas e acessórios de vestuário, roupas de cama, 
mesa e banho, peças de uso específico, como fraldas e 
embalagens. 

 

4º) bens de capital 

Têm uma interface com toda a cadeia produtiva. As 
empresas que compõem este setor dedicam-se à fabricação 
de equipamentos e máquinas específicos para cada sub-
setor da indústria têxtil e de confecção. 

5º) canais de distribuição e 
comercialização do produto final 

Constitui-se de representantes comerciais, varejistas e 
atacadistas. 

Fonte: adaptado de: http://www.fiemg.org.br/Default.aspx?tabid=595 
 

Na próxima seção, apresentam-se apontamentos sobre a cadeia têxtil, no sentido de 

favorecer uma compreensão mais abrangente sobre o contexto mercadológico no 

qual as MPE’s do vestuário estão inseridas. 

Em relação à Confecção, o processo produtivo é uma sequência operacional que se 

inicia no planejamento da coleção e no desenvolvimento do produto, passando por 

toda a produção até a expedição (Biermann, 2007). Ele envolve: pesquisa de 

tendências para a coleção; desenhos; escolha dos tecidos, insumos e acessórios; 
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desenvolvimento de estampas e bordados; cartela de cores; seleção dos desenhos; 

modelagem; corte piloto ou protótipo; pilotagem (montagem da peça piloto ou 

protótipo); prova; ajustes e correções; aprovação; graduação dos tamanhos; 

encaixes, riscos; enfesto; corte; separação das peças cortadas e aviamentos; 

estamparia; bordado; costura; lavandeira; acabamento; passadoria; embalagem; 

expedição. 

A Figura 2 apresenta a sequência das etapas do processo produtivo da Confecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Etapas do processo produtivo da Confecção 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Biermann, M. J. E. (2007). Gestão do processo 
produtivo. Porto Alegre: SEBRAE/RS; Andrade Filho, J. F. e Santos, L. F. (1980). Introdução à 
tecnologia têxtil. Vol III. Rio de Janeiro: SENAI – Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil. 

 

A seguir, são descritas cada uma das etapas referidas: 

 

• Risco – envolve o encaixe da modelagem e o dimensionamento do tecido, do 

forro e das entretelas. Esta etapa dará origem à folha matriz (folha riscada 

com os moldes para corte) ou risco marcador, podendo ser realizado 

manualmente em papel ou por meio de software próprio.  

• Enfesto – nesta etapa o tecido é estendido em camadas planas e alinhadas 

para ser cortado em pilhas. Utiliza-se mesa de corte que deve ser 

perfeitamente horizontal e ter 10% a mais para o movimento das máquinas do 

corte.   

• Corte –  sobre o enfesto, será posicionado o risco marcador e com base nos 

traços do molde registrados, realiza-se o corte através de máquina.  

PACOTE ENFESTO RISCO CORTE 

PREPARAÇÃO 
PARA COSTURA 

ACABAMENTO LIMPEZA E 
INSPEÇÃO 

COSTURA OU 
MONTAGEM 

EMBALAGEM PASSADORIA EXPEDIÇÃO ESTOQUE DE 
PRODUTOS 
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• Pacote – nesta etapa, as peças cortadas são devidamente identificadas, 

separadas, etiquetadas e amarradas para facilitar o manuseio durante as 

operações de costura, bem como garantir a qualidade do produto final.  

• Preparação para a costura –  nela são feitas as primeiras operações de 

costura, como chuleados e bainhas. As atividades como bordados e 

estamparia também fazem parte das atividades desta etapa, que é 

imprescindível para a produtividade e qualidade da costura.  

• Costura ou Montagem – esta etapa envolve todas as operações de costura 

que reúnem os componentes maiores e que dão forma ao produto.  

• Acabamento –  abarca o conjunto de operações finais, como casear, pregar 

botão, pregar etiqueta, etc. Trata-se de etapa que objetiva a melhoria da 

qualidade ou complementação do produto.  

• Limpeza e inspeção – etapa responsável pela retirada de fios excedentes e 

revisão final das peças.  

• Passadoria – nesta etapa a peça é passada, tendo sido anteriormente 

inspecionada.  

• Embalagem – envolve a dobradura das peças e seu acondicionamento em 

embalagens adequadas. 

• Estoque de produtos acabados – os produtos acondicionados são estocados 

em prateleiras de acordo com modelo (referência), cor e tamanho.  

• Expedição – envolve a embalagem, o endereçamento e a expedição do 

produto.  

 

A qualidade final do produto depende da qualidade em cada etapa do processo. A 

gestão do processo produtivo é de extrema importância para a indústria de 

confecção e deve ser realizada interligando todas as suas etapas (Biermann, 2007). 

A organização do trabalho e a dinâmica que rege a execução das atividades são 

determinantes, bem como a postura adotada pelos trabalhadores. Nesse sentido, a 

manifestação de competências capazes de favorecer as entregas requeridas da 

força de trabalho torna-se crítica. Portanto, percebe-se a relevância da questão 

geradora da pesquisa proposta neste projeto. 
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 A seguir serão abordados aspectos que caracterizam o Fast-fashion, cuja lógica 

fundamenta-se na produção rápida e contínua de novos produtos. Essa abordagem 

acaba por afetar a organização do trabalho, o fluxo do processo produtivo e, 

consequentemente, a própria dinâmica do  trabalho. Trata-se de uma abordagem 

que requer do trabalhador  o contínuo desenvolvimento de competências e a 

capacidade de operar em cenários de constantes mudanças.  

 

2.2 Organização do Trabalho e Modelos de Produção 

 

Ao se considerar a realidade das MPE’s do APL de Divinópolis, torna-se relevante 

refletir acerca da organização do trabalho e das abordagens que regem a produção 

nessas cofecções. Neste sentido, propõe-se, a seguir, um resgate das principais 

abordagens que, ao longo do tempo, consolidaram-se no campo das organizações 

industriais.  

 

Modelo artesanal 

 

O modelo artesanal pode ser considerado como uma forma primitiva de organização 

do trabalho (Assis, 1998). Nele, o trabalhador visualizava e atuava em todas as 

etapas da produção. A possibilidade de controlar o tempo, resolver os problemas por 

conta própria e ditar o ritmo do próprio trabalho reforçava o senso de autonomia. Ao 

fazer uso das próprias ferramentas e dominar todo o processo, o trabalhador 

tornava-se responsável pelo resultado final, que era único.   

 

A proposta de aglomerar os artesãos em um só local de trabalho, sob a 

responsabilidade de um proprietário que os remunerava pelo trabalho realizado, 

trouxe ao processo impactos significativos. Em primeiro lugar, cabia ao proprietário a 

responsabilidade e o domínio sobre o resultado do trabalho, que antes era dos 

artesãos. Em segundo lugar, a necessidade de organizar o espaço produtivo e 

elevar os níveis de eficiência estimularam a aplicação de técnicas de divisão do 

trabalho e o fracionamento das operações. Essa lógica acabou por gerar certa 

desqualificação dos artesãos, que passaram a executar tarefas específicas do 

processo produtivo, sobretudo após a subordinação do trabalhador ao ritmo das 

máquinas. A mudança da base técnica proporcionada por diversas invenções, 
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sobretudo a máquina a vapor, estimulou a dissociação entre o planejamento e a 

execução e a separação entre os trabalhadores técnicos e os operacionais. Esse 

arranjo demandou alterações estruturais e o surgimento de supervisores que 

deveriam manter o controle, o ritmo da produção e a disciplina no trabalho. 

 

Administração Científica e Teoria Clássica 

 

No início do século XX, a Administração Científica proposta por Frederick Winslow 

Taylor e seus adeptos estimulou uma visão da organização como sistema fechado, 

rígido e mecânico, com reduzida integração com o ambiente externo (Morgan, 1996; 

Santos et al. 1997). Fundamentados no movimento denominado Organização 

Racional do Trabalho (ORT), eles promoveram reflexões importantes acerca da 

reestruturação dos métodos de trabalho. 

 

A divisão metódica do trabalho e a especialização do trabalhador intensificaram a 

subordinação dele  ao ritmo da produção (Braverman,1987). A busca de eficiência a 

partir da base operacional das fábricas estimulou a reorganização das tarefas por 

meio de estudos de tempos e movimentos e aplicação de técnicas de racionalização 

do trabalho. A proposta de organização do trabalho, de Taylor, contemplava a 

produção em escala, fundamentada na eliminação das variações de processo. 

(Maximiano, 2007). 

 

Do ponto de vista da gestão da produção, Taylor trouxe contribuições importantes 

por meio da cronometragem das diversas etapas do trabalho e a definição do tempo-

padrão para realização das atividades. 

 

Na França, as concepções de Henry Fayol, em certa medida, complementavam as 

ideias de Taylor. Buscava-se a elevação da produtividade e da eficiência, porém, 

com base na organização da estrutura funcional da organização. O foco deslocava-

se, portanto, da tarefa para a estrutura de organização, as funções do administrador 

e a relevância da Administração. 
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Fordismo 

 

Henry Ford, fundador da Ford Motor Company, notabilizou-se por suas contribuições 

materializadas no fordismo. Trata-se de uma abordagem que ampliou e aprofundou 

determinados pressupostos do taylorismo. Os objetivos eram elevar os níveis de 

produtividade pela redução do tempo de produção, favorecendo a rápida colocação 

do produto no mercado e a redução do volume de estoque da matéria-prima em 

transformação. O fordismo orientava-se pelos seguintes pressupostos: a progressão 

do produto através do processo produtivo é ditado pelo planejamento, a ordem e o 

fluxo contínuo; o trabalho deve ser entregue ao trabalhador em vez de deixá-lo com 

a iniciativa de ir buscá-lo; as operações devem ser analisadas e divididas em  seus 

elementos simples. 

 

Nesse sentido, intensificou-se o controle sobre o trabalho e institui-se a linha de 

montagem em grande escala, servida por um sistema articulado de transportadores 

e esteiras. Essa inovação possibilitou o incremento da produtividade e a 

mecanização da circulação de produtos intermediários no processo produtivo. Houve 

elevação da pressão sobre a força de trabalho, que se sujeitava à velocidade 

imposta pelo sistema produtivo.  

 

Não sem críticas, a Organização do Trabalho na Produção em Massa contribuiu 

para a elevação da produtividade de diversos países. O modelo elevou o processo 

de trabalho à valorização do capital, mas acalorou conflitos próprios da relação 

capital x trabalho.  

 

Teoria das Relações Humanas 

 

Os impactos do taylorismo e os embates entre trabalhadores e patrões favoreceram 

a reflexão e a busca de novas concepções sobre o contexto do trabalho. No 

ambiente industrial, as péssimas condições e os elevados níveis de pressão sobre a 

força de trabalho acabaram por gerar problemas relacionados à qualidade dos 

produtos, acidentes, rotatividade e absenteísmo. Nesse quadro, na década de 1930, 

emergiu o modelo humanista sugerido pela Escola de Relações Humanas ou 

Behaviorista (Assis 1998; Cury, 1990). A partir de diversas contribuições, 
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notadamente as experiências conduzidas por Elton Mayo, essa abordagem 

destacava a natureza social do trabalho e, conforme Cury (1990),  voltava-se mais 

para as necessidades do homem, procurando melhor ajustá-lo ao trabalho, 

aumentando, em consequência, sua motivação e sua produtividade. 

 

Entraram em cena a influência dos fatores humanos na produção e a relevância do 

grupo de trabalho para o indivíduo. Dessa ótica, prevaleceu a tônica em aspectos 

mais sutis e subjetivos, em detrimento da abordagem tecnicista apregoada na 

Abordagem Clássica. Diversos estudos foram empreendidos sobre temas como 

motivação e estilos de liderança, realizados por pesquisadores como Herzberg, 

Maslow e McGregor. 

 

Abordagem Sociotécnica  

 

A Abordagem Sociotécnica surgiu na Europa, na década de 1960,  a partir da 

contribuição de diversos personagens, com destaque para Eric Trist. Ele  tinha como 

pressuposto a influência da organização do trabalho na satisfação do trabalhador e 

em seu comprometimento, além de considerar que o trabalho deve exigir variedade 

e competência para resolução dos problemas; deve proporcionar aprendizagem 

contínua; deve possibilitar certa capacidade de decisão, autonomia, reconhecimento 

e apoio;  senso de identidade social e dignidade, além de permitir alcançar  um 

futuro desejável com aperfeiçoamento profissional contínuo (Morin, 2001). 

 

O modelo sociotécnico sinaliza a relevância das dimensões técnica (infraestrutura 

física, fluxo produtivo, tecnologia) e social (cultura, motivação, relações)  do trabalho. 

A proposta sociotécnica implica na busca de uma solução ótima numa visão de 

sistema integrado no qual as demandas e as capacitações do sistema social sejam 

adequadamente articuladas às demandas e aos requisitos do sistema técnico, tendo 

em vista a consecução das metas da produção e os objetivos da organização e das 

pessoas. (Fleury,1997). 

 

O modelo desperta a habilidade do trabalhador, estimula seu envolvimento e a 

tomada de decisão (Assis, 1998). Esse modelo contribuiu para o elevado 

desempenho e a instituição de grupos  considerados semiautônomos. Trata-se de 
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grupos com espaço para negociar e que favorecem a resolução de impasses. Nos 

grupos semiautônomos estimulam-se a cooperação e a multifuncionalidade e cada 

membro atua de acordo com as necessidades impostas. Nesse sentido, os 

indivíduos cooperam entre si e tornam-se polivalentes. 

 

Abordagem Japonesa da Organização do Trabalho 

 

O chamado “modelo japonês de organização” ganhou destaque por volta dos anos 

1970, quando o Japão emerge após superar os impactos arrasadores da Segunda 

Grande Guerra. A partir de contribuições de personagens como Crosby, W. 

Edwards, Deming, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa e Joseph M. Juran esse 

modelo se disseminou e estimulou avanços em termos de qualidade e produtividade 

para as indústrias em diversos continentes. 

 

Essa abordagem abarca um amplo leque de definições e ferramentas aplicadas aos 

sistemas de trabalho, contemplados pelo Controle Total da Qualidade (TQC) e 

chancelados pela JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers). Reflete 

princípios próprios do modelo taylorista/fordista, tendo a racionalização de processos 

e a intensa aplicação de estatística como elementos essenciais. Avança, contudo, 

ao agregar a visão sobre a relevância do indivíduo e do grupo para a 

operacionalização das estratégias estabelecidas, enfatizando o valor do trabalho e a 

necessidade de melhoria contínua. Prima pela aplicação do potencial humano na 

resolução de problemas e na construção coletiva de conhecimentos que possam 

aprimorar os sistemas de produção.   

 

Destaca-se nessa abordagem, o Toyota Production System do qual derivou a 

filosofia Just In Time (JIT) que, apesar das diversas definições, pode ser entendida 

como estratégia de produção que objetiva a redução do custo total, eliminação de 

estoques, melhoria da qualidade e flexibilidade no processo. Dentre os pressupostos 

do JIT destacam-se: a) Kanban – é um recurso que pode assumir várias formas 

diferentes, dependendo das características das operações do local onde será 

implementado; interliga departamentos de forma a convergir os tempos de espera 

aos tempos de processamento com estoque mínimo (Moura,1984); (Lubben,1989); 

(Tubino,1999). b) Tecnologia de grupo – é uma importante ferramenta na redução do 
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tempo de preparação e eficiência na produção, baseando-se na separação de 

produtos por alguma semelhança (Moura,1984); c) Célula de manufatura – consiste 

na disposição de máquinas em sequência, conforme o fluxo de fabricação. Trata-se 

de alternativa importante no âmbito da organização do trabalho na medida em que 

contribui para a flexibilização do processo e balanceamento da produção; d) 

Polivalência – consiste na capacidade de um trabalhador realizar diversas rotinas de 

operações; e) Set-up, ou troca rápida de ferramenta – importante para melhorar a 

eficiência e diminuir o tempo de preparação das máquinas e de equipamentos; f) 

Círculos de Controle de Qualidade – têm como finalidade promover a reflexão crítica 

sobre o processo e a qualidade; g) Autonomação ou Jidoka – representa um 

controle autônomo de defeitos que visa a detectar e corrigir problemas no fluxo de 

produção; h) Poka-yoke – são dispositivos com a função de parar o processo em 

caso de problemas, ou apenas advertir o operador; i) Andon – trata-se de um 

recurso que favorece a gerência visual de aspectos como índices de produção, 

níveis de qualidade e as metas diversas; j) 5S’s – contempla cinco princípios, a 

saber: Seiri (organização), Seiton (arrumação), Seiso (limpeza), Seiketsu 

(padronização), Shitsuke (disciplina).  

 

Uma das estratégias produtivas que merece destaque é o arranjo físico de células 

em grupo, que se baseia na tecnologia de grupo, anteriormente mencionada. Trata-

se de um arranjo orientado para a eficiência na produção e otimização do layout, a 

partir do agrupamento de itens por semelhança (Miyake 2006).  

 

Em média, as células de produção são formadas por dez máquinas e têm, 

geralmente, entre três e quatro operadores. Esses são os resultados de uma 

pesquisa de (Miltenburg, 2001, como citado em  Zagonel 2006) realizado em 114 

células no Japão e nos Estados Unidos. Os resultados desse estudo mostraram que 

o trabalho em células apresentou 75% de aumento na produtividade, 86% menos 

Work in progress (WIP), 75% menos tempo de lead time e 83% menos defeitos. 

Segundo Zagonel (2006), constituem-se como vantagens desse arranjo: maior 

produtividade; redução de produtos com defeitos; menor manuseio de produtos e 

menos movimentação do operário; diminuição do tempo de setup; redução dos 

níveis de estoque em processo e de filas de espera. 
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As células de manufatura podem assumir vários formatos, entretanto, as do tipo “U” 

são as mais utilizadas, uma vez que, nelas, as máquinas estão mais próximas umas 

das outras para reduzir os deslocamentos dos operadores ao utilizarem várias 

simultaneamente. Além disso, como a entrada e a saída estão sempre próximas, o 

abastecimento da célula e a retirada de seus produtos podem ser feitas sem haver 

desvio no percurso do abastecedor. A Figura 3 mostra o processo nas células de 

formato tipo “U”. 

