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RESUMO 
 

O presente trabalho apresenta a criação de uma marca de roupas femininas            
sustentável, um plano de comunicação para sua inserção no mercado e a criação             
uma coleção inspirada em aves. Para a criação da coleção foram necessários            
estudos sobre correntes sustentáveis dentro da moda e para a criação da marca e              
seu plano de comunicação foram feitos estudos sobre a realidade das micro e             
pequenas empresas e micro e pequenos empreendedores do ramo da moda no            
estado de São Paulo e um breve estudo do ambiente online de três marcas que               
desenvolvem o conceito da sustentabilidade em suas coleções. 
 
 
Palavras-chave: moda, comunicação estratégica, upcycling, slow-fashion ,      
comunicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 

 
The present work presents the creation of a sustainable feminine clothing brand, a             
communication plan for its insertion in the market and the creation of a collection              
inspired by birds. For the creation of the collection, it was necessary to study              
sustainable chains within fashion and for the creation of the brand and its             
communication plan, studies were made on the reality of micro and small companies             
and micro and small entrepreneurs in the fashion industry in the state of São Paulo               
and a brief study of the online environment of three brands that develop the concept               
of sustainability in their collections. 
 
 
Keywords: fashion, strategic communication, upcycling, slow-fashion,      
communication. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

Digital Influencer: Influenciadora digital 

Fast-Fashion: Produção de moda rápida, as suas peças são feitas em massa e em              

ritmo acelerado 

MPE: Micro e pequena empresa 

MPI: Micro e pequeno empreendimento 

Slow-fashion: Produção de moda lenta, que faz uso de mão-de-obra justa, é o             

oposto do fast-fashion . 

Upcycling: é a transformação de materiais que não eram valorizados em novos            

produtos, é ressignificar algo através de um processo criativo. 

Hashtag: Consiste de uma palavra-chave antecedida pelo símbolo #, utilizada para           

indexar os conteúdos publicados nas redes sociais.  
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1 INTRODUÇÃO 

Esse projeto apresenta a criação da Marca SILO, micro e pequena empresa            

do ramo da moda que produz roupas femininas. O conceito básico é o da              

sustentabilidade. A inserção no mercado se dá por meio de um plano de             

comunicação, para que futuramente torne-se um empreendimento conhecido pelos         

produtos oferecidos, assim como uma marca coerente com seus valores. Além do            

plano de comunicação, será realizado um estudo sobre sustentabilidade e, a partir            

daí será criada e confeccionada uma coleção de roupas, intitulada “Tesouros da            

Floresta”, composta por duas peças de roupa (um vestido e uma blusa) inspiradas             

em aves. 

Dentre as principais etapas para a realização do projeto estão a criação da             

identidade visual da marca. Inclui-se a delimitação da missão, visão e valores,            

análise do cenário em que a SILO se encontra (micro e pequenas empresas e micro               

e pequenos empreendedores do setor da indústria da confecção e do comércio do             

vestuário do estado de São Paulo). Também, um breve estudo do comportamento            

online de três marcas sustentáveis brasileiras. Após o levantamento desses dados           

será realizada a análise SWOT do cenário em questão para que seja feito o              

diagnóstico e a proposição de ações que sanem as dificuldades e explore as             

oportunidades do meio em questão. O plano de comunicação elaborado com base            

nesses estudos será aplicado à marca SILO. 

Como justificativa da relevância do projeto, com base na pesquisa feita pelo            

catálogo virtual da Biblioteca do Campus de Bauru, os trabalhos de conclusão de             

curso “TCC” que relacionam Comunicação e Moda são muito poucos (“Moda: um            

espaço de atuação para o relações-públicas”, de 1997, “Sete dias na moda: São             

Paulo Fashion Week na mira da mídia”, de 2007, “A moda na mídia: nasce um novo                

jornalismo”, de 2005, e “Moda, mídia e identidade: Uma análise jornalística da coluna             

Noite Ilustrada”, de 2005). Portanto, o presente projeto busca apresentar um tema            

pouco discutido no âmbito acadêmico das Relações Públicas como a Moda, em            

especial a Moda Sustentável, e discutir a importância do pensamento estratégico no            

processo de empreendedorismo, mapeando caminhos para divulgação de uma         



coleção baseada na sustentabilidade. O intuito é ampliar os conceitos para o cenário             

da Comunicação. 

O desenvolvimento do produto (coleção de roupas femininas) é parte de um            

processo de comunicação estratégica, já que a concepção das peças inclui estudo            

de materiais, referências e públicos que vão de encontro com a concepção da             

marca. Essa criação em Moda tem como objetivo atender à demanda de uma             

parcela da sociedade que se importa com o meio ambiente e que, nem por isso,               

abre mão de peças bonitas, requintadas e dentro da moda, além de trazer o              

pensamento estratégico das Relações Públicas para atender às questões da          

competitividade. 

A necessidade de se olhar para a produção e o consumo sustentável se deve              

por inúmeros motivos, dentre eles estão a escassez de recursos naturais, poluição            

do ar, insegurança alimentar, poluição da água, sofrimento animal, mudanças          

climáticas e abusos de direitos humanos. 

Segundo uma matéria publicada no site da BBC , a indústria da moda ocupa             1

o 2º lugar no ranking das indústrias mais poluentes, perdendo lugar apenas para a              

do petróleo, isso se deve à utilização de matérias-primas para a elaboração de             

roupas que causam um grande impacto na natureza. Estima-se que sejam utilizados            

70 milhões de barris de petróleo e derrubadas 70 milhões de árvores para suprir as               

necessidades anuais respectivamente de poliéster e viscose (material feito a partir           

da celulose). Inclusive o algodão, uma das fibras mais usadas na indústria, exige             

utilização de grandes quantidades de substâncias tóxicas na hora de seu cultivo, e             

até mesmo o algodão orgânico utiliza grande quantidade de água para produzir uma             

simples peça. De acordo com a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil), os             2

resíduos da indústria têxtil no Brasil chegam à 175 mil toneladas/ano e não são              

descartados corretamente, muitas vezes esses resíduos acabam indo para o lixo           

1 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-39253994>, acesso em 09/07/2018 
 
2 Disponível em: <http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor>, acesso em 09/07/2018 
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comum, o que caracteriza um dos principais problemas da indústria da moda, e não              

é restrito somente ao Brasil.  

Segundo Alison Gwilt: 
De acordo com o relatório Well Dressed? The Present and Future           
Sustainability of Clothing and Textiles in The United Kingdom [Bem vestido?           
O presente e o futuro da sustentabilidade do vestuário e dos têxteis no             
Reino Unido] (Universidade de Cambridge, Institute for Manufacturing,        
2006), há cerca de 2,35 milhões de toneladas de têxteis desperdiçados só            
no Reino Unido no período de um ano. Desses, 74% são enviados aos             
aterros sanitários e 26% são divididos em partes iguais entre a recuperação            
de materiais e a incineração. (GWILT: 2014, p.17). 

 
Figura 1. Impactos ambientais da moda 

 
Fonte:  Moda Sustentável: Um guia prático, de Alison Gwilt  

 
Figura 2. Impactos ambientais da moda 

 
Fonte: Moda Sustentável: Um guia prático, de Alison Gwilt  

 

As figuras 1 e 2 acima mostram todas as etapas do ciclo de vida de uma                

peça, desde os materiais até o descarte, e suas respectivas repercussões no meio             

ambiente. Embora possa se pensar que os impactos ambientais são somente           

gerados no início da vida de uma peça isso é uma inverdade já que todas as etapas                 

do tempo de vida de uma peça resultam em impactos. 



Refletindo acerca desse cenário o presente projeto apresenta uma coleção           

de roupas sustentáveis que propõe alternativas para diminuir os impactos ambientais           

na produção em moda. Ressalta-se a mudança de uso dos materiais (peças serão             

refeitas e ressignificadas), do processo de manufatura das peças (emprego de           

produção desacelerada e condições dignas de trabalho), da distribuição e varejo           

(uma loja física e loja online ), do uso (as peças são bordadas, o que conduz a                

lavagem à mão ou à seco, que geram economia de água) e do descarte (como são                

peças únicas, aposta-se na criação de um vínculo com o consumidor, o que             

dificultaria um descarte). 

 

2 SUSTENTABILIDADE 

Vivemos em um planeta com bilhões de habitantes e todos, de alguma forma,             

transformam a natureza visando adaptação. A revista online Época Negócios          3

registrou em 1º de janeiro de 2018 o número de 7.444.443.881 habitantes. 

A sociedade de consumo, que surgiu após a criação do modo de produção             

industrial instituído pela Revolução Industrial, que acelerou os meios de produção e,            

para que a população menos abastada consumisse o suficiente para suprir os            

excedentes de produção, instigou-se a necessidade de consumo para além dos itens            

de subsistência) e do modelo econômico vigente (capitalismo, na grande maioria dos            

países do globo e, de acordo com a definição econômica e sociológica do dicionário              

do Google é um “sistema social em que o capital está em mãos de empresas               4

privadas ou indivíduos que contratam mão de obra em troca de salário”) os recursos              

naturais se tornam cada vez mais escassos.  

