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RESUMO 
 
 A crise gerada pela pandemia da COVID-19 mudou os hábitos e o dia a dia 
das pessoas ao redor do mundo inteiro. Do dia para a noite, espaços públicos 
tiveram de ser fechados, impactando diretamente as empresas e lojistas. Este artigo 
visa apresentar os impactos da COVID-19 numa empresa de confecção de Santa 
Catarina e mostrar como a pandemia forçou uma acelerada entrada no mercado 
digital e também de alteração e inovação do modelo de negócio da empresa para 
evitar a falência. Também buscou-se com esse texto apresentar o caso da empresa 
em questão como inovação disruptiva. Para tal, foram realizadas pesquisas teóricas 
sobre o tema e uma entrevista semi-estruturada com a fundadora e dona da 
empresa estudada e com a dona de uma marca parceira. 
 
Palavras-Chave: COVID-19, inovação, empresas sustentáveis, negócios inovadores, 
e-commerce, redes sociais 
 
 

 
  



 

 

6 

 

ABSTRACT 
 
The crisis generated by the COVID-19 pandemic changed the daily habits of people 
around the world. From one time to another, public places were closed, creating a 
direct impact on companies and shopkeepers. This article aims to present the impacts 
of COVID-19 in a garment company located in Santa Catarina and to show how the 
pandemic forced an accelerated entry in the digital market and also the changes and 
innovation of the company business model to avoid bankruptcy. This study also aims 
to present the company case as a disruptive innovation. For such, theoretical research 
on the subject was carried out and a semi-structured interview was conducted with the 
company owners and with the owner of a partner brand. 
  
Keywords: COVID-19, innovation, sustainable companies, innovative business, e-
commerce, social networks 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo está passando por mudanças sem precedentes na história recente 
da humanidade. O impacto causado pela pandemia da COVID-19 mudou 
comportamentos corriqueiros do dia a dia, como dar um aperto de mão, um abraço, 
encontrar os amigos e também os hábitos de consumo das pessoas. A forma de fazer 
negócios também foi impactada. Em determinados momentos, devido aos lockdowns 
e medidas sanitárias impostas, não foi possível frequentar lojas, mercados ou 
shopping centers para fazer compras. No tocante ao comércio de itens de vestuário, 
as lojas ficaram fechadas por semanas e quando reabriram, não foi permitida a prova 
de roupas pelos clientes, fato que dificulta a comercialização. Medidas como utilização 
de máscaras, higienização das mãos com álcool gel e distanciamento social se 
tornaram parte do comportamento natural do dia a dia das pessoas. 

Nesse cenário nunca visto antes, micro e pequenas empresas começaram e 
enfrentar desafios jamais imaginados. E para a sobrevivência de muitas delas, uma 
reinvenção rápida e efetiva na maneira de fazer negócios se fez necessária. No 
mercado da moda, empresas de confecção que fabricavam seus produtos tendo como 
cliente final o varejista se viram em grandes dificuldades, uma vez que lojas e centros 
comerciais estavam fechados e ao mesmo tempo, as pessoas começaram a reduzir 
o consumo de itens não essenciais à sobrevivência. 
De acordo com a pesquisa "Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas empresas" 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), no período 
de  junho a agosto de 2020, 6 em cada 10 empresas perceberam o efeito negativo da 
COVID-19 nos negócios. "Entre 2,8 milhões de empresas em funcionamento na 
segunda quinzena de junho, 62,4% perceberam impactos negativos decorrentes da 
crise do novo coronavírus em suas atividades. O impacto é maior em empresas de 
pequeno porte, com até 49 funcionários, em que 70,9% reportaram diminuição nas 
vendas" (IBGE, 2020, on-line) 

Em agosto de 2020, 33,5% das empresas reportaram que a pandemia teve um 
efeito negativo sobre a empresa, 8,1% das empresas em funcionamento diminuíram 
a quantidade de funcionários e 32,9% das empresas indicaram uma diminuição das 
vendas e serviços comercializados (IBGE, 2020, on-line) 
Mais do que nunca, um novo modelo de negócios e uma nova forma de interação com 
o cliente se fazia necessária. De acordo pesquisa realizada pela FGV Projetos em 
outubro de 2020, 43% das empresas do comércio varejista apresentaram algum tipo 
de inovação (FGVPROJETOS, 2020, on-line). 

Se a internet já era importante para os negócios, na pandemia ela passou a ter 
papel fundamental para manter contato com os clientes e para vendas, principalmente 
nas redes sociais. Para algumas micro e pequenas empresas, a internet se tornou a 
única alternativa para vendas e contato com os clientes.  

Nesse contexto, é apresentado o caso da MonAmie Collab. A MonAmie é uma 
empresa de Santa Catarina, localizada na cidade de Blumenau. A empresa trabalha 
com moda sustentável e slow fashion. O processo de produção leva em consideração 
a confecção de peças com a cadeia de produção sustentável e sem prejuízo ao meio 
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ambiente, priorizando mão de obra local e incentivando o consumo inteligente e 
sustentável. Os canais de venda da empresa, no período anterior a pandemia, eram 
principalmente lojas multimarcas e o Instagram da fundadora.  

Com a pandemia, as vendas foram praticamente interrompidas. A marca se viu 
com estoque e insumos parados e na iminência de demitir os funcionários e decretar 
falência. Esse cenário se repetiu em várias outras microempresas da região, que é 
polo de confecção e da indústria têxtil. Uma mudança no modelo de negócios era a 
única alternativa para sobrevivência não somente da MonAmie, mas também de 
outras empresas da região que passavam pelas mesmas dificuldades. Foi nesse 
contexto que foi criada a MonAmie Collab, uma loja online colaborativa, onde várias 
marcas pequenas que compartilhavam dos mesmos valores - slow fashion, cadeia de 
produção sustentável, consumo consciente e geração de empregos local - se uniram 
em uma plataforma de e-commerce para alcançar diretamente o cliente final. 