 

 

 

Figura 3 – Células formato tipo “U” 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAgxEAD/sistema-kanban?part=5 

 

Nota-se que diversas formas de organização do trabalho se estabeleceram a partir 

de determinantes históricos e sociais. Em cada período, pressupostos e expectativas 

vinculadas às necessidades de consumo influenciaram a visão sobre a gestão e sua 

aplicação nas organizações. As múltiplas perspectivas materializam-se no 

Pensamento Administrativo que congrega distintas óticas analíticas sobre o espaço 

produtivo e modelos de gestão.  

 

O Fast-fashion se apresenta como uma alternativa que afeta a estrutura e a 

dinâmica funcional das organizações. No caso de MPE’s, a necessidade de imprimir 

agilidade aos processos e de orquestar os empregados demanda do gestor 

capacidade para aproveitar as contribuições advindas de diversas escolas da 
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administração. Em um ambiente dinâmico e marcado pela restrição de recursos de 

toda ordem, exige-se uma abordagem híbrida. 

 

2.3 Fast-fashion: aspectos gerais 

 

Bauman (2001) utilizou-se da expressão modernidade líquida para caracterizar o 

quadro instável e mutante que se intalou na sociedade contemporânea. Na 

atualidade, o intenso fluxo de informações e as rápidas mudanças no contexto social 

fazem com que o indivíduo busque sua afirmação por meio do consumo acelerado e 

se insira numa procura desenfreada por novidades. Essa dinâmica favorece o setor 

da moda na medida em que favorece o lançamento de novos produtos com foco na 

satisfação dos desejos e expectativas das pessoas. Freitas (2005)  postula que tudo 

é muito efêmero, sobretudo a moda. E é exatamente por causa deste caráter 

provisório que ela se constitui e se insere constantemente num processo de 

renovação de si mesma. De acordo com Bauman (2001) moda e velocidade 

representam, desde o final do século XlX, um binômio praticamente indissolúvel.  

 

A indústria da moda tem se expandido nos últimos anos. Dados divulgados pela 

Revista ISTO É Economia (2013)3 informam que grandes lojas como Renner, 

Riachuelo, H&M, Forever 21, Gap e Desigual tinham planos de expansão de seus 

negócios em diversos países, inclusive no Brasil. Algumas empresas do setor, como 

a Zara, estão concentrando sua produção em países da Europa, e não na China e 

na Índia, como ocorre com a maioria de seus concorrentes. Segundo Rogar (2012), 

cerca de 65% do total da produção da Zara é feito na Europa, em países como 

Portugal, Espanha, Turquia, Romênia e Bulgária. Na América do Sul, o Brasil é o 

principal produtor de roupas da marca, completando o abastecimento da rede no 

cone Sul do planeta. 

 

Não são apenas as classes de menor renda que frequentam lojas que operam 

preços convidativos com novidades constantes, como poderia se supor. Dispostas a 

                                            

 
3 Fonte: Revista ISTO É Economia | N° Edição: 2294 | 01.Nov.13 | Atualizado em 06.Jun.14 – 16:04.  
Disponível em: http://www.istoe.com.br/reportagens/332682_OS+GIGANTES+DA+MODA+RAPIDA 
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lançar mão de estilo a partir do qual  os consumidores utilizam roupas de grifes 

famosas mescladas a peças baratas para a busca de um estilo mais atual (D'Souza, 

2008), chamado high-low, as classes A e B também vão às compras nesses 

estabelecimentos.  

 

Nesse cenário, o Fast-fashion ganhou destaque. A mídia especializada4 chegou a 

afirmar que as maiores grifes globais do setor chamado de Fast-fashion chegam ao 

Brasil e obrigam a concorrência nacional a lançar novas estratégias. Está em jogo 

um mercado cada vez mais valioso.   

 

Fast-fashion é uma expressão relativamente recente utilizada na indústria da moda 

para se referir a um modelo produtivo/distributivo baseado na produção rápida e 

contínua de novos produtos. Mesmo não sendo, em suas características essenciais, 

uma novidade absoluta para o setor, os sucessos empresariais mais significativos e 

as taxas de rentabilidade mais altas são todas reconduzíveis a empresas que 

adotam modelos de produção e distribuição rápidos, ou seja, acelerados em relação 

aos 24 meses tradicionalmente necessários à cadeia, para que tenham as coleções 

realizadas expostas nas vitrinas das lojas. (Cietta, 2012).  

 

O Fast-fashion demanda equilíbrio entre o desenvolvimento de novos produtos e a 

cadeia produtiva. Representa uma alternativa que favorece a produtividade, ao 

sugerir a otimização da produção, utilizando os recursos disponíveis com um custo 

menor. Gaither e Frazier (2002) consideram que as seguintes ações concorrem 

positivamente para elevar a produtividade nas organizações: avançar no 

desenvolvimento tecnológico, melhorar a performance dos empregados, reduzir 

perdas, defeitos e retrabalho. O Fast-fashion sugere a oportuna produção de 

produtos derivados de tendências da moda na medida em que as peças são 

produzidas somente após a certeza de sucesso no mercado, reduzindo-se a 

probabilidade de sobras. (Erner, 2005). 

 

                                            

 
4 Idem página anterior. 
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Tanto na Zara como na H&M verifica-se uma grande agilidade na comunicação e 

integração com os elos das cadeias. Segundo Mangan (2008), a formulação da 

estratégia logística deve ser um processo multifuncional. As cadeias de suprimentos 

ágeis são um modelo emergente, que permitem ultrapassar a volatilidade dos 

mercados, respondendo através da procura dos mesmos. Esta estratégia permite 

uma enorme flexibilidade e frequentemente incorpora o conceito de postergação, ou 

seja, a produção dos produtos começa, somente com credibilidade no acerto da 

tendência para que erros não aconteçam.  Neste tipo de cadeias as decisões são 

efetuadas com base na procura real, utilizando sofisticados sistemas de informação, 

no entanto, com custos mais elevados. Sendo assim, a empresa deve ser capaz de 

receber dados do mercado, incorporar os mesmos e ser capaz de se adaptar em 

tempo quase real às variações da procura. Esta metodologia é a ideal para produtos 

com baixo volume, grande procura e ciclo de vida muito curto (Bowersox & Closs, 

2001). 

 

O Fast-fashion constribui para o processo inovativo nas empresas. Para Terra e 

Gordon (2002); Tidd, Bessant e Pavitt (2008), as inovações são caracterizadas pela 

introdução de novidade ou de melhorias em produtos e processos. Sua  

classificação, usualmente, será feita em função de sua abrangência e grau de 

novidade que podem abarcar. De acordo com Slack ( 2002), a atividade de um 

projeto em produção tem como objetivo prover produtos, serviços e processos que 

satisfarão aos consumidores. Deste ponto de vista, a abordagem do Fast-fashion 

avança em relação ao formato de produção tradicional, baseando-se no arranjo 

físico de células e na tecnologia de grupo. Esse princípio busca melhorar a eficiência 

na produção de itens muito variados, agrupando-os de acordo com um critério 

escolhido o qual pode ser por semelhança na forma, por utilização de componentes 

em comum, por processamento no mesmo conjunto de máquinas ou por outro 

critério à escolha (Miyake, 2006). 

 

Na Tabela 2, apresentam-se aspectos que diferenciam o Fast-fashion do modelo 

tradicional de produção usado na confecção de roupas e acessórios. 
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Tabela 2  
Aspectos que diferenciam o Fast-fashion do modelo tradicional 
 

 
Fonte: Verrone, G. (2014). Moda Fast-fashion. Recuperado de:  
http://www.audaces.com/br/criacao/falando-de-criacao/2014/12/03/moda-Fast-fashion.  
 

 

O Fast-fashion supõe uma lógica específica de colocação do produto no mercado a 

qual se fundamenta na agilidade e sintonia com expectativas dos clientes. Nessa 

direção, Cietta (2012) explica que o longo processo que vai da criação do produto 

até a sua produção e distribuição deve levar em conta que sua vida comercial, hoje, 

se reduz enormemente e que o desejo de novidade e a rapidez dos processos de 

consumo são características comuns a todos os mercados contemporâneos. 

 

O modelo procura atender às expectativas do consumidor, em um mundo 

globalizado no qual a informação é absorvida de forma muito rápida. Cietta (2012) 

afirma tratar-se de um novo conceito de produção de moda, com redução do tempo 

de preparação e produção, para que as peças cheguem às lojas em poucas 

semanas.  

 

O Fast-fashion sugere um atento acompanhamento das tendências e agilidade na 

comunicação com o mercado. Sobre a dinâmica que rege o mercado e a sociedade 
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contemporânea, Cobra (2008, p. 22) afirma: “O consumidor é englobado pela moda. 

A comunicação é hoje responsável pela influência de boa parte dos artigos de moda 

consumidos no mundo. [...] as notícias de moda e de inovações tecnológicas 

alcançam o consumidor em tempo real”.  

 

O modelo do Fast-fashion possibilita certa constância em termos de produção e 

comercialização. As fábricas que ofertam produtos da moda, geralmente, obtêm um 

volume de vendas mais denso por ocasião do lançamento de novas coleções. 

Posteriormente, experimentam certo declínio na demanda.  Já no modelo Fast-

fashion, a empresa promove, de forma constante, o lançamento de novos produtos 

por meio de lotes menores e diversificação de modelos. Essa condição favorece a 

regularidade das vendas e um equilíbrio em termos de oferta. 

  

A produção de coleções menores contribui para a minimização de custos, 

inconformidades do produto e redução de estoques. Em se tratando de MPE’s onde, 

geralmente, os recursos são escassos, a redução do volume de produtos expostos 

também implica economia de espaço. Outro aspecto interessante refere-se à 

visitação ao ponto de venda. Nesse sentido, o consumidor tende a frequentar a loja 

com mais intensidade, na expectativa de obter novas alternativas a cada semana. 

Segundo Serrentino (2007), o maior giro do estoque traz outros benefícios, tais 

como redução de peças encalhadas e possibilidades de liquidações. Além disso, 

quanto menos queima de estoque houver, mais as lojas podem elevar a margem de 

lucro. 

 

No caso das grandes empresas adeptas do modelo do Fast-fashion, o 

estabelecimento de parcerias representa uma estratégia recorrente. Há diversos 

exemplos envolvendo estilistas de renome internacional como Donatella Versace, 

Stella McCartney, Karl Largerfeld, Valentino, Roberto Cavalli. No Brasil, podem ser 

citados os profissionais Glória Coelho e Alexandre Herchcovitch, que desenvolvem 

mini-coleções para estas grifes, com o intuito de aumentar a percepção de valor e 

atrair consumidores.  

 

De acordo com Diniz (2012), as parcerias são mais uma estratégia de marketing do 

que de vendas em volumes, já que a quantidade de peças é limitada, assim como a 
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distribuição nas lojas. É mais um meio de divulgar a marca e ativar o mercado. 

Enquanto as grifes divulgam a marca para potenciais consumidores, as grandes 

redes oferecem ao consumidor a oportunidade de adquirir uma marca de prestígio. 

Diniz (2012) aponta ainda para a oportunidade de as grifes atraírem os chamados 

“novos ricos”, pessoas com alto poder aquisitivo, normalmente vindas do interior, 

habituadas a comprar em lojas mais simples. 

 

O Fast-fashion, ao supor uma lógica específica de colocação do produto no 

mercado, sinaliza a relevância da organização do trabalho e da sistematização do 

processo de produção. Essas dimensões sustentam o modelo e, se adequadamente 

dimensionadas, possibilitam a entrega de produtos com agilidade e flexibilidade. A 

próxima seção resgata considerações relevantes sobre as competências em seus 

níveis de análises. 

 

2.3.1 Competências em organizações 

 

A literatura sobre competências em organizações é vasta e envolve diferentes 

perspectivas analíticas. Este tópico comporta aspectos relacionados ao 

desenvolvimento histórico do tema e seu debate nos níveis coletivo e individual. 

Torna-se relevante discutir aspectos que podem favorecer pistas de reflexão acerca 

da questão geradora desta pesquisa a qual investiga a influência da abordagem do 

Fast-fashion na construção de competências individuais em MPE’s do vestuário no 

APL de Divinópolis.  

 

2.3.2 Contexto de emergência do tema 

 

A abordagem das competências tem estimulado discussões importantes nos círculos 

acadêmicos e no mundo empresarial sobre o alinhamento entre estratégias e ações. 

A literatura envolve amplo repertório conceitual e distintas linhas interpretativas. O 

assunto vem sendo discutido há tempos, porém sua importância renova-se diante 

das mutações que caracterizam a esfera do trabalho. Do ponto de vista da 

aplicação, a questão da competência ainda esbarra em certas dificuldades, 

conforme explicou Barbosa (2005, 2007, 2015). 
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A discussão do tema sugere o alinhamento de esforços no âmbito das organizações. 

Nos anos oitenta, a discussão ganhou força em um quadro de profundas 

transformações. A necessidade de flexibilizar o trabalho e imprimir uma dinâmica 

mais fluida às organizações estimulou a reestruturação de processos e a busca de 

novos modelos de gestão. O esgotamento do modelo taylorista-fordista e a 

inadequação do referencial do cargo têm sido geralmente apontados como aspectos 

que justificam a emergência da lógica da competência.  

 

Nas duas últimas décadas do século passado, o mercado foi marcado por 

instabilidades e  pela reorganização de processos produtivos. Zarifian (2001) 

caracteriza o cenário daquela época com base na presença dos seguintes aspectos: 

 

• evento: refere-se aos incidentes, aquilo que ocorre de forma imprevista, não 

programada e que perturba o desenrolar normal do sistema de produção, 

ultrapassando a capacidade rotineira de assegurar sua autorregulação.  

 

• comunicação: envolve a disposição para atuar em sintonia com  os objetivos 

organizacionais, partilhar normas comuns para a sua gestão, tendo em vista 

a necessidade de mais envolvimento e respostas rápidas por parte dos 

trabalhadores. Essa forma de atuação colaborativa tornou-se essencial para 

a resolução dos impasses no trabalho. 

 

• serviço: a lógica de serviços privilegia a visão segundo a qual os resultados 

organizacionais dependem da integração entre as diversas áreas. Nesse 

sentido entram em cena o pleno atendimento das demandas de clientes 

externos e internos.  

 

O contexto do trabalho passou a requerer dos empregados a capacidade de 

mobilizar diferentes recursos em situações mutáveis e complexas (Le Boterf, 2003; 

Fleury & Fleury, 2001). A ação individual foi considerada essencial para o alcance 

dos objetivos organizacionais. Conforme Le Boterf (2003) o desempenho de uma 

empresa, de uma de suas unidades ou de um projeto depende do conjunto das 

microdecisões de ação tomadas pela competência de seus profissionais.  
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Pelo exposto, é possível considerar que o debate sobre o tema emergiu a partir das 

transformações na esfera produtiva e como expressão de uma lógica orientada à 

criação de valor por meio das pessoas e do alinhamento de esforços entre diversas 

áreas da organização. No caso das MPE’s do APL de Divinópolis, a discussão torna-

se relevante tendo em vista as transformações na esfera produtiva decorrentes da 

abordagem do Fast-fashion. As mudanças na organização do trabalho e na dinâmica 

funcional dessas organizações demandaram novas posturas dos trabalhadores do 

núcleo operacional e requeriram outras competências profissionais.   

 

2.3.3 Competências coletivas  

 

No âmbito coletivo, o tema deriva da Visão Baseada em Recursos (VBR) e vincula-

se aos estudos sobre estratégia. Nessa linha, envolve discussões acerca das 

competências da organização, de suas áreas e de grupos de trabalho (Retour, Picq, 

Defélix & Ruas, 2011).  Le Boterf (2003, p. 231) explica: 

 

A noção de competência coletiva não se reduz, portanto, àquela das equipes 
com responsabilidade ampliada ou organizada por ilha ou unidade elementar. 
A própria empresa, em sua totalidade, pode ser considerada como um 
“sistema de competências”. A competência coletiva não pode ser obtida por 
simples adição de competências parciais ou adquirida por si mesmas, sem 
relação com uma visão de conjunto de suas relações mútuas. Os modos de 
cooperação que elas permitem obter são fonte de desempenho.  

 

Krogh e Roos (1995) consideram que os ativos tangíveis e intangíveis são 

visualizados como fontes de valor e os recursos internos devem ser vistos e 

aplicados de forma estratégica.  

 

Prahalad e Hamel (1990) discutiram as competências organizacionais considerando 

as seguintes categorias: competências básicas e competências essenciais ou core 

competences. Segundo eles, as competências essenciais são referências que 

distinguem a organização no contexto competitivo e devem oferecer reais benefícios 

aos consumidores, além de  serem difíceis de imitar e possibilitarem acesso a 

diferentes mercados. Nesse sentido, todos os membros da organização devem 

possuir a consciência de que as competências organizacionais integram o processo 

administrativo. Contudo, Ruas (2005) explica que as organizações têm dificuldades 
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para definir as competências organizacionais e estabelecer processos de 

aprendizagem para sustentá-las. 

 

Dutra (2011) considera que a manutenção das competências organizacionais 

envolve uma via de mão dupla: a organização deveria favorecer a capacitação e o 

desenvolvimento do profissional que, por sua vez, deveria aplicar seu potencial a 

favor da organização. Deste ponto de vista, organizações e pessoas se relacionam 

de forma contínua e a competência é tratada como resultante da interação entre 

ações individuais e estratégia organizacional. Fleury e Fleury (2001) reconhecem 

que o processo de desenvolvimento das competências nas organizações envolve a 

aprendizagem individual, a grupal e a organizacional. 