Dessa forma, faz-se imprescindível o estudo, a apresentação e proposição de           

soluções que diminuam os impactos causados pelos pontos apresentados acima,          

3 Disponível em: 
<https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2017/12/estes-serao-os-paises-mais-populosos-d
e-2018.html>. Acesso 25/08/2018 
 
4 Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=capitalismo&oq=capitalismo&aqs=chrome..69i57j0l5.5424j0j
4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acesso 25/08/2018 
 

https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2017/12/estes-serao-os-paises-mais-populosos-de-2018.html
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2017/12/estes-serao-os-paises-mais-populosos-de-2018.html
https://www.google.com.br/search?q=capitalismo&oq=capitalismo&aqs=chrome..69i57j0l5.5424j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=capitalismo&oq=capitalismo&aqs=chrome..69i57j0l5.5424j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


essas soluções que visam ajudar o planeta são denominadas ações sustentáveis           

que visam a sustentabilidade. 

Sustentabilidade é, segundo o dicionário Dicio online “conceito que,         5

relacionando aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, busca suprir as          

necessidades do presente sem afetar as gerações futuras. Qualidade ou          

propriedade do que é sustentável, do que é necessário à conservação da vida.”             

Portanto, entende-se que ser sustentável é refletir sobre as ações do hoje visando             

causar os menores impactos possíveis no futuro.  

De acordo com os estudos de Dovers e Handmer sustentabilidade é: 
[…] a capacidade de um sistema humano, natural ou misto resistir ou se             
adaptar à mudança endógena ou exógena por tempo indeterminado, e,          
além disso, o desenvolvimento sustentável é uma via de mudança          
intencional e melhoria que mantém ou aumenta esse atributo do sistema, ao            
responder às necessidades da população presente. (1992, apud SARTORI,         
LATRÔNICO e CAMPOS, 2014, p.1) 

 
Já para Elkington (1994, apud SARTORI, LATRÔNICO e CAMPOS, 2014, p.2)            

sustentabilidade é “o equilíbrio entre os três pilares: ambiental, econômico e social”.            

E, de acordo com o relatório “Nosso Futuro Comum” publicado pela Comissão de             

Brundtland (Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que          

ocorreu em abril de 1987), informação disponível no site da ONU no Brasil “O              6

desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades         

atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias            

necessidades.” 

Dessa forma, pode-se concluir que para se alcançar a sustentabilidade é           

necessário passar por uma mudança de pensamento que visa um desenvolvimento           

sustentável, que leva em conta a reflexão das ações no hoje, nos seus reflexos no               

futuro, incluindo os fatores ambientais, econômicos e sociais. 

2.1 Moda sustentável e o desenvolvimento do consumidor consciente 

Segundo Beck (1999, pg.29): “Já vivemos há tempos em uma sociedade           

mundial , ao menos no sentido de que a ideia de espaços isolados se tornou fictícia.               

5 Disponível em: <https://www.dicio.com.br/sustentabilidade>. Acesso 25/08/2018 
6  Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso 16/08/2018 
 

https://www.dicio.com.br/sustentabilidade
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/


Nenhum país, nenhum grupo pode se isolar de outros ”. Os processos de            

globalização levaram os padrões culturais dos centros capitalistas dominantes para          

o resto do mundo, dessa forma, seus hábitos de consumo também foram            

exportados, criando uma sociedade sedenta por novidades, o modelo de produção           

em massa e o esgotamento ambiental. No âmbito da moda Alison Gwilt também cita              

esse fenômeno: 
Como sociedade, a obsessão pelo consumo de bens de moda gerou um            
crescimento enorme na moda de produção em massa, em especial na moda            
rápida, cujo foco é trazer as tendências apresentadas nas passarelas da           
moda aos centros comerciais o mais rápido possível. (GWILT, 2014, p.14) 
 

Esse modelo de produção e consumo gerou diversos prejuízos para o meio            

ambiente, poluição do ar, dos rios, intensa produção de lixo e problemas sociais,             

como trabalhos em condições que beiram a escravidão por conta dos baixos salários             

e com grandes jornadas. 

Todo esse sistema gerou um esgotamento do planeta e dessa forma surgiram            

propostas contra esse modelo de consumo. Para Alison Gwilt essa corrente           

inovadora e a favor da produção e do consumo sustentável começou a se articular              

nos anos 60, ganhou influência com a formação de consumidores ambientalmente  

corretos, nos anos 80, e, finalmente, nos anos 90 foi defendida por designers             

ecológicos: 
Nos anos 1990, o “eco design” era defendido por designers ambientalmente           
corretos enquanto surgia um mercado crescente de consumidores com         
consciência social e ambiental, que davam preferência às marcas         
credenciais ambientais como a de calçados Birkenstock. A indústria da          
moda começava, então, a se aventurar no conceito do ambientalismo e da            
moda ecologicamente correta […]. (GWILT, 2014, p.19). 
 

A sociedade contemporânea pós-moderna apresenta diversos movimentos       

contra correntes consumistas, e a preocupação com o meio ambiente foi palco de             

diversas discussões e despertou um maior senso crítico da população em geral, em             

meio a esse cenário ganha destaque a corrente do consumo consciente, ou também             

chamado “Consumo Verde”. Os adeptos e simpatizantes dos movimentos         

sustentáveis têm estilos de vida bastante condizentes com os ideais da           

sustentabilidade e, como consumidores, levam em conta fatores como a procedência           

das matérias-primas, os processos de produção, as condições de trabalho dos           

envolvidos e o impacto ambiental gerado. Isso pode ser confirmado pelos estudos            



feitos pelo SEBRAE que indicam a existência de quatro fatores que influenciam no             7

ato da compra de um produto, sendo eles: culturais (cultura, subcultura e classe             

social), sociais (grupos de referência, família, papéis e posições sociais), pessoais           

(idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, condição econômica, estilo de vida e              

personalidade) e psicológicos (motivação, percepção, aprendizagem e crenças e         

atitudes). 

Com a mudança no perfil do consumidor, as empresas estão cada vez mais             

se adequando a esse modelo de mercado e de consumo, buscando novas formas de              

convencimento de seus clientes é em meio a esse cenário que surge o Marketing              

3.0, segundo Kotler é: 
[...]a era voltada para os valores. Em vez de tratar as pessoas simplesmente             
como consumidoras, os profissionais de marketing as tratam como seres          
humanos plenos: com mente, coração e espírito. Cada vez mais, os           
consumidores estão em busca de soluções para satisfazer seu anseio de           
transformar o mundo globalizado num mundo melhor. Em um mundo          
confuso, eles buscam empresas que abordem suas mais profundas         
necessidades de justiça social, econômica e ambiental em sua missão,          
visão e valores. Buscam não apenas satisfação funcional e emocional, mas           
também satisfação espiritual, nos produtos e serviços que escolhem.         
(KOTLER, 2010,p.16) 

 
Dessa forma, entende-se a adesão de pessoas à formas de consumo com            

menor impacto ambiental e, também, a preocupação por parte das organizações em            

oferecer produtos alinhados à essas ideologias juntamente aos conceitos do          

Marketing 3.0. Para ilustrar essa situação, pode-se exemplificar o caso da H&M ,            8

Hennes & Mauritz multinacional sueca de fast-fashion , que lançou no ano de 2012             9

uma coleção de roupas de festa feitas exclusivamente com tecidos sustentáveis.           

Dentre os materiais utilizados estão o algodão orgânico, chiffon de poliéster           

reciclado e a fibra de cânhamo. E, de acordo com o site Santander Negócios e               

Empresas, a organização internacional de pesquisa econômica The Conference         

Board  afirma que a venda de produtos sustentáveis aumentou em 91% de 2010 10

7 Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-o-comportamento-dos-consumidores,4
c73ce6326c0a410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em 21/08/2018. 
 
8 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/H%26M>. Acesso 04/07/2018 
9 Moda rápida, a produção e o consumo de peças são rápidos 
10Disponível em: 
https://www.santandernegocioseempresas.com.br/detalle-noticia/venda-de-produtos-sustentaveis-cr
esce-mais-rapido.html, acesso 21/08/2018 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-o-comportamento-dos-consumidores,4c73ce6326c0a410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-o-comportamento-dos-consumidores,4c73ce6326c0a410VgnVCM1000003b74010aRCRD
https://en.wikipedia.org/wiki/H%26M
https://www.santandernegocioseempresas.com.br/detalle-noticia/venda-de-produtos-sustentaveis-cresce-mais-rapido.html
https://www.santandernegocioseempresas.com.br/detalle-noticia/venda-de-produtos-sustentaveis-cresce-mais-rapido.html


para 2013 em 12 grandes companhias e que entre os principais motivos para o              

lançamento de produtos sustentáveis está a demanda dos clientes por esses artigos            

além disso, a pesquisa aponta que 55% dos consumidores online estão dispostos a             

pagar mais caro por produtos ambientalmente responsáveis. 

Pelas razões acima apresentadas as empresas buscam maneiras de diminuir          

os impactos de suas ações no meio ambiente. No cenário da moda não é diferente,               

Fletcher e Grose afirmam que: 
Os ativistas defendem – e praticam – ações vigorosas, muitas vezes diretas,            
para alcançar fins sociais ou políticos. Para os designers engajados          
ativamente no processo de sustentabilidade, a prática costuma estar atenta          
aos objetivos econômicos, ecológicos e sociais, às vezes atuando para          
reconcilia-los, outras vezes tentando transformar um com o conhecimento         
de outro, e outras ainda contendo a tensão entre esses objetivos, para            
fomentar a mudança. (FLETCHER e GROSE, 2011, p.168) 
 

De certo modo estamos diante de uma nova tendência mundial, que afeta            

todos os setores da sociedade, desde os consumidores até os produtores de bens             

de consumo. Nos dias de hoje, todas as empresas são observadas pelo viés da              

sustentabilidade, inclusive as da moda.  

