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“Tão importante quanto o que se ensina e se aprende  

é como se ensina e como se aprende". 
César Coll  
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RESUMO 
 

 

 

O objetivo desta pesquisa é o desenvolvimento de procedimentos metodológicos 

para criação de coleções para o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco, 

visando o desenvolvimento das confecções no sentido de passarem a produzir 

tendências, estilos e agregarem mais valor às peças.  

 

Para tanto, desenvolve-se os procedimentos metodológicos propostos à luz das 

particularidades da Região Agreste de Pernambuco e com base nas metodologias 

de Design de Moda de Jones(2005), Treptow(2005) e Montemezzo(2003).  

 

Para funcionar como veículo intermediador da informação para os criadores de 

confecções deste referido Pólo, os procedimentos propostos foram publicados em 

formato de cartilha, editada na EDUPE – Editora Universidade de Pernambuco.  

 

A cartilha foi entregue e adotada pelos criadores no desenvolvimento de uma 

coleção-piloto, como fase da avaliação da eficácia deste estudo. 

 
Palavras-chave: Design de Moda, Metodologia Projetual , Design Instrucional. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
The purpose of this research is the development of methodological procedures for 

the creation of collections for the Pernambuco’s Clothing Pole, to the development of 

clothing industry to produce trends, styles, and add more value to their products. 

 

Therefore, we developed the methodological procedures proposed consider the 

characteristics of the Agreste Region of Pernambuco and with the procedures of 

Fashion Design of Jones (2005), Treptow (2005) and Montemezzo (2003). 

 

To function as a vehicle of information for designers of clothing that this Pole, the 

procedures were published in booklet format, edited in EDUPE - Editora 

Universidade de Pernambuco. 

 

The booklet was delivered and adopted by farmers in developing a pilot collection. 

 

Keywords: Fashion Design, Methodology, Instructional Design. 
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Nos dias atuais, a moda já apresenta importância de caráter mundial, uma vez que 

já é responsável por uma parcela significativa na economia. Também acontecem 

semanas de moda, as marcas atraem investidores. Essa evolução apresenta 

exigências, que se referem aos profissionais envolvidos, no sentido de maior 

competência para os resultados esperados. O profissional deve agregar qualidade 

de criação juntamente com qualidade produtiva, e buscando sempre maior inovação, 

design, conforto, acabamentos, facilidade de manutenção e preço concorrencial de 

acordo com as exigências dos consumidores. Tudo isto, agregado a maior 

flexibilidade e rapidez de resposta. (RÜTHSCHILLING, 2009) 

 

O mercado de moda atual exige de criadores de coleções, o olhar atento às 

tendências, criatividade e inovação constantes1, pois o diferenciamento em tecidos, 

maquinário e mão de obra é quase inexistente entre confecções do mesmo porte.  

 

Em Pernambuco, no Pólo de Confecções do Agreste, não é diferente. A inovação e 

diferenciação de coleções entre as confecções deveria ser o diferencial, já que entre 

estas milhares de confecções, o tecido, o maquinário e a mão de obra é oriundo das 

mesmas fontes. Este Pólo, composto pelas cidades de Caruaru, Toritama, Santa 

Cruz do Capibaribe e Surubim, já é considerado o terceiro maior Pólo de 

Confecções do País. 

 

Embora essa necessidade de diferenciação seja evidente, não é o que acontece. As 

confecções optam, na sua maioria, sendo dados da pesquisa da FADE/SEBRAE2, 

                                                            
1 http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI3025043‐EI6785,00‐Moda+funcional.html 
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pela cópia de coleções de confecções do mesmo Pólo à criarem coleções 

independentes. 

 

Flügel (1966) aponta que o vestir acontece por três motivos: pudor, proteção e 

enfeite. Para o planejamento de coleções de vestuário com valor de moda, o enfeite 

é o motivo de uso que está mais associado ao consumo e conseqüentemente à 

venda, uma vez que, o consumidor atual compra respeitando essas funções 

proteger, pudor e principalmente pelo enfeite, o que remete na estima, bem estar e 

diferenciação simbólica, apontados por Jones (2005).  

 

A realidade do Pólo é da voraz necessidade de renovação de peças e da limitação 

de materiais, o que faz com que as confecções optem pela não criação de coleções 

e sim pela cópia direta de roupas de novela e de outras confecções.  

 

Mas, sabe-se que, nos mercados extremamente ágeis e competitivos como os de 

produto da moda, local ou não, é cada vez mais importante que as empresas se 

profissionalizem, ao que se diz respeito a planejamento de coleções, adotando uma 

visão sistêmica do desenvolvimento de produtos e da produção, procurando otimizar 

todas as etapas do processo, mantendo, assim ou criando vantagens competitivas. 

(VICENTINI, 2009). 

 

Corroborando com VINCENTINI (2009), ALVARENGA (2006 apud VICENTINI 2009) 

afirma que o uso de metodologias na concepção de produtos conferem benefícios 

                                                                                                                                                                                          
2 Tabela 1. Página 27. 
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como: redução do tempo de projeto, soluções bem definidas de produção, 

organização de atividades, etc... 

 

Analisando essa realidade é que surgiram os primeiros traçados para esta pesquisa 

que tem como objetivo geral propor procedimentos metodológicos para criação de 

coleções.  

 

Para ser desenvolvida esta pesquisa foi desenvolvido um protocolo de pesquisa, em 

que  o objeto de estudo foram 10 confecções do Pólo de Confecções do Agreste de 

Pernambuco, com lojas no Pólo Comercial de Caruaru, PE. 

 

Para chegar ao objetivo geral, foram estabelecidos os objetivos específicos: 

 

a) Mapear as especificidades relacionadas a produção de roupas e aquisição de 

materiais do Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco; 

b) Desenvolver um artefato que possa ser suporte dos procedimentos propostos 

para intermediar a informação para as confecções; 

c) Desenvolver um mini-curso para apresentação dos procedimentos propostos. 

 

Esta pesquisa, apresenta-se dividida em Introdução, Fundamentação Teórica(Parte 

1), Metodologia da Pesquisa (Parte 2), Resultados e Discussão (Parte 3) e 

Conclusão e Recomendações. 

 

Na Parte 1, Fundamentação Teórica, são apresentadas as idéias à luz dos conceitos 

de autores para cada conteúdo apresentado. O capítulo 1, sobre Design de Moda, 
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traz o item 1.1 sobre o processo de design, apresentando alguns conceitos que vão 

ajudar a relacionar com o processo de criação de produtos de moda. O capítulo 2, 

apresenta três sub-capítulos: 2.1 – A relação da moda com o processo de design, 

2.2 – O desenvolvimento de coleções e 2.3 – As características do consumo. Em 

2.1, faz-se um paralelo entre os fundamentos sobre o processo de design 

apresentados no capítulo 1 e a criação de produtos da moda. Em 2.2, apresenta-se 

as autoras tidas como referências usadas para o desenvolvimento dos 

procedimentos metodológicos propostos. Em 2.3, apresenta-se uma ampliação aos 

estudos de Rocha (2003) acerca do consumo de produtos do vestuário. O capítulo 3 

apresenta a ergonomia no design de moda e enfatiza-se a relação do conforto X 

modelagem X matéria-prima. No capítulo 4, o design instrucional é apresentado com 

base nas teorias de Filatro (2004). 

 

Na Parte 2, Metodologia da Pesquisa, existem três capítulos: 5,6 e 7. O capítulo 5, 

Protocolo Analítico – Pesquisa qualitativa no Pólo de Confecções do Agreste de 

Pernambuco, apresenta em seu conteúdo uma breve explanação sobre a 

configuração do Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco e os Sujeitos 

Participantes da pesquisa. O capítulo 6, Procedimentos metodológicos para criação 

de coleções, é o que contém todas as etapas e fases geradas no procedimento 

proposto pela pesquisa bem como sua relação com o Pólo de Confecções do 

Agreste de Pernambuco e às autoras usadas  como referência nas metodologias de 

design de moda. O capítulo 7, Protocolo Experimental para aplicação dos 

procedimentos metodológicos, apresenta o instrumento da pesquisa ( questionários 

que foram elaborados) e a intervenção de design instrucional, em que se apresenta 

o plano de ensino e trabalho do mini-curso. 
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A parte 3, dos Resultados e discussão, apresenta as análises dos dados coletados, 

nos momentos das visitas de campo e durante a pesquisa documental exploratória, 

bem como a interpretação deste dados, com a voz da autora da pesquisa. 

 

Por fim, a conclusão e recomendações desta dissertação, e os desdobramentos 

possíveis. 
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Parte 1 – Fundamentação Teórica 



Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções para o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco
Danielle Silva Simões 

22 

 

 

Capítulo 1 - Design de moda 

 

O desenvolvimento de produtos de moda engloba vários fatores para que o produto 

final venha a se tornar uma solução do problema inicial. É um processo que se 

aproxima do processo de design pelo método da conduta criativa, onde em ambos 

há interferência dos fatores sociais, antropológicos, mercadológicos, tecnológicos, 

ergonômicos e desejos do consumidor. 

 

1.1 Processo de design 

O processo de design é um processo criativo para geração de solução. É também 

considerado como ato cerebral por Bürdek (2006) e Löbach (2001).  

 

“design é uma atividade, que é agregada a conceitos de criatividade, 

fantasia cerebral, senso de invenção e de inovação, técnica e que por isso 

gera uma expectativa de o processo de design ser uma espécie de ato 

cerebral” BURDEK (2006:225). 

  

É um processo que envolve o usuário, o problema e o designer e é permeado por 

outros fatores . 

 

O processo criativo é influenciado por fatores do meio, assim sendo, o designer deve 

estar atento as questões socioeconômicas, tecnológicas, ambientais e 

especialmente as culturais para a geração das soluções. Conhecimentos pregressos 

também ajudam na solução do problema, mas isso não implica dizer que se o 



Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções para o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco
Danielle Silva Simões 

23 

 

designer não tenha experiência em algum tipo de projeto, o vete de conseguir 

resolver um problema. É por este motivo que na etapa inicial do processo de design 

está o conhecimento do problema e dos fatores relacionados ao mesmo. É uma 

espécie de contextualização. 

 

Lobach (2001) observa que: 

 

“o trabalho do designer industrial consiste em encontrar uma solução do 

problema, concretizada em um projeto de produto industrial, incorporando 

as características que possam satisfazer as necessidades humanas de 

forma duradoura.” LOBACH (2001: 141) 

 

Para se aproximar do melhor resultado e menor esforço, métodos para o 

desenvolvimento deste processo foram sendo criados. Esses métodos podem servir 

como guia para o processo criativo. Não são invariáveis, são passíveis de ajustes, 

pois cada projeto tem suas peculiaridades. Munari (2000),observa que são caminhos 

que serão percorridos de forma lógica proporcionam de forma segura a solução de 

problemas. 