Como instrumento de análise, foram realizadas pesquisas teóricas sobre o 
tema e para a conclusão do estudo, uma entrevista semi-estruturada com a fundadora 
e dona da empresa estudada.  

O estudo mostrou um aumento das vendas das empresas participantes da 
plataforma de loja colaborativa e uma maior visibilidade das marcas na internet e redes 
sociais, permitindo a sobrevivência das marcas utilizando criatividade e inovação 
durante os períodos de lockdown e baixa no consumo. 

 
1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo geral 
 Demonstrar o caso da empresa estudada como um exemplo de inovação 
disruptiva. 
 
1.1.2 Objetivos específicos 

● Analisar a participação das pequenas e médias empresas no que tange a 
geração de riquezas e empregos e como as mesmas foram impactadas durante 
a pandemia covid-19; 

● Demonstrar a importância da indústria têxtil para o estado de Santa Catarina; 
● Conceituar o que é inovação disruptiva e inovação em modelo de negócios; 
● Apresentar o conceito de Slow Fashion, pois o mesmo é relevante para o 

estudo, sendo parte da proposta de valor e da forma de trabalho da empresa. 
● Apresentar o BMC (Business Model Canvas) e utilizar a ferramenta para exibir 

o modelo de negócios da empresa alvo do estudo 
 
1.2 METODOLOGIA 
  

Para atingir os objetivos propostos neste estudo, foi realizada uma pesquisa 
qualitativa. 
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A expressão "pesquisa qualitativa" assume diferentes significados no campo 
das ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas 
que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de 
significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo 
social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, 
entre contexto e ação (MAANEN, 1979). 

Para Godoy (1995), "a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre 
as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos 
e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes." e ainda, 
"os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o estudo 
e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem valoriza-
se o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que 
está sendo estudada."  

Para a coleta de dados, foi utilizado o estudo transversal. Esse tipo de estudo 
capta as opiniões de um grupo de pessoas em um momento específico. Essas 
investigações são usadas para determinar o que acontece em tempo real, em um 
determinado momento. 

A pesquisa foi desenvolvida usando o estudo de caso de uma empresa em um 
cenário específico. 

O estudo de caso é um meio de organizar os dados, preservando do objeto 
estudado o seu caráter unitário. Portanto, por meio do estudo do caso, o que se 
pretende é investigar, como uma unidade, as características importantes para o objeto 
de estudo da pesquisa. (GOODE, HATT) 

Por fim, de acordo Yin (2001), o estudo de caso representa uma investigação 
empírica e compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da 
coleta e da análise de dados. Pode incluir tanto estudos de caso único quanto de 
múltiplos, assim como abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. 

Desse modo, trata-se de um estudo sobre uma pequena empresa de design e 
confecção de roupas femininas do estado de Santa Catarina e como foi feita a 
inovação disruptiva que deu origem a um novo modelo de negócios, no enfrentamento 
das dificuldades causadas pela pandemia da covid-19. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

 Nesta seção, serão apresentados os fundamentos teóricos que serviram como 

base para a pesquisa, abordando os seguintes temas: modelos de negócio,  

modelo canvas, inovação, teoria da inovação disruptiva, movimento slow fashion e 

micro e pequenas empresas. 

 O objetivo é apresentar conceitos atualizados sobre os temas relevantes para 

o desenvolvimento deste estudo. 

 

2.1 MODELOS DE NEGÓCIO 
 

Há diversas definições de "modelo de negócio" na literatura de administração 
e negócios. 

O quadro a seguir apresenta definições de modelo de negócio de diferentes 
autores contemporâneos. 

 
TABELA 1: DEFINIÇÕES DE MODELOS DE NEGÓCIO 

Autor Definição 

Timmers (1998) Uma arquitetura para o produto, serviço e fluxo de 
informações, incluindo a descrição dos vários atores do 
negócio e seus papéis, potenciais benefícios do negócio 
e suas fontes de renda. 

Amit e Zott (2001) Um modelo de negócios retrata o desenho das 
transações, estrutura e governança para criar valor 
através da exploração de oportunidades de negócio. 

Johnson, Christensen e 
Kagermann (2008)  

Um modelo de negócios consiste em 4 elementos 
entrelaçados - proposta de valor ao cliente, fórmula do 
lucro, recursos principais e processos principais - que 
quando tomados em conjunto criam e entregam valor. 

Osterwalder e Pigneur 
(2010) 

Um modelo de negócios descreve a lógica de criação, 
entrega e captura de valor por parte de uma organização. 

Teece (2010) A essência de um modelo de negócio está em definir a 
maneira pela qual uma organização entrega valor aos 
clientes, atrai os clientes a pagar pelo valor entregue e 
converte os pagamentos em lucro, ou seja, de maneira 
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simplificada, o modelo de negócios é a maneira lógica 
pela qual uma organização faz negócios e cria valor. 

Fonte: Da autora 
 

Apesar de diferenças entre as definições dadas pelos autores, o quadro mostra 
que em linhas gerais, um modelo de negócios pode ser definido como a forma com a 
qual a organização cria e entrega valor ao cliente.  

Neste estudo, teremos como foco a definição de Johnson, Christensen e 
Kagermann e Osterwalder e Pigneur, visto que ambas as definições consideram que 
o modelo de negócios e a forma como uma organização cria e entrega valor.  
 