Para GWILT:  
Hoje, a moda sustentável deve levar em consideração três áreas relevantes:           
a sociedade (que deve focar o direito de propriedade social); o meio            
ambiente (que, por sua vez, deve focar a estabilidade ecológica); e a            
economia (cujo foco deve estar centrado na viabilidade econômica).         
(GWILT, 2014, p.22) 
 

Existem muitas correntes sustentáveis que guiam as produções de moda,          

porém serão abordadas no trabalho apenas duas, o slow-fashion e upcycling, porque            

ambos são conceitos abordados na criação da coleção elaborada no presente           

trabalho. O conceito do slow-fashion, que visa o consumo consciente em moda, veio             

da palavra slow-food do universo alimentício, que leva em conta a sazonalidade dos             

produtos, valoriza os pequenos produtores e o preparo desacelerado dos alimentos.           

(FLETCHER; GROSE, 2012 apud FIORIN; SOUZA; SEBBEN; FETTERMANN, pg.2,         

2017). O slow-fashion propõe um senso crítico ao consumo massivo da moda, com             

respeito às condições de trabalho dentro dos ambientes de produção, preferência           

por materiais ecológicos ou sustentáveis, produção em pequena escala e          

valorização de pequenos produtores. O upcycling vem ganhando cada vez mais           

força no mundo. 



Segundo Paoliello e Souza: 
[...]utilizar um material no fim do ciclo de vida útil ou então o resíduo de um                
produto, e desenvolver novos produtos de maior valor, uso ou qualidade           
sem despender mais energia para recuperação de matéria-prima, ou seja,          
sem reciclar o produto. É um processo de recuperação que transforma           
materiais no fim da vida útil em novos produtos ou materiais com superior             
qualidade e valor ambiental. (PAOLIELLO e SOUZA,2015, p.6) 
 

Além disso, a técnica do upcycling possibilita a diminuição de emissão de            

poluentes e diminuição no gasto de energia e de água, uma vez que poupa o meio                

ambiente com a produção ou decomposição de materiais. 

 

3 DESENVOLVIMENTO DA COLEÇÃO 

 
A coleção se chama “Tesouros da Floresta”. A SILO se inspirou na beleza das              

aves para criar uma coleção com peças exclusivas, cheias de personalidade, com            

muito brilho, texturas, cores e detalhes, além disso, a marca busca disseminar a             

preservação da tão rica fauna do nosso mundo. 

 

3.1 Peça 1: 

A primeira peça da coleção é um vestido, inspirado na Arara-azul, que foi             

reinventado a partir de um conjunto (saia e blusa) de veludo molhado azul-escuro. O              

conjunto que serviu de matéria-prima para a primeira peça pertencia à mãe da             

autora do projeto (tamanho 40) e foi feito em 1995 para um casamento. Esse              

conjunto foi pensado para se transformar numa peça com corte atemporal, um            

vestido tubinho de manga longa com um decote em formato da letra “V”, no tamanho               

34 (de acordo com as medidas da autora). A montagem do vestido, produzida pela              

junção da saia e da blusa de veludo azul, foi realizada por uma costureira de               

Presidente Prudente - SP. O trabalho para fazer um novo molde e finalizar a peça               

durou cerca de 13 horas e custou R$ 35,00. O bordado das penas levou              

aproximadamente um mês para ser realizado por uma bordadeira, que reside em            

Bauru, chamada Rosimeire Rosa, e teve o custo de R$300,00, sem os materiais.             

Foram utilizados para o bordado oito saquinhos de 50 gramas de canutilho furta-cor             

(R$2,90 a unidade), seis saquinhos de 50 gramas de canutilho dourado (R$2,90 a             



unidade) e oito saquinhos de “miçangões” furta-cor de 25 gramas (R$0,90 a            

unidade). As figuras 3 e 4 mostram as peças (blusa e saia) que se transformaram no                

vestido (figura 8), baseado no desenho de criação (figura 5). 

 
Tabela 1. Gastos com a peça um 

 
Serviço Costureira Bordadeira Materiais 

Custo R$35,00 R$300,00 R$47,80 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 3. Blusa a ser ressignificada 

 
Fonte: Acervo do autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Figura 4. Saia a ser ressignificada 

 
Fonte: Acervo do autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 5. Esboço do vestido 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinu) é uma das mais famosas aves          

brasileiras e está ameaçada de extinção, a espécie pode ser encontrada nos            

estados do Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul,            

Mato Grosso, Pará, Piauí, São Paulo, Tocantis e Amazonas. A arara, conhecida            

principalmente pela coloração de suas penas azuis, se encontra em extinção           

principalmente por conta da caça e do desmatamento de seu habitat natural. 

A concepção da peça foi bastante simples, foram selecionadas algumas          

referências ao longo do tempo para construí-la. A cor azul do tecido remete à arara,               

foram escolhidos os canutilhos e vidrilhos com base nos contrastes com o tecido e              

que dessem a possibilidade de colocar o dourado sem deixar a peça com um ar               

caricato, dessa forma, optou-se por tons mais sóbrios mas, com brilho. A autora se              

diz apaixonada por bordados então não poderia de deixar de colocá-los nas peças             

da coleção, a referência de um bordado com penas se encaixou perfeitamente para             

essa proposta. Pensando nas características da ave, foi confeccionado um vestido           

com a cor e a luminosidade das penas da arara, o veludo azul lembra o brilho das                 

penas da ave, os bordados fazem alusão às asas, e as cores dos canutilhos              



representam as cores da arara. O amarelo do bico e dos olhos transformam-se no              

dourado das pontas das penas bordadas. 

Imagens de referência 

Figura 6. Arara-azul 

 
Fonte:https://www.metro1.com.br/noticias/52008,especie-rara-de-araras-sera-solta-na-bahia-3.jpg 

 
 

Figura 7. Referência para bordado 

 
Fonte: acervo pessoal 

 
 
 
 

https://www.metro1.com.br/noticias/52008,especie-rara-de-araras-sera-solta-na-bahia-3.jpg


Figura 8. Marina Ruy Barbosa para Baile da Vogue 2018 

 
Fonte:http://blog.ameyoficial.com.br/wp-content/uploads/2018/02/marina-ruy-barbosa-usa-look-decota

do-para-baile-da-vogue-1517534328006_v2_1080x1350.jpg  
 

Dificuldades: Essa peça exigiu maior tempo de produção. A parte do bordado            

foi a mais desafiadora do processo, eu não sabia bordar o que eu queria e, se não                 

achasse algum profissional que atendesse esse serviço eu teria que fazê-lo, porém,            

encontrei uma bordadeira profissional de Bauru-SP, chamada Rosimeire Rosa. O          

próximo passo era escolher as pedras do bordado, procurei as miçangas e não             

encontrei nada do eu havia imaginado em Presidente Prudente, depois de um tempo             

encontrei as pedras que imaginei em Bauru. O processo do bordado correu bem e a               

Rosi fez um bordado bem mais bonito do que eu havia imaginado mas, os              

“miçangões” fruta cor acabaram no final do processo e não os encontrei nem em              

Presidente Prudente nem em Bauru, acabei encontrando-os apenas pela internet e           

em grande quantidade (500 gramas), muito mais do que eu iria precisar. Após todo              

esse trabalhoso processo, fiz algumas alterações. 

 
Fotos do processo: 
 
 
 
 
 
 

http://blog.ameyoficial.com.br/wp-content/uploads/2018/02/marina-ruy-barbosa-usa-look-decotado-para-baile-da-vogue-1517534328006_v2_1080x1350.jpg
http://blog.ameyoficial.com.br/wp-content/uploads/2018/02/marina-ruy-barbosa-usa-look-decotado-para-baile-da-vogue-1517534328006_v2_1080x1350.jpg


Figura 9. Começo do processo do bordado 

  
Fonte: Acervo pessoal 

 
 

Figura 10. Rosi bordando 

  
Fonte: Acervo pessoal 

 



Figura 11. Rosimeire Rosa 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 12. Peça finalizada 

 
Foto: Eric Keki 

 



3.2  Peça 2: 
 

A segunda peça da coleção é uma blusa, criada a partir de um vestido              

(fotografia 9) que a autora ganhou quando tinha 15 anos, tamanho 36. O antigo              

vestido possuía alguns desgastes, no laço e na parte da saia.  
 

Figura 13. Vestido a ser ressignificado 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Dessa forma, ele foi transformado em uma blusa, modelo cropped (fotografia           

10) e também no tamanho 36. A inspiração para a peça foi a ave gavião               

papa-gafanhoto, com suas penas de cor marrom, marrom claro (quase um           

mostarda), off-white e preto. A concepção da mesma foi bastante simples, assim que             

a pesquisa de aves brasileiras foi realizada, o gavião foi uma das aves com mais               

relevância nos resultados de busca. O Gavião-papa-gafanhoto (Buteo Swainsoni ) é          

uma ave falconiforme, natural da América do Norte mas, que migra para a América              



do Sul durante o inverno Boreal. Ela mede de 43 a 55 cm de comprimento e ganha                 

esse nome devido à sua alimentação, à base de gafanhotos. 

