
Twice – fomento à moda de segunda mão para incentivar 
consumo sustentável 

Nome Twice 

Objetivo Facilitar a compra e venda de roupas de marcas de segunda mão, como se 
fossem de primeira. 

Público-alvo Pessoas que querem comprar e vender roupas de segunda mão. 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Moda 

Justificativa Fomentar micros e pequenas empresas a trabalharem com bens de 
segunda mão. 

Escopo geográfico Estados Unidos da América, Canadá, Reino Unido e Austrália. 

Ano de 
implementação 

2012 

Descrição dos 
serviços e atividades 
realizados 

Entende-se que o modelo do Twice é um modelo de atuação que liga de 
forma oportuna vendedor e comprador de produtos de segunda mão, 
adicionando a possibilidade de doação para instituições de caridade. Um 
modelo que se pode ser sustentável. 

• Recebimento de roupas de segunda mão; 

• Seleção das roupas; 

• Doação ou devolução das peças que não interessam; 

• Fotografia profissional das roupas escolhidas; 

• Anúncio e Venda das roupas pelo site e aplicativo. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

• 28 mil pounds doados todo mês 

• 168 toneladas de roupas doadas todo ano. 

Instituição Executora 

Nome Twice 

País Estados Unidos 



Setor Moda 

Clientes Consumidores finais de moda 

Tamanho 235 funcionários 

Instituições Parceiras 

Nome Goodwill 

Setor Organização Não Governamental 

Papel Receber e distribuir as roupas não selecionadas que vão para doação. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Este é um modelo facilmente replicado para vários segmentos de produtos 
de segunda mão no Brasil, pois facilita o processo de venda e compra. 
Além disso, empresas de micro e pequeno porte de varejo de bens de 
segunda mão podem ter a possibilidade de escalar e gerar valor aos seus 
negócios. 

Conclusão 

Entende-se que o modelo do Twice é um modelo de atuação bem 
estruturado que liga de forma muito interessante vendedor e comprador 
de produtos de segunda mão, adicionando a possibilidade de doação para 
instituições de caridade. É um modelo que se prova bastante sustentável. 

 


