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RESUMO
Essa pesquisa teve como objetivo identificar quais elementos de GC podem ser encontrados no processo de compras de
uma indústria de moda e vestuário. Para isso foi realizado um estudo de caso em uma empresa do setor localizada na
região Noroeste do Paraná, o local de observação foi então o setor de compras dessa empresa. Para coleta de dados
utilizou-se de três instrumentos:  questionário;  observação não participante e entrevista.  Os resultados mostram que
elementos de GC (ciclo; práticas e ferramentas) podem ser encontrados em um setor específico de uma empresa e não
necessariamente no seu todo. No caso de empresas de moda e vestuário por características como o grande número de
setores a análise de um único setor é coerente. Após interpretação dos dados as atividades encontradas e que se
assemelham a elementos de GC descritos na literatura foram estabelecidas de modo a identificar quais são e como
existem no processo de compras. Essa pesquisa busca expandir as discussões em torno dos processos de gestão em
empresas de moda e vestuário,  sobre a gestão do conhecimento e do processo de compras de matérias-primas e
complementos dessas empresas.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Conhecimento; Setor de compras; Empresas de Moda; Empresas de vestuário.

1 INTRODUÇÃO

As  empresas  de  moda  e  vestuário  apesar  de  se  mostrarem como  fundamentais  para  a
economia brasileira, sendo que o país possui  o quarto maior parque produtivo de confecção do
mundo, e é o segundo maior empregador da indústria de transformação (ABIT, 2017), são carentes
em  pesquisas  que  tratem  sobre  seus  aspectos  de  gestão.  Essas  empresas,  geralmente,  são
reconhecidas por suas características criativas, no entanto é um setor que atua sobre um cenário
que possui grande complexidade de processos, curto ciclo de vida de produtos, curto ciclo produtivo
e criam produtos que são influenciados pelas tendências de moda (JONES, 2005).

De acordo com Barcaro (2008) a moda cria interferências em diferentes campos, como a
arquitetura, as artes, design de produtos e possui uma forte relação com o vestir. Deste modo as
empresas  que  desenvolvem  esses  produtos  podem  ser  chamadas  de  empresas  de  moda,  de
vestuário  ou  de  confecção.  Considerando a  confecção  uma etapa do processo  produtivo  neste
trabalho será adotado o termo empresas de moda e vestuário, considerando que empresas desse
setor  serão  aquelas  que  desenvolvem  produtos  de  vestuário  e  complementos  (bolsas,  cintos,
sapatos  e  acessórios)  com  características  efêmeras  com  o  propósito  de  atender  a  diferentes
públicos consumidores por meio das tendências de moda.

Uma empresa é capaz de lidar com uma série de fatores que sustentam suas estratégias de
negócios, no entanto necessitam criar parcerias afim de adquirir produtos e/ou serviços e desse
modo  atenderem a  suas  demandas  produtivas.  Essas  parcerias,  no  sentido  de  aquisição,  são
mediadas pelo setor de compras (TACCONI,  et  al.  2014).  Pozo (2007)  discorre que o setor  de
compras  é  o  responsável  por  gerir  a  cadeia  de  suprimentos,  estabelecendo  relações  com
fornecedores, adquirindo produtos e serviços, emitindo e controlando pedidos de compras e ainda
deve  executar  atividades  ligadas a  pesquisa  de novos fornecedores,  de  mercado,  sobre  novos
produtos e conhecendo e trabalhando para garantir resultados para os objetivos organizacionais.

O setor de compras de uma empresa de moda e vestuário é o responsável por adquirir todos
os produtos necessários para a produção, lidando com fatores específicos como a imprevisibilidade
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de demanda, influências das tendências de moda, fragmentação de processos produtivos, amplo
mix de produtos e cadeia de abastecimento extensa (SHAW; KOUMBIS, 2014; MONDINI,  et  al.
2015). Para autores como Ben-Daya, As’Ad e Seliaman (2013), Nag, Han e Yao (2014) e Mondini et
al. (2015) assuntos ligados a cadeia de abastecimento vem ganhando grande importância, do ponto
de vista de gestão de recursos, redução dos custos de aquisição e estreitamento nas relações de
compras. Deste modo considera-se que o setor de compras é um dos mais importantes na estrutura
administrativa de uma organização, neste sentido para empresas de moda e vestuário o setor torna-
se um objeto de estudo favorável para análises referente à suas funções. 