 

O modelo das competências sugere uma perspectiva de gestão que integra 

estratégias e pessoas. Nesse sentido, entende-se que determinada estratégia se 

sustenta nas entregas e esforços individuais, no nível dos grupos de trabalhos e dos 

diversos setores de uma organização. Em relação às MPE´s do APL de Divinópolis, 

considera-se que a performance dos profissionais que nelas atuam, em especial 

aqueles que estão no núcleo operacional, revela-se determinante para o alcance das 

diretrizes estabelecidas por essas empresas. No intuito de esclarecer a contribuição 

das pessoas para o negócio, a próxima seção trata das competências no nível do 

indivíduo. 

 

2.3.4 Competências individuais  

 

As discussões sobre competências individuais tiveram início na década de 1970 e 

envolveram psicólogos e administradores. Fleury e Fleury (2001) afirmam que os 

primeiros estudos consideravam a competência como uma característica subjacente 

a uma pessoa e relacionada ao desempenho superior.  

 

Dutra (2011) explica que, durante as décadas de 1980 e 1990, alguns autores de 

origem europeia contestaram essa noção. Naquela época, a noção de qualificação 

associada ao cargo tornou-se inadequada diante dos inúmeros desafios que 

emergiram no mundo do trabalho. A Tabela 3 mostra características relacionadas às 

noções de qualificação e competência.  
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Tabela 3  
As noções de qualificação e competência e as características principais dos 
respectivos contextos 
 

QUALIFICAÇÃO COMPETÊNCIA 

Relativa estabilidade da atividade econômica Baixa previsibilidade de negócios e atividades 

Concorrência localizada 
 

Intensificação e ampliação da abrangência da 
concorrência 

Lógica predominante: indústria (padrões) Lógica predominante: serviços (eventos) 

Emprego formal e forte base sindical 
 

Relações de trabalhos informais e crise dos 
sindicatos 

Organização do trabalho com base em cargos 
bem definidos e tarefas prescritas e 
programadas 

Organizações do trabalho com base em 
responsabilidades, metas e multifuncionalidade 
 

Foco no processo Foco nos resultados 

Baixa aprendizagem Alta aprendizagem 

Fonte: Ruas, R. L. (2005). Gestão por competências: uma contribuição à estratégia das organizações. 
In: R. L. Ruas, S. Antonello & L. H. Boff. (org.). Os novos horizontes da gestão: aprendizagem 
organizacional e competências. Porto Alegre: Bookman (p. 37). 
 

As transformações na esfera produtiva apontadas por Zarifian (2001) geraram uma 

nova dinâmica no mundo do trabalho. O contexto competitivo, dentro e fora das 

organizações, e o foco nos resultados do negócio impuseram exigências ao 

trabalhador, demandando dele uma postura ativa e comprometida com a empresa.  

 

Le Boterf (2003) admite que a competência é um conceito em construção e que, em 

face das transformações no mundo do trabalho, múltiplas perspectivas devem ser 

consideradas. O debate sobre o tema envolve as correntes americana, francesa e 

inglesa (Luz, 2001). A corrente americana baseia-se nos trabalhos de McClelland 

(1973), Boyatzis (1982) e Spencer e Spencer (1993) e encerra uma visão 

comportamentalista. Deste prisma, a competência é considerada como um conjunto 

de atributos que o trabalhador possui e utiliza para executar o trabalho de forma 

adequada e com alto desempenho. Na linha francesa, o debate vincula-se à 

perspectiva social, envolvendo trabalho e educação (Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001). 

Trata-se de uma abordagem orientada pela visão construtivista, que valoriza a 

aprendizagem e a mobilidade profissional. A corrente inglesa discute, numa ótica 

funcionalista, os aspectos que determinam o desempenho e as entregas dos 

trabalhadores com base em perfis ocupacionais.   

 



38 

A Tabela 4 mostra diferenças entre os termos competency e competence, 

clarificando certos especificidades inerentes às abordagens americana e inglesa.  

 

Tabela 4 
Comparação entre “competency” e “competence” 
 

Origem Competency Competence 

Estados Unidos Inglaterra 
Noção 
 

Conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes 

Resultados, produtos 

Abordagem Soft Hard 
Propósito Identificar desempenhos superiores 

(processo educacional) 
Identificar padrões mínimos 
(desempenho no trabalho) 

Foco A pessoa (características pessoais) O cargo (expectativas ligadas à função) 

Ênfase Características pessoais (input, learning 
and development of competency) 

Tarefas e resultados (output, workplace 
performance) 

Público-alvo Gerentes Nível operacional 

Fonte: Bitencourt, C. (2001). A gestão de competências gerenciais: a contribuição da aprendizagem 
organizacional. Tese de doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 

 
Bitencourt (2001) explica que a palavra competency refere-se ao conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes do indivíduo. Essa abordagem americana 

considera, ainda, que esses elementos são inputs da competência. Por outro lado, 

na perspectiva inglesa, emprega-se o termo competence para se refereir aos  

resultados obtidos no trabalho que são vistos como outputs. Bitencourt (2001) 

identificou diversos conceitos na literatura, apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5  
Conceitos de competências 
 

Autor Conceito 
Boyatizis 
(1982, p. 23) 

Competências são aspectos verdadeiros ligados à natureza humana. São 
comportamentos observáveis que determinam, em grande parte, o retorno da 
organização. 

Boog 
(1991, p. 16) 

Competência é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo 
assunto, fazer determinada coisa: significa capacidade, habilidade, aptidão e 
idoneidade. 

Spencer e 
Spencer 
(1993, p. 9) 

A competência refere-se à característica intrínseca ao indivíduo, que 
influencia e serve de referencial para seu desempenho no ambiente de 
trabalho. 

Sparrow e 
Bognanno 
(1994, p. 3) 

Competências representam atitudes identificadas como relevantes para a 
obtenção de alto desempenho em um trabalho específico ao longo de uma 
carreira profissional ou no contexto de uma estratégia corporativa. 

 
Moscovici 
(1994, p. 26) 

O desenvolvimento de competências compreende os aspectos intelectuais 
inatos e adquiridos, conhecimentos, capacidades, experiência, maturidade. 
Uma pessoa competente executa ações adequadas e hábeis em seus 
afazeres, em sua área de atividade. 

Cravino As competências se definem mediante padrões de comportamentos e estes, 
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(1994, p. 161) por sua vez, são causa de resultados. É um fator fundamental para o 
desempenho.  

Parry 
(1996, p. 48) 

Um agrupamento de conhecimento, habilidades e atitudes correlacionadas, 
que afeta parte considerável da atividade de alguém, que se relaciona com o 
desempenho o qual pode ser medido segundo padrões preestabelecidos e 
que pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento. 

Sandberg 
(1996, p. 411) 

A noção de competência é construída a partir do significado do trabalho. 
Portanto, não implica exclusivamente a aquisição de atributos. 

Bruce(1996, p. 6) Competência é o resultado final da aprendizagem. 
Le Boterf 
(1994, p. 267) 

Competência é assumir responsabilidade frente a situações de trabalho 
complexas, buscando lidar com ventos inéditos, surpreendentes, de natureza 
singular. 

Magalhães et 
al.(1997, p. 114) 

Conjunto de conhecimento, habilidades e experiências que credenciam um 
profissional a exercer determinada função. 

Perrenoud 
(1998, p. 1) 

A noção de competência refere-se a práticas do cotidiano que se mobilizam 
por meio do saber baseado no senso comum do saber a partir de 
experiências. 

Durand 
(1998, p. 3) 

Conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes interdependentes e 
necessárias à consecução de determinado propósito. 

 
Hase et al. 
(1998, p. 3) 

Competência descreve as habilidades observáveis, conhecimentos e 
atitudes das pessoas ou das organizações no desempenho de suas funções 
[...]. A competência é observável e pode ser mensurada por meio de 
padrões. 

 
Dutra et al. 
(1998, p. 3) 

Capacidade de a pessoa gerar resultados dentro dos objetivos estratégicos e 
organizacionais da empresa se traduzindo pelo mapeamento do resultado 
esperado (output) e do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias para o seu atingimento (input). 

 
Ruas 
(1999, p. 10) 

É a capacidade de mobilizar, integrar e colocar em ação acontecimentos, 
habilidades e formas de atuar (recursos de competências) a fim de 
atingir/superar desempenhos configurados na missão da empresa e da área. 

Fleury e Fleury 
(2001, p. 21) 
 

Competência: um saber agir responsável e reconhecido, que implica 
mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que 
agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

 
Hipólito 
(2002, p. 7) 

O conceito de competência sintetiza a mobilização, integração e 
transferência de conhecimentos e capacidades em estoque, deve adicionar 
valor ao negócio, estimular um contínuo questionamento do trabalho e 
aquisição de responsabilidades por parte dos profissionais e agregar valor 
em duas dimensões: valor econômico para a organização e valor social para 
o indivíduo. 

Davis 
(2000, p.1,15) 

As competências descrevem de forma holística a aplicação de habilidades, 
conhecimentos, habilidades de comunicação no ambiente de trabalho [...] 
São essenciais para uma participação mais efetiva e para incrementar 
padrões competitivos. Focaliza-se na capacitação e aplicação de 
conhecimentos e habilidades de forma integrada no ambiente de trabalho. 

Zarifian 
(2001, p. 66) 

A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber-
fazer, de experiências e comportamentos que se exerce em um contexto 
preciso. Ela é constatada quando de sua utilização em situação profissional 
a partir da qual é passível de avaliação. Compete, então, à empresa 
identificá-la, avaliá-la, validá-la e fazê-la evoluir. 

Becker et al. 
(2001, p. 156) 

Competências referem-se a conhecimentos individuais, habilidades ou 
características de personalidade que influenciam diretamente o desempenho 
das pessoas.  

Fonte: Bitencourt, C. (2001). A gestão de competências gerenciais: a contribuição da aprendizagem 
organizacional. Tese de doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. (p. 27-
29). 
 
Nota-se uma diversidade de conceitos que denotam a complexidade do tema (Dutra, 

2011). Contudo, de forma geral, o conhecimento aparece como elemento 
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determinante no âmbito da competência do indivíduo. Fleury e Fleury (2001), com 

base em Le Boterf (2003) apontam diversos tipos de conhecimentos relacionados às 

competências. A Tabela 6 apresenta os diversos tipos de conhecimento, suas 

funções e os meios sugeridos para desenvolvê-los. 

 
Tabela 6 
Tipos de conhecimento 
 

Tipo Função Como Desenvolver

Conhecimento Teórico Entendimento,
interpretação

Educação formal e 
continuada

Conhecimento sobre os 
procedimentos

Saber como proceder Educação formal e 
experiência profissional

Conhecimento empírico Saber como fazer Experiência profissional 

Conhecimento social Saber como comportar-se Experiência social e 
profissional

Conhecimento cognitivo Saber como lidar com a 
informação, saber como 
aprender

Educação formal e 
continuada, experiência 
social e profissional

 
Fonte: Fleury, M.T.L. & Fleury, A. (2001). Construindo o conceito de competência. RAC, Curitiba, ed.    
Especial (p. 192). 
 

Le Boterf (2003) considera que as competências não se limitam a um estoque de 

conhecimentos teóricos e empíricos detidos pelo indivíduo, nem se reduzem a 

determinado know how específico. De fato, a abordagem francesa considera a  

competência como resultado ou desempenho numa perspectiva dinâmica.  

 

Para o referido autor, a competência é resultante da mobilização dos seguintes 

recursos: conhecimentos (gerais e teóricos, operacionais e sobre o ambiente), 

habilidades (operacional, experiencial e relacional cognitivo), atitudes (atributos 

pessoais e relacionais) e fatores ambientais (sistemas de informação e banco de 

dados).  
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Carbone et al. (2005) como também Brandão e Guimarães (2001, 2002) explicam 

que, de fato, essa noção tem predominado e que a competência tem sido aferida por 

meio do desempenho obtido pela mobilização e aplicação desses recursos. 

 

Fleury e Fleury (2001) explicam: 

 

A noção de competência aparece, assim, associada a verbos como: saber 
agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber 
aprender, saber engajar-se, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. 
Do lado da organização, as competências devem agregar valor econômico 
para a organização e valor social para o indivíduo”. (Fleury & Fleury, 2001, p. 
187). 

 

Desta perspectiva, conforme a Figura 4, a competência é vista como fonte de valor 

para o indivíduo e para a organização. 

 

 

 

Figura 4 - Competências como fonte de valor para o indivíduo e para a organização 

Fonte: Fleury, M.T.L. & Fleury, A. (2001). Construindo o conceito de competência. RAC, Curitiba, ed.    
Especial (p. 188). 
 

As considerações, resgatadas da literatura, sobre competências individuais, 

sinalizam a relevância das entregas realizadas pela força de trabalho. Em relação às 
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MPE’s do vestuário do Arranjo Produtivo Local (APL) de Divinópolis, deve-se 

considerar que, diante da acirrada concorrência e da lógica do Fast-fashion, os 

esforços empreendidos pelos trabalhadores do nível operacional tornam-se 

essenciais. Eles são responsáveis pelo atendimento de demandas variadas, 

frequementemente exigidas com urgência, e devem, portanto, resolver com 

agilidade os impasses que surgem no âmbito da produção. Nessas MPE’s, o 

desempenho e o aprimoramento das competências profissionais se revelam como 

alternativas essenciais para sustentar o próprio negócio. 

 

O próximo capítulo apresenta  a metodologia que fundamentou a pesquisa. 
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3 Metodologia 

 

Este capítulo tem o propósito de descrever os procedimentos metodológicos 

utilizados neste trabalho, apresentando: a caracterização da pesquisa, o modelo de 

pesquisa, a técnica de coleta e de análise dos dados. De acordo com Gil (2008), o 

objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas, mediante o 

emprego de procedimentos científicos. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

As pesquisas podem ser classificadas em estudos exploratórios, descritivos e 

explicativos (Gil, 2008).  Em função do objetivo proposto nesta pesquisa, optou-se 

pela realização do estudo de caso descritivo, de caráter qualitativo (Yin, 2010). 

Realizou-se uma pesquisa qualitativa por meio de estudo de casos múltiplos. 

Conforme  Yin (2010), estudos de caso único e de casos múltiplos representam 

variantes dos projetos de estudo de caso; o estudo de caso permite que os 

investigadores retenham as características holísticas e significativas dos eventos da 

vida real. Para Gil (2008), o estudo de caso é caracterizado pelo exame profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado.  

 

Como unidades de análise, foram escolhidas algumas empresas de confecção, 

localizadas no APL de Divinópolis – MG. Essas empresas foram selecionadas com 

base nos critérios de representatividade e acessibilidade. Foram inqueridos, como 

sujeitos de pesquisa, gestores e profissionais que atuam nas respectivas 

organizações. 

 

3.2 Modelo de pesquisa  

 

O modelo de pesquisa desenvolvido para este estudo, apresentado na Figura 5, tem 

como base a demanda de competências individuais em face das mudanças na 

organização do trabalho e no contexto laboral decorrentes da abordagem do Fast-

fashion.   
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Figura 5 - Modelo de pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3 Técnicas de coleta de dados 

 

A etapa de coleta de dados, segundo Marconi e Lakatos (2003), inicia-se pela 

aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de efetuar 

a coleta dos dados previstos. O estudo de caso envolveu cinco empresas,  

localizadas no APL de Divinópois, em Minas Gerais. Para preservar a identidade, 

foram adotadas as denominações Alfa, Beta, Gama, Delta e Ômega. Elas foram 

selecionadas pelos critérios de representatividade  e acessibilidade, no contexto do 

APL de Divinópolis. O autor deste trabalho atua no setor do vestuário há 32 anos, é 

consultor credenciado pelo SEBRAE e desenvolveu trabalhos junto às empresas 

pesquisadas para implantar soluções produtivas com o objetivo de atender ao Fast-

fashion. 

 

Os dados foram coletados por meio de observação participante, entrevista, 

questionário e análise documental. A primeira possibilitou ao pesquisador 

acompanhar a dinâmica de trabalho e registrar, sistematicamente, dados sobre as 
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empresas abordadas. O autor desta dissertação atua no referido APL, há vários 

anos como consultor de empresas credenciado pelo SEBRAE-MG. Logo, teve a 

oportunidade de analisar a dinâmica produtiva e sugerir intervenções no âmbito de 

diversas MPE’s, inclusive naquelas que foram abordados na referida pesquisa. 

 

Realizaram-se entrevistas semiestruturadas com os dirigentes (proprietários e 

gestores responsáveis pelo negócio) das empresas pesquisadas. As entrevistas 

foram realizadas e gravadas de forma direta nas próprias empresas, com a devida 

autorização e, posteriormente, transcritas para análise. As entrevistas tiveram 

duração média de 55 minutos e foram realizadas no segundo semestre de 2015. 

 

Considerando os objetivos da pesquisa, foi aplicado um questionário constituído de 

questões abertas e fechadas, para identificar as competências requeridas na esfera 

operacional. As competências foram elencadas a partir da revisão da literatura  (Le 

Boterf, 2003; Ruas, 2005; Sant´anna, 2008; Zarifian, 2001) e na contribuição de 

profissionais da área. Para avaliar o grau de importância de cada uma das 

competências utilizou-se uma escala de cinco pontos com base na seguinte 

classificação: (1) sem importância; (2) importância baixa; (3) importância média; (4) 

importância média alta; (5) importância alta. A Tabela 1 mostra a relação das 

competências sugeridas no instrumento. No intuito de identificar os conhecimentos 

requeridos dos profissionais, foram sugeridos os seguintes tipos: conhecimento em 

custos, finanças, informática, logística, produção, matemática, redação, materiais e 

produtos e  processo de produção. 

 

Realizou-se um pré-teste com aplicação de cinco questionários, no intuito de 

identificar possíveis dificuldades de interpretação ou inconsistências no instrumento. 

A aplicação do questionário se deu de forma impressa nas instalações das próprias 

empresas, durante o horário de trabalho. Os respondentes inqueridos foram 

selecionados pelo critério de conveniência com a orientação dos líderes de equipe. 