 

VINCENTINI e DEDINI (2009) defendem a sistematização, seqüenciamento em 

ordem lógica para poupar tempo e aproximar de resultados satisfatórios a solução 

esperada. 

O surgimento desses métodos data de 1960, quando foram criados os métodos 

chamados de métodos de primeira geração.  
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Para Lobach (2001), existem 4 etapas no processo de design: 1. Análise do 

problema, 2. Geração de alternativas, 3. Avaliação de alternativas, 4. Realização de 

solução.  

 

O Quadro 1 esquematiza essas etapas e as devidas sub-etapas ou fases. 

Etapas Fases 

1 Análise do problema Problematização, análise e delimitação do problema. 

2 Geração de alternativas Geração de alternativas 

3 Avaliação de alternativas Análise  

4 Realização de solução Concretização 

Quadro 1. Etapas e Fases do Processo de Design, segundo Lobach (2001). 

 

1.1.1 Etapa 1 – Análise do problema 

Existem como sub-etapas a problematização, análise e delimitação do problema. A 

problematização é a descoberta de um problema que constitui o ponto inicial. É o 

início do processo de design. É válido ressaltar que o problema pode estar 

realmente acontecendo ou algum problema que venha a acontecer, mas que o 

designer pode prever com base nos anseios e necessidades das pessoas. 

 

Há empresas que contam com os profissionais de pesquisa de mercado para 

captarem os problemas e assim os designers já recebem a problemática, terão 

então de analisá-la e solucionar o problema.  

 

Para Rech (2002) e Salck (1997) essas pesquisas devem ser feitas pela equipe de 

Marketing. Para Baxter (1998) e Löbach (2001) essas pesquisas devem ter a 

participação mesmo que indireta do designer.  
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Há também centros de estudos de tendência e comportamento que fazem análise 

comportamental e apresentam as possíveis tendências com previsão para 10 anos. 

Desta forma o designer poderá através destas pesquisas entender o novos 

problemas e já se antecipar na criação de produtos. Mas mesmo assim deverá haver 

uma relação com a realidade local de para quem ele cria o produto. Há de ser 

observado que esses estudos de balcões de tendência são visto de uma forma 

geral. 

 

A sub-etapa de análise surge após definir o problema, e então deve-se iniciar a 

coleta de informações.  

 

Dentro desta etapa, está a análise da necessidade, análise da relação com o meio 

ambiente e análise da relação social. Na análise das necessidades o enfoque é a 

real necessidade do produto. Quantas pessoas estariam interessadas nele. Isso 

serve para nortear a produção em relação ao custo/benefício. A análise da relação 

com o meio ambiente é uma etapa nova nas pesquisas de design. Ela surgiu desde 

quando surgiram as preocupações de forma mais intensas com o meio ambiente e 

essa preocupação já aparecem nas produções de moda. Surgem eco-desfiles, 

roupas recicladas, reaproveitadas. Nesta etapa deverá ser verificado o impacto do 

produto com o meio. Por mais que seja bom, se for muito ruim para o meio 

ambiente, poderá prejudicar a aceitação mesmo do público mais específico. Já a 

análise da relação social aponta a qual grupo ou grupos sociais o produto irá 

pertencer. 
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Nesta fase ainda deve ser feita uma análise de mercado e histórica do problema. 

Como o mercado irá receber o produto? E também temos que analisar se é um 

problema recorrente com vários produtos já no mercado ou se é um problema que 

vai gerar um produto inicial.   

 

Se o problema já tem produtos no mercado, devem ser analisados os similares. 

Essa análise serve para observar o que já foi produzido partindo do mesmo 

problema. Ao analisar será pontuado como estes produtos são ou foram aceitos 

pelos usuários, como estão sendo vendidos, que retorno estão dando, como são 

explicitados pela mídia, entre outros tópicos relevantes. 

 

Na última sub-etapa de delimitação do problema é delimitado o universo de 

pesquisas e são definidos os objetivos. 

. 

1.1.2 Etapa 2 – Geração de alternativas 

É o momento de por as idéias em prática sempre baseadas nas análises anteriores. 

Nessa etapa podem ser escolhidos vários métodos para canalização das idéias.  Na 

geração de alternativas deve-se tomar nota de todas as idéias. Não é o momento de 

escolher a melhor ou a pior.  

 

No ramo da moda, para cada peça de roupa a ser confeccionada a média é de 3 

peças no momento de criação. Ou seja, para cada 3 idéias, uma será aprimorada e 

executada (TREPTOW, 2005). Numa coleção de 20 peças, no mínimo teremos 60 

alternativas. 
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1.1.3 Etapa 3 – Análise de alternativas 

Durante a etapa de avaliação, decisão, escolhas deve-se procurar a mais sensata 

alternativa e que terá melhor aceitação pelo público. Neste momento observa-se o 

custo da peça, a possível aceitação do público, o poder de atração do produto, ou 

seja, é o momento de conferir se essas questões estão bem resolvidas. É o 

momento de decidir entre tantas soluções boas a que será executada. 

Burdek (2006) orienta esta escolha através das seguintes perguntas: 

• Que importância tem o novo produto para o usuário, pra determinados 

grupos de usuários, para a sociedade? 

• Que importância tem o novo produto para o êxito financeiro da empresa? 

 

1.1.4 Etapa 4 - Realização 

É a materialização da idéia escolhida. É o momento do acabamento final, quando a 

idéia vira produto e vai à produção em massa. Nessa etapa tudo que diz respeito ao 

projeto já deve estar profundamente afinado e em linguagem industrial, pois será 

feito em escala. As equipes de marketing já começam a trabalhar campanhas, 

principalmente se for um produto muito inovador, que vai precisar habituar as 

pessoas a sentirem a necessidade de consumi-lo. 

 

É possível perceber até então que o processo de design para solução de produtos é 

direcionado por pesquisas e análises de consumidor, concorrentes, mercado, assim 

também é o processo de criação de produtos de moda, já que também visa a 

criação de um produto. No capítulo a seguir, essa relação será melhor abordada. 
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Capítulo 2 – Metodologias de Design de Moda 

 

2.1 A relação da moda com o processo de design 

O processo de design é um processo criativo e de solução de problemas, assim 

também é o processo de criação de produtos de moda. Por este motivo, os 

processos de criação de produtos de moda foram incluídos e nomeados como 

design de moda de poucos anos para cá, exatamente quando aconteceu o ‘boom’ 

do reconhecimento do design e do designer, datando em média do ano 2000.  

 

A necessidade de uma profissionalização na moda pernambucana, e também na 

brasileira, fez os envolvidos nos processos de moda, procurarem fundamentações, 

princípios para a profissão exercida e essas fundamentações foram encontradas no 

campo do design. O perfil do profissional criador de moda mudou do chamado 

estilista para o designer e carregou consigo todos os fundamentos que o designer 

obtém num curso de formação superior ou tecnólogo.  

 

Assim também foi para os métodos de criação de produtos de moda, que foram 

surgindo a medida que se adaptaram as metodologias de criação de produtos de 

design, para metodologias de criação de produtos da moda. 

 

Para Montemezzo (2003), a concepção destes produtos envolve a articulação de 

fatores sociais, antropológicos, ecológicos, ergonômicos, tecnológicos e 

econômicos, em coerência às necessidades e desejos de um mercado consumidor, 

sendo perfeitamente similar na conduta criativa de resolução de problemas de 

design. 



Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções para o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco
Danielle Silva Simões 

29 

 

 

Fiorini (2008) observa que as idéias de produtos desenvolvidas por estes designers, 

de acordo com a demanda do mercado atual, devem partir de um conceito, estando 

em consonância com uma análise profunda, se basear no diagnóstico do problema e 

ainda se enquadrar na demanda real ou possível. 

 

Nas metodologias de design de moda, esses pontos apresentados por Fiorini (2008), 

são abordados em etapas similares aos do processo de design. 

 

Carr e Pomeroy (1992 apud Navalon 2008) corrobora com Munari (2000) e com 

nossa pesquisa, uma vez que afirma a importância de uso de uma metodologia em 

ordem lógica para facilitar o processo criativo. 

 

“A essência da criatividade não é uma noção romântica de que a 

imaginação está no ar e, somente um talento genial pode pegá-la, mas sim, 

encontram-se na seleção de informações, ações e definições que permeiam 

uma proposta definida.” CARR e POMEROY (1992 apud NAVALON 

2008:41) 

 

2.2 O Desenvolvimento de Coleções | Metodologias 

As metodologias de design de moda surgiram e surgem de acordo com as 

necessidades. Na verdade, como já foi citado, nenhuma metodologia é universal e 

inalterável, todas podem sofrer alterações de acordo com as especificações do 

projeto e região em que está sendo aplicada.  
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A pesquisa para criação de produtos de moda no Pólo de Confecções do Agreste de 

Pernambuco ainda é inexpressiva, segundo dados da Tabela 1. É preciso cada vez 

mais tornar a linguagem dos métodos de design de moda para planejamento de 

coleções, bem como os métodos de gestão empresarial, e gestão do design mais 

próximas desse público do Pólo Agreste no intuito de estreitar os caminhos entre os 

dois, deixando a informação mais acessível. 

 

Tabela 1 – alternativas de processos de criação, por município, 2003 (valores em % sobre o total de 

empresas do município) 
Processo de 
criação 

Municípios 
Caruaru Toritama Santa Cruz do 

Capibaribe 
Total 

Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Total 
Cópia 33,0 46,8 34,4 53,4 35,2 63,6 34,2 56,5 49,7 
Pesq. Livro 29,2 18,8 25,0 14,3 47,6 20,8 36,6 18,7 24,2 
Criação Própria 63,2 65,6 46,9 50,4 63,8 49,4 61,3 54,1 56,3 
Criação Estilista 23,6 5,2 37,5 12,0 17,0 1,1 22,6 4,9 10,3 
Pesquisa Internet 7,5 0,0 3,1 0,8 2,9 0,0 4,9 0,2 1,6 
Outro 3,8 2,6 6,3 3,0 4,8 4,5 4,5 3,6 3,9 

Fonte: FADE – SEBRAE – PE, 2003. 
 

 

Então, percebendo a realidade do Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco, 

foram escolhidas 3 metodologias de design de moda para serem tomadas como 

referências para os procedimentos metodológicos desenvolvidos nessa pesquisa. As 

metodologias foram escolhidas pelo tipo de abordagem dado por cada uma. 