Marchi  e  Nardin  (2009)  sugerem que  a  transferência  de  conhecimento  auxilia  empresas
criativas (ligadas à moda e ao vestuário) na organização dos processos que estão relacionados a
oferta de novos produtos. Neste caso, o conhecimento contribui para ações acertáveis em relação
ao curto ciclo produtivo. No entanto, para a eficiência de resultados, este conhecimento deve ser
corretamente promovido, capturado, gerenciado e direcionado aos objetivos organizacionais, vindo a
tornar-se um elemento que favorece e se insere as estratégias de negócio.

Neste sentido a Gestão do Conhecimento (GC) se mostra, nas perspectivas em gestão, como
um método capaz de sistematizar o conhecimento existente e criar possibilidades que agregam valor
para produtos e processos (DALKIR, 2011).  A GC proporciona, por meio de elementos como ciclos,
modelos, ferramentas e práticas, criar, compartilhar e aplicar o conhecimento de modo sistematizado
para  a  organização,  em  seu  todo,  ou  para  indivíduos  e  setores  específicos  (NORTH;
BABAKHANLOU, 2016). Diante deste contexto este trabalho possui a seguinte questão de pesquisa:
quais elementos de GC podem ser encontrados no processo de compras de uma indústria de moda
e vestuário?

Como objetivos  têm-se de identificar  quais  elementos  de GC podem ser  encontrados no
processo de compras de uma indústria de moda e vestuário; como esses elementos se relacionam a
literatura; identificar os setores que participam desse processo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para essa pesquisa foi realizado um estudo de caso em uma empresa do setor de moda e
vestuário localizada na região Noroeste do Paraná. Considerando características específicas dessas
empresas, como já descritas neste trabalho, foi realizado um recorte para análise sendo o setor de
compras o objeto de observação. Esse setor contém nove indivíduos que atuam na função entre seis
meses  e  seis  anos,  adquirem  produtos  ligados  à  matéria-prima  (tecidos)  e  complementos
(aviamentos e acessórios). A empresa cria e disponibiliza para venda cinco coleções anuais, em
diferentes segmentos wear, estima-se que a cada 55 dias em torno de 1.800 novos produtos são
colocados para venda. Para atender ao problema da pesquisa, foram utilizados três instrumentos de
coleta de dados: 

Questionário – elaborado com 20 questões abertas e de múltipla escolha,  com base nos
estágios  tratados  no  ciclo  de  GC  de  Wiig,  de  1993  (DALKIR,  2011;  DAVILA  et  al.  2015).  O
questionário foi desenvolvido e validado por meio de pré-teste e validação por especialistas na área
de GC. O questionário proporcionou verificar os setores que fazem parte do processo de compras,
como se dá o uso de experiências pessoais e como se dão os estágios de construção/criação;
aplicação; conservação e distribuição do conhecimento. O questionário foi  aplicado por meio de
plataforma on-line e respondido por nove sujeitos.

Observação – buscou responder a questionamentos sobre o processo de compras, atividades
ligadas  ao  setor  de  compras  e  sobre  ferramentas  e  práticas  de  GC  que  podem  existir  nesse
processo. A observação possibilitou ainda aprofundar os conhecimentos adquiridos com a literatura
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sobre o problema de pesquisa. A observação foi feita de modo não participante e foram realizadas
cinco visitas à empresa.

Entrevista – objetivou confirmar hipóteses sobre o processo de compras, e também identificar
atividades que tivessem relações com as ferramentas e práticas de GC que poderiam ser existentes
nesse processo.

Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo empírica que confirma alguns aspectos teóricos
diretamente no local em que os fenômenos ocorrem.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Considerando  que  a  GC  é  também  norteada  por  relações  entre  pessoas,  busca  por
conhecimentos, pesquisas dentre outros fatores, foi necessário compreender quais são os setores
que se relacionam ao processo de compras. Desse modo foi possível identificar de onde vem as
informações que o setor utiliza para realizar as aquisições e também com quais setores se relaciona
para passar informações sobre essas aquisições.

Os principais setores que se relacionam ao processo de compras são: criação, modelagem;
prototipagem; almoxarifado; engenharia de produto, planejamento e controle de produção (PCP).
Esses  setores  podem  ter  influência  direta  ou  não  no  processo  de  compras.  As  relações
estabelecidas entre setores são importantes ao se tratar de empresas de moda e vestuário, Shaw e
Koumbis (2014) apontam que para o comprador dessas empresas o estreitamento das relações
entre  setores  (internos  ou  externos  à  empresa)  é  necessário  pois  irá  contribuir  para  lidar  com
situações adversas e que por vezes necessitarão de rápida tomada de decisões.

Os  instrumentos  possibilitaram  identificar  as  principais  informações  que  esses  setores
compartilham: o setor de criação pode informar sobre novos materiais que irão ou pretendem utilizar,
e  o  compras  ter  informações sobre  fornecedores  não  confiáveis,  a  modelagem pode identificar
incoerência em determinados materiais e isso irá influenciar em produtos adquiridos ou a serem
adquiridos, o almoxarifado irá identificar incoerências na chegada de mercadorias, como defeitos,
valores diferentes ou quantidades diferentes, a engenharia de produto realiza testes de qualidade
nos produtos e em caso de inconformidades um item deve ser cancelado das compras e por fim o
PCP identifica as demandas produtivas por meio de apostas para compras antecipadas, o setor de
compras contribui  com informações sobre limitação de matéria-prima, problemas na chegada da
mercadoria, fatores que irão influenciar na efetivação nos índices de produção. 

Como objetivo principal do questionário, que era o de identificar os estágios de um ciclo de
GC, este foi desenvolvido com base no ciclo de Wiig de 1993, conforme tratado na literatura por
(2011)  e  Davila  et  al.  (2015).  Considerando  isso,  identificou-se  que  os  estágios  de
criação/construção;  aplcação;  conservação  e  distribuição  do  conhecimento  se  dão  do  seguinte
modo:

Quadro 1: Estágios de um ciclo de GC encontrados na empresa analisada
Construção/Criação A  construção/criação  de  conhecimento  se  dá  por  meio  da  utilização  de

experiências  pessoais,  bem  como  da  utilização  da  experiência  de  colegas  de
trabalho e por conversas formais ou não, que passam então a ser incorporadas às
atividades de trabalho.

Aplicação Quanto à aplicação, percebe-se que se dá por meio da troca de experiências. Os
indivíduos  com  mais  experiência  ou  com  nível  hierárquico  superior  tendem  a
aplicar isso no ambiente de trabalho e assim influenciar os demais.

Conservação O estágio de conservação merece atenção. Notou-se que a empresa se utiliza em
demasia de relações pessoais. A troca de gestores é o principal fator que leva a
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alteração dos métodos ou processos de trabalho. Essa mudança pode influenciar o
meio de conservação do conhecimento uma vez que depois das relações pessoais
o e-mail  é a principal  forma de institucionalização de alterações nos modos de
trabalho,  no  entanto  o  e-mail  não  se  torna  uma  ferramenta  eficaz  pois  os
funcionários  novos não terão acesso a assuntos enviados anteriormente a sua
entrada no setor, caso não haja interesse de alguém repassar essas informações.

Distribuição Notou-se que os respondentes já tiveram oportunidades de desenvolver e implantar uma
melhoria de método ou processo de trabalho, apesar de nem todos apresentarem um grau
máximo de desejo de compartilhar isso. Quando ocorre alguma mudança é realizado por
meio de e-mail ou algum manual via intranet ou internet.