 
Figura 14. Gavião-papa-gafanhoto 

 
Fonte:http://4.bp.blogspot.com/-EDJrSVdEh2Q/T-O8GzM7_uI/AAAAAAAABxk/A3Ra7DeRkTk/s1600/

02.1.08.26+%E2%80%93+Gavi%C3%A3o-papa-gafanhoto+-+(Buteo+swainsoni)+03.jpeg 
 

Figura 15. Desenho da segunda peça 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

http://4.bp.blogspot.com/-EDJrSVdEh2Q/T-O8GzM7_uI/AAAAAAAABxk/A3Ra7DeRkTk/s1600/02.1.08.26+%E2%80%93+Gavi%C3%A3o-papa-gafanhoto+-+(Buteo+swainsoni)+03.jpeg
http://4.bp.blogspot.com/-EDJrSVdEh2Q/T-O8GzM7_uI/AAAAAAAABxk/A3Ra7DeRkTk/s1600/02.1.08.26+%E2%80%93+Gavi%C3%A3o-papa-gafanhoto+-+(Buteo+swainsoni)+03.jpeg


Logo, assim que a autora viu a figura do gavião relacionou-a com o vestido              

(por conta de sua cor, off-white) e quis representar a parte do peito do gavião na                

peça, por ser irregular e ter um jogo de cores entre o marrom e o off-white. A escolha                  

da cor das miçangas foi pensada considerando as cores da ave mas, para que não               

ficasse uma escolha tão óbvia e tão cópia da ave, as miçangas douradas foram              

eleitas para o bordado. A parte de desmonte da peça, do acabamento e bordado              

foram feitos pela autora do projeto. O bordado, produzido à mão, durou cerca de 24               

horas, o trabalho completo, durou cerca de três semanas para ficar pronto. Para o              

mesmo utilizou-se um saquinho de miçangas na cor dourada (não foi utilizado            

completamente) de 50 gramas, de preço R$2,90 e uma linha de poliamida no valor              

de R$3,50. 

 
Tabela 2. Gastos com a peça dois 

 
Serviço Costureira Bordadeira Materiais 

Custo R$10,00 R$00,00 R$6,40 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Figura 16. Início do processo do bordado 

  
Fonte: acervo do autor 

 
 
 
 



 
Figura 17. Processo de bordado 

 
Fonte: Acervo do autor 

 
Figura 18. Bordado 

 
Fonte: Acervo do autor 



 
Figura 19. Peça finalizada 

 
Foto: Eric Keki 

 

Dificuldades: Essa peça exigiu muita paciência. As miçangas não passavam          

na agulha e houve desconforto físico por ter que bordar uma a uma miçanga. 

 

 

 

 



4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: 

 

Para se inserir um negócio no mercado atual, obter vantagem competitiva,           

fazer com que sobreviva às concorrências e cresça é preciso oferecer um            

diferencial, que é possibilitado, entre outras coisas, pelas estratégias de          

comunicação e de marketing. O primeiro passo ao sucesso de um empreendimento            

é o planejamento.  

Planejar é, segundo Kunsch: 
[...] Um ato de inteligência, um modo de pensar sobre determinada situação            
ou realidade, enfim, como um processo racional-lógico, que pressupõe         
estudos, questionamentos, diagnósticos, tomadas de decisões,      
estabelecimento de objetivos, estratégias [...]. (KUNSCH, 2002, p.203) 
 

Ou seja, planejar vai muito além de estabelecer objetivos e vislumbrar           

situações futuras, é colocar no papel todo o cenário em que o empreendimento está              

inserido (contando com cenários passados, presentes e futuros), levando em conta           

seus públicos, fatores de interferência, seus pontos fortes e fracos. Usaremos nessa            

obra o plano comunicacional, que é um instrumento do planejamento. Assim sendo,            

as principais etapas de um plano de comunicação são: definição do negócio,            

identificação da missão, visão e valores, definição do público-alvo, determinação de           

objetivos gerais, análise do ambiente externo e interno, construção de diagnóstico           

estratégico, proposição de resolução dos problemas, montagem do orçamento geral          

e implementação.  

 

4.1 Identificação 

A SILO é uma micro e pequena empresa do ramo de confecção e varejo em                

moda, que tem como fundadora e diretora criativa Caroline Siloto Goulart Figueiredo.            

Sua sede encontra-se em Bauru-SP (uma única loja física), as vendas serão            

realizadas nesse local juntamente com o comércio virtual no site. A MPE não possui              

acionistas nem funcionários contratados. As peças são produzidas por costureiras e           

bordadeiras (não existe uma fábrica própria), que são contratadas pelos serviços           

individualmente. A marca trabalha com coleções semestrais e com peças únicas. As            

peças criadas para o presente trabalho representam o que seria trabalhado pela            

marca mas, com alterações de tamanhos. Por exemplo: seriam escolhidas várias           



peças para serem ressignificadas (de tamanhos, cores, texturas diferentes) e, após o            

processo de criação (cada peça seria estudada para representar uma ave brasileira            

diferente) essas seriam disponibilizadas para a compra na loja física e no site. 

 

4.2 História/Motivações 

Meu nome é Caroline Siloto Goulart Figueiredo, sou filha de Ademir Goulart            

Figueiredo e Ismara Borges Siloto Figueiredo, ambos engenheiros civis e, embora           

eles tenham essa formação, sempre incentivaram meu lado criativo. Minha paixão           

por moda veio desde pequena, perdia horas brincando com roupas e os sapatos de              

minha mãe, principalmente os de festa, cheios de bordados e tecidos esvoaçantes.  

Sempre gostei de criar e isso também é algo que sempre esteve ao meu              

redor porque, tanto minha mãe quanto minha avó criavam suas roupas (por volta da              

década de 70), elas se inspiravam nas revistas de moda da época, como a Burda,               

para escolher tecidos, modelos e bordados. Eu vivia com agulhas e linhas, tentando             

fazer roupinhas de boneca ou para os gatinhos e cachorrinhos que tínhamos em             

casa, sempre me trouxe paz e uma conexão comigo mesma. Falando em            

cachorrinhos e gatinhos, essa também é uma grande paixão.. a natureza.  

Sempre respeitei muito a natureza, aprendi que tudo se encaixa perfeitamente           

por aqui, não devemos matar sapos porque eles controlam a população de insetos,             

que não devemos matar abelhas, porque elas dispersam o pólen que é tão             

importante para a reprodução das plantas e assim por diante. Em 2017 eu tive a               

oportunidade de conviver com um bem-te-vi que tinha uma das asas quebradas, foi             

a experiência mais singular e mágica da minha vida, com ele eu aprendi mais sobre               

as aves, o quanto elas são seres especiais e iluminados e, por isso, quero              

homenageá-las por meio desse trabalho. O estilo das minhas criações sempre           

variou muito, mas nunca gostei de estampas (só as geométricas), minhas roupas            

preferidas sempre foram as da minha mãe com recortes clássicos. Com o passar             

dos anos me apaixonei pelo estilo rock, foi aí que encontrei marcas como Balmain e               

Yves Saint Laurent, que são minhas referências de moda e bom gosto, essas são as               

marcas chave na inspiração para minha coleção 



Meu contato com a moda foi sempre muito natural, junto com a minha              

criação, até na escola, minhas melhores amigas na infância amavam moda e            

queriam tornar-se estilistas, inclusive uma delas é hoje em dia. No colegial nunca             

medi esforços para ser uma boa aluna, não queria ser rotulada como menos             

inteligente ou menos estudiosa por optar por uma faculdade de design ou moda. Ao              

prestar o vestibular minhas primeiras opções foram design ou design de moda, iniciei             

meus estudos em design gráfico na UNESP de Bauru, mas não concluí, no meio da               

graduação percebi que não era o que eu queria para mim. Apesar de não concluir o                

curso aprendi muito com os meus colegas, fiz amizades únicas, conheci professores            

maravilhosos (inclusive minha orientadora) e ,principalmente, conheci mais sobre         

mim. Em 2015 finalmente me encontrei no curso de Relações Públicas e hoje me              

sinto realizada quanto a essa escolha. Meu grande sonho sempre foi trabalhar com             

moda e arte, e é por isso que decidi incluir moda no meu projeto de conclusão de                 

curso, é algo que tem muito de mim e da minha história. 

O nome SILO foi escolhido para denominar a marca pois compõe a inicial do              

sobrenome da família de minha mãe, que é uma grande inspiração. A SILO preza              

pelo meio ambiente, pela reutilização de materiais, por condições justas de trabalho            

e pela criatividade. As inspirações para o estilo da marca são Yves Saint Laurent e               

Balmain, que buscam fazer uma moda mais jovem, ligada ao rock, muitas vezes com              

muitos tons escuros  e com muito brilho. 

 

4.3 Sobre a marca para divulgação: 

A SILO é uma marca de roupas femininas sustentável, criada em 2018, que             

trabalha os conceitos de slow-fashion e do upcycling . Utilizamos como          

matéria-prima para nossas criações roupas que caíram no desuso, trabalhamos com           

a ressignificação de peças de acordo com temas de coleção pré-determinada           

semestralmente.  

 

 

 

 



4.3.1 Logo 

O Logo foi pensado para ser algo bastante simples mas que remetesse à             

sofisticação, assim como os das marcas Chanel, Balmain, Dior e YSL, conforme            

figura 19. 

 
Figura 20. Esboço do logo 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Figura 21: Logo da SILO 

 
Fonte: Elaborado pela Designer Daniela Zagnoli 

 
 



4.3.2 Missão 

A Silo é uma empresa apaixonada pela natureza e tem como princípio            

fundamental ações sustentáveis. As peças da marca são fruto de um processo de             

ressignificação de roupas já existentes e que caíram no desuso. Sem abrir mão do              

bom gosto e das últimas tendências da moda a Silo propõe a aliança entre design e                

o meio ambiente. 