Obteve-se um total de 35 questionários respondidos, distribuídos da seguinte 

maneira: 16 respondidos por gestores e líderes de equipe e 19, por trabalhadores do 

núcleo operacional. Na coleta de dados, utilizou-se também a análise de 

documentos impressos e digitais. Foram acessados relatórios internos e sites das 

respectivas empresas.  
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A Tabela 7 descreve as competências profissionais requeridas na esfera 

operacional. 
 

Tabela 7 
Competências profissionais 
 
Adaptabilidade e flexibilidade 
Adaptar-se rapidamente a diversas situações e contextos. 
Aprendizagem contínua 
Buscar e compartilhar informações úteis para a solução de problemas. 
Iniciativa 
Provocar mudanças, buscar soluções e buscar padrões mais elevados de produtividade. 
Comunicação 
Estabelecer uma comunicação clara, escutando os outros e estimulando o compartilhamento de 
informações. 
Conhecimento do setor e do mercado 
Compreender as necessidades dos clientes, dos consumidores finais e prever tendências. 
Criatividade e inovação 
Pensar soluções novas e diferentes para resolver problemas e agregar valor à empresa. 
Domínio de tecnologias de informação 
Utilizar as tecnologias de informação e comunicação de forma eficaz. 
Energia 
Demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em jornadas prolongadas  e prazos reduzidos, 
sem se deixar abater. 
Liderança 
Exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, estimulando o envolvimento e a 
inovação. 
Negociação 
Negociar os melhores acordos e criar um ambiente propício à colaboração, fortalecendo as 
relações. 
Orientação a resultados 
Agir com velocidade e sentido de urgência na tomada de decisões. 
Orientação ao cliente 
Manter o foco na satisfação das expectativas e das necessidades dos clientes. 
Pensamento crítico 
Analisar e avaliar ideias, questionar e propor novas alternativas. 
Planejamento e Organização 
Determinar metas e prioridades, especificar etapas, ações, prazos e recursos para alcançar os 
objetivos. 
Qualidade no trabalho 
Buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de uma postura de aprendizagem constante. 
Senso relacional 
Entrar em contato com outras pessoas, construir redes de relação e utilizá-la como ajuda e apoio. 
Tolerância à pressão 
Trabalhar com determinação e perseverança em situações de estresse. 
Tomada de decisão 
Avaliar diversas opções e selecionar a alternativa adequada com base nas circunstâncias e 
recursos disponíveis. 
Trabalho  em equipe 
Atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e estimular o desenvolvimento das pessoas. 
Visão sistêmica 
Compreender as mudanças ambientais, identificar oportunidades e ameaças e entender a dinâmica 
da empresa. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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3.4 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

Segundo Yin (2010), a análise dos dados consiste no exame, na categorização, na 

tabulação, no teste ou nas evidências recombinadas de outra forma, para tirar 

conclusões baseadas empiricamente. Para análise dos dados qualitativos, 

empregou-se a Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). Para análise dos dados 

quantitativos, foram utilizadas técnicas de estatística descritiva - distribuição de 

frequência e média (Collis & Hussey, 2005).  

 

Para análise dos dados quantitativos, foram utilizadas técnicas de estatística 

descritiva (Collis & Hussey, 2005). Para análise dos dados qualitativos, utilizou-se a 

categorização das respostas, conforme Bardin (1977). A Tabela 8 sintetiza a 

metodologia utilizada no presente trabalho. 

 

Tabela 8 
Síntese da metodologia 
 

Objetivos específicos 
 

Suporte Teórico Coleta de dados 

Caracterizar a noção de Fast-fashion no contexto 
de atuação das MPE’s, na percepção dos 
dirigentes; 
 

Cietta (2012); Gaither e 
Frazier (2002); Slack (2002) 

Entrevista  

Descrever as alterações na organização do 
trabalho derivadas da abordagem do Fast -
Fashion; 
 

Cietta (2012); Gaither e 
Frazier (2002); Slack (2002) 

Entrevista 
 
Observação 
participante  
 

Verificar como a abordagem do Fast-fashion  
afetou o desenvolvimento de competências 
individuais e organizacionais; 
 

Cietta (2012); Le Boterf 
(2003); Slack (2002); Zarifian 
(2001) 

Entrevista 
 

Identificar as competências profissionais e os 
conhecimentos requeridos da força de trabalho 
operacional nas empresas analisadas; 
 

Le Boterf (2003); Ruas 
(2005); Sant´anna (2008); 
Zarifian (2001) 

Questionário 
 

Identificar os desafios inerentes à abordagem do 
Fast-fashion. 

Cietta (2012); Le Boterf 
(2003); Slack (2002); Zarifian 
(2001) 

Entrevista 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.5 APL do vestuário de Divinópolis: descrição do locus do estudo 

 

Divinópolis é um município do centro-oeste de Minas Gerais, o qual possui 230.000 

habitantes e está localizado a 115 quilômetros da Capital mineira.  É considerado o 

polo da moda do Estado, um dos mais representativos do País, concentrando um 

significativo número de empresas. De acordo com a Secretaria de Estado da 

fazenda de Minas Gerais, o município possui 841 fábricas do setor (93% de pequeno 

porte), que empregam mais de 4.000 trabalhadores e ostentam um faturamento 

médio anual de R$ 186 milhões. Os principais produtos produzidos em Divinópolis 

são: moda casual (calças, camisas e vestidos), roupas de gala (vestido e ternos), 

moda praia e lingerie. 

 

O Estado de Minas Gerais se destaca por ter a segunda maior concentração de 

APL’s no Brasil, apresentando 89 aglomerações, de acordo com a pesquisa 

realizada por Costa (2010). Além disso, apresenta uma legislação própria de 

incentivo aos APL’s no Estado. Porter (1999) conceitua cluster como a aglomeração 

de empresas, concentradas numa determinada região econômica, considerando as 

várias áreas produtivas e industriais ou até mesmo empresa-âncora, que possuem 

relações entre si, cooperando e obtendo vantagens competitivas em relação às 

atividades empresariais isoladas, suportadas por políticas públicas, setores 

correlatos e de apoio. 

 

De acordo com o Sindicato das indústrias do vestuário de Divinópolis (SINVESD), o 

APL de confecções da microrregião de Divinópolis é formado pelas seguintes 

cidades: Araújos, Bom Despacho, Carmo do Cajuru, Cláudio, Conceição do Pará, 

Divinópolis, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Japaraíba, Lagoa da Prata, Leandro 

Ferreira, Luz, Martinho Campos, Moema, Nova Serrana, Perdigão, Quartel Geral, 

Santo Antônio do Monte, São Gonçalo do Pará, São Sebastião do Oeste, Serra da 

Saudade. 

 

Esse APL teve início na década de 1970, quando os problemas econômicos do setor 

de siderurgia provocaram demissões e o fechamento de indústrias, ressaltando-se, 

ainda, o enfraquecimento do comércio como um todo nesse período, surgindo, 
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assim, o setor de confecções  como alternativa para os trabalhadores. Mais 

especificamente, as mulheres da família, frente à falta de alternativas no mercado, 

passaram a confeccionar peças em suas casas, atividade que foi crescendo e se 

aperfeiçoando, até atingir um aglomerado de fábricas, lojas e instituições 

interconectadas, que hoje é reconhecido como um APL. 

 

Nestes termos, caracterizado como setor tradicional da indústria, pode-se dizer que 

abrange todas as etapas produtivas, desde a comercialização de insumos, como 

tecidos e aviamentos, até a confecção e comercialização das roupas, produto final. 

Todavia, o grau de tecnologia incorporado tanto na produção quanto no produto é 

baixo, pois o setor é mais intensivo em mão de obra. A gestão varia conforme a 

natureza das empresas e o grau de tecnologia por elas empregado. Deve-se 

considerar que algumas dessas empresas são de origem familiar e ainda demandam 

uma gestão mais profissionalizada. 

 

O APL do vestuário de Divinópolis é muito importante para a economia local, 

gerando 3% da renda total e 5% do emprego formal total da região, segundo dados 

de 2010 com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS, 2011). 

 

Em Divinópolis observa-se uma infraestrutura urbana, social e econômica bem 

desenvolvida, em parte devido à existência dos APL’s de fundição, móveis e 

cachaça, também presentes na região. Há ainda, o desenvolvimento de estruturas 

consolidadas de telecomunicação, energia e transporte. No município concentram-

se  várias instituições de ensino, Universidades, cursos técnicos, Centro Federal de 

Educação Tecnológica (CEFET) e vários cursos de capacitação e formação 

profissional, que têm, por finalidade, a preparação de mão de obra qualificada para 

os diversos ramos da economia regional. Destaca-se a presença de curso 

universitário direcionado para a formação de estilistas e curso técnico de vestuário. 

 

O mercado desse aglomerado fortaleceu-se mais efetivamente na década de 90, 

com “feirões” apoiados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 

(FIEMG), impulsionando, mais tarde, a construção de shoppings atacadistas, 

fortalecendo ainda mais o APL. Com essa nova estrutura, foi possível expandir o 
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mercado, comportando o aumento da demanda, atraindo um grande número de 

consumidores para a região, além de exportar para outras localidades. 

 

No âmbito das instituições que apoiam esse APL, as que atuam de forma mais 

expressiva são o SEBRAE, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Divinópolis 

(SINVESD), a Secretaria de Desenvolvimento Econônico (SEDE), o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Minas Gerais, a FIEMG, e os 

Shoppings atacadistas de Divinópolis. Do lado financeiro, as instituições que 

oferecem apoio e linhas de crédito são o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Brasil. 

 

O SEBRAE atua como principal articulador das políticas voltadas ao fortalecimento 

do APL, através de consultorias financeiras, industriais, desenvolvimento de 

produtos, apoio a eventos tecnológicos, promoção de feiras de comércio e 

pesquisas de mercado, com intuito de nortear as empresas. 

 

 O SINVESD atua como parceiro direto do SEBRAE, apoiando todas as atividades 

por ele realizadas. Além disso, promove cursos, palestras e  material de apoio às 

confecções. 

 

A SEDE e a FIEMG atuam como apoio financeiro às ações do SEBRAE e na 

promoção de feiras e divulgação do APL. No caso da SEDE, há também o apoio na 

elaboração e execução de leis para os APL`s em geral. 

 

O BNDES e o Banco do Brasil têm atuado com a oferta de linhas de crédito mais 

favoráveis ao setor. Nesse sentido, o Banco do Brasil é o parceiro mais direto, com 

repasses do BNDES e com recursos próprios. 

 

De acordo com o BNDES (2005), foi realizada uma série de políticas voltadas para a 

implantação e fortalecimento de APL’s. As primeiras iniciativas do governo de Minas 

Gerais para apoiar os APL’s tiveram início na segunda metade dos anos 1990. A 

atuação do governo de Minas Gerais foi direcionada, inicialmente, para o 

mapeamento das principais aglomerações produtivas mineiras, através de estudos 
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como o Cresce Minas (2000), contratado pela FIEMG, e o Minas Gerais no Século 

XXI (2002), financiado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). 

 

De acordo com Botelho et al. (2005), embora se verifiquem ações direcionadas ao 

apoio às APL`s no Estado de Minas Gerais desde os anos 1990, foram ações 

isoladas e concebidas ad hoc, tanto pela diversidade de situações existentes nas 

aglomerações, quanto pela ausência de um eixo condutor e de uma 

institucionalidade que viesse a embasar todas as ações. 

 

O tema ganhou relevância nos âmbitos Federal e Estadual, tornando-se mais 

intensa a utilização das listas de APL’s, o que resultou no fortalecimento dos APL’s e 

aglomerados existentes. Neste último caso, ficaram caracterizados como criação de 

arranjos, diante do apoio que essas estruturas receberam, a partir do ano 2000. 

 

Entre as medidas realizadas pelo Estado de Minas Gerais, está a aprovação da Lei 

16.296/2006, que institucionaliza as políticas para APL’s no Estado. A partir dessa 

lei o tema passa a ser incluído no Plano Plurianual de Ação Governamental de 2004-

2007 e no de 2008-2011. De acordo com seu art. 1º, fica instituída a Política 

Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais, visando ao fortalecimento das 

economias regionais por meio da integração e da complementariedade das cadeias 

produtivas locais e da geração de processos permanentes de cooperação, difusão e 

inovação. A Lei define ainda os objetivos da política para APL’s e os instrumentos a 

serem mobilizados. Neste mesmo ano foi publicado o Decreto 44.359, que 

estabelece o Programa Minas Design, no âmbito dos Projetos Estruturados Arranjos 

Produtivos Locais. O foco principal do decreto é implantar e estimular o polo de 

design criativo, inovador e industrial, para o aumento da produtividade, 

competitividade e qualidade dos bens e serviços produzidos. 

 

3.6 Caracterização das Empresas Selecionadas 

 

Nesta seção faz-se a caracterização das empresas pesquisadas. O estudo envolveu 

cinco empresas, todas localizadas no APL de Divinópois, em Minas Gerais. 

Conforme já mencionado, elas serão denominadas como Alfa, Beta, Gama, Delta e 

Omega. 
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Empresa Alfa  

 

A empresa Alfa é de origem familiar. Há 20 anos atua no mercado de moda 

feminina. Localizada no APL de Divinópois, tem como propósito a criação e o 

desenvolvimento de peças inovadoras, com alto padrão de qualidade, com intuito de 

proporcionar beleza, conforto e modernidade às suas clientes, seguindo as 

principais tendências do mercado. 

 

A empresa Alfa conta com uma equipe constituída de 19 empregados e envida 

esforços de capacitação por meio de treinamentos.  A produção média mensal é de 

4000 peças. 

 

A comercialização dos produtos é realizada por meio de showroom, lojas próprias e 

representantes comerciais. A empresa possui um showroom que permite  atender os 

representantes responsáveis pela distribuição da marca pelo país, bem como uma 

loja exclusiva de pronta entrega, estruturada para receber os clientes com bastante 

cuidado, atenção e requinte. 

 

Empresa Beta 

 

A empresa Beta é de origem familiar, fundada em 1993. Nesses 23 anos de 

existência, tem atuado no mercado de moda feminina. No início de suas atividades 

produzia apenas peças íntimas. Posteriormente  ampliou o leque de atuação e 

passou a produzir blusas, camisas, saias, vestidos, bermudas, macacões e calças. 

Atualmente a empresa destaca-se no mercado pela produção de moda feminina, 

com qualidade e conforto. 

 

A empresa Beta conta com uma equipe de 25 empregados e uma produção média 

mensal de 4.500 peças, comercializadas em todo o país. A comercialização dos 

produtos tem sido realizada por meio de showroom e uma loja própria localizada em 

Divinópolis. 
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Empresa Gama 

 

A empresa Gama iniciou suas atividades no ano de 1994 e, desde então, projeta e 

lança produtos, em cada estação, em sintonia com as tendências da moda mundial. 

A empresa busca a satisfação de seus clientes e procura atender às expectativas de 

consumo. Nessa direção investe em atendimento personalizado e envida esforços 

para possibilitar um feedback rápido aos representantes. 

 

A empresa conta com uma equipe de profissionais capacitados cujo desempenho 

revela-se essencial para sustentar as atividades produtivas e consolidar a marca. 

Moda feminina e masculina compõe o mix de produtos.  

 

A organização é formada por 34 profissionais. A produção média mensal é de 3.000 

peças. No desenvolvimento de suas coleções, tecidos exclusivos são usados na 

produção de peças confortáveis e de grande estilo. Os canais de comercialização 

dos produtos utilizados pela empresa Gama são: showroom, loja própria e 

representantes comerciais. 

 

Empresa Delta 

 

A empresa Delta é de origem familiar e foi criada em 1986. Procura desenvolver 

produtos com ousadia, luxo e elegância. 

 

Comercializa moda praia e fitness para o público feminino e masculino. Tem se 

destacado pela riqueza nos detalhes das peças e alguns modelos feitos à mão, 

fazendo alusão às belezas naturais do nosso país. 

 

Sua marca pode ser encontrada em mais de 300 lojas multimarcas no Brasil e em 

alguns países como Dubai, Estados Unidos, Espanha e em toda América do Sul. 

Sua trajetória reflete a popularidade do biquíni brasileiro e o esforço da marca em 

produzir peças de alta qualidade. 

 

A linha fitness agrega o lifestyle da marca e reforça a autenticidade, o carinho com o 

corpo e a exaltação do bem-estar, sendo marcante na criação de peças exclusivas. 
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A empresa Delta conta com uma equipe de 35 empregados e uma produção média 

mensal de 6.000 peças. A comercialização dos produtos tem sido realizada por meio 

de showroom, loja própria e representantes comerciais. 

 

Empresa Ômega 

 

Trata-se de empresa familiar que atua no mercado há 30 anos. Desde sua fundação 

no ano de 1986, desenvolve, produz e comercializa moda feminina. Atualmente a 

empresa conta com 24 empregados. A produção média mensal é de 3.600 peças. 

Seus produtos são comercializados por meio de  showroom e loja própria.  

 

Por fim, na Tabela 9, faz-se um breve resuno das empresas, seus principais 

produtos, o número de empregados e a produção de peças, tendo como base de 

cálculo a média mensal. 

 

Tabela 9  
Síntese de informações sobre as emresas pesquisadas 
 

 
EMPRESAS PESQUISADAS 

Empresa Ano de 
Fundação 

Produtos Nº 
empregados 

Produção 
média 
mensal 
peças 

Alfa 
 

1996 Linha feminina: 
Blusas, camisas, saias, vestidos, 
bermudas, macacões e calças. 

19 4000 

Beta 1993 Linha feminina: 
Blusas, camisas, saias, vestidos, 
bermudas, macacões e calças. 

25 4500 

Gama 1994 Linha feminina e masculina: 
Blusas, camisas, saias, vestidos, 
bermudas, macacões e calças. 

34 3000 

Delta 1986 Linha feminina e masculina, moda praia 
e fitness. 

35 6000 

Omega 1986 Linha feminina: 
Blusas, camisas, saias, vestidos, 
bermudas, macacões e calças. 