Fonte: elaborado a partir dos resultados obtidos no questionário (2017).

É importante salientar que devido à natureza empírica deste trabalho a análise dos dados se
deu juntamente à literatura consultada, buscando estabelecer semelhanças ao tratado na literatura
para então ser possível criar as análises aqui descritas. 

A  construção/criação  do conhecimento se dá em diferentes momentos,  tanto no uso de
experiências de colegas, quanto no dia a dia de trabalho, de acordo com Oliveira e Epaminondas
(2014) e Marchi e Nardin (2014) o conhecimento é primordial para sustentar o negócio de moda e
vestuário. Sendo assim destaca-se a importância da criação de novos conhecimentos no ambiente
dessas empresas, visto que o conhecimento é fundamental para a melhoria e competitividade no
processo de compras. A  aplicação do conhecimento é percebida tanto na troca de experiências
quanto  nos  indivíduos  com  nível  hierárquico  maior,  que  então  tendem a  influenciar  em certas
decisões.  A  conservação do  conhecimento  é  um  fator  que  necessita  de  atenção,  os  meios
principais são conversas, reuniões e utilização de e-mails, há também o uso de pastas em rede ou
informações no sistema de compras, de modo a outros setores acessarem, no entanto não há meios
específicos  que  proporcionariam  a  conservação  do  conhecimento.  A  distribuição  relaciona-se
principalmente a mudanças nos métodos ou processos de trabalho e isso tende a ser feito por meio
de reuniões, e-mail ou algum tipo de manual on-line.

Uma vez encontrado os estágios de um ciclo de GC, buscou-se identificar como isso pode ser
criado ou promovido pela empresa, deste modo o Quadro 2 destaca as ferramentas e práticas de
GC  encontradas  no  processo  de  compras  e  como  as  mesmas  funcionam  na  estrutura  desse
processo.

Quadro 2: Práticas e ferramentas de GC encontradas no processo de compras.

Prática/Ferramenta utilizada Situação ou necessidade

Prática de Assistência por 
auxílio 
Mentoring.

Basicamente todos os setores se utilizam do conhecimento de um funcionário
com mais experiência para que auxilie um membro novo da equipe, ou em
uma situação que envolva a solução de um problema já conhecido.

Comunidade de prática. Há momentos em que pessoas de setores diferentes se reúnem para tratar
de um assunto de ordem coletiva, por exemplo, definir e aprovar a coleção,
decidir  sobre  o  uso  de  estoques  e  assim  por  diante.  Há  o  uso  de  um
mediador,  e os diferentes setores deliberam sobre um assunto comum de
interesse da empresa.

Ferramenta Storytelling. Mesmo que não seja comum, em algumas reuniões há o momento em que
algum membro pode contar uma experiência de trabalho e isso é feito em
forma de uma história sobre aquela situação. A ideia é de que isso possa
contribuir  para  que  demais  membros  da  empresa  ou  da  própria  equipe
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possam refletir sobre tal situação, logo gerar um novo conhecimento.

Ferramentas para lições 
aprendidas em banco de 
dados ou outro ambiente 
virtual.

Há informações, sobre estoques, produtos a serem adquiridos, produtos com
defeito dentre outras informações no sistema ou na rede interna da empresa.
Isso pode ser  base para que os compradores possam tomar decisões,  e
consequentemente  aprender  e  gerar  também  novos  conhecimentos  com
essas informações.

Fonte: elaborado a partir dos resultados dos documentos de coleta de dados (2017).