2.2 MODELO CANVAS - BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) 
 

O Canvas, proposto por Osterwalder e Pigneur, é uma ferramenta para 
planejamento estratégico e inovação. Ele é formatado em 9 blocos e tem como 
principal função permitir que o modelo de negócio fique simples e que possa estar 
sempre mudando, o que permite que a evolução seja constante. Em uma descrição 
mais formal, "o modelo Canvas é uma ferramenta de planejamento estratégico, que 
permite desenvolver e esboçar modelos de negócios novos ou já existentes. É um 
mapa pré-formatado contendo nove blocos: 

 
1. Proposta de Valor 

a. Produtos ou serviços que criam valor para um segmento de clientes. 
2. Segmento de Clientes. 

a. Grupos de pessoas a quem uma empresa deseja fornecer algo de valor. 
3. Canais 

a. Os meios pelo qual a empresa mantém contato com os seus clientes. 
4. Relacionamento com Clientes 

a. O tipo de relacionamento que a empresa estabelece com os seus 
clientes. 

5. Atividade Chave 
a. Refere-se a o que a empresa deve saber e o que deve fazer para que a 

proposta de valor seja entregue ao cliente. 
6. Recursos Principais 

a. As atividades e recursos que são necessários na criação de valor para 
os clientes. 

7. Parcerias Principais 
a. Fornecedores e parceiros que fazem com que o modelo de negócios 

funcione. 
8. Fontes de Receita 

a. A maneira como a empresa ganha dinheiro. 
9. Estrutura de Custos 

a. Descrição dos custos envolvidos na operação do modelo de negócios. 
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A forma como as ideias são representadas nos nove blocos formam a 

conceitualização do negócio, ou seja, a forma como o negócio irá operar e gerar valor 
ao mercado." (SEBRAE, 2019, on-line) 

O objetivo de Osterwalder e Pigneur ao propor o modelo Canvas é permitir às 
empresas descrever e alterar seus modelos de negócio para criar novas estratégias e 
valor de maneira eficiente e eficaz. (OSTERWALDER, PIGNEUR, 2010). A 
recomendação durante a criação de um canvas, é que seja um modelo visual 
impresso, e que as ideias sejam construídas por meio de post-its, para deixar o 
processo mais dinâmico e flexível. Dessa forma as propostas e ideias podem ser 
vistas, discutidas e modificadas de maneira rápida. 

 
A figura 1 apresenta a estrutura visual do BMC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 1: BUSINESS MODEL CANVAS 
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Fonte: Osterwalder, Pigneur (2010, p. 18-19) 
 
2.3 INOVAÇÃO 
 

Assim como para modelos de negócio, o conceito de "inovação" é bastante 
variado. Abaixo, algumas definições de autores contemporâneos: 
 
TABELA 2: DEFINIÇÕES DE INOVAÇÃO 

Autor Definição 

Afuah (1998) O uso de conhecimento novo, para oferecer um novo 
produto ou serviço que os clientes precisam e querem. 

Davila, Epstein, Shelton  
(2007) 

A inovação está relacionada a criação de um 
conhecimento novo em tecnologias e modelo de 
negócios 

Tidd, Bessant, Pavitt 
(2008) 

O desenvolvimento de novas tecnologias para criação 
de novos produtos e serviços 

Porter (2009) Uma revolução da informação, que possibilita a 
disseminação de novos negócios baseados em 
empresas e negócios já existentes 

Bonazzi, Zilber (2014) Pensar em inovação atualmente remete a uma reflexão 
de cocriação de valor por meio de alianças estratégicas, 
aproximação com o cliente e adoção de modelos de 
negócios diferenciados. 

Fonte: Da Autora 
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Com base no quadro, conclui-se que inovação é relativa ao desenvolvimento 
de novas tecnologias, produtos, serviços e modelos de negócio. 

 
2.4 TEORIA DA INOVAÇÃO DISRUPTIVA 
 

O termo "inovação disruptiva", proposto por Clayton Christensen em 2010 
descreve o processo pelo qual um produto ou serviço é ofertado a um pequeno público 
ou a um novo mercado recém descoberto e ainda ignorado pelos grandes players do 
setor. À medida que o mercado vai crescendo e se solidificando, o produto ou serviço 
passa a ser oferecido a públicos maiores já existentes e eventualmente pode até 
substituir ou deslocar competidores já estabelecidos. Em outras palavras, para um 
negócio ser considerado disruptivo, ele deve iniciar focando em mercados low-end ou 
sub-atendidos pelas grandes empresas já estabelecidas ou em mercados até então 
inexistentes.  (Christensen Institute, 2021, on-line)  

O termo, inclusive, é um dos mais mal compreendidos e mal aplicados nos 
negócios em geral, sendo comumente confundido com inovação tecnológica. A 
definição do próprio Clayton Christensen deixa claro o que é e o que não é uma 
inovação disruptiva: 

É importante lembrar que a disrupção é uma força positiva. 
Uma inovação disruptiva não é um avanço tecnológico ou uma 
nova tecnologia que cria produtos novos e melhores ou mais 
modernos, e sim inovações que fazem produtos e serviços 
mais acessíveis e disponíveis para uma grande parte da 
população. (CHRISTENSEN, 2003) 
 

São consideradas inovações disruptivas de sucesso: 
1. Inovações ou invenções que fazem com que um produto ou serviço fique mais 

barato e acessível a uma maior parte da população 
2. Modelos de negócio inovadores que visam alcançar novos clientes - 

consumidores que anteriormente não compravam produtos e serviços de um 
determinado mercado - ou consumidores low-end, considerados consumidores 
que geram menor lucro potencialmente. 