24 3600 

   Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir dos dados obtidos. 
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4 Resultados da pesquisa 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos e constitui-se de cinco seções, 

conforme os respectivos objetivos estabelecidos na pesquisa. 

 

4.1 Caracterização do Fast-fashion pela ótica dos dirigentes de MPE’s 

 

Em relação ao primeiro objetivo específico que se refere à caracterização do Fast-

fashion na percepção dos dirigentes das MPE’s, verificou-se que os entrevistados 

têm uma noção apropriada do conceito, alinhada às discussões no plano teórico. A 

seguir apresentam-se alguns trechos, retirados das entrevistas, que confirmam essa 

afirmativa. 

 

 - É uma moda muito rápida, com a necessidade  de muita agilidade, tanto nas 

pesquisas, criação e produção de acordo com as exigências do mercado. (Dirigente 

- Empresa Alfa) 

 

- Na minha visão, Fast-fashion  é uma moda muito rápida, praticamente "perecível". 

(Dirigente - Empresa Beta) 

 

 - Significa o momento em que estamos vivendo, portanto a moda tem que ser 

rápida, prática. (Dirigente - Empresa Gama) 

 

 - Moda rápida. São ciclos menores de desenvolvimento de coleções e produção. É 

a forma mais rápida de levar as tendências mundiais de moda ao consumidor final. 

(Dirigente - Empresa Delta) 

 

 - Significa produzir moda com rapidez e eficiência. Hoje tudo está muito rápido, se 

não tiver agilidade, sua empresa fica pra trás. (Dirigente - Empresa Ômega) 

 

As afirmativas revelam que o Fast-fashion configura uma abordagem orientada 

frente  aos processos da empresa. Essa noção está alinhada à concepção na qual 

se fundamenta Cietta (2012). Para o referido autor, o Fast-fashion encerra um novo 

conceito de produção de moda com redução do tempo de preparação e produção, 
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para que as peças cheguem às lojas em tempo reduzido. Contudo, deve-se 

considerar que a abordagem também requer uma visão ampliada da cadeia 

produtiva e das relações que a empresa  estabelece com diversos atores externos. 

Sobre o atual cenário competitivo, os dirigentes afirmaram:  

 

 - Atualmente, [...] a crise econômica e política do país causa um impacto muito forte 

no consumidor final, prejudicando o APL de Divinópolis. (Dirigente - Empresa Alfa) 

 

 - No momento atual, Divinópolis está superando, com muitas dificuldades, a 

situação econômica que o país atravessa. (Dirigente - Empresa Beta) 

 

 - Nesse momento, não só Divinópolis, mas o mercado como um todo trabalha com 

foco em simplificar o negócio. É o momento de mostrar capacidade de aprendizado 

e melhorias. (Dirigente - Empresa Gama) 

 

 - O APL de Divinópolis já foi mais forte, mais conhecido, porém, acredito que o 

enfraquecimento se deu devido à falta de incentivos fiscais e tributários. (Dirigente - 

Empresa Delta) 

 

 - A atual situação política e financeira do país e o fortalecimento de outros polos, 

como os do Paraná e de Goiás, fez com que diminuísse a vinda de compradores à 

nossa cidade. A falta de incentivos e uma boa estratégia de marketing também 

contribuíram para o enfraquecimento do APL. (Dirigente - Empresa Ômega) 

 

Nota-se que a conjuntura econômica e os efeitos da crise global têm afetado o curso 

das MPE’s analisadas. Outro ponto que merece destaque diz respeito à visão de 

alguns respondentes acerca do arrefecimento do APL e da necessidade de 

implementar estratégias que potencializem o referido arranjo produtivo.  

 

Sobre os desafios enfrentados pelas empresas do APL de Divinópolis, os dirigentes 

mencionaram:  

 

 -  (Houve) aumento da inadimplência, falta de recursos financeiros e o mercado 

desfavorável, devido à situação econômica do país. (Dirigente - Empresa Alfa) 
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 - O maior desafio que as empresas enfrentam é que há muita oferta e pouca 

demanda, gerando grande concorrência entre as empresas. (Dirigente - Empresa 

Beta) 

 

 - A crise econômica e  a mudança de comportamento de consumo das pessoas. 

Acredito que, além disso, passamos por uma descredibilidade muito grande e as 

pessoas estão desmotivadas para o consumo. (Dirigente - Empresa Gama) 

 

 - Falta de incentivos e políticas para divulgação do APL no país, altas taxas de juros 

e tributação. Nós, empresários, é que temos que qualificar a mão de obra e  isso 

colabora para aumentar nossos custos. Há falta de união entre os empresários do 

APL. (Dirigente - Empresa Delta) 

 

 - Falta de incentivos por parte da prefeitura local e do governo; a falta de união 

entre as empresas do APL, falta de união entre os empresários, dentre outros. 

(Dirigente - Empresa Ômega) 

 

De forma geral, a inadimplência e a acirrada concorrência foram apontados como 

aspectos que têm afetado a dinâmica das empresas. A falta de incentivos também 

foi mencionada. Contudo, deve-se levar em conta que o referido APL, ao longo de 

seu processo de desenvolvimento, tem sido apoiado por parceiros como  SEBRAE, 

o Sindicato do Vestuário (SINVESD), a SEDE, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) de Minas Gerais, a FIEMG, BNDES, Banco do Brasil  e os 

Shoppings atacadistas de Divinópolis. 

 

4.2 Mudanças na Organização do Trabalho 

 

Em relação ao segundo objetivo específico, que teve como foco a descrição das 

alterações provocadas pelo Fast-fashion na organização do trabalho, os dirigentes 

explicaram: 

 

 - Buscamos novas tecnologias, capacitação dos recursos humanos, contratamos 

consultorias e  investimos também no setor de criação. [Fast-fashion demanda]  

profissionais qualificados, com agilidade nas tomadas de decisões e processos o 
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que exige também a reorganização da empresas e melhorias nos produtos. 

(Dirigente - Empresa Alfa)   

 

 - Fast-fashion gerou comprometimento, integração entre os setores [...] capacitação 

dos colaboradores, melhoria no maquinário, planejamento e desenvolvimento das 

coleções. (Dirigente - Empresa Beta) 

 

 - A empresa está mais controlada e ágil, trabalhamos com objetivos focados e 

compartilhados, para que as metas e objetivos sejam alcançados com menor 

esforço possível. (Dirigente - Empresa Gama) 

 

 - Como os ciclos são menores, há uma grande necessidade de organização e 

controle nas empresas que adotam o modelo. É preciso muito planejamento e 

agilidade na execução das ações de desenvolvimento, produção e comercialização 

de novos produtos. É preciso eficiência e rapidez para conseguir acompanhar as 

tendências de moda, respeitando a identidade da marca. (Dirigente - Empresa Delta) 

 

 - Exige maior planejamento de todo o processo produtivo, das pesquisas até a 

distribuição para os pontos de venda. Há uma grande necessidade de assertividade. 

A mudança principal está nos recursos humanos da empresa. Os colaboradores 

precisam passar por capacitações em todos os níveis. Alterou parte da cultura da 

nossa empresa. Antes o intervalo entre as coleções eram longos, tínhamos mais 

tempo para desenvolver e produzir. Com o Fast-fashion, tivemos que mudar a forma 

de agir e pensar. Mudamos toda nossa estrutura produtiva. A grande mudança foi 

abandonar o modelo antigo e adotar o  Fast-fashion. (Dirigente - Empresa Ômega) 

 

Os fragmentos revelam que a abordagem do Fast-fashion estimulou diversas 

mudanças nas empresas pesquisadas, tais como:  

 

• capacitação da mão de obra. Deve-se considerar que se trata de uma 

mudança importante por se tratar de MPE’s que operam, geralmente, com 

empregados com baixa qualificação; 

 

• reestruturação de processos, favorecendo a tomada de decisões; 
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• mudanças nos níveis de integração entre setores da empresa e na postura 

dos trabalhadores que manifestam mais comprometimento; 

 

• planejamento, controle e aumento da eficiência dos processos. 

 

Nota-se que a abordagem resulta em mudanças nas dimensões estrutural 

(processos) e humana (pessoas). 

 

Esses fragmentos e os dados da Tabela 10 reforçam as transformações derivadas 

da abordagem do Fast-fashion no APL e sinalizam sua materialização no âmbito das 

empresas pesquisadas. Essas mudanças concorreram para elevação dos ganhos de 

produção em termos de eficiência e competitividade.   

 

A Tabela 10 sintetiza os apontamentos dos dirigentes acerca dos impactos da 

abordagem do Fast-fashion em diversas dimensões do negócio: 
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Tabela 10 
Dimensões do negócio 
 

 DIMENSÕES DO NEGÓCIO 
EMPRESA FINANCEIRA CLIENTE PROCESSO EMPREGADOS 

 
 

Alfa 

Acumulação de 
reservas. 
 

Aumento e 
diversificação de 
clientes. 
 

Sistematização do 
trabalho e ganho de 
agilidade por meio 
da racionalização de 
processos.  

Qualificação e 
estímulo à 
polivalência com foco 
na 
multifuncionalidade. 
 

 
Beta 

 
Fôlego financeiro. 
 

Diversificação da 
carteira de 
clientes. 
 

Controle e equilíbrio 
(dimensionamento) 
de processos. 
 

Multifuncionalidade. 
 

 
 

Gama 

Giro de estoques 
e retorno sobre o 
investimento. 
 

Comunicação dos 
produtos ofertados 
e  
acompanhamento 
da dinâmica do 
mercado. 
 

Processos enxutos e 
organizados, 
qualidade, 
produtividade, 
agilidade e redução 
de estoques. 
 

Conscientização 
sobre a necessidade 
de mudanças e de 
comprometimento.  

 
 
 

Delta 

Melhoria do fluxo 
de caixa e 
aumento das 
vendas, elevação 
no giro de 
produtos. 
 

Aumento da 
carteira de 
clientes. 
Melhoria no 
atendimento e 
constante 
renovação de 
estoques. 

Dinamismo, 
planejamento e 
controle dos 
processos. 
Modernização do 
maquinário. Criação 
de estratégias de 
produção como 
células de costuras, 
PCP e software 
integrado de gestão. 
 

Capacitação dos 
empregados, 
especialmente da 
produção. 
Multifuncionalidade.  

 
 
 

Omega 

Aumento do fluxo 
de caixa e de  
vendas, constante 
desenvolvimento 
de novos 
produtos. 

Aumento 
da carteira de 
clientes. 
 

Contratação de 
consultoria 
especializada. 
Implantação de 
células de costura. 
Estudo de tempo 
para fabricação de 
cada produto. 
Implantação de PCP 
e de software de 
gestão integrada. 
 

Elevação do 
comprometimento e 
do nível de 
capacitação. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados da pesquisa. 

 

Em relação aos impactos do Fast-fashion na organização do trabalho, seguem as 

afirmações dos dirigentes: 

 

 - Adquirimos maquinário de ponta, direcionados ao setor, contratamos consultorias 

de produção e desenvolvimento de produtos. (Dirigente - Empresa Alfa) 
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 - O Fast-fashion tornou nossa empresa mais competitiva. Fizemos aquisições de 

máquinas e treinamos nossos recursos humanos. (Dirigente - Empresa Beta) 

 

 - A primeira alteração que fizemos foi na forma de produzir e também iniciamos a 

terceirização dos excedentes da capacidade produtiva, além da colocação do 

produto no ponto de venda na hora certa. Reestruturamos nosso layout fabril, 

adquirimos maquinário moderno e investimos em células de costura. (Dirigente - 

Empresa Gama) 

 

 - Para acompanhar a velocidade e dinamismo que o modelo exige, adquirimos 

maquinário moderno, implantamos células de costura, controlamos de forma 

eficiente  todos os processos, graças à implantação do PCP e à capacitação dos 

colaboradores envolvidos. (Dirigente - Empresa Delta) 

 

 - Temos uma empresa mais dinâmica com a introdução do Fast-fashion. Adquirimos 

maquinário moderno, inovamos nossos processos, principalmente  com a 

implantação das células de costura e implantação do software integrado de gestão e 

treinamento dos colaboradores. (Dirigente - Empresa Ômega) 

 

 Verifica-se que o Fast-fashion visa à reestruturação da organização do trabalho 

nessas empresas, promovendo alinhamento e integração das etapas produtivas, 

além de iniciativas relacionadas à aquisição de maquinário. No âmbito da gestão, 

foram instituídos mecanismos de controle orientados ao Planejamento e Controle da 

Produção – PCP, às células de costura e à integração de sistemas de gestão com a 

utilização de softwares. Essas ações são significativas, sobretudo ao se considerar o 

contexto das MPE’s. Certamente  essas inovações alteraram a dinâmica do trabalho. 

Nesse sentido, a corrente francesa (Le Boterf, 2003; Zarifian, 2001) considera a 

competência como ação situada no contexto laboral. Logo, na medida em que 

alterações afetam a organização do trabalho, novas competências resultantes da 

conjugação de conhecimentos, habilidades e atitudes passaram a ser requeridas.  

 

As mudanças no processo produtivo, necessárias para imprimir agilidade aos 

processos, demandadas pela abordagem do Fast-fashion tiveram grande relevância. 

De certa forma, percebem-se as contribuições advindas de diversas escolas da 
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Administração.  O ambiente dinâmico e restrito de recursos de toda ordem, exige 

uma abordagem híbrida. 

 

Foram implantadas células no setor de costura, as quais favorecem a eficiência 

produtiva e a confecção de lotes de produtos, além da lógica da multifuncionalidade. 

Nesse sentido, as costureiras, que antes operavam uma ou duas máquinas, 

passaram a operar todas as máquinas dispostas no layout celular, desempenhando 

novas funções.  

 

Na etapa de pilotagem, a cronometragem do tempo médio de cada fase do processo 

e o dimensionamento da sequência de montagem elevou a capacidade produtiva e 

gerou economia na alocação de recursos.   

 

Após a produção da peça piloto (primeira peça), a utilização da ficha técnica do 

produto, associada aos tempos de produção, possibilitou o cálculo do preço final da 

peça e o estudo da viabilidade do produto que poderá, ou não, ser incluído na 

coleção.  

 

As empresas pesquisadas investiram na modernização do maquinário, e em alguns 

casos foi criado o setor de Planejamento e Controle da Produção – PCP. Foram 

criadas parcerias com atores externos, como o SEBRAE, que ofertou consultoria 

industrial. 

 

A abordagem do Fast-fashion estimulou uma postura mais preventiva por parte das 

empresas no que se refere à alocação de recursos, além de imprimir mais agilidade 

na resolução de problemas. A abordagem contribuiu para aumentar a velocidade na 

criação de novos produtos e coleções, bem como no tempo de atravessamento dos 

produtos na produção. 

  

Os diversos desafios apontados dizem respeito às dificuldades, geralmente, 

enfrentadas por MPE’s, a saber: escassez de recursos financeiros, tendo em vista a 

atual conjuntura econômica do país, elevada concorrência, baixa capacitação da 

mão de obra. Contudo, deve-se destacar o processo de mudança gerado pelo Fast-

fashion nessas empresas. Nas MPE’s investigadas, a ruptura com o antigo modelo 



63 

de gestão e a busca de equilíbrio no desenvolvimento e produção de coleções 

demandou mudança de mentalidade. Esse aspecto foi mencionado como um desafio 

complexo. 

 

4.3 Formação de Novas Competências  

 

Esta seção aborda as competências requeridas dos trabalhadores alocados no 

núcleo operacional e trata da influência do Fast-fashion no desenvolvimento de 

competências organizacionais e individuais. 

 

4.3.1 Formação de Competências no Núcleo Operacional 

 

Esta seção apresenta as competências requeridas dos trabalhadores do núcleo 

operacional. Porém, antes de descrever os resultados obtidos, optou-se pela 

descrição dos cargos operacionais e de liderança envolvidos e do perfil dos sujeitos 

de pesquisa.  

 

Observou-se que o quadro funcional das empresas tem sido constituído pelos 

seguintes cargos: 

 

• Analista de PCP: é o profissional responsável pela  análise de desempenho 

da produção. Este profissional atua com análise e gestão de estoque de 

matéria-prima e material de embalagem. Ele é responsável pela leitura dos 

desenhos técnicos das peças desenvolvidas e prontas para serem 

produzidas; executa o planejamento, controle e programação de produção de 

produtos, além de controlar o estoque e o almoxarifado; acompanha 

diariamente os estoques de matérias primas; elabora plano  de compras de 

matérias primas e embalagens; atua na resolução de problemas com 

divergência entre pedido de compra e nota fiscal (quantidade e data de 

entrega); acompanha e controla a devolução e troca de insumos reprovados; 

cadastra ordens de compras, bem como manutenção destas; administra e 

controla produto acabado; administra recursos fabris objetivando maior 

produtividade; elabora e realiza plano de produção; faz análise dos estoques 

de materiais, garantindo atendimento nas datas de entrega dos pedidos nos 
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prazos solicitados;  responsabiliza-se pelo planejamento e programação de 

produto acabado e insumos de terceiros; faz o monitoramento dos processos 

produtivos e tópicos críticos de abastecimento de materiais, bem como 

coordenação e alinhamento das áreas de produção, vendas, logística, 

qualidade e desenvolvimento, assegurando abastecimento de materiais e 

produtos acabados; elabora as planilhas de indicadores estratégicos para a 

empresa com o fechamento da ordem de produção e balanço mensal de 

controle de entrada e saída de materiais. 

 

• Assistente de produção: é o profissional responsável pelo suporte à costura. 

Principais atribuições: marcação de peças a serem costuradas; passa partes 

das peças a serem costuradas; coloca entretelas nas peças; separa os cones 

de linhas para a costura; entra com os lotes a serem costurados e os retira, 

quando costurados; atende às necessidades da célula de costura. 

 

• Costureira: opera uma ou mais máquinas de costura. Tem habilidade para 

preparar a máquina que será utilizada na montagem em série de peças do 

vestuário. 