 

4.3.3 Visão 

Acreditamos que pequenas ações são as que transformam o mundo. 

 

4.3.4 Valores 

Nosso combustível é a criatividade aliada à sustentabilidade, procuramos         

desenvolver peças com design único, que não favoreçam a degradação da natureza,            

juntamente a um processo de produção que respeita os limites individuais dos            

trabalhadores. 

 

4.3.5 Público-alvo 

De acordo com Duarte e Eiró-Gomes  stakeholders  são: 
 

[...] todos aqueles que afetam uma organização com as suas decisões ou            
são afetados pelas decisões da organização. Na sua origem etimológica,          
stakeholders são aqueles que possuem uma influência ou um interesse (to           
have a stake) face a uma organização. Quando esses stakeholders          
reconhecem um problema, aumentam o seu nível de envolvimento, e se           
dispõem a agir para fazer face a esse problema, então eles passam para             
um estado de Públicos, no qual podem permanecer durante mais ou menos            
tempo.(DUARTE e EIRÓ GOMES, 2005, p. 455) 
 

O público-alvo foi determinado conforme as características dos produtos da          

marca SILO. Mulheres, de 20 a 35 anos, que simpatizam com a causa ambiental,              

compram em brechós, pertencentes às classes B+ e A- (renda familiar superior a             



R$11.261 por mês, segundo o site FGV Social , valores referentes a janeiro de             11

2014), que prezam por roupas de qualidade, com bom acabamento e elegância. 

 

4.3.6 Mapeamento de Públicos  

O mapeamento de públicos serve para entendermos e visualizarmos quais          

são os públicos envolvidos nas atividades da marca. Colocando-os em tabela           

podemos compreender suas interferências e trabalhar de maneira adequada suas          

relações com a SILO, conforme quadro 3. 
 

Tabela 3. Mapeamento de públicos da SILO 

Público  Tipo de 
relacionamento 

Objetivo da 
empresa 

Nível de 
dependência 

Resultados 
esperado 
pela 
empresa 

Expectativas 
dos públicos 

Empregados 

 

A Silo não tem 
empregados mas 
paga pelos 
serviços que são 
prestados 

 
Legal 

 
Negócios 

 
Social 

Produtividade 
 

Capacidade 
operacional 

 
Lucratividade 

Essencial 
 
Estratégico 

 

Dedicação 
 

Entregas no 
prazo 
estabelecido 

Satisfação 
 

Qualidade 
nos serviços 
prestados 

Pagamentos 
justos 

 
Produção dos 
itens em um 
prazo e em 
quantidade que 
não infrinjam os 
direitos 
humanos 

 
Respeito às 
capacidades de 
trabalho 
individuais 

Sindicato 

 

Social 
 

Político
 

Legal 

Obtenção de 
apoio  
Ausência de 
conflitos 

Não-essencial 

 

Confiança 
 

Ética na 
relação 

 

Reconhecimento 
legal do 
sindicato 

 

11 Disponível em: https://cps.fgv.br/qual-faixa-de-renda-familiar-das-classes, acesso 11/07/2018 

https://cps.fgv.br/qual-faixa-de-renda-familiar-das-classes


Clientes 
 

Negócios 
 

Parceria a curto e 
longo prazo 

Vendas 
 

Prestar 
excelente 
atendimento 

 
Oferecer 
produtos com 
design 
exclusivo 

 
Produtos que 
prezam a 
sustentabilidade 

Essencial 
 

Credibilidade 

 
Satisfação 

 
Fidelidade 

 

Produtos
de qualidade 

 
Respeito
à natureza 

 
 

Bom 
atendimento 

 
Preço justo 

Fornecedores 

 

A Silo trabalha 
com compras de 
materiais, então,o 
próprio dono vai 
até um brechó e 
compra peças que 
serão refeitas 

 
Negócios 

 
Legal 

Qualidade dos 
produtos (peças 
em condições 
de serem 
refeitas) 

 
Preços justos 

 

Essencial 

 

Ética na 
relação 

 

Pagamentos 
justos 

 
Cumprimento 
de acordos 

 

Acionistas 

 

O dono do 
empreendimento é 
a única fonte de 
recursos 

 

Gerar lucro  Essencial Continuar 
recebendo 
capital para 
continuar 
produzindo, 
gerando 
capital de 
retorno 

Bom 
desenvolvimento 
da marca 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.3.7 Objetivos Gerais: 

Pretende-se com o presente plano de comunicação inserir a marca SILO no             

mercado de moda do país, explorando seu diferencial inovador e sustentável,           

delimitando ações e buscando atingir o público-alvo determinado. Espera-se também          

identificar as principais falhas no ambiente online dos microempreendimentos         

sustentáveis e as principais dificuldades dos setores de confecção e varejo evitando            

assim, cometer os mesmos erros.  



4.3.8 Análise de Cenário 

Para Margarida Kunsch (2002), identificar a realidade situacional parte do           

princípio de já haver sido escolhido o objeto (no caso, a marca SILO), assim, faz-se               

necessário estudar qual é a real situação em que o empreendimento será inserido e              

levantar informações sobre esse cenário, a fim de fornecer dados que serão            

analisados e possibilitarão a construção de um diagnóstico. 

4.3.8.1 Ambiente externo 

De acordo com o SEBRAE compreendem os pequenos negócios as MPE           12

(micro e pequenas empresas) e os MEI (micro e pequenos empreendedores).           

Segundo pesquisas da mesma entidade, existem 6,4 milhões de estabelecimentos          

no país e destes, 99% são micro e pequenas empresas (MPE), que empregam o              

equivalente a 52% dos empregos com carteira assinada do setor privado e 3,7             

milhões são MEI. No Estado de São Paulo os pequenos negócios representam 98%             

das empresas, 50% dos empregos, 39% das folhas de salário e 27% do produto              

interno bruto e são divididos em cinco setores: serviços, comércio, indústria,           

construção e agropecuária. Dessa forma, podemos concluir que as MPE e os MEI             

movimentam uma parcela significativa da economia nacional*. Dentro do setor          

indústria, o SEBRAE classifica dez segmentos de atividade com maior número de            

pequenos negócios, que são: confecção de peças do vestuário, exceto roupas           

íntimas; serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada;           

fabricação de produtos de panificação; fabricação de móveis com predominância de           

madeira; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria          

mecânica; fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; atividade de          

produção cinematográfica, de vídeos e de programas de TV; serviços de usinagem,            

solda, tratamento e revestimento em metais; impressão de materiais para outros           

usos e atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de            

TV. 

12 Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12
e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso 14/07/2018. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD


De acordo com o Panorama de Pequenos negócios do SEBRAE , 2018: 13

No estado de São Paulo existem 313.196 pequenos negócios empresariais          
no setor industrial, o que representa 12% do total de pequenos negócios do             
estado de São Paulo. Por segmentos de atividade, destacam-se: confecção          
de peças do vestuário, exceto roupas íntimas (17,4% dos pequenos          
negócios industriais) [...] 

 
Considerando-se os dados sobre o segmento de atividade “confecção de          

peças do vestuário, exceto roupas íntimas” dentro do setor industrial, podemos notar            

que o segmento foi o que mais cresceu dentro do setor, tendo um significativo              

avanço entre os anos de 2009 e 2014, em que os números passaram de 14.445               

para 54.369 respectivamente. 

Quanto aos donos de negócios, o Estado de São Paulo detém 4,8 milhões             

desses, o que representa 19% do total do país. Ao analisarmos os gráficos do perfil               

dos donos de negócios do país pode-se notar que há uma grande maioria dos              

mesmos do sexo masculino (66% homens x 34% mulheres), de 30 a 59 anos              

(representam 50%), que trabalham de 40 a 44 horas semanais em local próprio.             

Embora em menor proporção, as mulheres ocupam um lugar importante no setor, já             

que representam 34% dos donos de negócios no Estado de São Paulo e 32% no               

país, como mostra os estudos da PNAD/ IBGE 2015 “existem 8,0 milhões de             14

mulheres que são donas de negócios(*). O estado de São Paulo possui 1,6 milhão              

destas donas de negócios (20,5% do total do país)”. As mulheres são em maior              

quantidade do que os homens nos setores de serviços e indústria, há uma maior              

concentração de empreendedoras com idade entre 40 a 59 anos, que trabalham em             

estabelecimento próprio. 

Com base na pesquisa realizada com segmentos feita pelo Sebrae-SP é           

possível traçar aspectos que impactam diretamente nesses segmentos. No presente          

trabalho será abordado apenas os segmentos de indústria da confecção e comércio            

de vestuário, já que esses condizem com o objeto de estudo do projeto. 

13 Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_
Negocios_2018_AF.pdf>. Acesso em 16/07/2018 
14Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_
Negocios_2018_AF.pdf> Acesso em 16/07/2018. 