 

Foram escolhidas as metodologias de Jones (2005), Montemezzo (2003) e Treptow 

(2005). 

 

A metodologia proposta por Jones (2005),  é direcionada ao estilista que produz uma 

coleção e vende para uma empresa produzir em larga escala. Esse tipo de perfil é 

muito encontrado no Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco. Conforme a 



Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções para o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco
Danielle Silva Simões 

31 

 

Tabela 1, 10,3% da produção das empresas do Pólo adquire de estilistas. Vale 

lembrar que no Pólo, o chamado estilista também pode não ter formação alguma, 

ser um curioso e experiente em desenho de roupas, ou pode ser um designer de 

moda que venda coleções, ou estudante de design e/ou estilismo oriundos de outras 

cidades e que às vezes nem estão neste Pólo, mas prestam serviços às confecções. 

 

A metodologia de Montemezzo (2003) foi desenvolvida para o ambiente acadêmico 

e apresenta etapas bem detalhadas e amarradas, sendo então ótima ferramenta 

para o iniciante. E assim podemos considerar as empresas que vão passar a adotar 

uma metodologia de planejamento de coleções. Por ter etapas bem definidas é difícil 

se perder nas etapas e perder a linha de pensamento. 

 

A metodologia de Treptow (2005), apresenta uma visão do produtor de moda que é 

funcionário da empresa. Nela há uma relação com todos os fatores relacionados ao 

produto da moda – pesquisa de marketing, metodologia projetual, pesquisa de 

preço, retorno das vendas. É uma metodologia mais ampla que relaciona então o 

setor de marketing, de design e de administração. 

 

No Quadro 2, apresenta-se um paralelo entre estas metodologias, com as etapas de 

cada uma destas metodologias e as suas equivalências. Essas etapas são 

detalhadas no capítulo 6, na parte 2, onde são apresentados os procedimentos 

metodológicos gerados e de onde partiu a fundamentação destes. 
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Qua
dro 2 – Paralelo entre as metodologias de Design de Moda de Montemezzo (2003), Jones (2005) e 
Treptow (2005).  
 
 
2.3 Características do Consumo 

Através da observação das etapas do processo de design, percebe-se que é 

fundamental ao designer conhecer bem os desejos do consumidor para gerar 

soluções dentro da possível aceitação do mesmo. 

 

“...o comportamento do consumidor é mais do que comprar coisas(...) 

abrange também o estudo de como o fato de possuir (ou não) coisas afeta 

nossas vidas e como nossas posses influenciam o modo de como nos 

sentimos a respeito de nós mesmos e dos outros – nosso estado de ser” 

SOLOMON (2002 apud NAVALON 2008:41) 

 

Montemezzo (2003) Treptow (2005) Jones (2005) 
Planejamento Reunião de planejamento Metas e objetivos 
 Cronograma da coleção  
 Parâmetro da coleção  
 Dimensão da coleção  
 Pesquisa de tendências  
Especificações do projeto Briefing da coleção Inspiração 
Delimitação Conceitual Inspiração  
 Cores  
 Tecidos  
 Aviamentos  
 Elementos e princípios do 

design 
 

 Elemento de estilo  
Geração de alternativas Desenhos Apresentação 
Avaliação e elaboração Reunião de definições Avaliação e crítica 
 Modelagem  
 Protótipo  
Realização Aprovação  
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Rocha (2003) apresenta um estudo que relaciona os desejos do consumidor com o 

Modelo de Maslow (1987) para as necessidades humanas. Nessa relação, pode-se 

perceber algumas características tidas como básicas para o desenvolver do desejo. 

 

“...o modelo de Maslow (1987) adéqua-se bem à tomada de decisão do 

consumidor de roupas, pois o mesmo reúne elementos capazes de 

subsidiar uma análise de concepções do produto, sob o ponto de vista do 

consumidor. As roupas, classificadas inicialmente como produtos que 

atendem apenas às necessidades fisiológicas e de segurança, possuem 

uma enorme carga simbólica que pode ser explicada pelas necessidades 

social, estima e autorealização.” ROCHA (2003:180) 

 

Para Maslow (1970 apud Robbis 2007) as necessidades humanas estão nessa 

ordem de prioridades: fisiológicas, segurança, social, estima e auto-realização. 

Assim, o mesmo autor, sugere uma pirâmide chamada da Hierarquia das 

Necessidades em que apresenta estas prioridades humanas e sua relação de maior 

e menor necessidade (fig. 1). 

 

 

 

Figura 1. Hierarquia das Necessidades de Maslow.  
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Fonte: A. H. Maslow. Motivation and personality. 2 ed. Apud in P. Kotler,K. L. Keller. Administração de 

Marketing. 12ed.  

 

A ordem das necessidades, segundo Maslow (1970 apud KOTLER, KELLER 2006), 

começaria na base da pirâmide, sendo a necessidade de maior instancia. A medida 

que esta necessidade foi alcançada as outras começam a ser desejadas e assim 

sucessivamente. 

 

Rocha (2003) também reafirma que esse modelo não é universal, pois poderão 

haver interferências das realidades de cada ambiente estudado. Mas o que observa-

se claramente é que em menor ou maior grau, ou em mudança de posição ou não 

na representação acima, esses fatores permanecem como motivadores do 

consumo. Mesmo não atendo-se a definir a ordem em que eles aparecem na nossa 

realidade no Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco, os mesmos foram 

usados como tópicos para entender os desejos do consumidor.  

 

Montemezzo (2003) corrobora com essa necessidade de relação entre o 

consumidor, os produtos de moda e o desejo. 

 

“o vínculo do designer com o universo dos consumidores é vital no processo 

de concepção dos produtos de moda, tendo em vista a relação peculiar de 

tais produtos com o consumidor, a qual esta fortemente localizada nos 

desejos”MONTEMEZZO(2003:55) 

 



Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções para o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco
Danielle Silva Simões 

35 

 

As necessidades fisiológicas, de segurança, social, de estima e auto-realização 

fazem parte do universo do consumidor e das roupas. Ao definirmos as funções 

básicas do vestuário conseguimos perceber essa relação com as mesmas. 

 

Para Flüguel (1966) as roupas tem três funções básicas: enfeite, proteção e pudor. 

Em Jones (2005) encontramos funções mais detalhadas e que apresentam uma 

forte característica do consumidor atual, a diferenciação simbólica, não apontada 

diretamente por Flüguel (1966). São funções da roupa para Jones (2005) - utilidade, 

decência, indecência, ornamentação, diferenciação simbólica, filiação social e auto-

aprimoramento psicológico. 

 

Com base nas necessidades apontadas por Maslow (1987), nas funções das roupas 

apontadas por Flügel (1966), Rocha (2003) desenvolveu um quadro, em que o 

paralelo entre as necessidades do consumo e do uso das roupas. Este quadro foi 

ampliado (quadro 3) do original proposto por Rocha (2003), com a inserção dos 

fundamentos de Jones (2005) sobre as funções das roupas. 

 

Maslow(1970) Fluguel(1966) Jones(2005) 

N
ec

es
si

da
de

s 

Fisiológicas Proteção Utilidade 

Segurança Proteção Utilidade 

Social Pudor Decência, Filiação social, 

diferenciação simbólica 

Estima Enfeite  Indecência, Ornamentação 

Auto-realização Enfeite Ornamentação, Diferenciação 

simbólica, Decência e Indecência, 

Auto-aprimoramento psicológico. 

Quadro 3 – Relação do consumo com a função da roupa. 

Fonte: Adaptação da Figura 2 do artigo Desenvolvimento de uma Metodologia de Apoio à gestão do 

Vestuário: uma abordagem segundo Maslow. Rocha(2003 p.181). 
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Com relação às necessidades Fisiológicas de Maslow (1970 apud KOTLER, 

KELLER 2006), pode-se relacionar a proteção descrita por Flügel (1966) e a 

utilidade por Jones (2005).  O frio, calor, são agentes fisiológicos que podem ser 

contidos ou dissipados com a devida proteção do corpo. A utilidade da roupa 

também está relacionada a atender as necessidades fisiológicas. 

 

A segurança descrita por Maslow (1970 apud KOTLER, KELLER 2006) como 

segunda necessidade, também poderia ser relacionada a Proteção de Flügel (1966) 

e Utilidade de Jones (2005). Estar seguro, a salvo de perigos físicos, através da 

proteção do corpo seria a proteção de agentes externos e danosos ao corpo.  

 

O ambiente social é permeado por nossas relações na sociedade. Percebe-se 

claramente, desde as primeiras vestimentas a diferenciação simbólica que elas 

traziam no intuito de diferenciar as castas das sociedades primitivas. Mesmo com a 

evolução da vestimenta, essa diferenciação simbólica da roupa com intuito de 

identificar os povos de determinada classe social ou grupo se mantém. Então para 

Maslow (1970 apud KOTLER, KELLER 2006), o que seria uma necessidade social, 

para Flügel (1966) é  o Pudor – a necessidade de cobrir partes que poderiam causar 

estranhamento e dessocialização de um indivíduo em determinado ambiente e para 

Jones é a Decência, Filiação Social, Diferenciação Simbólica. A questão da 

decência encaixa-se exatamente no pensamento de Flügel (1966) do Pudor, a 

Filiação Social é a identificação da roupa com a sociedade em que se está inserido e 

a Diferenciação Simbólica é uma forma de se identificar pequenos grupos distintos 

numa mesma sociedade. 
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Num viés contrário ao da decência apontado por Jones (2005), está a indecência 

que tem o intuito de atrair o outro na sociedade e não tornar vulgar. A indecência 

citada por Jones (2005), pode ser relacionada à estima citada por Maslow (1970 

apud KOTLER, KELLER 2006) e ao enfeite citado por Flügel (1966). Nos enfeitamos 

para nos destacar, chamar atenção do outro, atrair, de fato. 

 

Com relação a Auto-realização de Maslow (1970 apud KOTLER, KELLER 2006), 

podemos relacionar o Enfeite de Flügel (1966) e a Ornamentação, Diferenciação 

Simbólica, Decência e Indecência, Auto-aprimoramento Psicológico de Jones 

(2005). Todos esses fatores citados por Jones (2005) e Flügel (1966) vão conferir 

uma auto-estima a quem veste e se sente atraente, identificado na sociedade, 

diferenciado. Dessa forma, a auto-realização de Maslow (1970 apud KOTLER, 

KELLER 2006) pode ser ai encaixada para ser feita a relação. 