 

• Costureira pilotista: esta profissional é responsável pela montagem da peça 

piloto. Ela tem habilidade para lidar com todas as máquinas de costura da 

fábrica. Precisa ter noções de modelagem, corte, interpretação de desenhos 

técnicos, além de saber costurar a peça inteira. 

 

• Encarregada de terceirização: é a profissional responsável por todo processo 

feito por terceiros, tais como: costura, estamparia, bordados e demais 

processos de produção. Cuida da logística e acompanhamento de  todo o 

processo, inclusive a inspeção da qualidade dos serviços prestados. 

 

• Estilista: é o profissional responsável pela criação de estilos de roupas e 

acessórios em uma confecção. Cria e desenha peças, como também busca 

inspirações e ideias através de tendências de moda, dentro e fora das 

passarelas. A criatividade é a principal característica de um estilista.  Este 
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profissional deve estar apto a elaborar coleções, conhecer o mercado, o 

público-alvo  e ter boas noções de produção em uma confecção,  para que os 

produtos criados sejam compatíveis com o processo industrial. 

 

• Inspetor de qualidade: é o profissional responsável por inspecionar as peças 

em fabricação até a fase de acabamento dos produtos. Ele deve seguir os 

procedimentos, conforme regras estabelecidas para cada produto. Este 

profissional avalia as condições dos produtos acabados, ou seja, revisa toda 

a peça pronta, analisando tecido, costura e acabamentos de acordo com a 

peça piloto e a ficha técnica de cada produto. É na inspeção que o 

profissional confere todas as medidas estipuladas para cada tamanho. É o 

inspetor que faz todos os apontamentos referentes à qualidade de fabricação 

das peças. 

 

• Líder de produção: é o profissional responsável pelas costureiras, assistentes 

de produção e, consequentemente, as células de costura. Segue as diretrizes 

estipuladas no plano de produção enviadas pelo PCP. Cuida para que o plano 

flua com produtividade, acompanha todo o processo de costura, inclusive o 

controle de qualidade das peças nas células de costura. Acompanha o 

desempenho de todos os colaboradores sob sua responsabilidade. 

 

• Modelista: é o profissional responsável pela elaboração dos moldes das 

roupas a serem produzidas em série. É o modelista quem interpreta os 

desenhos criados pelo estilista.  O molde pode ser feito manualmente ou 

através de programas próprios para modelagem, CAD/CAM. Os moldes 

podem ser feitos por simples cópia, moulage ou geométrica. 

 

• Passadeira: dará o toque final às roupas. Utiliza o ferro e a prancha industrial 

para realizar seu trabalho. 

 

• Vendedor: é o profissional que cuida do atendimento aos clientes. No caso do 

profissional citado na pesquisa, é ele quem cuida também do estoque de 

produto acabado, reposições de estoques e acompanha quais produtos estão 
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no processo produtivo. Há situações em que este profissional sugere 

prioridades, juntamente com o profissional do PCP, dentro da linha de 

produção.  

 

 

Na pesquisa realizada, foram inqueridos 35 profissionais ocupantes dos cargos 

descritos anteriormente. Uma parcela equivalente a 33 deles (94%) é do sexo 

feminino e 02 (6%) é do sexo masculino. Na sequência, os gráficos apresentados 

pelas Figuras seguintes contribuem para a caracterização dos respondentes.  

 

A Figura 6 apresenta a distribuição dos respondentes por faixa etária. 

 

 

Figura 6 – Distribuição dos respondentes por faixa etária 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Figura 6 mostra que 63% dos entrevistados têm idade superior a 30 anos, 

configurando-se como um público com maturidade. 

 

Na sequência,  a Figura 7 sinaliza o tempo de experiência de cada entrevistado na 

área de trabalho. 

 

 



67 

 

Figura 7 – Experiência na área de trabalho 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

A Figura 7 revela que 83% dos respondentes têm mais de cinco anos de experiência 

na área. Esse dado revela que se trata de um público que conhece plenamente o 

contexto de trabalho e o processo produtivo. 

 

Em relação ao nível de formação, apresentado na Figura 8, observa-se que 

prevalece a formação em nível médio (57%) e que 17% dos respondentes 

concluíram o ensino superior. 
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Figura 8 – Nível de formação  dos respondentes  

Fonte: dados da pesquisa 

 

A Figura 9 apresenta as alternativas utilizadas pelos empregados para desenvolver 

competências.  
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Figura 9 – Alternativas utilizadas pelos empregados para desenvolver competências 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Nota-se que os meios mais comuns são a experiência do dia a dia. Outros meios 

são o treinamento por consultorias e a observação de outros profissionais. A 

participação em cursos e palestras têm sido menos frequente. 

 

A Tabela 11 mostra a classificação das competências pela ótica da totalidade de 

respondentes (gestores, líderes e empregados do nível operacional). 
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Tabela 11 
Classificação das competências na ótica da totalidade de respondentes 

 

Competências 
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a 
A
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Média 

n=35 1 2 3 4 5  
Iniciativa 
Provocar mudanças, buscar soluções e 
buscar padrões mais elevados de 
produtividade. 

  
 
 
1 

 
 
1 

 
 

33 4,91 

  0,00% 0,00% 2,86% 2,86% 94,29%  
Criatividade e inovação 
Pensar soluções novas e diferentes para 
resolver problemas e agregar valor à 
empresa. 

   
 
 
4 

 
 

31 4,89 

  0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 88,57%  
Qualidade no trabalho 
Buscar excelência no trabalho a realizar e 
adoção de uma postura de aprendizagem 
constante. 

   
 
 
4 

 
 

31 4,89 

  0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 88,57%  
Trabalho  em equipe 
Atuar de forma colaborativa em equipes de 
trabalho e estimular o desenvolvimento das 
pessoas. 

   
 
 
4 

 
 

31 4,89 

  0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 88,57%  
Aprendizagem contínua 
Buscar e compartilhar informações úteis para 
a solução de problemas. 

   
 
 
5 

 
 

30 4,86 

  0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 85,71%  
Adaptabilidade e flexibilidade 
Adaptar-se rapidamente a diversas situações 
e contextos. 

  
 
 
2 

 
 
4 

 
 

29 4,77 

  0,00% 0,00% 5,71% 11,43% 82,86%  
Visão sistêmica 
Compreender as mudanças ambientais, 
identificar oportunidades e ameaças e 
entender a dinâmica da empresa. 

  
 
 
1 

 
 
6 

 
 

28 4,77 

  0,00% 0,00% 2,86% 17,14% 80,00%  
Comunicação 
Estabelecer uma comunicação clara, 
escutando os outros e estimulando o 
compartilhamento de informações. 

  
 
 
2 

 
 
5 

 
 

28 

 
 

4,74 
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  0,00% 0,00% 5,71% 14,29% 80,00%  
Energia 
Demonstrar disposição para trabalhar com 
agilidade em jornadas prolongadas  e prazos 
reduzidos, sem se deixar abater. 

  
 
 
1 

 
 
7 

 
 

27 4,74 

  0,00% 0,00% 2,86% 20,00% 77,14%  
Orientação ao cliente 
Manter o foco na satisfação das expectativas 
e das necessidades dos clientes. 

  
 
 
2 

 
 
6 

 
 

27 4,71 

  0,00% 0,00% 5,71% 17,14% 77,14%  
Tolerância à pressão 
Trabalhar com determinação e perseverança 
em situações de estresse. 

 
 
 
1 

 
 
1 

 
 
6 

 
 

27 4,69 

  0,00% 2,86% 2,86% 17,14% 77,14%  
Tomada de decisão 
Avaliar diversas opções e selecionar a 
alternativa adequada com base nas 
circunstâncias e recursos disponíveis. 

  
 
 
1 

 
 
9 

 
 

25 4,69 

  0,00% 0,00% 2,86% 25,71% 71,43%  
Planejamento e Organização 
Determinar metas e prioridades, especificar 
etapas, ações, prazos e recursos para 
alcançar os objetivos. 

  
 
 
3 

 
 
6 

 
 

26 

 
 

4,66 

  0,00% 0,00% 8,57% 17,14% 74,29%  
Negociação 
Negociar os melhores acordos e criar um 
ambiente propício à colaboração, 
fortalecendo as relações. 

  
 
 
3 

 
 
7 

 
 

25 4,63 

  0,00% 0,00% 8,57% 20,00% 71,43%  
Pensamento crítico 
Analisar e avaliar ideias, questionar e propor 
novas alternativas. 

 
 
 
1 

 
 
1 

 
 

10 

 
 

23 4,57 

  0,00% 2,86% 2,86% 28,57% 65,71%  
Orientação a resultados 
Agir com velocidade e sentido de urgência na 
tomada de decisões. 

 
 
 
1 

 
 
3 

 
 
7 

 
 

24 4,54 

  0,00% 2,86% 8,57% 20,00% 68,57%  
Senso relacional 
Entrar em contato com outras pessoas, 
construir redes de relação e utilizá-la como 
ajuda e apoio. 

 
 
1 

 
 
 

 
 
1 

 
 

12 

 
 

21 4,49 

  2,86% 0,00% 2,86% 34,29% 60,00%  
Liderança 
Exercer influência sobre a ação de outras 
pessoas e grupos, estimulando o 
envolvimento e a inovação. 

 
 
 
4 

 
 
1 

 
 
5 

 
 

25 4,46 

  0,00% 11,43% 2,86% 14,29% 71,43%  
Domínio de tecnologias de informação 
Utilizar as tecnologias de informação e 
comunicação de forma eficaz. 

 
 
 
2 

 
 
4 

 
 
8 

 
 

21 4,37 
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  0,00% 5,71% 11,43% 22,86% 60,00%  
Conhecimento do setor e do mercado 
Compreender as necessidades dos clientes, 
dos consumidores finais e prever tendências. 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
6 

 
 
3 

 
 

22 4,20 

  2,86% 8,57% 17,14% 8,57% 62,86%  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na percepção do total de respondentes (gestores, líderes e empregados do nível 

operacional) as competências que se destacaram no nível operacional foram: 

 

- Iniciativa: provocar mudanças, buscar soluções e padrões mais elevados de 

produtividade (4,91). 

 

- Criatividade e inovação: pensar soluções novas e diferentes para resolver 

problemas e agregar valor à empresa (4,89). 

 

- Trabalho em equipe: atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e 

estimular o desenvolvimento das pessoas (4,89). 

 

- Qualidade no trabalho: buscar excelência no trabalho e realizar a adoção de uma 

postura de aprendizagem constante (4,89). 

 

- Aprendizagem contínua: buscar e compartilhar informações úteis para a solução de 

problemas (4,86). 

 

As competências consideradas menos relevantes na perspectiva dos gestores e 

líderes foram: 

 

- Senso relacional: entrar em contato com outras pessoas, construir redes de relação 

e utilizá-las como ajuda e apoio (4,49). 

 

- Liderança: exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, 

estimulando o envolvimento e a inovação (4,46). 
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- Domínio de Tecnologia de Informação: utilizar as tecnologias de informação e 

comunicação de forma eficaz (4,37). 

 

- Conhecimento do setor e do mercado: Compreender as necessidades dos clientes, 

dos consumidores finais e prever tendências (4,20). 

 

Na percepção da totalidade dos respondentes, destacam-se os seguintes 

conhecimentos no trabalho do núcleo operacional: Produção (4,91); Processo de 

produção (4,74); Materiais e produtos (4,69); Matemática (4,57); Logística (4,54). 

 

A Tabela 12 mostra a classificação das competências pela ótica dos gestores e 

líderes. 

 

Tabela 12 
Classificação das competências pela ótica dos gestores e líderes 
 

Competências 
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a 
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a 
B

ai
xa
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M
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o
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A

lt
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Média 

n=16 1 2 3 4 5   

Iniciativa 
Provocar mudanças, buscar soluções e buscar 
padrões mais elevados de produtividade. 

    
 
 

16 5 

 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  
Criatividade e inovação 
Pensar soluções novas e diferentes para 
resolver problemas e agregar valor à empresa. 

   
 
 

1 

 
 

15 4,94 

 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 93,75%  
Aprendizagem contínua  
Buscar e compartilhar informações úteis para a 
solução de problemas. 

   
 
 

2 

 
 

14 4,88 

 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 87,50%  

Qualidade no trabalho 
Buscar excelência no trabalho a realizar e 
adoção de uma postura de aprendizagem 
constante. 

   

 
 
 

2 

 
 
 

14 4,88 
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 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 87,50%  

Tomada de decisão 
Avaliar diversas opções e selecionar a 
alternativa adequada com base nas 
circunstâncias e recursos disponíveis. 

   

 
 
 

2 

 
 
 

14 4,88 
 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 87,50%  

Trabalho  em equipe  
Atuar de forma colaborativa em equipes de 
trabalho e estimular o desenvolvimento das 
pessoas. 

   

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

14 4,88 

 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 87,50%  

Adaptabilidade e flexibilidade 
Adaptar-se rapidamente a diversas situações e 
contextos. 

  

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

14 4,81 

  0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 87,50%   

Planejamento e Organização  
Determinar metas e prioridades, especificar 
etapas, ações, prazos e recursos para alcançar 
os objetivos. 

  

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

14 4,81 
 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 87,50%  

Tolerância à pressão  
Trabalhar com determinação e perseverança em 
situações de estresse. 

   

 
 
 
3 

 
 
 

13 4,81 

  0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 81,25%   
Comunicação 
Estabelecer uma comunicação clara, escutando 
os outros e estimulando o compartilhamento de 
informações. 

  

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

13 4,75 
  0,00% 0,00% 6,25% 12,50% 81,25%   

Negociação 
Negociar os melhores acordos e criar um 
ambiente propício à colaboração, fortalecendo as 
relações. 

  

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

13 4,75 
  0,00% 0,00% 6,25% 12,50% 81,25%   

Orientação ao cliente 
Manter o foco na satisfação das expectativas e 
das necessidades dos clientes. 

  

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

13 4,75 

  0,00% 0,00% 6,25% 12,50% 81,25%   
Visão sistêmica  
Compreender as mudanças ambientais, 
identificar oportunidades e ameaças e entender 
a dinâmica da empresa. 

  

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

13 4,69 

  0,00% 0,00% 6,25% 18,75% 75,00%   

Conhecimento do setor e do mercado 
Compreender as necessidades dos clientes, dos 
consumidores finais e prever tendências. 

 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

13 4,63 
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  0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 81,25%   

Orientação a resultados  
Agir com velocidade e sentido de urgência na 
tomada de decisões. 

  

 
 
 
1 

 
 
 
4 

 
 
 

11 4,63 
  0,00% 0,00% 6,25% 25,00% 68,75%   

Pensamento crítico 
Analisar e avaliar ideias, questionar e propor 
novas alternativas. 

  

 
 
 
1 

 
 
 
4 

 
 
 

11 4,63 
  0,00% 0,00% 6,25% 25,00% 68,75%   

Energia 
Demonstrar disposição para trabalhar com 
agilidade em jornadas prolongadas  e prazos 
reduzidos, sem se deixar abater. 

  

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
 
 

10 4,56 

  0,00% 0,00% 6,25% 31,25% 62,50%   
Liderança 
Exercer influência sobre a ação de outras 
pessoas e grupos, estimulando o envolvimento e 
a inovação. 

 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 

12 4,56 
  0,00% 6,25% 6,25% 12,50% 75,00%   

Senso relacional 
Entrar em contato com outras pessoas, construir 
redes de relação e utilizá-la como ajuda e apoio. 

  

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 
 
 

10 4,56 
  0,00% 0,00% 6,25% 31,25% 62,50%   

Domínio de tecnologias de informação Utilizar 
as tecnologias de informação e comunicação de 
forma eficaz. 

 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 

11 4,44 

  0,00% 6,25% 12,50% 12,50% 68,75%   
Fonte: dados da pesquisa 

 

As competências destacadas, em primeiro lugar, pelos gestores e líderes em relação 

aos trabalhadores do núcleo operacional foram: 

 

- Iniciativa: provocar mudanças, buscar soluções e buscar padrões mais elevados de 

produtividade (5,00). 

 

- Criatividade e inovação: pensar soluções novas e diferentes para resolver 

problemas e agregar valor à empresa (4,94). 

- Qualidade no trabalho: buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de uma 

postura de aprendizagem constante (4,88). 
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- Tomada de decisão: avaliar diversas opções e selecionar a alternativa adequada 

com base nas circunstâncias e recursos disponíveis (4,88). 

 

- Trabalho em equipe: atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e 

estimular o desenvolvimento das pessoas (4,88). 

 

- Aprendizagem contínua: buscar e compartilhar informações úteis para a solução de 

problemas (4,88). 

 

As competências consideradas menos relevantes na perspectiva dos gestores e 

líderes foram: 

 

- Liderança: exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, 

estimulando o envolvimento e a inovação (4,56). 

 

- Energia: demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em jornadas 

prolongadas  e prazos reduzidos, sem se deixar abater (4,56). 

 

- Senso relacional: entrar em contato com outras pessoas, construir redes de relação 

e utilizá-la como ajuda e apoio (4,56). 

 

- Domínio de Tecnologia de Informação: utilizar as tecnologias de informação e 

comunicação de forma eficaz (4,44). 

 

Na percepção dos gestores e líderes, destacam-se os seguintes conhecimentos 

frente ao trabalho no núcleo operacional: Produção (4,94); Processo de produção 

(4,94); Materiais e produtos (4,88); Matemática (4,81); Logística (4,81). 

 

A Tabela 13 apresenta a classificação das competências na perspectiva dos 

trabalhadores do nível operacional. 

 



77 

Tabela 13  
Classificação das competências na perspectiva dos trabalhadores do nível 
operacional 
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Média 

n= 19 1 2 3 4 5   
Energia 
Demonstrar disposição para trabalhar com agilidade 
em jornadas prolongadas  e prazos reduzidos, sem 
se deixar abater. 

   

 
 
 
2 

 
 
 

17 4,89 
  0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 89,47%   

Qualidade no trabalho  
Buscar excelência no trabalho a realizar e adoção 
de uma postura de aprendizagem constante. 