3. Redes de valor coerentes: uma rede onde fornecedores, parceiros, 
distribuidores e clientes percebem maior valor à medida que a inovação 
prospera. 
Para Gary Pisano (2015), colega de Christensen na HBR, a inovação disruptiva 

está mais ligada a novos modelos de negócios do que a novas tecnologias.  
Para Johnson, Christensen e Kagermann (2008), não é possível inventar ou 

reinventar um modelo de negócios sem primeiro identificar uma clara proposta de valor 
ao cliente. O sucesso não começa em desenvolver um modelo de negócio, mas sim 
em perceber necessidades não atendidas de clientes. Com base nisso, os autores 
propõem que as empresas que buscam inovação disruptiva precisam de um roadmap, 
ou seja, um mapa do projeto, composto por 3 passos simples: 

1. Pensar em oportunidades de satisfazer clientes reais, de maneira bem feita; 
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2. Desenvolver uma planta ou diagrama detalhando como a sua empresa irá 
satisfazer essas necessidades gerando lucro; 

3. Finalmente, comparar o modelo que foi gerado no passo dois com o modelo 
atual da empresa e mensurar o quanto deve ser alterado para que a 
oportunidade possa ser capturada. Uma vez que isso é feito, é possível verificar 
se será possível utilizar a estrutura atual, ou se uma nova empresa ou unidade 
de negócios precisará ser criada. 
Os autores ainda afirmam que organizações de sucesso tipicamente revisam 

seus modelos de negócio pelo menos quatro vezes no caminho para a lucratividade. 
Deve existir uma tolerância para falhas iniciais e correção da rota, se necessário. Na 
realidade, as organizações devem ter o foco em aprender a ajustar seus modelos, da 
mesma forma que tem em executar. 

Em suma, inovação disruptiva não necessariamente é ligada a inovação 
tecnológica e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, mas sim, com 
estratégias e modelos de negócios inovadores. 

 
2.5 MOVIMENTO SLOW FASHION 
 
 A indústria varejista é atualmente dominada por redes de fast-fashion (moda 
rápida, designa a renovação constante das peças) e produção just-in-time (ou 
“momento certo”, consiste na entrega de produtos e serviços na hora certa e para uso 
imediato), visando aumentar as tendências de moda. Ainda assim, o consumo de itens 
considerados descartáveis está em declínio e roupas a preços baixíssimos estão 
perdendo apelo entre os consumidores. (POOKUNLANGARA, SHEPHARD, 2013) 

O problema da sustentabilidade ambiental se tornou importante na indústria do 
vestuário. Práticas iniciais para combater o problema envolvem substituir produtos 
químicos nocivos por materiais ecológicos e a redução da quantidade de desperdício 
e consumo de recursos através da reciclagem de itens de vestuário. 

Um movimento sustentável mais recente na indústria é o Slow Fashion. É um 
movimento consciente socialmente que visa mudar a mentalidade dos consumidores, 
de quantidade para qualidade, encorajando as pessoas a comprar itens de alta 
qualidade com menor frequência (FLETCHER, 2010). 

Slow Fashion engloba produção e consumo sustentável. A produção 
sustentável não explora os recursos naturais e humanos para acelerar a velocidade 
de fabricação (FLETCHER, 2010), e o consumo sustentável envolve uma vida útil mais 
longa dos produtos, desde a compra até o descarte (JUNG, JIN, 2014). 
 
2.6 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 

O empreendedorismo no Brasil ganhou força com a abertura econômica, na 
década de 1990 (Jacomete, 2018). 

De acordo com dados do SEBRAE, as micro e pequenas empresas são as 
principais geradoras de riqueza no comércio do Brasil, sendo que respondem por 
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53,4% do PIB deste setor. No PIB da indústria, as MPE's correspondem a 22,5% das 
empresas e no setor de serviços, 36,3% da produção nacional tem origem nas MPE's.  

Dados de 2018 do SEBRAE, revelavam que as MPE's eram responsáveis por 
52% dos empregos com carteira assinada no setor privado, totalizando 16,1 milhões 
de empregos. 

Em 2019, dados do IBGE apontavam que as empresas de pequeno porte 
representavam 20% do PIB brasileiro e eram responsáveis por quase 60% dos então 
100 milhões de empregos no país. 

No que tange a geração de empregos, em dados mais recentes, pequenos 
negócios foram responsáveis pela geração de 70% das vagas de emprego no mês de 
fevereiro de 2021, de acordo com um levantamento feito pelo SEBRAE com base nas 
informações do CAGED. 

Com base nas informações acima, pode-se concluir que as MPE's são de 
fundamental importância para a economia brasileira e geração de empregos. 
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3 A PANDEMIA COVID-19 INFLUENCIANDO A INOVAÇÃO NAS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 

No dia 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de COVID-19 
no Brasil. A partir de então, o número de casos foi aumentando exponencialmente a 
cada dia, dando início a uma realidade até então nunca vivida e imaginada.  

Medidas restritivas à circulação de pessoas foram adotadas e os lockdowns em 
algumas regiões do país mantiveram as empresas fechadas por semanas. Empresas 
cuja atividade ou produto final não é considerado de necessidade essencial da 
população foram as mais afetadas. 

A pesquisa "Pulso empresa: Impacto da COVID-19 nas empresas", do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) revelou que na primeira quinzena 
de julho de 2020, a pandemia foi responsável pelo fechamento de quatro em cada dez 
empresas que encerraram as atividades no período. Num cenário tão desfavorável, 
uma reinvenção da forma como se faz negócio se tornou necessária para a 
sobrevivência das empresas. Como afirmam Johnson, Christensen e Kagermann 
(2008), há tempos em que claramente, para criar valor e crescimento, requer-se não 
somente aventurar-se em território desconhecido, mas também em modelos de 
negócios desconhecidos. Tais medidas devem ser tomadas quando mudanças 
significativas são necessárias ao modelo de negócios já existente. 