 
 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf


 
Figura 22. Características do Segmento Indústria da Confecção I 

 
Fonte:http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Peque

nos_Negocios_2018_AF.pdf,  
 
 

Figura 23: Características do Segmento Indústria da Confecção II 

 
Fonte:http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Peque

nos_Negocios_2018_AF.pdf,  

Em relação à pesquisa com o segmento da indústria da confecção, pode-se            

afirmar que a maioria dos empresários é do sexo feminino (82%), estudaram até o              

ensino médio (43%), têm em média 48 anos e a grande maioria teve faturamento              

anual de até 60 mil (85%). 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf


Figura 24. Características do Segmento Indústria da Confecção III

 
Fonte:http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Peque

nos_Negocios_2018_AF.pdf,  
 
 

Figura 25. Características do Segmento Indústria da Confecção IV 

 
Fonte:http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Peque

nos_Negocios_2018_AF.pdf,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf


Figura 26. Características do Segmento Indústria da Confecção V 

 

Fonte:http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Peque

nos_Negocios_2018_AF.pdf,  

 

Pode-se concluir que a maioria dos donos de pequenos negócios da indústria            

da confecção são fundadores das próprias empresas, seus grandes investidores e           

participam ativamente dos processos de produção (alguns trabalham até sozinhos,          

com no máximo 5 empregados), as empresas não têm um grande número de             

clientes portanto a maioria não possui estoques e, quando os possuem, não são             

devidamente controlados, a maior parte dos fornecedores se localiza na capital do            

Estado, as empresas fazem utilização de poucos canais de comunicação (apenas           

WhatsApp e Facebook ), desconhecem técnicas de produção sustentáveis, as         

vendas são limitadas e acontecem principalmente no âmbito local, de pessoa para            

pessoa (uma pequena parcela dos empreendedores utiliza o comércio online), os           

pagamentos acontecem principalmente à vista e o índice de inadimplência no setor é             

baixo. Quanto aos resíduos das indústrias fica comprovado, mais uma vez, o            

descarte de uma grande quantidade de materiais que poderiam ser reaproveitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf


 
Figura 27. Características do Segmento Comércio de Vestuário I 

 
Fonte:http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Peque

nos_Negocios_2018_AF.pdf 
 

Figura 28. Características do Segmento Comércio de Vestuário II 

 
Fonte:http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Peque

nos_Negocios_2018_AF.pdf 
 

Ainda com maior participação feminina (69%), o segmento mostra um          

pequeno aumento no número de empreendedores homens (31%); possui média          

etária de 43 anos, apresenta um maior número de pessoas com ensino médio             

completo (39%) e um aumento de pessoas com ensino superior (34%); em relação             

ao faturamento, há uma diminuição no número de empreendedores que ganham até            

60 mil e um aumento nos que ganham acima desse valor até 3,6 milhões. Todos os                

valores anteriores foram comparados com o segmento de indústria da confecção. 

 

 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf


Figura 29. Características do Segmento Comércio de Vestuário III 

 
 

Fonte:http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Peque
nos_Negocios_2018_AF.pdf 

 
Figura 30. Características do Segmento Comércio de Vestuário IV 

 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf


Fonte:http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Peque
nos_Negocios_2018_AF.pdf 

 
Figura 31. Características do Segmento Comércio de Vestuário V 

 
Fonte:http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Peque

nos_Negocios_2018_AF.pdf 
 

O segmento de comércio de roupas apresenta características mais relacionais          

com seus públicos, a maioria dos empreendedores da área procura inteirar-se dos            

gostos de seus clientes para fazer as compras para suas lojas, informam-se, por             

conta própria, das últimas tendências em sites, revistas, blogs e até mesmo por meio              

de influenciadoras digitais, a fim de trazer o que seus clientes procuram. Assim como              

acontece no segmento anterior, a maioria dos fornecedores se encontra na capital            

paulista porém, no comércio de roupas, os empreendedores têm estoque e a maioria             

desses são controlados por sistemas. Os últimos dados mostram-se um pouco           

antagônicos, já que parcela significativa de empreendedores diz que seus clientes           

não têm um perfil específico (30%) e 70% adequa o visual da loja ao tipo de cliente,                 

dessa forma, entende-se a necessidade de uma delimitação do perfil do cliente. 

 

● Análise de redes sociais de marcas de roupas que são MPI's ou MPE's e              

praticam a moda sustentável, especificamente o slow-fashion, de acordo         

com o site  de Lilian Pacce : 15 16

 

● Doisélles:  

A marca é uma MPI, fundada por Raquel Guimarães e confecciona apenas            

roupas em tricô e crochê. As peças são produzidas dentro de uma penitenciária de              

segurança máxima onde os detentos são contratados através do projeto Flor de            

15 Disponível em: 
<https://www.lilianpacce.com.br/moda/fashionteca/6-marcas-de-slow-fashion-que-voce-precisa-con
hecer/>. Acesso em 01/05/2015. 
 
16Lilian Pacce é uma jornalista, escritora e consultora de moda brasileira. 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf
https://www.lilianpacce.com.br/moda/fashionteca/6-marcas-de-slow-fashion-que-voce-precisa-conhecer/
https://www.lilianpacce.com.br/moda/fashionteca/6-marcas-de-slow-fashion-que-voce-precisa-conhecer/


Lótus (projeto que visa diminuição da pena, o auxílio das famílias e a reinclusão              

social dos mesmos). 

 

● Logo: A marca possui um logo que é mostrado apenas no Facebook . 

● Conceituação da marca: “A trama que desfaz o drama”, essa conceituação           

aparece apenas no Instagram da marca e não existe nenhum outro tipo de             

conceituação da mesma em nenhuma das outras mídias sociais. 

● Site: A marca possui um site com domínio próprio porém o mesmo não abre.              

Link: www.doiselles.com.br 

● Instagram: A marca possui um Instagram chamado @doiselles, que tem          

publicações periódicas, incluindo promoções, fotos das peças, vídeos,        

clientes com as criações, alguns desfiles das coleções, matérias em revistas,           

sites e jornais. Além disso, estão presentes nessa rede as seguintes           

informações: o e-mail da estilista Raquel (conforme pode-se inferir de acordo           

com as notícias presentes nas matérias sobre a marca) e um número de             

WhatsApp acompanhado do nome Dani Farroco. No perfil @doiselles está          

indicado um “showroom ”, o @danielafarrococonceito , onde é possível        

encontrar mais peças de roupas produzidas pela marca e ensaios fotográficos           

que mostram as coleções da Doisélles. Seguidores: 3.400. 

● Facebook: O endereço da marca nessa rede é @doisellestrico. O Facebook           

conta com publicações periódicas sobre os produtos (algumas são as          

mesmas que o Instagram @doiselles ), é o único lugar onde aparece a logo da              

marca e são divulgadas as mesmas informações de compra de peças (via            

WhatsApp). Seguidores: 3.760. 

● Vendas: Pelo que pode ser entendido pelo Instagram da Doisélles, as vendas            

são feitas pelo WhatsApp e as coleções também são mostradas na íntegra            

através do mesmo, o cliente que vai até esses meios de comunicação            

disponibilizados para ter acesso a mais informações como tamanhos, preços,          

prazos de entrega, entre outros. 

 

 

 

http://www.doiselles.com.br/
http://www.doiselles.com.br/


Figura 32. Instagram Doisélles 

 
Fonte: https://www.instagram.com/doiselles/?hl=pt-br 

 
 

Figura 33: Facebook  Doisélles 

 
Fonte: https://www.facebook.com/doisellestrico/  

 

 

● Coletivo de Dois:  

A marca foi criada por Hugo Mor e Daniel Barranco, e utiliza de retalhos e               

referências dos anos 80 para produzir peças de roupas com muita cor e             

sustentabilidade. 

https://www.instagram.com/doiselles/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/doisellestrico/


 

● Logo: A marca possui um logo, que aparece tanto em seu Facebook quanto             

em seu Instagram. 

● Conceituação da marca: No Facebook da Coletivo de Dois aparece como           

sua descrição as palavras “Moda, Amor, Intuição, Vida e Liberdade”; no           

Instagram apenas as palavras “Moda, Amor, Intuição e Vida”, e não existe            

nenhuma outra conceituação além dessas descritas, em ambas as redes. 

● Site: O site está desativado apesar de aparecer seu endereço no Facebook e             

no Instagram da marca. Link: www.coletivodedois.com.br . 

● Instagram : A marca possui um instagram chamado @coletivodedois, onde         

são publicados diversos materiais como fotos dos criadores da Coletivo de           

Dois, vídeos, parcerias com outras marcas, suas criações (que são peças           

únicas), clientes que usam as peças e eventos comemorativos. Além das           

publicações, estão disponíveis no aplicativo o endereço do Facebook da          

marca, sua loja virtual, o endereço da loja física e o site. Utilizam o recurso               

dos stories do Instagram para mostrar novidades, desenvolvimento das peças          

e do espaço da loja física. Seguidores: 5.927. 

● Facebook: O endereço do Facebook da marca é @ocoletivodedois. As          

postagens nessa rede são as mesmas do Instagram (existe a opção de            

compartilhar fotos em ambas as redes simultaneamente) e são atualizadas          

periodicamente. Também estão disponíveis nessa rede o endereço do site, as           

palavras que definem a identidade da marca (Moda, Amor, Intuição, Vida e            

Liberdade) e a data de fundação da mesma (5 de maio de 2014). Seguidores:              

2.352. 

● Vendas: As peças produzidas pela marca são vendidas em sua loja física que             

fica em São Paulo (Galeria Ouro Fino – Rua Augusta, 2690) e na loja online               

www.coletivodedois.iluria.com , porém o endereço da web não funciona. 

 

 

 
 

 

http://www.coletivodedois.com.br/
http://www.coletivodedois.com.br/
http://www.coletivodedois.iluria.com/
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Figura 34: Instagram Coletivo de Dois 

 

Fonte: https://www.instagram.com/coletivodedois/?hl=pt-br 

 

Figura 35: Facebook  Coletivo de Dois 

 
Fonte: https://www.facebook.com/ocoletivodedois/  

 

 

https://www.instagram.com/coletivodedois/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/ocoletivodedois/


● Terra da Garoa:  

A marca de roupas têm como fundadoras Carolina Biaggi e Fernanda           

Capellini, pratica a moda sustentável do slow fashion e busca produzir suas peças             

de maneira a reduzir as emissões de CO2. 