   

 
 
 
2 

 
 
 

17 4,89 
  0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 89,47%   
Trabalho  em equipe 
Atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho 
e estimular o desenvolvimento das pessoas. 

   
 

 
2 

 
 

17 4,89 
  0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 89,47%   
Aprendizagem contínua  
Buscar e compartilhar informações úteis para a 
solução de problemas. 

   
 
 

3 

 
 

16 4,84 
  0,00% 0,00% 0,00% 15,79% 84,21%   
Iniciativa  
Provocar mudanças, buscar soluções e buscar 
padrões mais elevados de produtividade. 

  
 
 
1 

 
 

1 

 
 

17 4,84 
  0,00% 0,00% 5,26% 5,26% 89,47%   
Criatividade e inovação 
Pensar soluções novas e diferentes para resolver 
problemas e agregar valor à empresa. 

   
 
 

3 

 
 

16 4,84 
  0,00% 0,00% 0,00% 15,79% 84,21%   
Visão sistêmica  
Compreender as mudanças ambientais, identificar 
oportunidades e ameaças e entender a dinâmica da 
empresa. 

   

 
 

 
3 

 
 
 

16 4,84 
  0,00% 0,00% 0,00% 15,79% 84,21%   
Adaptabilidade e flexibilidade  
Adaptar-se rapidamente a diversas situações e 
contextos. 

  
 
 
1 

 
 

3 

 
 

15 4,74 
  0,00% 0,00% 5,26% 15,79% 78,95%   
Comunicação  
Estabelecer uma comunicação clara, escutando os 
outros e estimulando o compartilhamento de 
informações. 

  

 
 
 
1 

 
 
 

3 

 
 
 

15 4,74 
  0,00% 0,00% 5,26% 15,79% 78,95%   
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Orientação ao cliente 
Manter o foco na satisfação das expectativas e das 
necessidades dos clientes. 

  

 
 
 
1 

 
 
 

4 

 
 
 

14 4,68 
  0,00% 0,00% 5,26% 21,05% 73,68%   

Tolerância à pressão 
Trabalhar com determinação e perseverança em 
situações de estresse. 

 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

3 

 
 
 

14 4,58 
  0,00% 0,00% 10,53% 26,32% 63,16%   

Negociação 
Negociar os melhores acordos e criar um ambiente 
propício à colaboração, fortalecendo as relações. 

  

 
 
 
2 

 
 

 
5 

 
 
 

12 4,53 
  0,00% 0,00% 10,53% 26,32% 63,16%   

Pensamento crítico 
Analisar e avaliar ideias, questionar e propor novas 
alternativas. 

 

 
 

 
1 

 
 
 
 

 
 

 
6 

 
 
 

12 4,53 
  0,00% 5,26% 0,00% 31,58% 63,16%   

Planejamento e Organização  
Determinar metas e prioridades, especificar etapas, 
ações, prazos e recursos para alcançar os objetivos. 

  

 
 
 
2 

 
 

 
5 

 
 
 

12 4,53 
  0,00% 0,00% 10,53% 26,32% 63,16%   
Tomada de decisão  
Avaliar diversas opções e selecionar a alternativa 
adequada com base nas circunstâncias e recursos 
disponíveis. 

  

 
 
 
1 

 
 

 
7 

 
 
 

11 4,53 
  0,00% 0,00% 5,26% 36,84% 57,89%   

Orientação a resultados  
Agir com velocidade e sentido de urgência na 
tomada de decisões. 

 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 

 
3 

 
 
 

13 4,47 
  0,00% 5,26% 10,53% 15,79% 68,42%   
Senso relacional  
Entrar em contato com outras pessoas, construir 
redes de relação e utilizá-la como ajuda e apoio. 

 
 

1 
  

 
 
7 

 
 

11 4,42 
  5,26% 0,00% 0,00% 36,84% 57,89%   
Liderança  
Exercer influência sobre a ação de outras pessoas e 
grupos, estimulando o envolvimento e a inovação. 

 
 
 

3 
 

 
 

3 

 
 

13 4,37 
  0,00% 15,79% 0,00% 15,79% 68,42%   
Domínio de tecnologias de informação  
Utilizar, de forma eficaz, as tecnologias de 
informação e comunicação. 

 
 
 
1 

 
 
2 

 
 

6 

 
 

10 

 
 

4,32 
  0,00% 5,26% 10,53% 31,58% 52,63%   
Conhecimento do setor e do mercado  
Compreender as necessidades dos clientes, dos 
consumidores finais e prever tendências. 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

2 

 
 

9 3,84 

  5,26% 10,53% 26,32% 10,53% 47,37%   
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As competências destacadas como mais importantes, em primeiro lugar, pelos 

trabalhadores do núcleo operacional foram: 
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- Qualidade no trabalho: buscar excelência no trabalho a realizar e adotar uma 

postura de aprendizagem constante (4,89). 

 

- Trabalho em equipe: atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e 

estimular o desenvolvimento das pessoas (4,89). 

 

- Energia: demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em jornadas 

prolongadas  e prazos reduzidos, sem se deixar abater (4,89). 

 

Também receberam destaque as seguintes competências: 

 

- Visão sistêmica: compreender as mudanças ambientais, identificar oportunidades e 

ameaças e entender a dinâmica da empresa (4,84). 

 

- Criatividade e inovação: pensar soluções novas e diferentes para resolver 

problemas e agregar valor à empresa (4,84). 

 

- Iniciativa: provocar mudanças, buscar soluções e padrões mais elevados de 

produtividade (4,84). 

 

- Aprendizagem contínua: buscar e compartilhar informações úteis para a solução de 

problemas (4,84). 

 

As competências consideradas menos relevantes na perspectiva dos trabalhadores 

do núcleo operacional foram: 

 

- Liderança: exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, 

estimulando o envolvimento e a inovação (4,37). 

 

- Conhecimento do setor e do mercado: utilizar, de forma eficaz, as tecnologias de 

informação e comunicação (3,84). 
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- Domínio de Tecnologia de Informação: utilizar as tecnologias de informação e 

comunicação de forma eficaz (3,32). 

 

Os conhecimentos apontados como mais relevantes foram: Produção (4,89); 

Processo de produção (4,58); Materiais e produtos (4,53); Matemática (4,37); 

Logística (4,32). 

 

Na Tabela 14, sumarizam-se as competências apontadas como mais relevantes e as 

menos relevantes na percepção global, dos gestores e líderes e dos trabalhadores 

do núcleo operacional. 

Tabela 14  
Competências apontadas como as mais relevantes e as menos relevantes na 
percepção global dos gestores e líderes e dos trabalhadores do núcleo operacional 

 

Visão Competências Principais Competências 
menos importantes 

Conhecimentos requeridos 

 
 
 
 

Global 

- Iniciativa (4,91) 
- Criatividade e inovação 
(4,89) 
- Trabalho em equipe 
(4,89) 
- Qualidade no trabalho 
(4,89) 
- Aprendizagem contínua 
(4,86) 
 

- Senso relacional 
(4,49) 
- Liderança (4,46) 
- Domínio de 
Tecnologia de 
Informação (4,37) 
- Conhecimento do 
setor e do mercado 
(4,20) 

- Produção (4,91) 
- Processo de produção 
(4,74) 
- Materiais e produtos (4,69) 
- Matemática (4,57) 
-  Logística (4,54) 
 
 

 
 
 
 
 

Gestores e 
líderes 

- Iniciativa (5,00) 
- Criatividade e inovação 
(4,94) 
- Qualidade no trabalho 
(4,88) 
- Tomada de decisão 
(4,88) 
- Trabalho em equipe 
(4,88) 
- Aprendizagem contínua 
(4,88) 
 

- Liderança (4,56) 
- Energia (4,56) 
- Senso relacional 
(4,56) 
- Domínio de 
Tecnologia de 
Informação (4,44) 
 

- Produção (4,94) 
- Processo de produção 
(4,94) 
 - Materiais e produtos (4,88) 
 - Matemática (4,81) 
 - Logística (4,81) 
 

 
 
 
Empregados 

do nível 
operacional 

- Qualidade no trabalho 
(4,89) 
- Trabalho em equipe 
(4,89) 
- Energia (4,89) 
- Visão sistêmica (4,84) 
- Criatividade e inovação 

(4,84) 
- Iniciativa (4,84) 
- Aprendizagem contínua 
(4,84) 

- Liderança. (4,37) 
- Conhecimento do 
setor e do mercado 
(3,84) 
- Domínio de - 
Tecnologia de 
Informação (3,32) 
 

- Produção (4,89) 
- Processo de produção 
(4,58) 
- Materiais e produtos (4,53) 
- Matemática (4,37) 
- Logística (4,32) 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
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Pode-se notar que, na percepção dos três grupos, diversas competências foram 

apontadas como requeridas no trabalho realizado pelo núcleo operacional: iniciativa, 

criatividade e inovação, trabalho em equipe, qualidade no trabalho, aprendizagem 

contínua. A reestrutuação de processos e a necessidade de superar eventos no 

trabalho, já apontados por Le Boterf (2003) e Zarifian (2001), demandam uma 

postura ativa por parte dos empregados nas MPE’s do vestuário, abordadas no APL 

de Divinópolis. Nessa direção, a busca de competividade por meio de uma lógica 

orientada a resultados e controle de custos, própria de empresas de maior porte, 

estão presentes nessas empresas.  

 

A competência “Tomada de decisão” foi apontada como relevante por parte de 

gestores e líderes; contudo, não foi destacada pelos trabalhadores operacionais. 

Interessante notar que os respondentes a atribuíram aos trabalhadores operacionais 

que lidam com situações adversas e escassez de recursos. Já os trabalhadores do 

núcleo operacional destacaram as competências energia e visão sistêmica. Nesse 

sentido, eles sinalizam que as diversas demandas lhes exigem considerável 

dispêndio de energia na realização das atividades laborais, ao contrário do que 

expressaram os gestores e líderes. Verificou-se, também, que uma visão integrada 

das várias áreas da empresa parece essencial. Entretanto, trata-se de um enfoque 

interno na medida em que o “conhecimento do setor e do mercado” não recebeu 

destaque por parte desses respondentes.  

 

Em relação ao conjunto de conhecimentos requeridos do nível operacional, houve 

concordância dos diversos respondentes sobre:  Produção, Processo de produção, 

Materiais e produtos,  Matemática, Logística. 

 

A seguir, apresentam-se dados que expressam a percepção dos dirigentes sobre a 

influência do Fast-fashion no desenvolvimento das competências. Inicialmente, 

aborda-se a influência do modelo no nível das competências organizacionais, ou 

seja, no âmbito do próprio negócio. Essa abordagem é ampliada e procura 

evidenciar como o Fast-fashion afetou a construção de aspectos que favorecem a 

competitividade da empresa no mercado. Na sequência, o enfoque é outro. Agora 

trata-se de verificar a influência do modelo no desenvolvimento de competências 
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individuais, aquelas demandadas dos profissionais que atuam no núcleo operacional 

das MPE’s, remetendo a discussão, portanto, ao nível da pessoa. 

 

4.3.2 Influência do Fast-fashion no desenvolvimento de competências 

organizacionais e individuais 

 

Sobre a influência do Fast-fashion no âmbito das competências organizacionais, os 

entrevistados afirmaram: 

 

 - O fator principal foi a organização da empresa que gerou competências em todos 

os setores. A empresa está mais ágil e pronta para reagir às exigências do mercado. 

(Dirigente - Empresa Alfa) 

 

 - Passamos por uma reorganização em todos os setores para nos adaptar à nova 

realidade. (Dirigente - Empresa Beta) 

 

 - A principal mudança foi a aceitação do novo. (Dirigente - Empresa Gama) 

 

- Adquirimos capacidade de adaptação às mudanças de cenários econômicos e 

mercadológicos. Adquirimos pró-atividade, dinamismo, desenvolvemos lideranças 

positivas dentro da empresas; somos mais criativos, ágeis e inovadores. (Dirigente - 

Empresa Delta) 

 

 - Temos uma empresa mais controlada, ágil e preparada para enfrentar desafios. 

Houve fortalecimento da marca, fazendo com que o mercado buscasse mais nossos 

produtos, tudo isso devido ao desenvolvimento de novas coleções  em menor 

espaço de tempo. (Dirigente - Empresa Ômega) 

 

Os fragmentos destacados mostram que o Fast-fashion influenciou os ativos 

tangíveis e intangíveis que, conforme Krogh e Roos (1995), representam fontes de 

valor para o negócio. Deste ponto de vista, além das intervenções no processo 

produtivo, houve alteração na postura dos profissionais que se revelaram pró-ativos 

e dinâmicos. Algumas empresas se reconheceram mais criativas, ágeis e 

inovadoras.  No âmbito das competências organizacionais (Prahalad & Hamel, 
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1990), mesmo ao se considerar as dificuldades de defini-las com precisão, 

sobretudo, no caso das MPE’s, as afirmativas demonstram que, a partir do Fast- 

fashion, as empresas adquiriram certa flexibilidade que lhes favorece a 

produtividade e a competitividade. 

 

Já em relação à influência do Fast-fashion no desenvolvimento de competências 

individuais, os entrevistados explicaram: 

 

 - Trouxe melhorias na qualificação dos nossos colaboradores, tornando-os capazes 

de desempenhar novas tarefas e funções. (Dirigente - Empresa Alfa) 

 

 - Foi necessário quebrar paradigmas para que os trabalhadores se adaptassem ao 

Fast-fashion. Eles aprenderam e assumiram novas funções na empresa. (Dirigente - 

Empresa Beta) 

 

 - Passamos por consultorias nos diversos setores da empresa. Houve treinamento e 

capacitação da nossa mão de obra de acordo com o que o modelo Fast-fashion 

exige. Hoje, temos colaboradores focados nos objetivos da empresa frente ao 

mercado. (Dirigente - Empresa Gama) 

 

 - Temos profissionais mais capacitados; houve desenvolvimento de lideranças; 

proatividade entre a equipe; melhorou a comunicação, o entrosamento entre eles e o 

desenvolvimento profissional como um todo. (Dirigente - Empresa Delta) 

 

 - Hoje nossos colaboradores estão atentos às mudanças e são mais capacitados, 

principalmente com relação ao planejamento, controle e operacionalização dos 

maquinários. Temos colaboradores multifuncionais. (Dirigente - Empresa Ômega) 

 

A contribuição do Fast-fashion, em termos de desenvolvimento de competências 

individuais se expressa, de forma mais intensa, em termos de capacitação da mão 

de obra. O modelo requer novas posturas do trabalhador frente às alterações na 

dinâmica do trabalho e atenção em relação aos eventos que interferem na produção.  
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4.4 Desafios inerentes ao Fast-fashion 

 

Os dirigentes destacaram os seguintes desafios relacionados à abordagem do Fast-

fashion: 

 

 - A ruptura com o modelo antigo de gestão, capacitação de mão de obra e recursos 

financeiros para aquisição de maquinário. (Dirigente - Empresa Alfa) 

 

 - Estar conectado com o mercado global; contratar profissionais capacitados e a 

captação de recursos financeiros. (Dirigente - Empresa Beta) 

 

 - Em primeiro lugar, a qualificação da mão de obra. O capital humano tem que ser 

diferenciado. Não dá para ficar com “meio-termo”. O desafio do Fast-fashion exige 

que tenhamos comunicação eficiente e rápida, além de  produtividade. O desafio 

maior é produzir e comercializar em tempo hábil o que  o mercado precisa. (Dirigente 

- Empresa Gama) 

 

 - A capacitação e a retenção da mão de obra. Equilíbrio entre o desenvolvimento 

das coleções e a produção de forma rápida e eficaz, no tempo que o mercado exige. 

A concorrência com outros mercados mais competitivos. (Dirigente - Empresa Delta) 

 

 - O principal deles foi a resistência às mudanças; a capacitação de mão de obra; a 

mudança do modelo anterior para o modelo Fast-fashion. (Dirigente - Empresa 

Ômega) 

 

Nota-se que os principais desafios dizem respeito à necessidade de gerar ruptura 

com o modelo tradicional e superar resistências. Trata-se de um ponto relevante na 

medida em que os trabalhadores devem estar abertos para enfrentar os impasses 

que, certamente, surgirão no desenrolar da produção. A capacitação foi outro 

desafio mencionado, além da escassez de recursos financeiros. Esses problemas 

são clássicos no âmbito da MPE’s do país. Contudo, pode-se observar que, 

conforme os dados anteriormente registrados, as empresas encontraram no Fast-

fashion uma possibilidade de dinamizar seus sistemas produtivos e potencializar os 

resultados do negócio.  
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Neste ponto, cabe uma síntese dos resultados obtidos. Nota-se que  as cinco 

empresas pesquisadas, no APL de Divinópolis, possuem entre 19 e 35 empregados, 

caracterizando-as como micro e pequenas empresas, conforme a classificação 

adotada pelo SEBRAE. Todas as empresas pesquisadas são adeptas da 

abordagem do Fast-fashion.  

 

Os segmentos de atuação dessas empresas, considerando-se o tipo de produto 

produzido, são: três empresas produzem coleções voltadas apenas ao público 

feminino e duas empresas produzem coleções para o público feminino e  o 

masculino. 

  

Conforme a Tabela 14, observou-se que as competências que se destacaram 

revelam-se relevantes no ambiente operacional. Deve-se considerar que no contexto 

das MPE’s do APL e, em especial, das empresas analisadas, a dinâmica de trabalho 

tem sido, constantemente, afetada por reestruturações e adequações na 

organização do trabalho. Trata-se de um ambiente em transformação no qual o 

desempenho dos empregados torna-se determinante. A disposição para enfrentar 

situações novas e resolver os problemas que surgem é requerida dos trabalhadores 

nessas MPE’s.   

 

Notou-se que a influência da abordagem do Fast-fashion na organização do 

trabalho, nessas empresas, materializou-se por meio das seguintes intervenções: 

 

• Capacitação da mão de obra empregada. A adoção do Fast-fashion estimulou 

o desenvolvimento dos profissionais e aprendizagem de novas funções. 