A pandemia forçou empresas de todos os portes a reinventarem sua maneira 
de fazer negócios para se adaptar e sobreviver à nova realidade. A forma de comprar 
e consumir das pessoas ao redor do mundo inteiro foi alterada. Como exemplo disso, 
no início da pandemia, 12% dos americanos faziam compras online. Esse número 
saltou para 42%. O número de pessoas que trabalhavam em casa também saltou de 
5% para 23%. Mas o que de fato chama a atenção é que 80% das pessoas afirmam 
que irão manter essas mudanças após o fim da pandemia. Ou seja, por mais que a 
situação volte a ser como antes da pandemia, os hábitos das pessoas mudaram. 

Em relação a micro e pequenas empresas, uma pesquisa realizada pelo 
SEBRAE em parceria com a FGV, revelou que uma a cada quatro pequenas empresas 
implementou algum tipo de inovação durante a pandemia e que as empresas que 
inovaram, apresentaram melhores resultados. 

Dentre as ações tomadas pelas empresas consideradas inovadoras, destaca-
se: 

1. Consolidar a presença da empresa nas redes sociais 
2. Vendas através da internet e aplicativos de mensagem como Whatsapp 
3. Mudanças no produto ou serviço realizado 
4. Automatização de processos 
5. Mudanças na forma de entrega dos produtos, utilizando aplicativos de 

delivery 
Ainda sobre inovação, uma pesquisa realizada pelo SEBRAE entre 27 e 31 de 

agosto de 2020 revelou que empresas lideradas por mulheres implementaram mais 
inovações durante a pandemia. 
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A maioria dos empresários registrou uma diminuição do faturamento mensal, a 
partir do início da pandemia, com uma situação ligeiramente pior para as mulheres 
(78%), em comparação com os empresários do sexo masculino (76%). Por outro lado, 
elas passaram – por força das medidas de isolamento social – a utilizar mais as 
vendas online do que os homens (34% delas contra 29% dos empreendedores). As 
mulheres donas de negócios também inovaram mais na oferta de seus produtos e 
serviços (11%) contra 7% dos homens; e usaram mais os serviços de delivery (19%), 
enquanto 14% dos empresários passaram a adotar essa mesma estratégia. 
(SEBRAE, 2020, on-line) 
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4 A INDÚSTRIA TÊXTIL EM SANTA CATARINA 
 

No Brasil, segundo a ABIT, Associação Brasileira de Indústria Têxtil e 
Confecções, o faturamento da indústria deste setor foi de R$ 185,7 bilhões em 2019 
contra R$ 177 bilhões em 2018. De acordo com a ABIT, o país possui a maior cadeia 
têxtil completa do ocidente. 

O setor têxtil é um dos mais representativos de Santa Catarina. Segundo 
informações da FIESC (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), a 
indústria de transformação catarinense é a quarta do país em quantidade de empresas 
e a quinta em número de trabalhadores. Os segmentos de artigos do vestuário e 
alimentar são os que mais empregam, seguindo-se o de artigos têxteis. 

De acordo com os dados levantados pelo Sistema de Inteligência Setorial (SIS) 
do Sebrae, em 2017, período pré-pandemia, o setor têxtil foi responsável por 18,5% 
dos estabelecimentos industriais, e 21,8% dos empregos da indústria catarinense. 
Segundo os dados, Santa Catarina concentrava 7.411 empresas de vestuário e 
acessórios em 2017, sendo a maioria localizada na região do Vale do Itajaí. As micro 
e pequenas empresas constituem 88,4 % destes estabelecimentos. 

O Sebrae ainda apontou que entre os anos 2000 e 2017, 82.320 empresas de 
vestuário abriram em SC (14% do total nacional) e em 2018, a produção do segmento 
de confecção de vestuário catarinense cresceu 6,1% (maior que a média nacional). 

 Um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre a evolução 
industrial brasileira na década entre os biênios 2007/2008 e 2017/2018 concluiu que 
Santa Catarina se tornou líder nacional em produção de vestuário e acessórios, 
ultrapassando São Paulo. De acordo com o estudo, a indústria paulista produzia cerca 
de R$ 4 bilhões em produtos de vestuário e as empresas catarinenses, R$ 2,5 bilhões 
nos anos 2007/2008. Dez anos mais tarde, Santa Catarina tem 26,75% da produção 
do setor, equivalente a R$ 6,6 bilhões ao ano, enquanto São Paulo tem uma parcela 
de 22,57% da manufatura de vestuário do País (R$ 5,5 bilhões). 

 A pandemia gerou impactos na indústria catarinense, assim como na maioria 
das indústrias das unidades da federação, sendo maiores justamente nos grupos de 
bens de capital e de bens de consumo duráveis, estando o setor de produtos têxteis 
entre os que sofreram as maiores perdas. Os meses de março, abril e maio foram os 
piores meses para a indústria de Santa Catarina em comparação com os mesmos 
meses de 2019, sendo que no mês de maio todas as seções de atividades industriais 
apresentaram indicadores negativos. (MATTEI; ELIAS; ROSA, 2020) 
 Dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos (Caged), indicam que 
o setor têxtil e de confecção registrou no Brasil,  o fechamento de cerca de 37 mil 
postos de trabalho em 2020. Em Santa Catarina houve o fechamento de 5.017 vagas 
no ano de 2020. No segmento de confecção de artigos do vestuário e fabricação de 
produtos têxteis o número corresponde a cerca de 14% do total registrado em todo o 
Brasil.  
 Em relação ao impacto da pandemia no setor, de acordo com uma pesquisa do 
Sebrae realizada entre 24 e 30 de março de 2020, 70% das empresas do setor 
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pararam a produção. Apenas 41% tinham a expectativa de voltar a trabalhar em até 
15 dias. O impacto não foi somente na produção, mas também nos fornecedores de 
insumos. 6.5% das empresas foram afetadas no abastecimento de matéria prima, 
49,2% tiveram a quantidade de matéria prima entregue reduzida e 47,5% tiveram as 
datas de entrega dos materiais postergada. Além disso, 70% das empresas afirmaram 
não estar preparadas e não ter reservas financeiras para situações como a pandemia 
gerada pelo coronavírus. 20% das empresas não sabem dizer como será seu modelo 
produtivo depois da pandemia.  
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5 O CASE DA MONAMIE COLLAB 
 