● Logo: A marca possui um logo que aparece no Instagram , no Facebook e no              

site da marca. 

● Conceituação da marca: A marca apresenta conceituação mais complexa no          

site (onde se explica como são feitas as peças, quais as correntes            

sustentáveis que a marca adere), o resumo de tudo isso é definido como:             

“Peças atemporais – com baixo impacto ambiental, comércio justo e mão de            

obra humanizada – valorizando a produção local, artesanal e desacelerada. A           

Terra da Garoa nasceu pensando em você e no mundo!”. No Facebook da             

marca a definição é menor e distinta “Apresentamos a vocês a Terra da             

Garoa: uma marca de slow fashion sustentável que respeita o meio ambiente. 

● Site: A Terra da Garoa possui um site com domínio onde é possível se              

cadastrar, conhecer os produtos (incluindo promoções) e comprá-los, saber         

mais sobre a marca, estão disponíveis formas de contato         

(sac:falae@terradagaroa.com.br e contato@terradagaroa.com.br ), formas de     

pagamento, outras informações, endereço das redes sociais e a aba do blog            

(onde não há publicações). Link do site:  http://www.terradagaroa.eco.br . 

● Instagram : A marca possui um Instagram chamado @terra.da.garoa , que tem          

publicações periódicas com datas comemorativas, fotos das peças, vídeos,         

promoções, materiais sobre consumo consciente em moda, processos de         

produção e as pessoas envolvidas. Estão presentes também nessa rede um           

número de WhatsApp (11-97664-7143), uma breve definição da marca “Moda          

com propósito”, a hashtag #vistaessaenergia e naturalidade da marca “São          

Paulo – Made in Brasil”. Utilizam o recurso dos stories para mostrar materiais             

e processos de produção das peças. Seguidores: 2.923. 

● Facebook: O endereço da marca nessa rede é @terradagaroaoficial . As          

publicações são frequentes e possuem o mesmo teor das do Instagram (tanto            

as fotos e os textos, há apenas maior ênfase no lançamento do e-commerce             

no Facebook), estão disponíveis também informações como o link do site, a            

http://www.terradagaroa.eco.br/
http://www.terradagaroa.eco.br/


definição da marca, o link do prêmio Eco Era 2015 e o mesmo número de               

WhatsApp  disponibilizado no Instagram . Seguidores: 2.483. 

● Vendas: As vendas acontecem pelo site da marca (e-commerce). 
 

Figura 36. Instagram Terra da Garoa 

 
Fonte:https://www.instagram.com/terra.da.garoa/?hl=pt-br  

 
Figura 37. Facebook Terra da Garoa 

 
Fonte: https://www.facebook.com/terradagaroaoficial/  
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Figura 38. Site Terra da Garoa 

 
Fonte: http://www.terradagaroa.eco.br/  

 

Ambiente Interno 
A marca SILO ainda não possui uma sede (será criada posteriormente) o que impossibilitou 

a realização de uma pesquisa sobre o ambiente interno da MPE. 

  

4.3.9 Análise SWOT 

A presente análise é essencial para um planejamento estratégico já que ela            

mapeia as principais dificuldades, forças, desafios e oportunidades do ambiente          

(tanto interno quanto externo) que a organização está inserida. E, segundo palavras            

de Farias sobre a obra “ Planejamento de Relações Públicas na Comunicação            

Integrada” de Kunsch: 
[…] Kunsch destaca em sua obra a importância da utilização de técnicas            
célebres em outros campos, como a análise SWOT (forças e fraquezas,           
ameaças e oportunidades), a fim de se ter o perímetro para o planejamento             
ampliado a espaços internos e externos, o que reforça a ideia de            
Comunicação Integrada, conceito defendido e trabalhado pela autora. A         
comunicação nas organizações, gerenciada pelas Relações Públicas deve,        
então, servir-se de valores que esquadrinhem a realidade da organização,          
seja no âmbito dos públicos, seja no dos mercados, seja no das condições             
gerais. (KUNSCH, 2008, p.48) 

 

A análise se mostra importante pois através dela pode-se ver com clareza            

quais são as oportunidades do seu produto, suas forças e explorá-los, além de             

http://www.terradagaroa.eco.br/


facilitar a tomada de decisões de forma assertiva, prever suas fraquezas e possíveis             

ameaças planejando-se para impedir possíveis crises e perda de clientes. Dessa           

forma, o micro e pequeno empreendedor consegue melhorar seu negócio de           

maneira clara e objetiva. 
Tabela 4. Análise dos segmentos (indústria da confecção e comércio de vestuário) 

SWOT Fatores Positivos Fatores Negativos 

 
Fatores Internos 

 

Forças Fraquezas 

Maioria feminina no setor (os 
setores da indústria de 
confecção e comércio de 
vestuário são majoritariamente 
compostos por mulheres

 
Busca por tendências e gostos 
dos clientes 

 
Acompanham as novidades do 
setor 

Pouca organização de estoques 
 

Não delimitação de um perfil 
dos clientes 

 
Descarte ou doação de 
materiais que poderiam ser 
reutilizados 

 
Vendas limitadas ao local 

 
As técnicas de produção não 
são modernas e vão contra os 
preceitos de sustentabilidade 

 
Desperdícios 

 
Fatores Externos 

 

 
Oportunidades 

 
Ameaças 

Baixo nível de inadimplência 
 

Setor que movimenta grandes 
quantias de dinheiro 

Pouco proveito das redes 
sociais em benefício do negócio 

 
Pequena parcela possui 
e-commerce 

 
A maior parte das vendas é 
feita em lojas físicas 

 
2º lugar no ranking das 
empresas mais poluentes 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
 

Quadro 5. Análise do cenário online das marcas Doisélles, Coletivo de Dois e Terra da Garoa 



SWOT Fatores Positivos Fatores Negativos 

 
Fatores Internos 

Forças Fraquezas 

Produtos com muita 
criatividade 

 
Utilização de mão de obra local 
e materiais sustentáveis 

Formas justas de pagamento 
 

Agregam valor às criações 
através do conceito de 
sustentabilidade 

 
Produção em menor escala 

 
Produtos exclusivos 

 
Reuso de materiais que seriam 
descartados 

Demora no processo de 
fabricação dos produtos 

 
Pouca profissionalização nos 
meios de divulgação da marca 

 
Pouca sintonia nas 
apresentações das marcas 

 
Não definição de uma 
identidade (tanto visual quanto 
ideológica) forte das marcas 

 
Sites que não funcionam 

 
A comercialização online é feita 
de forma confusa 

 
Pouca divulgação dos 
conceitos chave das criações 

 
As vendas acontecem na maior 
parte de forma física 

 
Fatores Externos 

 

 
Oportunidades 

 

 
Ameaças 

 

 
Esse tipo de produção fomenta 
o s comércios locais 

 
Mercado consumidor que se 
importa com a procedência dos 
produtos e o impacto que ele 
causa ao meio ambiente 

 
Busca por produtos exclusivos 

 
Baixo impacto ambiental 

 
Novidade no mercado 

 

 
Roupas que são produzidas em 
larga escala e são mais baratas 

 
Marcas que estruturam melhor 
suas identidades e e-commerce 

 
Comércio da China e do fast 
fashion 

 
Pouca visibilidade das marcas 
perante marcas que não optam 
por 
conceitos sustentáveis 

 
Maior trabalho de marketing 



Relativa visibilidade nas redes 
sociais 

 
Explorar o conceito de 
sustentabilidade  

 
Roupas que estão “na moda”  

Fonte: Elaborado pela autora 
 

4.3.10 Diagnóstico 

Pode-se concluir a partir dos estudos feitos que a realidade da SILO é             

bastante similar a dos outros pequenos negócios brasileiros paulistas, por ser uma            

MPE, criada por uma mulher, que participa ativamente dos processos de produção e             

não ter funcionários contratados. Como o microempreendimento ainda se encontra          

em fase de criação não podemos afirmar qual será a quantidade de clientes, o              

estoque não existirá, uma vez que todas as peças da marca são únicas.             

Diferentemente da maioria dos MPE’s dos setores de confecção e de varejo a marca              

em questão trabalha o conceito de moda sustentável, portanto, consegue atribuir           

vantagem competitiva às suas peças, tanto pela carga criativa e exclusivista que            

eles apresentam quanto pela presença de uma posição política. Os materiais           

utilizados para a confecção das roupas podem ser encontrados em qualquer lugar,            

inclusive no interior do Estado de São Paulo, diminuindo os custos de produção. O              

setor de varejo de moda apresenta uma atividade mais voltada para seus públicos,             

porém não delimita qual é o público-alvo em questão, o que deve ser melhorado. 