 

Dessa forma, pode-se observar como a motivação do consumo se forma e de que é 

necessário idealizar a construção da roupa para que atinja esses níveis sugeridos 

por Maslow (1970 apud KOTLER, KELLER 2006) relacionados às necessidades 

humanas. 
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Capítulo 3 – Ergonomia no Design de Moda 

 

3.1. Metodologias para o Design Ergonômico 

 

Por se tratar de uma pesquisa com objetivo de desenvolver procedimentos 

metodológicos para criação de coleções no Pólo Agreste de Confecções de 

Pernambuco, tendo em vista que a maior produção das confecções é para produtos 

de massa, assim chamados por serem produtos para uso comum no dia-a-dia, ou 

seja, em sua maioria comerciais e não conceituais apenas. Os procedimentos 

propostos contemplam a apreciação da ergonomia em etapas para prezar pelo 

conforto dos produtos na relação de uso, ou seja, na interação homem – vestimenta 

–ambiente. 

 

Essa relação é permeada pelo conforto, em se tratando dos produtos estudados. O 

conforto está diretamente relacionado a modelagem, a estética e ao caimento. Esse 

fatores estão interligados e diretamente influenciados uns pelos outros. A estética de 

uma vestimenta interfere na modelagem, e a escolha do tecido também pode não 

conferir o caimento adequado. 

 

Montemezzo (2003) traça um paralelo entre as sugestões de Iida(2001 apud 

Montemezzo 2003), Radicetti (2001 apud Montemezzo 2003) e faz uma sugestão de 

como incluir os fatores apresentados por estes autores no planejamento de 

vestimentas. 

 

 



Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções para o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco
Danielle Silva Simões 

39 

 

 

Para Iida (2001) Para Radicetti (2001) Enfoques no projeto 
Qualquer produto deve ter: Prod. Vest/ moda: Através de: 
Qualidades técnico-
construtivas 

Conforto Ferramentas da ergonomia 
Modelagem 

Qualidades ergonômicas Caimento Matéria-prima 
Acabamento 

Qualidades estéticas Estética Estilo 
Conteúdo de moda 

Quadro 4. Parâmetros essenciais ao projeto de produtos de vestuário/moda.  
Fonte: Montemezzo (2002, apud Montemezzo 2003) 
 

É apontado no Quadro 4 que as qualidades técnico-construtivas e o caimento devem 

entrar como ferramentas da ergonomia e serem principalmente trabalhadas na 

modelagem. A modelagem é um dos pontos de partida da garantia do conforto 

pretendido pela vestimenta. Sabemos que a modelagem está diretamente 

relacionada ao tecido e por isso que o caimento também é fator que merece uma 

devida atenção.  

 

Com relação às qualidades ergonômicas, o conforto e a segurança, a matéria-prima 

e o acabamento são os fatores que devem ser observados com atenção.  Pode 

ocorrer de um acabamento feito com fio ou corte indevido vir a incomodar a pessoa 

que veste. E não somente essas possibilidades podem vir a ser incômodos, bem 

como falhas na modelagem em relação ao tecido, ou em relação ao uso, ou em 

relação a idade... Alguns acabamentos ficam em locais que podem vir a incomodar, 

alguns aviamentos também. A matéria-prima também deve estar de acordo com o 

conforto esperado. 

 

Então, pode-se observar que, em alguns casos, nem o acabamento, nem a 

modelagem vão impedir ou diminuir o conforto do uso, mas sim a estética da roupa.  
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Algumas vestimentas apresentam abotoamento dorsal. Se for uma vestimenta de 

trabalho, pra quem vá sentar e encostar em uma cadeira, por exemplo, poderá haver 

incômodo resultante do contato dos botões com a cadeira e pressão sobre o 

corpo/coluna. O mesmo acontece com botões de bolsos traseiros de calças. É por 

esse motivo que as qualidades estéticas entram também no nosso planejamento. 

 

Ao analisarmos estes questionamentos, percebe-se que a matéria prima e a 

modelagem são fatores fundamentais que deve-se dar atenção especial no 

momento do planejamento. 

 

No Quadro 5 e 6, pode-se observar notoriamente a repetição dos mesmos e 

corroborar com sua grande importância. 

 

Proporcionar ao usuário Através de cuidados com: 

Segurança Matéria-prima, modelagem e aviamentos  

(materiais que não provoquem ferimentos e danos ao ambiente) 

C
on

fo
rt

o 

Liberdade dos movimentos Matéria-prima, modelagem e antropometria  

Conforto tátil Matéria-prima, modelagem e acabamentos 

Conforto Térmico Matéria-prima, modelagem e acabamentos 

Conforto Visual Aspectos perceptivos, estéticos e comunicação visual 

Bem-estar emocional Exploração de valores subjetivos/ carga sígnica 

Facilidades no manuseio e 
uso 

Matéria-prima de fácil manutenção 

Funcionamento dos dispositivos diretos de interação  

(fechos, regulagens e elementos destacáveis, etc) 

Dispositivos de informação sobre uso e manutenção 

Função objetiva do produto 

Quadro 5 - Preocupações com a ergonomia no consumo (processo de uso)   
Fonte: Montemezzo (2003) 
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Proporcionar ao usuário Através de cuidados com: 
Segurança e conforto Postos de trabalho e equipamentos adequados 

Matéria-prima e aviamentos 
Mão-de-obra especializada 

Facilidade de manuseio e uso Ficha técnica completa e objetiva 
 Seqüência operacional de montagem 
 Padronização das medidas 
 Rapidez e precisão de cada etapa da produção 
Quadro 6- Preocupações com a ergonomia na produção  
Fonte: Montemezzo (2003) 
 
 
 
Outra autora que corrobora com a mesma sugestão de agregar planejamento de 

design de moda e ergonomia é Martins (2008). Para ela 

“a ergonomia deve integrar a etapa inicial da concepção de qualquer 

produto. Tal inclusão torna possível prevenir e evitar equívocos e disfunções 

do produto, economizando tempo e recursos” MARTINS (2008:320) 

 

Em 1997, foi desenvolvida e publicado pelo Ergonomi Design Gruppen, da Suécia 

um exemplo de metodologia de design ergonômico. Seguem abaixo os tópicos: 

 

• Início do desenvolvimento de um novo produto, decorrente das necessidades do 

mercado; 

• Análise do mercado e necessidades dos usuários; 

• Criação de novas idéias, representadas bi e tridimensionalmente;  

• Teste com modelos funcionais, incluindo mock-ups e/ou protótipos; 

• Desenvolvimento do produto, incluindo o projeto técnico; e 

• Preparação para a produção e introdução no mercado 

 

Também no mesmo ano, foi desenvolvida pela equipe do Product Safety and Testing 

Group, da Universidade de Nottingham (Nottingham, UK), organizada por B. Norris e 
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J. R. Wilson em 1997, a qual é denominada “metodologia de produtos 

ergonômicos/seguros”. 

 

As etapas são: 

• Definição dos objetivos: conhecendo o mercado e as necessidades dos 

usuários;  

• Requisitos e restrições, avaliando custos, restrições técnicas, 

regulamentações e impacto social; Concepção do design, com base nas 

informações ergonômicas;  

• Detalhamento do design, a partir das avaliações ergonômicas com a nova 

proposta de produto;  

• Produção, mercado e aperfeiçoamento, com o monitoramento e avaliação do 

produto. 

 

 O produto de vestuário com valor de moda, deverá passar por estas etapas e 

as mesmas podem fazer parte de uma metodologia mais ampla.  

 

 No Quadro 7 apresentamos um quadro com as duas metodologias citadas 

acima. 

Metodologia 1997 – Ergonomi Design Gruppen 
(Suécia) 

1997 – Metodologia dos produtos 
ergonômicos seguros 

 Necessidades do mercado – início do 
projeto de produto 

Necessidade dos usuários e mercado – 
objetivos do produto 

 Análise de mercado e de usuários Requisitos, restrições, avaliação de 
custos, impacto social 

 Criação. Bi e tridimencional Detalhamento. Nova proposta de produto. 
 Teste/prototipagem Produção com feed-back.  
Quadro 7 – Relação entre a Metodologia do Ergonomi Design Gruppen e Dos Produtos Ergonômicos 
Seguros.  
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3.2. Etapas da Construção da Roupa e o Design Ergonômico 

 

Ao detalhar as etapas da construção da roupa em uma confecção, pode-se fazer um 

paralelo entre as etapas da construção da roupa e as etapas da Ergonomi Design 

Gruppen e Metodologia dos Produtos Ergonômicos Seguros. Assim, apresenta-se a 

relação proposta do design ergonômico nos produtos de vestuário com valor de 

moda (Quadro 8). 

 

Etapas de construção da roupa Etapas da construção da roupa com aplicação 
das metodologias de design ergonômico. 

Croquis – desenho inicial que dará seguimento 
ao processo. 

Croquis – desenhos feitos após análise de 
mercado e usuários.  

Modelagem – bi e tridimencional Avaliação de custos, restrições e impacto social 
para ser moldado. Modelagem bi e tridimensional 
apenas dos desenhos que forem aprovados após 
as avaliações. 

Corte – em tecido de acordo com molde 
planificado.  

Teste - prototipagem 

Montagem e fechamento – execução das 
costuras de montagem. 

 

Primeira prova  Avaliação do protótipo em manequim de alfaiate 
e em pessoa. 

Acabamento – a peça se aprovada tem os 
acabamentos executados 

 

Segunda prova  
Piloto  
Ficha técnica Detalhamento do produto. 
Quadro 8. Relação entre a construção da roupa e a aplicação de metodologias de design 
ergonômico. 
Fonte: Simões (2008) 
 
Percebe-se assim a fácil forma de inserir os princípios do design ergonômico nas 

etapas da construção da roupa e que é interessante que seja encaixado na fase 

inicial, prevenindo assim já os erros. O produto já é idealizado como solução e não 

será apenas mais um com um detalhe diferente. O produto também deve ser 

pensado visando o conforto e logo na segunda etapa esse conforto é testado, pois 
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não estando confortável e não passando pelos padrões logo seguirá para reajuste 

ou será descartado. 

 

Acredita-se que um produto criado desta maneira nem necessitará de uma segunda 

prova, como aprovação final. Na primeira prova, já temos uma aproximação intima 

com o produto a ser produzido em longa escala. 

 

O que pode-se observar nas metodologias com ergonomia é que os usuários são 

fundamentais para enriquecimento das pesquisas, as quais permitem determinar 

critérios projetuais integrados, contribuindo de forma direta para o desenvolver do 

projeto, justamente no momento de validação, concepção e aprimoramento.  

 

Segundo Iida(2005), temos a ergonomia da concepção e da correção. A da 

concepção está no início dos projetos e a da correção serve para retificar os 

aspectos que não foram considerados na concepção do produto.  