A MonAmie é uma empresa de roupas femininas de alto padrão. A empresa faz 
parte do movimento slow fashion, e trabalha com estoque limitado e cadeia de 
produção sustentável. O público alvo é o consumidor de produtos ecologicamente 
corretos e sustentáveis da classe A. O custo médio de uma peça ao consumidor final 
no varejo é em torno de R$ 400,00. 

A estilista e proprietária da marca compra os insumos para fabricação das 
roupas de fornecedores locais. Ela mesma costura os protótipos das peças. As 
coleções têm quantidade limitadíssima de peças, pois a quantidade de matéria prima 
comprada é pequena, para evitar desperdícios. Uma vez que os protótipos das peças 
são aprovados, uma pequena quantidade é fabricada, geralmente uma peça de cada 
tamanho, que são utilizadas como mostruário.  

A marca contrata o serviço de costureiras da região, fomentando a geração de 
empregos. Uma vez que a coleção é lançada, as peças são produzidas sob demanda. 
Ou seja, a maior parte das peças somente é fabricada após os clientes fazerem o 
pedido. Dessa forma, se, por exemplo, uma loja encomenda 6 peças, primeiro é 
verificado se existe material em estoque suficiente para produção das peças e só 
então é iniciado o processo de fabricação.  

O processo criativo e criação de protótipos é feito na casa da proprietária da 
marca. As costureiras também trabalham em suas próprias casas, o que reduz o 
impacto ambiental e a estrutura de custos da empresa. 

A quantidade limitada de insumos de alta qualidade e a fabricação sob 
demanda evitam o desperdício de recursos naturais e garantem a exclusividade das 
peças, visto que somente uma pequena quantidade será disponibilizada para o 
público em geral. 

As coleções são apresentadas ao público a partir do Instagram da marca, onde 
a proprietária também compartilha o dia a dia de trabalho, criação e produção das 
peças. 
 No período anterior à pandemia, os principais clientes da marca eram 
pequenas lojas de varejo da região de Blumenau e do Vale do Itajaí, em Santa 
Catarina. Algumas vendas diretas aos clientes eram feitas ao final das coleções. 
Nessa modalidade, quando uma coleção de determinada estação chegava ao fim, a 
proprietária verificava as peças de mostruário disponíveis e montava uma mala que 
era enviada aos clientes, diretamente em suas casas, para experimentar e escolher 
quais peças iriam comprar. Dessa forma, a coleção era liquidada. 
 Com a chegada da pandemia, a indústria têxtil de Santa Catarina foi 
severamente impactada. Pequenas e grandes confecções que tinham como cliente 
final lojas de varejo ou lojas próprias sofreram uma significativa redução nas vendas.  

No caso da MonAmie, os principais clientes da marca, as pequenas lojas de 
varejo, ficaram fechadas por tempo indeterminado devido aos lockdowns decretados 
pelo governo do estado e pela prefeitura. Muitas dessas lojas, inclusive, não 
sobreviveram ao lockdown e encerraram as atividades. A MonAmie também ficou 
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ameaçada, pois não tinha mais seus principais clientes. E a modalidade de venda 
direta também teve queda no faturamento, pois o público alvo, mesmo sendo de alto 
poder aquisitivo, começou a reduzir o consumo de itens considerados não essenciais. 
Sendo assim, era necessário atingir novos clientes em outras regiões do país. 
 Sabendo que esse problema não era exclusivo da MonAmie, a proprietária da 
marca vislumbrou um novo modelo de negócio, sem abrir mão da essência e valores 
da marca, o slow fashion. Era o início da MonAmie Collab. 
 A MonAmie Collab é uma loja colaborativa online. Utilizando uma plataforma 
de e-commerce já existente no mercado, a ideia central é colocar em um mesmo lugar 
várias marcas de roupa que façam parte do movimento slow fashion, que tenham 
coleções limitadas, processo de produção sustentável e que utilizem mão de obra 
local. Desta forma, um novo canal de venda é aberto não somente para a MonAmie, 
mas também para outras marcas passando pelas mesmas dificuldades geradas pela 
pandemia. Nesse formato, o cliente deixa de ser o lojista e passa a ser o consumidor 
final, o que aumenta as margens de lucro das empresas. 
 Na concepção do modelo, os maiores desafios eram relacionados a garantir 
que as marcas participantes seguissem os princípios do Slow Fashion, visto que essa 
é a grande proposta de valor ao cliente: a sustentabilidade e a exclusividade, e a 
logística, pois não haveria um estoque centralizado. Cada marca produz e envia seus 
produtos a partir dos pedidos recebidos, ou seja, para uma mesma compra, o cliente 
pode receber mais de um pacote em datas diferentes, já que cada marca tem um 
tempo de produção diferente e algumas também se localizam em cidades diferentes. 
Um prazo de entrega mais longo também é necessário, visto que as peças só serão 
produzidas quando o pagamento for confirmado. Nesse formato, não há entrega 
rápida, o que não necessariamente seria um problema para o público alvo. 
 Para lidar com os desafios técnicos, como a criação do e-commerce, controle, 
gerenciamento e envio de pedidos e a parte financeira, uma nova sócia entrou na 
empresa, ficando responsável por toda a parte técnica, enquanto a fundadora da 
MonAmie ficou responsável pela parte criativa e parcerias com outras marcas. 
 Já no lançamento da plataforma a loja contava com duas marcas de roupas 
participantes (além da MonAmie) e posteriormente uma marca e jóias sob 
encomenda. A divulgação do novo empreendimento foi feito a partir das mídias 
sociais, tanto em posts patrocinados quanto no Instagram das marcas participantes. 
O principal canal de vendas seria o e-commerce da MonAmie Collab. 
 Como parte da entrega de valor ao cliente, ao receber suas peças ela também 
recebia uma carta das proprietárias das marcas das peças adquiridas, contando sobre 
o processo de produção. Geralmente cada marca envia também um "mimo" a cliente. 
Em cada compra de peças da MonAmie, por exemplo, é enviado também um lenço 
ou um laço como brinde. Ao sentirem-se especiais e valorizadas, as clientes 
normalmente fazem posts das redes sociais mostrando os produtos e os brindes 
recebidos, o que acaba por trazer novas seguidoras para as redes sociais da MonAmie 
Collab e novas clientes. 
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 Nesse modelo, a receita é gerada por uma comissão cobrada dos participantes 
em cima do valor das vendas. Todas as marcas participantes da plataforma, incluindo 
a própria MonAmie, pagam a Collab uma taxa de 20% sobre o valor das vendas 
realizadas na plataforma. 