As ferramentas,  storytelling e as ligadas a lições aprendidas em banco de dados ou outros
ambientes  virtuais  e  descritas  por  Dalkir  (2011),  Batista  (2012),  Massingham (2014)  e  North  e
Babakhanlou (2016),  foram encontradas em atividades que se assemelham a o que a literatura
descreve sobre tais ferramentas. Em algumas reuniões (formais ou não) é possível compartilhar por
um  meio  mais  informal  algumas  experiências,  isso  se  assemelha  ao  storytelling,  que  é  uma
ferramenta usada para compartilhar conhecimento, de modo a criar novos, por meio de uma história
sobre determinado assunto. Os compradores utilizam também pastas com documentos em rede
(intranet)  que contém informações sobre novos desenvolvimentos, novos fornecedores, faltas de
aviamentos  ou disponibilidade de itens  para  a  produção.  Algumas dessas informações também
podem ser encontradas no sistema de compras (software) onde então alguns setores compartilham
dessas  informações  para  organizar  o  cronograma  produtivo  da  empresa.  Os  principais  setores
envolvidos nesse processo são o de criação e o de planejamento e controle de produção. Desse
modo essas informações armazenadas em sistema se assemelham às lições aprendidas em banco
de dados ou outros ambientes virtuais, que possuem o objetivo de proporcionar a busca, criação,
compartilhamento e uso de conhecimentos ali armazenados. 

Já as práticas de assistência por auxílio e as comunidades de prática, discutidas por Dalkir
(2011),  Batista (2012),  Massingham (2014), North e Babakhanlou (2016),  foram encontradas em
processos que envolvem o auxílio por meio de uma pessoa com mais experiência em determinado
assunto a pessoas com menos experiência, mesmo que isso seja até promovido pela empresa, não
é  um  processo  sistematizado,  mas  sim  ocorre  naturalmente  já  que  os  indivíduos  com  maior
experiência  também  aprenderam  assim.  Já  as  comunidades  de  prática  são  encontradas  em
processos  semelhantes,  como  planejamento  de  coleção,  onde  pessoas  de  diferentes  setores
discutem  sobre  os  produtos  que  serão  colocados  para  venda,  ou  em  reuniões  que  envolvem
pessoas de diferentes setores discutindo um assunto comum a todos os envolvidos.

 Durante a entrevista foi mencionado que o termo comunidade de prática é conhecido por
parte  do  setor  de  compras  e  que  essa  prática  já  existiu  na  empresa,  no  entanto  não  houve
continuidade. Mesmo que não tenha havido continuidade com o nome encontrado na literatura sobre
GC, percebeu-se que as atividades aqui descritas ainda apresentam semelhança com o que propõe
a literatura sobre esse assunto.

Sobre as práticas e ferramentas de GC considera-se que as práticas se configuram em ações
que promovem os estágios  de criação,  aplicação,  conservação e  distribuição de conhecimento,
podendo essas ações serem até mesmo o uso de ferramentas. Já as ferramentas se configuram em
instrumentos,  que  geralmente,  estão  ligados  a  tecnologia  da  informação  para  apresentarem
resultados mais satisfatórios (NORTH; BABAKHANLOU, 2016).

Considerando a citação de North e Babakhanlou (2016, p. 211, tradução nossa) de que a GC é
“a atividade que permite aos indivíduos, equipes e organizações inteiras, bem como redes, regiões e
nações coletivamente e sistematicamente criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para alcançar
os seus objetivos estratégicos e operacionais”. É possível observar que no sentido em que trata de
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equipes é possível que elementos de GC sejam encontrados em setores específicos das empresas.
Neste caso considerando a importância estratégica do setor de compras de uma empresa de moda
e vestuário  é  possível  afirmar  que os  elementos  presentes  tornam o setor  um referencial  para
estudos que busquem tratar sobre essa temática.

4 CONCLUSÃO

Considerando a natureza interdisciplinar da GC, visto que a mesma pode ser utilizada no
sentido  de  melhoria  de  processos  e  produtos  em  diferentes  tipos  de  empresas.  Havendo  a
possibilidade, ainda, da existência de alguns de seus elementos tanto na organização como um
todo, quanto em setores específicos. Isso justifica a aplicação deste estudo em forma de um estudo
de caso em uma empresa do setor de moda e vestuário, tendo como recorte para observação o
setor de compras dessa empresa. Verificou-se que realmente alguns dos elementos de GC podem
ser encontrados em um setor específico, e podem ou não estar presentes em demais setores.