 

Para poupar o tempo de produção, desgaste com erros ou falhas, nesta pesquisa, 

está se utilizando a ergonomia da concepção, incluída logo nas etapas iniciais. Mas, 

é sabido que se for preciso, ainda pode-se usar a de correção e reajustar os 

produtos de vestuário que não se enquadrarem nos parâmetros de conforto e 

qualidade para os usuários. 
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Capítulo 4 – Design Instrucional 

Com as mudanças da sociedade decorrentes da globalização e do enorme volume 

de informação do mundo atual, oriundos da sociedade da informação, surge a 

necessidade da renovação dos métodos de ensino/aprendizagem.  

 

Nos tempos atuais é preciso educar para a liberdade, assim podemos falar de forma 

mais ampla. É preciso educar para que o indivíduo aprenda a caminhar sozinho, a 

buscar outros meios, a tomar decisões que podem ser aplicados a seu trabalho ou 

vida pessoal. O indivíduo globalizado é muito mais decidido e informado. 

 

 “educar em uma sociedade da informação significa muito mais do que 

treinar as pessoas para o uso das tecnologias de informações e 

comunicação: trata-se de investir na criação de competências 

suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva na 

produção de bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no 

conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas em seu 

trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos 

simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-se também 

de formar os indivíduos para aprender a aprender, de modo a serem 

capazes de lidar positivamente com a  contínua e acelerada transformação 

da base tecnológica.” FILATRO (2004, 35) 

 

Já não basta pensar só na formação do professor. Há de ser observado quem 

ensina e quem aprende. Hoje, existem adultos amadurecidos e gerações muito 

novas freqüentando os mesmos ambientes de ensino, e os mesmos ambientes 

profissionais. Os caminhos para a educação devem ser outros. A era que se vive é 
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da informação, independente da formação pregressa ou idade. É possível ter acesso 

hoje, a variados assuntos com uma breve busca na internet. O professor já não é o 

dono do saber, na verdade, ele passa a ser o condutor, mediador, de discussões, 

pois os aprendizes já podem ter algum conhecimento pregresso sobre o assunto. 

Ainda mais quando não se trata de formação regular (nível fundamental, médio, 

superior, técnico...) e sim de cursos de atualização. 

 

Essa fase inicial da educação mista ainda é uma fase de ajustes, mas é 

possivelmente uma realidade crescente da sociedade e que não vai cessar tão cedo. 

Cada vez mais se busca informação, atualização. 

 

Nesse novo modelo de educação, surge o design instrucional, usado como 

ferramenta de propagação da informação. 

 

Instruir é o ato de ensinar, disciplinar. A instrução é uma atividade de ensino que 

utiliza-se da comunicação para facilitar a compreensão.  

 

Segundo Andrea Filatro,  

 

“O design instrucional é o uso de estratégias de aprendizagem testadas 

para projetar atividades de aprendizagem que permitam a construção de 

habilidades e conhecimentos.” FILATRO (2004,65) 
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A mesma autora, faz um quadro comparando o design instrucional e a ciência da 

informação.(Quadro 9) apresentando os links na definição, propósito, origens, 

resultados esperados,estratégias de design, escopo do conhecimento, 

seqüenciamento, medidas de eficiência e efetividade nesta comparação. 

Comparação entre ciência da informação e design instrucional 

 Ciência da informação Design Instrucional 

Definição Organização, seleção e 
apresentação de informações 
para recuperação rápida e 
precisa. 

Uso de estratégias de 
aprendizagem testadas para 
projetar atividades de 
aprendizagem que permitam a 
construção de habilidades e 
conhecimentos 

Propósito Apresentar a informação de 
modo claro e efetivo 

Otimizar a construção de 
habilidades e conhecimentos 
conforme definida pelos 
objetivos de aprendizagem. 

Origens Teoria da comunicação, design 
da mensagem e pesquisa sobre 
a interface homem-computador 

Psicologia, ciência da 
computação, engenharia, 
educação e negócios. 

Resultados desejados Informação facilmente 
acessível e útil 

Habilidades demonstráveis e 
conhecimento construído pelo 
aluno 

Estratégias de design Interface de navegação e 
ferramentas de recuperação de 
informação 

Estratégias de demonstração 
orientadas empiricamente, 
prática orientada, prática não 
orientada e avaliação. 

Escopo do conhecimento Definido por especialistas de 
conteúdo e designers da 
informação 

Orientado pelo conjunto de 
habilidades e resultados de 
aprendizagem desejados. 

Seqüenciamento Sob o controle do usuário; 
baixa previsibilidade de quais 
nós da informação serão 
visitados 

Varia de controle total pelo 
sistema até o controle total pelo 
aluno, dependendo dos 
resultados de aprendizagem 
desejados. 

Medidas de eficiência O tempo necessário para 
recuperar a informação 
desejada. 

O tempo necessário para que o 
aluno domine o conteúdo. 

Medidas de efetividade Uma informação complexa se 
torna mais facilmente 
navegável e compreensível. 

O aluno demonstra domínio 
sobre o conteúdo e transfere a 
aprendizagem para outras 
situações. 

Quadro 9. Comparação entre ciência da informação e design instrucional. 
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Fonte: Filatro (2004).  

Pode-se entender então, no design instrucional a articulação entre forma e função, 

com a finalidade pedagógica de cumprimento dos objetivos propostos. 

 

É comum encontrar design instrucional como ambientes de estudo da web. 

Ambientes de educação à distância, mas o mesmo não se reduz a isso.  

 

Tendo como intuito de facilitar a aprendizagem significativa, o design instrucional 

pode aparecer numa cartilha educativa, num folhetim ou mesmo em ambientes de 

educação à distância. 
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Parte 2 – Metodologia da Pesquisa 
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5. Protocolo Analítico - Pesquisa Qualitativa no Pólo de Confecções do 
Agreste de Pernambuco 

O presente trabalho partiu dos fundamentos teóricos sobre o planejamento de 

coleções de metodologias de design de moda relacionando à sua possível aplicação 

no Pólo de Confecções do Agreste, para gerar diretrizes para criação de coleções de 

produtos com valor de moda para esse nicho. Para tanto, também se buscou bases 

fundamentadas no design instrucional, que preza pela relação da aprendizagem. 

 

5.1 Configuração do Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco 

O Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano é formado pelas cidades de 

Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Surubim.  

 

Em 2008, Caruaru3, apresentava 298.501 habitantes, Toritama4 em 2007 

apresentava 29.900 habitantes, Santa Cruz do Capibaribe5 em 2009, apresentava 

80.330 habitantes e Surubim6 em 2008, 56.630 habitantes. 

 

Essas quatro cidades produzem diversos tipos de produtos de vestuário que podem 

ser classificados de acordo com a nomenclatura local: surfwear, moda praia, 

modinha, social, lingerie e jeans. Há predomínio de malharias em Santa Cruz do 

Capibaribe, Caruaru e Surubim e de Confecções de jeans em Toritama, mas 

                                                            
3 http://pt.wikipedia.org/wiki/Caruaru 
4 http://pt.wikipedia.org/wiki/Toritama 
5 http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_cruz_do_capibaribe 
6 http://pt.wikipedia.org/wiki/Surubim 
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também presenciamos empresas que trabalham com tecidos planos nas 4 cidades 

do Pólo. 

 

As cidades de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama têm grandes centros 

para comercialização destes produtos das confecções, além das feiras locais. O 

Pólo Comercial é o centro de comercialização em Caruaru, o Moda Center é o 

centro de comercialização de Santa Cruz do Capibaribe e o Pólo da Moda é o centro 

de comercialização em Toritama. 

 

Figura 2 – Mapa de Pernambuco com destaque na capital Recife e nas Cidades do Pólo de 
Confecções do Agreste. 
 

Segundo o Diário de Pernambuco, em matéria publicada em 28 de setembro de 

2004, existiam nesse Pólo mais de 12 mil confecções. Em 2006, o mesmo jornal, já 

citava 15 mil confecções. Há dificuldade de ter esse número exato, pois as 

confecções em sua maioria são informais, sem registro e até mesmo sem nome 

fantasia. 

 

Nesta pesquisa nos propomos a gerar procedimentos metodológicos para as 

confecções do Agreste Pernambucano, respeitando algumas de suas 

especificidades com objetivo de facilitar o acesso à informações pertinentes ao 

planejamento de coleções, para que assim, as confecções possam se diferenciar 
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umas das outras, propondo seus próprios modelos, vendendo tendências e não 

somente roupas. 

 

Tendo em vista que o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco é um Pólo 

que ainda está em formação no que diz respeito às organizações laborais, a maioria 

das empresas é informal, as funções são ocupadas por pessoas que tem afinidade 

pela área ou pelo grau de parentesco familiar – geralmente filhos ficam com a 

criação  e pais com a administração e comercialização – e não obrigatoriamente por 

possuir formação na área.  

 

Sendo assim, por não ter formação na área ou mesmo não terem conhecimento e 

em alguns casos, a falta de interesse em absorver novos métodos, muitas peças 

produzidas nesse Pólo são fruto dessas empresas na maioria informais e sem 

método de planejamento. O produto pode dar certo ou não dar com relação às 

vendas. É interessante que até para o cálculo de preço não há um estudo na maioria 

das vezes. Conforme observou-se em visitas ao  Pólo e às Confecções, os preços 

às vezes são dados com base na concorrência e não no custo de tecidos, 

beneficiamentos e produção. Alguns empresários até sentem-se lesados, pois 

afirmam que usam bons materiais e não tem como baixar o preço, mas em outras 

barracas se visualiza o mesmo modelo, com tecido de qualidade inferior e outro 

preço. O que na maioria das vezes obriga o empresário que trabalha com melhores 

tecidos, ou baixar o preço ou mudar a matéria prima. 

 

Na pesquisa feita pela FADE para o SEBRAE (Tabela 1), intitulada de Estudo de 

Caracterização do Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco, pode-se 
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perceber claramente que a cópia ou criação espontânea aparecem como maiores 

índices no processo de criação de peças. 

 

Por ter um universo muito grande, considerando as quatro cidades do Pólo de 

Confecções, e também por serem confecções de uma mesma região, a amostra 

desta pesquisa foi na Cidade de Caruaru e por fim no Pólo Comercial da mesma. 

 
5.2 Sujeitos Participantes  

 

No Pólo Comercial de Caruaru, encontram-se 620 confecções dentre os segmentos 

citados anteriormente (surfwear, moda praia, modinha, social, lingerie e jeans). Vale 

pontuar que nesses Pólos comerciais (de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do 

Capibaribe) encontram-se boxes de outras cidades do Pólo de Confecções também. 