Quanto ao ambiente online das três MPE’s que trabalham com          

sustentabilidade nota-se que as mesmas mostram-se com grande força criativa, os           

produtos são únicos e exclusivos no mercado, o grande diferencial delas é agregar             

valor das peças com o conceito da sustentabilidade. As peças têm preços médios             

mas, caros se comparados à peças do fast-fashion , por exemplo (uma blusa básica,             

destinada ao público jovem masculino, com estampa da marca Terra da Garoa custa             

R$ 109,00 e uma blusa com as mesmas características básicas da fast-fashion            

Renner custa R$39,90). Porém a diferença entre as duas peças vai muito além do              

preço, as marcas sustentáveis, além de priorizarem trabalhos justos e locais,           

produção desacelerada, fomentarem a economia local elas utilizam matéria-prima         



que busca reduzir os impactos ao meio ambiente e isso deve ser ressaltado nos              

processos de comunicação das marcas. Embora a produção seja desacelerada e           

demore mais para chegar às mãos do consumidor, o mesmo deve ser esclarecido de              

que está perante a um processo de trabalho justo e ambientalmente correto. 
Figura 39. Blusa masculina Renner 

 
Fonte:https://www.lojasrenner.com.br/b?Ntt=camiseta+com+estampa+influencer&p=1# 

 
 

Figura 40. Blusa masculina Terra da Garoa 

  
Fonte:http://www.terradagaroa.eco.br/  
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Embora a questão do preço conte muito na hora de se finalizar uma compra,              

os fatores listados acima também fazem diferença para o consumidor. As micro e             

pequenas empresas sustentáveis pecam justamente nessa parte, analisando as três          

marcas apenas a “Terra da Garoa” possui uma explicação formal do compromisso            

da marca com a sustentabilidade e como são suas matérias-primas e essa é apenas              

apresentada no site da empresa. As outras marcas apresentam fotos com materiais            

sustentáveis mas não há uma explicação formal de como é feito o trabalho das              

empresas, a “Doisélles”, por exemplo, faz um trabalho sustentável com impacto           

também social (já que trabalha com mão-de-obra de mulheres de um presídio)            

porém essa informação não aparece em nenhuma descrição da marca (essa           

informação foi conseguida através do site da Lilian Pacce). Ou seja, as marcas não              

exploram seu capital mais precioso e diferenciador, que é a forma como elas fazem              

seu trabalho, quais materiais elas utilizam e quem são as pessoas que participam             

desse processo. Aparecem algumas fotos (Instagram e Facebook ) dos trabalhadores          

e dos materiais em meio a muitas outras informações, sem nenhum destaque.            

Dessa forma, elas perdem visibilidade e clientes para marcas com propostas bem            

menos interessantes e nobres. Outro ponto que pode ser destacado é a falta de              

congruência de informações, já que as marcas possuem descrições, logo e outras            

informações diferentes em cada rede, isso causa bastante confusão e alude à falta             

de profissionalismo das marcas, sites que não abrem ou não executam sua função,             

marcas sem missão, visão e valores definidos, vendas realizadas apenas por           

números de WhatsApp e informações imprecisas. A única marca que possui uma            

loja online que realmente está em atividade é a “Terra da Garoa”, as outras possuem               

sites que não funcionam (local onde deveria funcionar esse tipo de comércio). Além             

de todos os pontos citados acima, as criações dessas marcas sustentáveis pendem            

mais para um estilo casual, o que implica em mais um diferencial para a SILO, que                

traz um estilo mais elegante ligado à moda festa. 

 

4.3.11 Ações  

Com base no diagnóstico apresentado acima pode-se sugerir ações à SILO,           

para que a empresa possa ser inserida no mercado da moda do Brasil. Como já foi                



apontado, há de ser realizado um trabalho que fortaleça a marca e sua vertente              

sustentável, para isso, é necessário criar missão, visão, valores e um logo da             

mesma. Assim, com a identidade da marca definida, o trabalho de criação de             

campanhas tende a ficar fácil. Os conceitos gerados (como missão, visão e valores,             

conforme citado na página 24), devem estar presentes nas publicações da marca            

(não de forma literal, mas com frases que remetam aos conceitos trabalhados), a fim              

de firmar a identidade da mesma. Outro ponto que deve estar presente nas             

campanhas da SILO é o seu compromisso com a sustentabilidade, como as peças             

são produzidas (como é o processo de criação de cada peça), quem são os              

trabalhadores empregados na fabricação das roupas, quais são os materiais          

utilizados e de onde eles vêm.  

De acordo com o público-alvo previamente determinado pode-se definir onde          

serão empregadas as principais publicações da marca, o foco das campanhas será            

em ambiente online, especificamente nas redes sociais. Duas redes sociais serão           

trabalhadas na campanha, o Facebook e o Instagram , porém o último receberá            

maior ênfase, principalmente por conta do aumento de usuários do mesmo,           

conforme pode ser comprovado pelo recorte da matéria do site Estadão , publicada            17

em 09, de janeiro, de 2018: 
Quando o recorte da pesquisa muda para o número de jovens adultos             
usuários de redes sociais (pessoas entre 19 e 29 anos), o Instagram , mais             
uma vez, sai na frente. O estudo mostra que 53% dos jovens adultos usam              
o aplicativo de compartilhamento de fotos. 

  

Deverão ser feitas fotos profissionais da coleção e dos detalhes das peças.            

As publicações nessas redes conterão fotos e vídeos de várias fases do processo de              

criação das peças, da coleção, inspirações, esboços e desenhos, o processo do            

bordado, os trabalhadores envolvidos nos processos (desde a costura até as           

vendas), junto delas deverá conter frases ou textos curtos com linguagem coloquial            

de impacto que remetam à sustentabilidade. Apenas no Instagram deverá ser           

utilizado o recurso dos vídeos temporários (stories), criar uma hashtag da marca e             

instruir os compradores para utilizá-la quando tirarem fotos com as roupas da SILO,             

17 Disponível em: 
<https://link.estadao.com.br/noticias/geral,facebook-para-de-crescer-e-instagram-avanca-entre-adult
os-dos-eua,10000029844> Acesso em 16/10/2018. 

https://link.estadao.com.br/noticias/geral,facebook-para-de-crescer-e-instagram-avanca-entre-adultos-dos-eua,10000029844
https://link.estadao.com.br/noticias/geral,facebook-para-de-crescer-e-instagram-avanca-entre-adultos-dos-eua,10000029844


assim a marca poderá divulgar pessoas que usam as roupas. Devem ser utilizadas             

propagandas pagas tanto no Facebook quanto no Instagram. Faz se necessário o            

uso de um cronograma de postagens, assim, as publicações podem ser pensadas            

anteriormente às datas comemorativas, como o dia das mães, dia das mulheres ou             

do início de uma nova coleção. 

A marca deverá também possuir um site com domínio próprio, dividido em:            

coleções (aqui as fotos das coleções deverão ser separadas por temas), sobre a             

marca (nesse item deverá conter a história da marca, sua missão, visão, valores,             

seu atual endereço físico e a hashtag da marca), a aba vendas (onde estarão              

disponíveis para compra as peças que se encontram nas lojas físicas e que podem              

ser compradas diretamente pelo site) e um canal de comunicação com o consumidor             

(disponibilizar um e-mail no próprio site para contato). Na página inicial do site serão              

visíveis as abas descritas acima, e os endereços do Facebook e do Instagram e um               

número de telefone fixo e outro com WhatsApp  (todos no final da página) . 

Fora dos meios online serão produzidos catálogos sobre cada coleção, com           

fotos e dizeres sobre a mesma, sempre ressaltando os ideiais sustentáveis da            

marca. Esses catálogos conterão a hashtag da marca e serão entregues a cada             

compra na loja física da marca. Importante realizar um coquetel de lançamento para             

cada coleção, com um desfile e explicação dos conceitos da SILO e onde foram              

empregados os conceitos de sustentabilidade nas peças, com a presença da mídia            

local e influencers da moda da região. Como forma de atrair consumidores para a              

marca, oportuno enviar catálogos e peças (a cada nova coleção), à digital            

influencers que se encontrem no perfil de público-alvo previamente determinado e           

veiculadar propagandas em revistas regionais.  

 
 
      4.3.12 Catálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Figura 41. Página um  do catálogo 

 
Fonte: Desenvolvido pela designer Daniela Zagnoli 

 
 

Figura 42. Página dois do catálogo 

 
Fonte: Desenvolvido pela designer Daniela Zagnoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 43. Página três do catálogo 

 
Fonte: Desenvolvido pela designer Daniela Zagnoli 

 
 

 
Figura 44. Página quatro do catálogo 

 
Fonte: Desenvolvido pela designer Daniela Zagnoli 

 
 

4.3.13 Exemplos 

 

 

 

 

 



Figura 45. Instagram SILO 

  
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 46. Facebook SILO 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise sobre o tema           

da sustentabilidade e suas principais correntes dentro do campo da moda, dessa            

forma, foi possível a criação de uma marca de roupas femininas sustentável,            

intitulada SILO, que propõe utilização de materiais que geralmente são considerados           

como impróprios para fabricação de peças. Para demonstrar a possibilidade de se            

fabricar roupas sustentáveis dentro da moda festa, foi criada uma coleção de nome             

“Tesouros da Floresta” inspirada em aves, que conta com duas peças produzidas de             

acordo com os princípios do slow-fashion e do upcycling . As peças passaram por             

todo um processo de ressignificação e, dessa forma, agregaram valor à si mesmas. 

Além do estudo sobre sustentabilidade, para a criação da marca foram necessários            

estudos sobre a realidade dos micro empreendedores e micro e pequenas empresas            

do ramo da indústria da confecção e do segmento de comércio de vestuário, ambos              

referentes ao Estado de São Paulo, além de um breve estudo das redes sociais de               

três MPE’s sustentáveis. Pôde-se assim, mapear as principais dificuldades         

enfrentadas pelos setores suas falhas, suas qualidades, possibilidades e, dessa          

forma, construir um plano de comunicação para a criação da marca SILO.  
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