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Sobre o eBIZ  
eBIZ-TCF é uma iniciativa Europeia que pretende: 
Harmonizar processos de negócio, arquitecturas 
e normas para a troca de dados, a nível europeu e 
internacional, nas Indústrias Têxtil, Vestuário e Calçado

No actual ambiente económico/comercial, caracterizado pela 
complexidade e pelas constantes mudanças, a Indústria da moda 
deve ter tempos cada mais curtos de colocação de novos produtos 
no mercado.

As normas e as arquitecturas de referência acordadas fazem com que 
fornecedores, fabricantes e retalhistas possam ligar os seus negócios 
de forma electrónica no âmbito da cadeia de valor, no chamado 
negócio electrónico (e-Business).

O eBIZ é a primeira iniciativa desta índole que tem como objectivo 
criar uma única linguagem electrónica (e-language) para a indústria 
da moda. 

Trabalhando em conjunto com mais de 150 empresas e organizações 
europeias de 20 países, o eBIZ produziu:

• uma análise do nível de adopção, na União Europeia, do negócio 
electrónico nos sectores indicados, 

• uma Arquitectura de Referência técnica, resultado importante 
para permitir a interoperabilidade no negócio electrónico e que 
cobre as cadeias de valor dos sectores em causa, 

• testes para validar e melhorar a Arquitectura de Referência no 
âmbito dos seus 17 Pilotos; i.e. grupos de empresas que testaram o 
negócio electrónico em ambientes empresariais reais, explorando 
a interoperabilidade na troca de dados entre os seus sistemas de 
informação,

• uma campanha informativa no sentido de aumentar a 
consciencialização relativamente aos benefícios da harmonização 
do negócio electrónico na indústria da moda,

• o Grupo de Interesse e-BIZ, constituído para  apoiar a disseminação e 
garantir uma melhoria nos resultados atingidos.

Lançado em 2008 pela Comissão Europeia, através da DG Enterprise and Industry, o eBIZ é gerido por um consórcio 
de três parceiros-chave (EURATEX, CEC, ENEA) e coordenado pela Associação Europeia do Sector Têxtil e Vestuário.

Para actualizações e informação adicional sobre actividades e parceiros envolvidos, visite: 
www.eBIZ-tcf.eu.
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Sobre a Arquitectura  
de Referência eBIZ-TCF  
Pontos principais da Arquitectura de Referência: 

A Arquitectura de Referência eBIZ-TCF completa pode ser descarregada 

em  www.eBIZ-tcf.eu  

• O objectivo principal é alcançar a interoperabilidade entre 

sistemas, incluindo sistemas legados existentes, e facilitar a 

inter-operação entre grandes empresas e PME nos sectores 

Têxtil, Vestuário e Calçado,

• A Arquitectura identifica modelos de processos empresariais, 

modelos de dados, normas para identificação de produto e 

protocolos de transporte. É escalável, com um baixo limiar de 

entrada, permitindo que mesmo as pequenas empresas possam 

participar,

• Sempre que possível, usa normas públicas existentes (ex. UBL, 

ebXML) e baseia-se em experiências prévias nos sectores têxtil, 

vestuário e calçado (ex. projectos Moda-ML e Shoenet),

• A arquitectura pode ser aplicada tanto a processos empresariais 

produtor-retalhista (jusante) como produtor-fornecedor 

(montante) da cadeia de fornecimento dos sectores,

• Embora não seja necessário implementar a sequência total de mensagens identificadas na Arquitectura,  

é obrigatório adoptar os respectivos modelos de dados,

• Apenas para o negócio electrónico a jusante, a arquitectura especifica o uso obrigatório de Números Globais de 

Itens Comerciais (GTIN – Global Trade Item Number) para a identificação de produtos, e Códigos de Localização 

(GLN – Global Location Number) para a identificação das partes envolvidas,

• A troca de dados deve ser suportada por SOAP em HTTP ou SMTP e deve satisfazer os níveis mínimos de 

segurança,

• A Arquitectura deve ser mantida e melhorada no futuro por parte do Grupo de Interesse eBIZ.
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