Observou-se, ainda, esforços de treinamento e a busca de maior capacitação 

para o trabalho. 

•  Implantação das células de costura no setor de produção. Essa forma de 

organização favorece a eficiência produtiva e a confecção de lotes menores 

de produtos. Estimula, ainda, a multifuncionalidade. As costureiras, que antes 

operavam uma ou duas máquinas, passaram a operar todas as máquinas 

dispostas no layout celular.  
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• Na etapa de pilotagem, a cronometragem do tempo médio de cada fase do 

processo e o dimensionamento da sequência de montagem do produto gerou 

economia na alocação de recursos.   

• Após a produção da peça piloto (primeira peça), a utilização da ficha técnica 

do produto associada aos tempos de produção, possibitou o cálculo do preço 

final da peça e o estudo da viabilidade do produto que poderá, ou não, ser 

incluído na coleção.  

• As empresas pesquisadas investiram na modernização do maquinário. 

• Em algunas casos, foi criado o setor de Planejamento e Controle da Produção 

– PCP. 

• Foram criadas parcerias com atores externos, como o SEBRAE, que ofertou 

consultoria industrial. 

• A abordagem do Fast-fashion estimulou uma postura mais preventiva por 

parte das empresas no que se refere à alocação de recursos, além de 

imprimir mais agilidade na resolução de problemas.  

• A abordagem contribuiu para aumentar a velocidade na criação de novos 

produtos e coleções, bem como no tempo de atravessamento dos produtos 

na produção. 

 

Os diversos desafios apontados dizem respeito às dificuldades, geralmente, 

enfrentadas por MPE’s, a saber: escassez de recursos financeiros, elevada 

concorrência, baixa capacitação da mão de obra. Contudo, deve-se destacar o 

processo de mudança gerado pelo Fast-fashion nessas empresas. Nas MPE’s 

investigadas, a ruptura com o antigo modelo de gestão e a busca de equilíbrio no 

desenvolvimento e na produção de coleções demandaram mudança de mentalidade. 

Esse aspecto foi mencionado com um desafio complexo. 
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5 Considerações finais 

 

O estudo realizado teve por objetivo geral analisar como a abordagem do Fast-

fashion influencia a construção de competências organizacionais, individuais e no 

processo produtivo de MPE’s do vestuário, no APL de Divinópolis. Verificou-se que a 

abordagem do Fast-fashion foi assimilada pelas empresas analisadas e tem 

influenciado a permanente construção de competências nos níveis organizacional, 

individual, bem como no processo produtivo. A pesquisa realizada evidenciou que os 

impactos do modelo na organização do trabalho e na gestão da produção 

reconfiguraram a dinâmica do trabalho nessas empresas.  

 

Não sem desafios e críticas, o Fast-fashion tem se revelado uma alternativa para 

potencializar a competitividade das empresas no APL de Divinópolis. Os dirigentes 

afirmaram que, no atual cenário, os efeitos da conjuntura econômica e os efeitos da 

crise global têm afetado o APL e as empresas têm enfrentado diversos desafios 

relacionados à inadimplência e acirramento da concorrência. Com a competitividade 

do mercado, amplamente globalizado, principalmente no setor do vestuário, torna-se 

extremamente importante a construção de competências,  visando ao fortalecimento 

da organização. 

 

Em relação ao primeiro objetivo específico da pesquisa, no que se refere à 

caracterização do Fast-fashion na percepção dos dirigentes das MPE’s investigadas, 

verificou-se que os entrevistados demonstram clareza acerca da noção e dos 

pressupostos do modelo. Notou-se, entretanto, que a ênfase recai sobre aspectos 

circunscritos à esfera da produção e, nesse sentido, seria interessante ampliar a 

visão sobre o modelo. A literatura especializada sinaliza o potencial do Fast-fashion 

como uma abordagem que extrapola o mero ambiente interno das empresas e que 

requer uma visão sistêmica de toda a cadeia produtiva. Pressupõe o 

estabelecimento de parcerias e conexões logísticas que favoreçam a colocação de 

produtos no mercado em tempo hábil. 

 

O segundo objetivo específico refere-se à descrição das alterações provocadas pelo 

Fast-fashion na organização do trabalho. Neste sentido, o modelo possibilitou maior 

integração entre as diversas etapas do processo e estimulou a aquisição de 
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maquinário adequado, tornando mais robusta a infraestrutura produtiva. Para além 

de aspectos físicos, o Fast-fashion possibilitou significativos avanços no âmbito da 

gestão dessas MPE’s. Por meio de consultorias especializadas, tornaram-se mais 

profissionalizadas por meio da apreensão de expertise em PCP e utilização de 

softwares específicos. A organização em células tem sido um arranjo adequado para 

essas empresas. 

 

O terceiro objetivo específico consiste em identificar as competências profissionais 

atualmente requeridas no núcleo operacional. Notou-se que, de forma geral, as 

competências requeridas em contextos de instabilidade e complexidade discutidas 

na literatura também se revelam necessárias no contexto das MPE’s analisadas. A 

lógica da produção rápida impõe um ritmo acelerado aos trabalhadores e requer 

deles uma postura comprometida com a qualidade e com os resultados. Assim como 

o maquinário e sua disposição sofrem mudanças constantes para atender às 

demandas que surgem, requer-se dos trabalhadores a capacidade de mudar suas 

posturas e agir com criatividade orientados à aprendizagem contínua. A necessidade 

de superar os eventos, discutidos por Zarifian (2001), exige flexibilidade e certa 

autonomia para tomar decisões em sua esfera de atuação. Os conhecimentos 

indicados como relevantes são de natureza bastante distinta. Os trabalhadores 

devem dominar conhecimentos relacionados à produção, aos sistemas de trabalho 

específicos com os quais lidam, às características dos materiais e aos produtos 

fabricados, à logística e à aplicação dos cálculos matemáticos. Deve-se levar em 

consideração que o quadro funcional dessas empresas tem sido, historicamente, 

constituído de trabalhadores com baixa qualificação profissional e que apresentam, 

quase sempre, restrições em termos de formação. 

 

O quarto objetivo diz respeito à identificação da influência  do Fast-fashion no 

desenvolvimento das competências. Nessa direção, foram analisados os níveis 

organizacional e individual. No plano das competências organizacionais, algumas 

empresas reconheceram a influência do modelo na mudança de postura da empresa 

perante o mercado. Admitiram que o Fast-fashion estimulou iniciativas que tornaram 

suas empresas mais ágeis, dinâmicas e flexíveis. Trata-se de uma característica 

relevante tendo em vista a  necessidade que essas MPE’s têm de acompanhar as 
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nuances do mercado e se adaptar para atender às múltiplas demandas do setor, o 

acompanhamento das tendências  da moda e o lançamento de novas coleções. 

 

As competências organizacionais, conforme apontado pela literatura, apoiam-se nas 

competências do indivíduo. A contribuição do modelo para o desenvolvimento de 

competências profissionais requeridas dos trabalhadores materializou-se na 

capacitação da mão de obra. Dessa forma, as empresas têm investido na formação 

de seu quadro funcional e possibilitado aos trabalhadores a aprendizagem de novas 

atividades. A lógica da multifuncionalidade contribuiu para o melhor aproveitamento 

da força de trabalho que passa a desempenhar diversas atribuições. Do ponto de 

vista do empregado, essa lógica lhe possibilita incrementar seu leque de funções, 

potencializando sua empregabilidade. Dessa forma, pode-se inferir que o modelo 

possibilita, em certa medida, ganhos econômicos para a empresa e ganho social 

para o trabalhador, ao lhe favorecer a mobilidade no campo profissional. 

 

O quinto objetivo específico consiste em identificar os desafios inerentes à 

abordagem do Fast-fashion. Foram mencionados desafios clássicos que fazem parte 

do contexto das MPE’s no País, tais como escassez de recursos financeiros e baixa 

capacitação dos trabalhadores. Contudo, de forma geral, as empresas mencionaram 

a dificuldade de superar as práticas tradicionais de produção e manter uma postura 

aberta ao novo modelo. Certamente, trata-se de uma empreitada complexa na 

medida em que as constantes intervenções no espaço produtivo geram certa 

ansiedade por parte dos trabalhadores que passam a ser regidos por sistemas de 

controle mais efetivos com foco na dinamização da produção e consecução dos 

resultados do negócio.  

 

O estudo revelou que, nessas empresas, o Fast-fashion introduz uma lógica de 

gestão que mescla aspectos de diversas abordagens do campo da administração. 

Os métodos como o estudo de tempos e movimentos, a cronometragem e a 

determinação do tempo médio de produção de peças utilizados há tempos por 

Taylor parecem bastante adequados e atuais. De fato, considerando-se a origem 

familiar dessas empresas e a carência de uma gestão profissionalizada, faz-se com 

que práticas tidas como rudimentares sejam aplicadas com significativos ganhos de 

produtividade. A racionalização de processos e alterações de layout também se 
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revelaram práticas eficientes. Por outro lado, a instituição de células de costura 

remete à abordagem sociotécnica e aos pressupostos que embasam a gestão da 

qualidade. Nelas estimula-se a multifuncionalidade, a integração e a autonomia dos 

trabalhadores na resolução de problemas.  

 

A organização do trabalho nas empresas participantes gerou competências 

organizacionais e individuais, preparando-as para suportar o momento atual que, de 

certa forma, é um cenário econômico desfavorável. A situação inversa poderia 

contribuir para a extinção dessas empresas, como ocorreu em diversas empresas do 

setor que não estavam preparadas, no mesmo APL. 

 

O momento atual que o país atravessa enfraqueceu, de certa forma, a indústria em 

geral e do vestuário em particular e, consequentemente, o APL de Divinópolis, mas, 

seguramente, tais intervenções estratégicas e inovadoras implantadas nas 

empresas pesquisadas contribuíram para a sobrevivência, deixando-as menos 

vulneráveis e mais preparadas e dispostas a buscar novos arranjos e oportunidades 

que as tornarão mais competitivas. 

 

No âmbito das MPE's do vestuário, a noção de Fast-fashion estimula a 

profissionalização, como ocorreu nas empresas pesquisadas. Há uma preocupação 

com a reorganização da produção de uma forma mais racional, mais econômica, 

mais eficiente que favorecem as competências do negócio, bem como as 

competências dos indivíduos.  

 

A pesquisa foi de extrema importância porque revelou a realidade de cinco 

empresas que adotaram o Fast-fashion como estratégia competitiva. Mostrou que 

não basta importar um modelo de sucesso no mundo da moda sem estar preparado. 

É preciso inovar sempre, construir competências organizacionais e individuais para 

sobreviver e alcançar êxitos num cenário de muita instabilidade e altamente mutável. 

 

Finalmente, o Fast-fashion potencializou certa circularidade entre estratégias, 

resultados e pessoas. Mediada pela esfera da produção, essa relação se torna 

dinâmica e mais potente na medida em que a força de trabalho aprimora suas 

competências e torna-se capaz de agregar valor às empresas. Nota-se a presença 
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de um modelo de gestão híbrido nessas empresas e que reúne aspectos 

diferenciados, pautado na perspectiva de uma integração sistêmica entre objetivos 

do negócio e ações individuais. Nesse sentido, por meio do Fast-fashion, as 

competências se constroem numa lógica na qual, conforme afirmaram Krogh e Roos 

(1995), os ativos tangíveis e intangíveis são visualizados como fontes de valor e os 

recursos internos devem passar a ser vistos e aplicados de forma estratégica.  

 

Embora a pesquisa realizada tenha demonstrado a influência positiva do Fast-

fashion no desenvolvimento de competências organizacionais e individuais nas 

empresas acessadas, deve-se considerar que o modelo não deve ser tomado como 

panaceia. Sua adoção requer reflexões consistentes acerca de suas possibilidades e 

limites, além da necessária adequação do modelo no âmbito de cada empresa. 

Nota-se que as críticas que pairam sobre a abordagem derivam mais de disfunções 

decorrentes da implantação do Fast-fashion do que de inconsistências instrínsecas 

ao próprio modelo.  

 

No caso das empresas pesquisadas, o Fast-fashion representa uma alternativa 

promissora do ponto de vista da competitividade. O modelo alavancou a 

produtividade e estimulou a formação de competências em diversos níveis. Nesse 

sentido, revelou-se uma abordagem que merece destaque no contexto do referido 

APL e que, no âmbito das MPE’s, gerou diferenciais importantes em relação ao 

processo produtivo e à gestão da empresa com foco na produtividade e na 

superação dos desafios inerentes ao contexto competitivo.  

 

O número de empresas envolvidas pode ser apontado como uma limitação da 

pesquisa realizada, embora esteja em conformidade com a natureza do estudo.  

 

Sugerem-se pesquisas futuras sobre o tema com foco nos seguintes aspectos: 

 

- perspectiva do consumidor; 

- redes de aprendizagem sobre o tema no referido APL; 

- mensuração da eficiência das técnicas empregadas na produção. 
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Apêndices 

 

Apêndice I – Modelo de Questionário 

 

QUESTIONÁRIO 

Prezado(a) colega ,           

Sou aluno do curso de Mestrado Profissional em Administração da FPL. No 

momento, estou coletando dados para concluir minha dissertação. Conto com sua 

colaboração! Por favor, responda às questões propostas. 

Muito obrigado!           

Paulo Dias           

            

Considerando o trabalho operacional, marque um X para 

indicar o grau de importância de cada competência. 
S

em
 im

po
rt

ân
ci

a 

Im
po

rt
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ci
a 
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M
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 A

lta
 

Im
po

rt
ân

ci
a 

A
lta

 

  1 2 3 4 5 

Adaptabilidade e flexibilidade 

          Adaptar-se rapidamente a diversas situações e contextos. 

Aprendizagem contínua 

          

Buscar e compartilhar informações úteis para a solução de 

problemas. 

Iniciativa 

          

Provocar mudanças, buscar soluções e padrões mais 

elevados de produtividade. 

Comunicação 

          

Estabelecer uma comunicação clara, escutando os outros e 

estimulando o compartilhamento de informações. 

Conhecimento do setor e do mercado           
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Compreender as necessidades dos clientes, dos 

consumidores finais e prever tendências. 

Criatividade e inovação 

          

Pensar soluções novas e diferentes para resolver problemas 

e agregar valor à empresa. 

Domínio de tecnologias de informação 

          

Utilizar, de forma eficaz, as tecnologias de informação e de 

forma eficaz. 

Energia 

          

Demonstrar disposição para trabalhar com agilidade em 

jornadas prolongadas  e prazos reduzidos, sem se deixar 

abater. 

Liderança 

          

Exercer influência sobre a ação de outras pessoas e grupos, 

estimulando o envolvimento e a inovação. 

Negociação 

          

Negociar os melhores acordos e criar um ambiente propício 

à colaboração, fortalecendo as relações. 

Orientação a resultados 

          

Agir com velocidade e sentido de urgência na tomada de 

decisões. 

Orientação ao cliente 

          

Manter o foco na satisfação das expectativas e das 

necessidades dos clientes. 

Pensamento crítico 

          

Analisar e avaliar ideias, questionar e propor novas 

alternativas. 

Planejamento e Organização 

          

Determinar metas e prioridades, especificar etapas, ações, 

prazos e recursos para alcançar os objetivos. 

Qualidade no trabalho 

          Buscar excelência no trabalho a realizar e adoção de uma 
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postura de aprendizagem constante. 

Senso relacional           

Entrar em contato com outras pessoas, construir redes de 

relação e utilizá-la como ajuda e apoio.           

Tolerância à pressão 

          

Trabalhar com determinação e perseverança em situações 

de estresse. 

Tomada de decisão 

          

Avaliar diversas opções e selecionar a alternativa adequada 

com base nas circunstâncias e recursos disponíveis. 

Trabalho  em equipe  

          

Atuar de forma colaborativa em equipes de trabalho e 

estimular o desenvolvimento das pessoas. 

Visão sistêmica 

          

Compreender as mudanças ambientais, identificar 

oportunidades e ameaças e entender a dinâmica da 

empresa. 

            

      

Cite outras competências demandadas no trabalho operacional. 

            

            

Marque um X para indicar o grau de importância de cada um 

dos seguintes conhecimentos no trabalho operacional. 
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A
lta

 

 1 2 3 4 5 

Custos           

Finanças           

Informática           



101 

Logística           

Produção           

Matemática           

Redação           

Materiais e produtos           

Processo de produção           

      

Cite outros conhecimentos utilizados na realização do 

trabalho operacional.           

            

      

Caracterização do respondente:      

Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino      

Idade:      

Tempo de experiência na área:      

Grau de escolaridade:       

(   ) ensino fundamental   (   ) ensino médio  (   ) ensino superior 

incompleto  (   ) ensino superior completo  (   ) pós-graduação    

      

Muito Obrigado!      
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Apêndice II – Roteiro de Entrevista 

 

 

1 Caracterize o cenário mercadológico das empresas do APL no atual contexto.  

  

2 Quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas? 

  

3 Você conhece a expressão Fast-fashion? O que ela significa? 

  

4 A noção de Fast-fashion causou algum tipo de mudança nas empresas do 

APL? Comente. 

  

5 O modelo do Fast-fashion provocou alguma mudança na empresa? Explique. 

  

6 Houve impacto em alguma das seguintes dimensões: Financeira, Cliente, 

Processo, Empregados? Comente. 

  

7 O Fast-fashion afetou a organização do trabalho (tecnologia, maquiário, 

processos, dinâmica de trabalho) na empresa? Explique. 

  

8 O Fast-fashion estimulou o desenvolvimento de alguma competência 

organizacional,  ou seja, no nível do negócio?  Explique. 

  

9 O Fast Fashion estimulou o desenvolvimento de competências profissionais 

por parte dos trabalhadores?  Explique. 

  

10 Quais são os desafios enfrentados em relação ao modelo do Fast-fashion? 

Explique. 