Durante a implementação do novo modelo de negócios, percebeu-se que as 
clientes fazem mais compras por conversas em mensagens diretas no Instagram e 
Whatsapp.  Em uma enquete informal feita no Instagram, 79% das seguidoras 
apontaram que preferiam fazer as compras diretamente por um chat ao invés de no 
e-commerce, pois sentiam mais segurança de estarem conversando diretamente com 
uma vendedora, que poderia esclarecer suas dúvidas em relação ao tamanho das 
peças, materiais utilizados e prazos de entrega. Com base nesse resultado, a 
plataforma de e-commerce foi desativada e as vendas continuaram apenas pelos 
aplicativos. Essa medida acabou se mostrando muito positiva, pois nesse cenário não 
há custos com a plataforma de e-commerce. Fora isso, nessa modalidade, cerca de 
80% das clientes preferem pagar via transferência bancária ou pix, diminuindo os 
custos da empresa com tarifas de cartão de crédito e parcelamentos. 
 
5.1 IMPLANTAÇÃO DO BMC NA MONAMIE E MONAMIE COLLAB 
  
 A seguir, as figuras 2, 3 e 4 apresentam o modelo de negócios das empresas 
MonAmie e MonAmie Collab, utilizando o BMC: 
 
5.1.1 BMC MONAMIE PRÉ-PANDEMIA 
 
FIGURA 2: BMC MONAMIE PRÉ-PANDEMIA



 

 

27 

 

 
Fonte: Da Autora 
 

No modelo pré-pandemia, a MonAmie é essencialmente uma empresa de 
design e confecção de roupas. Tem dependência completa de lojistas e alcance 
limitado ao seu público alvo final, visto que os investimentos em marketing e mídias 
sociais é praticamente inexistente.  
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5.1.2 BMC MONAMIE COLLAB 
 
FIGURA 3: BMC MONAMIE COLLAB PRIMEIRA VERSÃO 

 
Fonte: Da Autora 
 
FIGURA 4: BMC MONAMIE COLLAB SEGUNDA VERSÃO 
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Fonte: Da Autora 
 
 Nos modelos pós-pandemia, o principal canal de vendas passa a ser a internet, 
inicialmente através do e-commerce e redes sociais, e posteriormente somente nas 
redes sociais.  
 A internet e as redes sociais assumem um papel fundamental. Investimentos 
em marketing digital e posts patrocinados aumentam o alcance da marca ao seu 
público alvo final, uma vez que as ferramentas do Facebook e Instagram permitem 
segmentar o público alvo. 

O abandono da plataforma de e-commerce foi impulsionado pelo 
comportamento das clientes. A simplicidade e a dinamicidade do BMC permite 
visualizar que a essência do modelo não muda, mas existe evolução entre um modelo 
e outro. 