No Pólo Comercial de Caruaru, encontrou-se boxes de muitas confecções sediadas 

em Santa Cruz do Capibaribe e de Toritama. 

 

Do universo das 620 confecções do Pólo Comercial de Caruaru, foi selecionada uma 

amostra de 10 confecções para a aplicação da pesquisa. Entrevistas informais 

também foram realizadas ao longo do processo exploratório no Pólo Comercial, 

antes da aplicação do experimento. Essas conversas informais, ajudaram a 

conhecer melhor algumas especificidades da região, os anseios dos empresários e a 

estrutura familiar de muitas confecções. 

 

As 10 confecções foram escolhidas através de carta-convite (em anexo) para o 

curso de planejamento de coleções. Estas cartas-convites foram distribuídas pela 
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administração do Pólo Comercial de Caruaru, para todas as confecções deste 

ambiente.  

Para o mini-curso estiveram presentes 40 pessoas, entre lojistas e donos de 

confecções. Destes, 10 foram selecionados para continuarem na aplicação do 

experimento, por se enquadrarem em confecções que produzem e vendem produtos 

de vestuário. Os demais, ou só revendiam, ou eram vendedores de lojas, não sendo 

assim envolvidos com o processo criativo. 

 

6. Procedimentos metodológicos para criação de coleções 

 

Para propor esses procedimentos metodológicos fundamentou-se à luz das 

metodologias propostas pelas autoras Jones (2005), Treptow (2005) e Montemezzo 

(2003) por apresentarem visões distintas para o planejamento de coleções. Além 

destas bases também se respeitou as especificidades do Pólo de Confecções do 

Agreste.  

 

Enquanto Designer e Educadora, nossa preocupação, também foi a de como essa 

informação chegaria a estes criadores. De acordo com a pesquisa da FADE (Tabela 

1) percebe-se que a adoção de livros para criação de coleções é ainda inexpressiva 

mediante os números apresentados. Então, para diminuir esta distância entre a 

informação e o criador, com base nos fundamentos de design instrucional, optou-se 

pela adoção do formato cartilha.  
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A cartilha apresenta a informação, mas, de forma leve, linguagem acessível e 

objetiva e em poucas páginas.  Sendo assim, a cartilha se tornou um artefato 

mediador da informação entre pesquisador e criadores.  

 

Os procedimentos propostos estão divididos em 4 etapas e cada uma com fases 

distintas. Estas etapas apresentam-se de forma linear, de tal forma que a seguinte 

depende da anterior. Optou-se por este método por acreditar-se que seja o mais fácil 

para quem está começando. Sabe-se que em design existem métodos lineares, 

cíclicos, feed-back, mas para coleções de moda e para iniciantes, o linear é mais 

aplicável, visto que poupará o tempo de idas e vindas e direcionará para um único 

caminho o processo criativo. 

 

Para cada etapa e suas fases, foram feitas as pesquisas para a decisão ser tomada 

a cerca da ordem e da inclusão ou não de algumas fases nesta proposta. Foram 

desenvolvidas 4 etapas e 12 fases. No Quadro 10, apresenta-se as etapas e fases 

propostas em relação às metodologias fundamentadoras, e às especificidades do 

Pólo em estudo. O quadro apresenta também uma justificativa para as escolhas. 
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Quadro 10. Fase 1 dos Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções  e a relação com as 
metodologias de Design de Moda e especificidades do Pólo de Confecções do Agreste 
Pernambucano. 

 

 

Passo a passo 
para criação de 
coleções  

Metodologia de 
referência 

Especificidades do 
Pólo de Confecções 
do Agreste de 
Pernambuco 

Justificativa 

Rabiscando 

Mês de 
lançamento 

 

Jones (2005) cita nas 
metas e objetivos 
(primeira etapa) a 
relação que deve haver 
com a estação. Treptow 
(2005) cita na segunda 
etapa a relação do 
cronograma com o 
calendário do vitrinista. 

 

 

Por ser região do 
Nordeste Brasileiro 
apresenta apenas 
estação seca e 
chuvosa. Não apresenta 
as quatro estações 
definidas. 

 

Definiu-se como primeira 
fase a escolha do mês de 
lançamento, pois no Pólo de 
Confecções do Agreste as 
novas peças devem chegar 
mensalmente. O mês ajuda a 
guiar a escolha temática e 
das formas que estarão 
presentes na coleção. 
Utilizou-se o calendário do 
vitrinista por apresentar de 
forma simples e definida as 
temáticas mensais e de 
estações em vendas. 

Tempo de 
Comercialização 

Treptow (2005) observa 
na segunda etapa a 
relação do cronograma 
com o calendário do 
vitrinista. 

 

Necessidade a cada 15 
dias de haver novidades 
nas lojas. O tempo de 
cópia por outra loja e 
venda dos produtos é 
muito curto. 

Sugere-se que seja 
planejada uma coleção para 
1 a 2 meses de 
comercialização, e que as 
peças da coleção cheguem a 
loja a cada 15 dias.  

Painel de Público-
Alvo 

Montemezzo (2003) 
aponta a importância da 
criação de um painel de 
imagens. Treptow 
(2005) fala em briefing 
já na etapa 6. 

Jones (2005) fala em 
Mercado Alvo, 
justificando a 
importância de uma boa 
pesquisa para as 
vendas.  

As confecções já tem 
público-alvo definido. 

Sugere-se a montagem de 
um painel de público-alvo  
(técnica do mood-chart) 
somente na primeira vez de 
adesão ao método ou para 
definir novos públicos que a 
confecção queira atingir.  
Essa etapa não precisa se 
repetir ao montar novas 
coleções, pois, a confecção 
deve trabalhar para o mesmo 
público. O painel deverá ser 
rico em imagens e se for 
necessário ao longo das 
novas coleções, novas 
imagens poderão ser 
agregadas ao mesmo painel. 
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Quadro 10. (continuação).Fase 2 dos Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções  e a 
relação com as metodologias de Design de Moda e especificidades do Pólo de Confecções do 
Agreste Pernambucano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo a passo 
para criação de 
coleções  

Metodologia de 
referência 

Especificidades do 
Pólo de Confecções 
do Agreste de 
Pernambuco 

Justificativa 

Alinhavando 

Dimensão da 
coleção 

 

Para Treptow (2005) a 
terceira etapa é 
destinada à quantidades 
e suas relações de 
estilo na coleção. Para 
Montemezzo (2003), a 
primeira etapa de 
preparação, também 
destina-se à quantidade 
de peças. 

 

As peças devem se 
renovar a cada 15 dias 
nas lojas. 

 

Sugere-se a formação de 
mini-coleções de no mínimo 
20 peças (para 1 mês de 
comercialização) à coleções 
de 50 peças (para 
comercialização gradual ao 
longo de 2 meses), de 
acordo com o porte da 
confecção e necessidade em 
vendas. 

Variedade de 
estilos 

Pires apud Treptow 
(2005) identifica 3 
categorias de produtos: 
básicos, fashion e 
vanguarda. 

De roupas 
comercializáveis à curto 
prazo, ou seja, venda 
imediata. São roupas 
para uso diário, vestem 
as classes B, C e D. 

Apresenta-se as 3 definições 
de Pires nos procedimentos 
gerados e orienta-se para a 
escolha dos percentuais de 
cada estilo, para que sejam 
mais significativos os valores 
dos estilos básicos e 
fashions. 

Variedade de 
Produtos 

Treptow (2005) formula 
uma tabela que mescla 
a variedade de produtos 
e o mix de moda (estilo) 

Existem confecções que 
só trabalham com um 
segmento (exemplos: 
calças, camisaria, 
lingerie...), existem 
outros que 
comercializam diversos. 

Adotou-se a tabela sugerida 
por Treptow pois é bastante 
didática e facilitadora da 
organização da coleção. 
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Quadro 10. (continuação).Fase 3 dos Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções  e a 
relação com as metodologias de Design de Moda e especificidades do Pólo de Confecções do 
Agreste Pernambucano. 

 

 

Passo a passo 
para criação de 
coleções  

Metodologia de referência Especificidades do Pólo 
de Confecções do 
Agreste de Pernambuco 

Justificativa 

Ajustando 

Tendências 

 

 

Treptow (2005) aponta para 
esta pesquisa na etapa 5. 
Sugere a formação de um 
painel imagético. Montemezzo 
cita na etapa 1 – preparação. 

 

Tem tempo de 
comercialização e 
renovação de produtos 
muito breve. 

 

Conceitos Jones (2005) define como 
fonte ou musa inspiradora e 
atribui à primeira fase do 
projeto da coleção. Treptow 
(2005) classifica como etapa 7 
a inspiração e sugere 
formação de painel. 
Montemezzo (2003) refere-se 
como conceito e classifica na 
fase 1 – preparação. 

Roupas idênticas em lojas 
distintas, frutos de cópia.  

 

Cores e materiais Treptow (2005) especifica na 
etapa 8 a formação de uma 
cartela de cores e na 9 de 
tecidos. Jones cita 
internamente no tópico 
materiais. 

Há escassez sasonal de 
cores, tecidos e 
aviamentos. Vivenciou-se 
em novembro de 2009 
somente o tricoline stretch 
na cor branca disponível no 
mercado local, as demais 
cores estavam em falta. 

 

Elemento de estilo Montemezzo (2003) aborda na 
fase final da etapa de 
preparação. Treptow cita na 
etapa 12. 

 

 

 

Criação  Montemezzo (2003) cita como 
etapa 2 – geração de 
alternativas. Treptow (2005) 
numera como 13. Jones 
sugere logo após a inspiração. 

 Sugere-se que para 
cada 1 peça a ser 
criada 3 sejam 
desenvolvidas, 
para posterior 
escolha da melhor 
criação. 
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Quadro 10. (continuação).Fase 4 dos Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções  e a 
relação com as metodologias de Design de Moda e especificidades do Pólo de Confecções do 
Agreste Pernambucano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo a passo 
para criação de 
coleções  

Metodologia de 
referência 

Especificidades do 
Pólo de Confecções 
do Agreste de 
Pernambuco 

Justificativa 

Arrematando  

 

 Essa fase final é a de escolha das 
peças a serem confeccionadas. A 
partir daí segue-se para etapas da 
construção da roupa, como 
pilotagem, testes e produção em 
série. Não foi especificado na 
cartilha que se limita apenas no 
processo criativo. 
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De acordo com o quadro 10, percebe-se que sempre as autoras e as especificidades 

foram tidas como bases para justificar as etapas e fases proposta. Das três 

metodologias de referência, Treptow (2005) foi a mais adotada por ter uma proposta 

industrial de produção de coleções. Embora seja a que mais se adéqua, na integra 

sua metodologia é muito extensa, atendendo a cálculo de estoque, custos e 

planejamento de marketing. Entende-se que esta parte diz respeito a gestão da 

confecção e não a criação propriamente dita, a qual dispôs-se esta pesquisa a 

propor. Montemezzo (2003) apresenta um enfoque acadêmico na criação de 

coleções o que se aproxima da realidade do Pólo de Confecções do Agreste de 

Pernambuco no que diz respeito a prazos curtos e maior objetividade nas fases. 