Para realizar as atividades de compras é necessário estabelecer relações de parceria tanto
com fornecedores quanto com indivíduos e ou setores da própria empresa. No estudo de caso foi
possível identificar que os principais setores (internos) que se relacionam ao processo de compras e
podem influenciar  direta  ou  indiretamente  esse  processo.  Os  principais  setores  descritos  pelos
compradores  foram:  criação,  modelagem;  prototipagem;  almoxarifado;  engenharia  de  produto,
planejamento e controle de produção. Cada um desses setores possui informações específicas que
serão  necessárias  para  o  processo de  compras  e,  também, o  setor  de  compras possui  outras
informações  que  são  compartilhadas  com  esses  setores,  como  disponibilidade  de  materiais,
problemas com fornecedores, entre outros.

Observou-se que o compartilhamento dessas informações se tornam conhecimento, que são
aplicados tanto no dia a dia de trabalho quanto em determinadas situações onde é necessário haver
habilidades para se resolver algo. Outra forma que essas informações criam conhecimentos é no
momento em que os compradores criam novas habilidades e as aplicam no sentido de melhoria dos
métodos ou processos de trabalho.

Sobre  os  elementos  de  GC,  inicialmente,  identificou-se  estágios  de  um  ciclo:
criação/construção; aplicação; conservação e distribuição, por meio da aplicação do questionário
que foi desenvolvido com esse propósito. Percebeu-se que as relações pessoais como conversas e
troca de e-mails são bastante utilizadas pelo setor. Uma das principais formas de adquirir novos
conhecimentos é pela troca de experiências.

Sobre  as  ferramentas  e  práticas,  que sustentam a  existência  dos estágios,  encontrou-se
algumas  atividades  que  se  assemelham  ao  que  é  descrito  na  literatura  sobre  esse  tema.  As
atividades sugerem as ferramentas: storytelling e as ligadas a lições aprendidas em banco de dados
ou outros ambientes virtuais. O storytelling, pode ser utilizado em diferentes situações na empresa, e
acredita-se  que  essa  possa  ser  uma  ferramenta  adequada  para  o  ambiente  empresarial,
considerando  que  as  empresas  que  trabalham  com  produtos  de  moda  e  vestuário,  possuem
natureza criativa,  e  o  compartilhamento  e  criação de  conhecimentos  possa ser  feito  por  meios
menos  formais.  As  lições  aprendidas  em  banco  de  dados  ou  outros  ambientes  virtuais,  são
percebidas no uso de documentos em rede e informações no sistema, essas informações vão sendo
armazenadas e podem criar novos conhecimentos a partir da interpretação da informação ali posta.
Considerando que o setor de compras necessita de informações de diferentes fontes, fornecedores
e  setores  internos  o  armazenamento  dessas  informações  é  uma  ferramenta  adequada  a  essa
atividade de trabalho.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Já as atividades que se assemelham às práticas de GC foi  encontrado a assistência por
auxílio e as comunidades de prática. Tanto no setor de compras quanto em outros setores há o
auxílio por meio de uma pessoa com maior experiência em determinado assunto, isso é feito tanto
quando ingressa um novo funcionário a equipe ou na solução de problemas mais complexos. As
comunidades de prática, mesmo que seja apenas alguns indícios de sua existência, se mostram em
atividades onde há certos tipos de reuniões em que pessoas de diferentes setores se reúnem para
encontrar soluções ou discutir sobre um assunto comum.

Observou-se que essas atividades encontradas não são sistematizadas ou formalizadas por
meio  de  qualquer  documento  ou  normatização.  Essas  atividades  são  executadas  por  meio  de
repetições, ou seja, foi aprendido desse modo e houve continuidade no processo. Sugere-se que
para empresas criativas (ligadas a moda e vestuário) pode haver a coerência de que seja explorado
os conceitos dos elementos encontrados de modo mais prático, este estudo não conseguiu chegar a
realizar um teste sobre modelos de GC, e isso é uma sugestão para estudos futuros.
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