6 CONCLUSÃO 
 

A pandemia do COVID-19 gerou a necessidade de inovação e digitalização da 
MonAmie, que tinha seus negócios baseados em vendas aos lojistas. A inovação 
disruptiva deu origem a um novo negócio, a MonAmie Collab, o que gerou um novo 
canal de vendas e receitas que não dependiam apenas de vendas de roupas da marca 
MonAmie. 
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 Analisando os modelos de negócio, no cenário pré-pandemia, a MonAmie 
dependia de lojistas para a venda das peças e também de motoboys para as entregas 
realizadas no dia a dia. A estrutura de custos era bastante simples e o relacionamento 
com o cliente praticamente inexistente. 
 Com o surgimento da MonAmie Collab, a MonAmie não deixa de existir, e seu 
modelo de negócios continua praticamente igual, apenas adicionando o canal de 
venda MonAmie Collab. Na Collab, não se trata mais de uma marca de roupas e sim 
de uma empresa online de comércio de roupas Slow Fashion. O relacionamento com 
o cliente muda, fazendo com que a marca MonAmie (independentemente da MonAmie 
Collab) se torne mais conhecida na internet, visto que agora, o relacionamento com 
os clientes é nas redes sociais e no Whatsapp da Collab. O Instagram e o Whatsapp 
também tornam-se canais de venda. 
 Num primeiro momento,a proposta de valor da MonAmie Collab não difere da 
marca de roupas MonAmie, no entanto, adiciona-se a conveniência, uma vez que na 
plataforma de e-commerce as opções para as clientes são variadas e ela pode 
encontrar várias marcas e opções diferentes em um mesmo lugar. São oferecidas 
roupas de marcas com maior amplitude de valores, apesar de o foco continuar sendo 
em clientes de alto poder aquisitivo, o site disponibiliza produtos com valores mais 
acessíveis também. 
 O custo com a entrega fica a cargo do cliente, que seleciona no e-commerce o 
tipo de entrega a ser feita, via correios ou transportadora. 
 A fonte de renda se origina na venda dos produtos. A captura dos valores pagos 
é feita pela plataforma de e-commerce e direcionada a uma conta centralizada. Os 
valores são transferidos para as marcas parceiras uma vez por mês, tendo já 
descontadas as taxas de operadoras de cartão de crédito e de conveniência da 
MonAmie Collab. 
 Num segundo momento o modelo fica ainda mais simplificado quando a 
plataforma de e-commerce é abandonada. A estrutura de custos ficou mais enxuta, 
aumentando as margens para as marcas parceiras e pela Collab. 
 Para a fundadora da MonAmie, a Collab veio não somente para ser um canal 
de vendas da própria MonAmie, mas para ajudar outras empreendedoras que 
passavam pelas mesmas dificuldades geradas pela pandemia. A longo prazo, o 
desejo é abrir uma pequena loja física, um show room, não para vendas, mas para 
que as pessoas possam conhecer as peças pessoalmente e fazer a compra pelos 
canais de compra digitais. No final das contas, o ganho é duplo, pois a MonAmie 
ganha na venda das peças da marca, e a MonAmie Collab ganha na venda das peças 
das marcas parceiras. 
 Para a proprietária de uma das marcas parceiras, a MonAmie Collab surgiu 
como um bom parceiro de divulgação da marca e canal de vendas. Através da Collab, 
ela pode atingir públicos até então inexplorados. A taxa cobrada pela Collab não 
inviabiliza o negócio e o fato de só produzir depois que a venda e o pagamento são 
confirmados ajuda a reduzir os custos.  
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De acordo com o referencial teórico apresentado neste estudo e com os dados 
da pesquisa, podemos afirmar que no case da MonAmie, a inovação foi necessária 
para a sobrevivência da empresa e pode-se afirmar que a inovação foi disruptiva, pois 
foi aplicada no modelo de negócios da empresa (Christensen Institute, 2021, on-line), 
dando origem a um novo negócio. Ainda, nem sempre uma inovação é tecnológica - 
como no caso da MonAmie - mas mesmo assim, o novo modelo está ligado a 
tecnologia, pois a empresa precisou fortalecer a participação online, utilizando-se de 
redes sociais e plataforma de e-commerce. 
 Ainda, destaca-se na inovação disruptiva da MonAmie o que foi apontado por 
LIMA (2018), que a inovação nas pequenas empresas, em linhas gerais está ligada a 
vontade do dono da empresa, pois ele é o principal decisor, e seus objetivos e 
motivações são interligados. Exatamente por esse motivo que a inovação é mais 
tácita, e se mistura às atividades cotidianas da empresa, por isso, as atividades de 
inovação podem não ser facilmente observáveis, o que é facilmente relacionado ao 
caso da empresa alvo do estudo. 

Com base nos resultados da pesquisa, verificou-se que a percepção da 
necessidade de mudanças partiu da  proprietária da empresa, que criou um novo 
modelo de negócios, visando estabelecer um novo canal de vendas e aumentar suas 
margens de lucro nas vendas de cada peça. Este fato segue de encontro ao que foi 
apresentado pelas pesquisas do SEBRAE no ano de 2020, mostrando que as micro e 
pequenas empresas que inovaram tiveram menores perdas relacionadas à pandemia, 
e que as mulheres donas de empresa implementaram mais inovações.  

Nenhuma nova tecnologia ou conhecimento foi criado, no entanto, o novo 
modelo de negócios não somente beneficiou a própria MonAmie, mas também as 
empresas parceiras que enfrentavam os mesmos tipos de dificuldades. Não foi 
necessário abrir mão da sustentabilidade e nem dos valores da MonAmie. O impacto 
também se estende a cadeia produtiva. As empresas continuaram a adquirir matéria 
prima de produtores locais e mantiveram os empregos, o que contribui para amenizar 
os efeitos da crise econômica gerada pela pandemia. Vale ressaltar que como todas 
as empresas participantes da plataforma fazem parte do movimento Slow Fashion, os 
empregos da cadeia produtiva estão sempre utilizando mão de obra local. 

Diante do contexto atual, a forma de consumo das pessoas em geral mudou. 
Este estudo buscou também mostrar a relevância da sustentabilidade no consumo, 
sendo o consumidor de produtos ecologicamente corretos um nicho a ser explorado. 

Portanto, conclui-se que esta pesquisa proporcionou aprendizados sobre 
inovação e inovação em modelos de negócios como ferramenta de sobrevivência de 
micro e pequenas empresas durante a pandemia Covid-19. Entende-se que os 
resultados alcançados pelo presente estudo possam ser considerados relevantes para 
micro e pequenos empresários, tanto do ramo têxtil quanto de outros ramos de 
atividade. 
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