Jones (2005) apresenta a visão de estilistas, criadores independentes, que também 

é característico no Pólo, visto que muitas pessoas vendem criações para lojas.  

 

6.1. A cartilha e o pôster  

Para levar os procedimentos desenvolvidos às confecções e para que o mesmo 

ficasse como ferramenta de consulta constante, de forma acessível, utilizamos o 

formato cartilha baseado nos fundamentos do design instrucional. 

No Quadro 11, os princípios do design instrucional que foram usados para serem 

norteadores da cartilha. 
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Similaridades entre design instrucional e a cartilha 
 Design Instrucional Artefato de design instrucional 

(cartilha) 

Propósito Otimizar a construção de 
habilidades e conhecimentos 
conforme definida pelos 
objetivos de aprendizagem. 

Otimizar a construção de 
habilidades e conhecimentos 
em design de moda 

Resultados desejados Habilidades demonstráveis e 
conhecimento construído pelo 
aluno 

Habilidades demonstráveis e 
conhecimento adquirido pelo 
aluno no que diz respeito a 
planejamento de coleções. 

Medidas de eficiência O tempo necessário para que o 
aluno domine o conteúdo. 

O tempo necessário para que o 
aluno consiga entender as 
etapas do planejamento e sua 
devida importância. 

Medidas de efetividade O aluno demonstra domínio 
sobre o conteúdo e transfere a 
aprendizagem para outras 
situações. 

Quando o aluno conseguir 
replicar o que foi aprendido, 
quando houver transferência.  

Quadro 11 - Similaridades entre design instrucional e a cartilha 

 

O propósito, resultados e principalmente as medidas de eficiência apresentadas no 

quadro acima foram diretrizes no momento da criação da cartilha, o que resultou na 

mudança do texto, interferências no projeto gráfico e na montagem do plano de aula, 

os quais são apresentados no capítulo 6. 

 

Sabendo que a necessidade das confecções deste Pólo é de rapidez na inovação de 

peças e que por terem vários níveis de instrução, esta cartilha deve apresentar os 

procedimentos propostos de forma prática, linear e eficaz.  A eficácia, pode ser 

verificada com a aplicação do experimento, na etapa de aplicação do questionário 3.   

 

Ainda para facilitar o uso, percebeu-se que os mesmos procedimentos poderiam vir 

também em um pôster para que fosse colado no ambiente criativo da confecção e 

sempre fosse consultado, caso houvesse necessidade. Assim, a informação estaria 
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muito mais próxima do criador, se tornando acessível. E de certa forma, 

apresentando de uma forma simples as 4 etapas para criação de uma coleção.  

 

Então, foi desenvolvido um pôster dobrado, que é parte integrante da cartilha. 

 

A Editora Universidade de Pernambuco – EDUPE, fez a edição e publicação desta 

cartilha com tiragem de 500 exemplares.  

 

A cartilha proposta apresenta-se em 24 páginas, sendo 12 páginas de conteúdo 

referente aos procedimentos e o restante das partes pré-textuais, bibliografia, capa e 

quarta capa.  

 

Pensando também na facilitação de manuseio quanto ao uso, optou-se por um 

formato pequeno da cartilha, para que funcionasse como livro de bolso/bolsa. Então 

o formato escolhido foi o 15x15 cm.  

 

Para a capa, utilizou-se vários elementos que fazem relação direta com o mundo da 

criação de coleções e das confecções, no intuito de já levar o leitor a realidade que 

se espera (Fig. 3). 
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Figura 3.  Capa da Cartilha.  

 

No verso da capa, localiza-se a ficha técnica, com dados da editora, tiragem, ficha 

catalógrafica, corpo editorial, e direitos autorais de duas imagens da cartilha (Fig. 4).  

 

Há uma página de dedicatória e no verso da mesma, o pôster é afixado. (Fig. 4 e 5). 

 

 

Figura 4.  Ficha Técnica e dedicatória. 
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Conforme já exposto, o pôster vem dobrado e colado na cartilha, mas apresenta fácil 

remoção para posterior abertura.  Foi criado um sumário para auxiliar na localização 

das etapas. 

 

 

Figura 5. Pôster e Sumário. 

 

A fim de apresentar a pesquisa e a proposta da cartilha, a apresentação, elaborada 

por Hans da Nóbrega Waechter, contempla esses enfoques, expondo que é um 

objetivo experimental de design instrucional e que se propõe a capacitar 

profissionais para aplicarem a metodologia de design de moda no desenvolvimento 

de coleções de vestuário e acessórios (fig. 6).  
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Figura 6. Apresentação por Hans da Nóbrega Waechter. 

 

A partir daí, então, começam as etapas propostas e suas respectivas fases. Para 

cada etapa foi criada uma cor, sendo amarelo para Rabiscando (etapa 1), lilás  para 

Alinhavando (etapa 2), laranja para Ajustando (etapa 3) e verde para Arrematando 

(etapa 4). As cores usadas servem para diferenciar as etapas e estimular ao 

aprendiz a passagem para uma outra cor, ou seja, uma nova etapa dos 

procedimentos propostos. 

 

Para a etapa Rabiscando, foram usadas duas páginas e distribuídas nestas, as 

devidas fases (mês de lançamento, tempo de comercialização e painel de público-

alvo) (fig. 7 e 8). 

 

Conforme já apresentado, decidiu-se começar os procedimentos propostos para 

coleção, não pelo conceito (como é comum do perfil de estilistas autônomo) e sim 

pelas necessidades e realidades de estação, tempo, público-alvo e materiais...  
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SORGER (2009) diz que existem duas formas de pesquisa para criação de 

coleções: uma que começa com materiais e elementos práticos e a outra que 

começa com escolha de conceitos.  

 

Para o mês de lançamento, apresenta-se um quadro-modelo com os meses, para 

que seja marcada a opção de escolha. Em tempo de comercialização faz-se uma 

breve explicação entre o tempo de comercialização e a entrada das peças 

confeccionadas em loja. Na página seguinte, existe uma tabela proposta por 

Treptow (2005) de meses e estações/festividades para auxiliar na escolha e já 

direcionar o processo criativo quanto ao mês de lançamento e os acontecimentos 

pertencentes ao mês e/ou época (fig. 8). 

 

Também se expõe na página 2, da etapa um, que deve ser montado um painel de 

público-alvo se apenas uma vez, já que a confecção vende para o mesmo público e 

acrescentado elementos neste mesmo painel somente para atualizar os gostos e 

anseios do público-alvo. Ressalta-se também que se a confecção quiser atingir um 

novo público-alvo, este deverá ter um novo painel.  
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Figura 7. Rabiscando – página de abertura da etapa 1. 

 

 

Figura 8. Página 2 (Rabiscando) e Página 3 (Alinhavando). 

 

Para etapa Alinhavando, usou-se três páginas para abrigar o conteúdo da mesma. 

Cada fase desta etapa foi explicada em uma página. Na primeira página desta etapa 

dois, esta a fase dimensão da coleção (fig. 8). Na página seguinte, estão as 

explicações das variedades de estilos e como montar a tabela de variedades (fig. 9). 

E por fim, na última página desta etapa, esta a tabela de variedade de produtos, que 
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relaciona os valores da dimensão da coleção e da variedade de estilos e os produtos 

da confecção (figura 9). 

 

 

Figura 9.  Variedade de estilos e de produtos – Etapa dois. 

 

Por esta etapa ser a maior entre as demais, foram necessárias 6 páginas, para que 

o conteúdo de cada fase fosse realmente explicado e exemplificado. 

 

Na primeira página, é explicada a fase de tendências. Como já apresentado na 

página de variedade de estilos, nesta página também usou-se o recurso gráfico que 

simboliza um post-it ou lembrete, como forma de enfatizar a informação (fig.9).  

 

A página de conceito tem várias palavras grifadas e exemplos de painéis conceituais 

de três temas distintos (fig. 10).  
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Figura 10. Ajustando. Fases: Tendências e Conceito. 

 

Na página de cores e materiais é abordada a importância de se planejar as cores e 

materiais para a criação seja direcionada aos produtos que foram escolhidos e que 

estão disponíveis no mercado. Sugere-se a formação de uma cartela de cores, 

conforme o exemplo com a flores disponível nesta página. (fig. 11) 

 

 

Figura 11.  Fase Cores e Materiais da etapa três.  
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Sabendo que a apreensão da informação a cerca do elemento de estilo poderia ser 

a mais difícil por parte do aprendiz, uma vez que seria possivelmente uma 

informação nova, ou com nomenclatura não comum aos mesmos, usou-se o recurso 

do exemplo para facilitar. E também, por ser uma das fases que apresenta o maior 

peso na criação de coleções, pois o mesmo é o grande diferenciador de coleções 

distintas e ao mesmo tempo, o elo de ligação, juntamente com o conceito das peças 

de uma coleção.  Então no exemplo foi apresentado uma seqüência de painel 

conceitual, elemento de estilo e aplicação dele em 2 peças de uma coleção 

desenvolvida para confecção em Santa Cruz do Capibaribe  no ano de 2006. (fig. 

12). 

 

E por fim, na última fase desta terceira etapa, a de criação, apresenta-se como todos 

estes pontos planejados devem ser usados para criação, bem como a quantidade de 

peças que deverá ser criada em relação a quantidade planejada para a coleção (Fig. 

12). 

 

Figura 12 . Fases:  Elemento de estilo e criação, da etapa três. 
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A última etapa, Arrematando, usou-se a cor verde. A mesma se apresenta numa 

única página, visto que é apenas um texto finalizador acerca da escolha dos croquis 

para posterior execução da peça (Fig. 13). 

 

 

Figura 13. Etapa 4 e Referências. 

 

E finalizando a cartilha, encontram-se as fontes consultadas e o mini-currículo da 

autora (Fig. 13 e 14).  A quarta capa apresenta um breve resumo da obra (Fig. 15). 
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Figura 14. Referências e mini-currículo da autora. 

 

 

 

Figura 15. Quarta Capa. 

