
Moda sustentável: modelos de negócio

Kyung Ha Lee

Não houve seleção de veículo

Nenhum conflito de interesse

Sim

Não

Parcialmente

Formulário de avaliação de a�igo [EAH5003]
Por favor, preencha os campos a seguir para proceder à avaliação do artigo submetido à disciplina 
EAH5003.

Título do artigo: *

Autor: *

Veículo selecionado (indicar caso seja periódico ou conferência): *

Declaração de conflito de interesses na avaliação do artigo (caso não exista impedimento,
incluir "Nenhum conflito de interesses"). *

O artigo atende ao escopo do veículo selecionado? *



Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Sim

Não

O título é apropriado ao conteúdo do artigo? *

As palavras chave e as keywords apresentadas são condizentes com o tema? *

O artigo inclui referências atualizadas e pertinentes ao tema de pesquisa (>50% da
literatura com <10 anos de publicação)? *

O resumo e o abstract estão condizentes com o conteúdo do artigo (todas as partes do
artigo foram contempladas)? *



Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Muito longa

Muito curta

Apropriada

A contextualização do tema de estudo é descrita de forma apropriada? *

O arcabouço teórico é apresentado de forma lógica para desenvolvimento dos
argumentos? *

A construção dos argumentos do estudo é imparcial e busca apresentar vários pontos de
vista sobre o tema? *

A extensão do manuscrito (considerando o veículo para o qual será submetido) é: *



Muito grande

Muito pequeno

Apropriado

Muito grande

Muito pequeno

Apropriado

O número de tabelas do manuscrito é: *

O número de figuras do manuscrito é: *



Os itens a seguir devem ser avaliados de acordo com a escala de 1 (totalmente
insatisfatório) a 5 (totalmente satisfatório). *

1 = Totalmente
insatisfatório

2 3 4
5 =

Totalmente
satisfatório

Não se
aplica

Atualidade do
tema

Originalidade do
artigo

Relevância e
atualidade do
referencial
teórico

Organização do
texto (estrutura
formal e
desenvolvimento
lógico)

Qualidade da
redação
(objetividade e
correção)

Clareza dos
objetivos
propostos

Nível de
detalhamento e
consonância dos
materiais e
métodos em
relação aos
objetivos

Pertinência da
literatura
selecionada para
discussão dos
resultados

Coerência da
conclusão em
relação aos
resultados e à

Atualidade do
tema

Originalidade do
artigo

Relevância e
atualidade do
referencial
teórico

Organização do
texto (estrutura
formal e
desenvolvimento
lógico)

Qualidade da
redação
(objetividade e
correção)

Clareza dos
objetivos
propostos

Nível de
detalhamento e
consonância dos
materiais e
métodos em
relação aos
objetivos

Pertinência da
literatura
selecionada para
discussão dos
resultados

Coerência da
conclusão em
relação aos
resultados e à



Aceito para publicação

Aceito com pequenas correções

Aceito com correções extensivas para posterior reavaliação

Recusado

Recomendado para outro periódico (a ser indicado nas sugestões)

Este artigo apresenta uma abordagem para identificar de que maneira a sustentabilidade é incorporada 
nos modelos de negócio existentes na moda “sustentável”, utilizando os arquétipos de negócios 
sustentáveis categorizados por Bocken, et. al (2014). Para isso foi realizada revisão bibliográfica, 
buscando compreender os principais conceitos de moda sustentável e seus desdobramentos, além de 
analisar os modelos de negócio existentes na indústria da moda que tem a sustentabilidade como 
característica em termos de proposição de valor. 
Os pontos fortes do artigo foram: o tema abordado (ainda pouco explorado); a construção e a clareza 
do texto; os objetivos alcançados; e as tabelas utilizadas. 
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de literatura não sistemática; não utilização de tabela nos resultados. 
Sugestões: indicar veículo; consertar erros de escrita; colocar as referências que estão faltando; buscar 
mais artigos como referência; colocar tabela comparando os modelos de negócio de moda sustentável 
e os propostos pelos autores utilizados como base.
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