 

Para o pôster, adotou-se a mesma proposta da cartilha em termos de linguagem e 

design gráfico. O conteúdo também se manteve, sendo formado de frases mais 

curtas, ou apenas nas tabelas de preenchimento, em algumas fases (fig. 16) 
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. Figura 16. Pôster (parte integrante da Cartilha). 
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7. Protocolo Experimental para Aplicação dos Procedimentos Metodológicos  

7.1 Instrumento de Pesquisa  

 

Para aplicação da pesquisa documental exploratória foram criados 3 questionários 

com enfoques distintos. O primeiro diz respeito ao estudo exploratório da confecção, 

o segundo diz respeito aos métodos usados pela confecção para criação de 

produtos e o terceiro à análise e aplicação dos procedimentos propostos por parte 

dos sujeitos participantes. 

  

Tentamos deixar o máximo possível de possibilidades em respostas para estes 

questionários fechadas, para facilitar o método de análise por dados estatísticos, 

mas em algumas questões em que se propõem sugestões, ou mesmo são apenas 

de dados cadastrais, há total possibilidade de respostas variadas, já que são 

abertas.  

 

Para os sujeitos responderem os questionários, sempre que foi necessário, foram 

dadas explicações, mas na maioria deles, não foi necessário. 

 

Para o desenvolvimento dos questionários, utilizou-se perguntas de fácil 

entendimento com respostas que variavam em quantidade de acordo com a 

necessidade.  

 

Os questionários foram nomeados de acordo com seu enfoque principal. Os nomes 

dados foram: Dados Cadastrais, Estudo Exploratório Prévio do Processo Criativo e 
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Estudo Exploratório Tardio do Processo Criativo, para os questionários 1, 2 e 3, 

respectivamente. 

 

7.1.1 Questionário 1 – Dados Cadastrais 

 

Conforme exposto anteriormente, este questionário foi desenvolvido apenas com 

enfoque de ser o cadastro das empresas para pesquisa, para isso, era necessário 

um conhecimento básico da linha de produtos da empresa( questão 1), quantidade 

de funcionários (questão 2), Endereço comercial (questão 3) e Telefone e 

responsável (questão 4)(Fig. 17). 

 

Questão 1. Ramo da empresa.  

Esta questão foi desenvolvida para classificar a empresa por ramo de produção.  A 

nomenclatura usada é a comumente falada no Pólo de Confecções.  

• Surfwear - roupas que carregam características de roupas de praia – camisas 

de malha, bermudas, shorts, saias em tactel, malha, brim ou sarja. 

Geralmente as lojas que comercializam surfwear, também comercializam 

roupas de moda praia, como biquínis, sungas, maiôs... 

• Modinha – roupas que acompanham as tendências atuais. Em sua maioria 

confeccionadas em malha. Exemplos: vestidinhos balonê, tomara-que-caia. 

Atinge uma faixa etária de 15 à 30 anos.  

• Moda Praia – Biquínis, maiôs, sungas, saídas de banho, bolsas, diversos 

acessórios e roupas para praia, piscina ou fitness. 

• Camisaria –  camisas masculinas e/ou femininas em tecido plano. 

• Lingerie – peças íntimas, masculinas e/ou feminina. 
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• Social – roupas mais formais. Existem dois tipos: terninhos masculinos e/ou 

femininos e roupas para festas em ocasiões formais. 

 

Questão 2. Quantidade de funcionários. 

A fim de perceber o tamanho da empresa e comprovar se a maioria das empresas 

eram constituídas de poucos funcionários. Para tanto, foram estipulados valores em 

que as confecções responderiam por aproximação. As opções são até 10 

funcionários, entre 10 e 20 funcionários, entre 20 e 30 funcionários e mais de 30 

funcionários. 

 

Questão 3. Endereço Comercial. 

Esta questão foi desenvolvida para servir de cadastro do endereço do(s) Box(es) de 

venda das confecções, uma vez que os mesmos seriam os pontos de encontro para 

a pesquisa na aplicação do  questionário 3 e durante as visitas informais ao Pólo. 

 

Questão 4. Telefone e responsável pelo contato. 

Esta questão, assim como a terceira, foi desenvolvida para servir de cadastro para o 

contato com a confecção quando fosse preciso. 
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Figura 17. Questionário 1 – Dados Cadastrais. 

 

 

 

Questão 1

Questão 2

 Questão 3

Questão 4
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7.1.2 Questionário 2 – Estudo Exploratório prévio do processo criativo 

 

Este foi desenvolvido para ser aplicado antes do início do mini-curso de 

Planejamento de coleções para que o conhecimento repassado durante o curso não 

interferisse nas perguntas feitas a cerca da metodologia projetual das confecções, já 

que destinasse a conhecer o método de planejamento usado pela empresa anterior 

ao conhecimento adquirido no curso. O questionário 2, foi dividido em 2 campos: 

Disposições gerais (campo 1) e Processo criativo (campo 2). O primeiro campo 

(disposições gerais), destina-se a conhecer mais do criador das peças, e o segundo 

(processo criativo) destina-se a identificar a ordem usada para criação das peças, 

bem como, as pesquisas feitas para o desenvolvimento das mesmas (fig. 18). 

 

Campo 1 – Disposições Gerais. 

Questão 1 – O responsável pela criação ocupa mais de uma função na 

empresa?  

Esta questão foi desenvolvida para que se pudesse constatar se as pessoas 

responsáveis pela criação ocupavam mais de uma função ou não. Essa 

possibilidade pode interferir no processo criativo, uma vez que, se o criador ocupa 

outra função, pode lhe faltar tempo para um bom planejamento e dedicação à 

criação de coleções. 
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Questão 2 – Formação.  

A questão apresenta possibilidades de respostas do nível fundamental ao superior, 

além de também apresentar outra coluna com a real situação do nível marcado 

(concluído, em andamento, trancado, desistiu). Essa questão objetiva constatar o 

nível de instrução das pessoas em estudo. 

 

Questão 3 – Como você se atualiza? 

O exercício de criar coleções atuais e com estilo, exige atualização por parte do 

criador, para que as peças saiam de acordo com a realidade. Desta forma, esta 

questão foi desenvolvida para constatar se há alguma forma de atualização. As 

opções pra para respostas foram desenvolvidas com base nas experiências de 

conversas informais no Pólo Comercial de Caruaru, em que a maioria dos criadores, 

relatou que copiava de novela, ou revistas, ou fazia cursos, ou pesquisava na 

internet. Então, para constatar em que número isto ocorre, esta questão foi 

desenvolvida. 

 

Questão 4 – Existe algum parentesco com o dirigente da empresa? 

Afim de confirmar a estrutura da confecção como sendo uma estrutura familiar 

também, desenvolveu-se esta questão em que se relaciona o criador das peças com 

o dirigente, podendo ser o mesmo o dirigente ou algum parente, ou não ter 

parentesco algum. 
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Questão 5 - As peças criadas são fruto de planejamento e pesquisa que 

envolve: mês de lançamento, temática, público-alvo, materiais... 

Afim de sondar se havia algum tipo de planejamento que pudesse se associar a 

alguma metodologia na criação das peças. 

 

Questão 6 – As peças são criadas com base nas referências nas peças de 

novelas, seriados, internet? 

 Esta questão foi desenvolvida afim de constatar o uso de referências da atualidade 

e de mídia na criação de peças. 

 

Questão 7 – Existe alguma pesquisa inicial para o planejamento das peças? 

Para comprovar o uso ou não de algum planejamento para criação de coleções. 

Esta questão reafirma a questão 5. 

 

Questão 8 - Numere as etapas seguidas do início do processo criativo até a 

produção em série.  

Esta questão foi desenvolvida para diagnosticar exatamente as etapas seguidas 

para criação de peças pelos sujeitos participantes da pesquisa e poder compará-las 

com a aplicação do terceiro questionário e verificar se houve mudança nas etapas, 

significando adesão ao método. Opções para criação de coleções foram dispostas 

de tal forma que o criador deveria enumerá-las.  
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Figura 18. Questionário 2 - Estudo Exploratório prévio do processo criativo. 

 

Campo 1

Campo 2
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Figura 18. Questionário 2 (cont.) - Estudo Exploratório prévio do processo criativo. 

 

 

Campo 2
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7.1.3 Questionário 3 – Estudo Exploratório tardio do processo criativo 

 

Este questionário foi desenvolvido para ser aplicado após o mini-curso servindo de 

checagem do uso dos procedimentos para criação de coleções apresentado, 

verificando a adesão ou não e as dificuldades apresentadas em alguma das etapas. 

Optou-se por aplicá-lo no momento do segundo encontro do mini-curso – 10 dias 

após o mesmo. Por ser o último questionário, ele foi de caráter misto, possibilitando 

uma resposta aberta, que é acerca de sugestões sobre o método.(Fig.19). 

 

Questão 1 - Após o mini-curso alguma etapa do processo criativo de sua 
empresa foi mudado? 

Esta questão visa constatar adesão da proposta apresentada aos criadores. 

 

Questão 2 - Na tabela a seguir, marque sim ou não para o uso das etapas 
propostas pela cartilha no desenvolvimento da mini-coleção. 

Esta questão foi desenvolvida para verificar se todas as etapas propostas pela 

cartilha e apresentadas no mini-curso foram seguidas para o desenvolvimento da 

mini-coleção.  

 

Questão 3 - O método foi satisfatório? 

Questão para verificar a agradabilidade dos procedimentos propostos diante da 

realidade particular de cada confecção estudada.  

Questão 4 – A mini-coleção foi entregue no prazo? 

Esta questão foi desenvolvida para verificar se havia alguma relação da entrega no 

prazo com as confecções que poderiam apresentar dificuldades ou não utilizar 

alguma das etapas do processo criativo.  
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Questão 5 - Existe alguma sugestão para o método? 

Questão aberta que dava possibilidade de sugestão para os procedimentos 

metodológicos apresentados na cartilha. 
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Figura 19. Questionário 3 - Estudo Exploratório tardio do processo criativo. 
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7.2 Intervenção de Design Instrucional 
 

Para apresentação dos procedimentos metodológicos gerados, um mini-curso foi 

ministrado para os interessados que receberam a carta-convite distribuídas no Pólo 

Comercial de Caruaru  

 

Para tanto, foi desenvolvido um plano de ensino em que se teve como competência 

única: estruturar, criar e desenhar mini-coleções de produtos do vestuário com 

inspiração temática, de acordo com as tendências e público-alvo, respeitando a 

estação, período de confecção, comercialização e materiais. 

 

Como base tecnológica foram usados os procedimentos propostos para criação de 

coleções. Planejou-se a aula expositiva com levantamento dos conhecimentos 

pregressos dos alunos, a fim de proporcionar a interação entre os mesmos e 

contextualização com o que seria abordado. 

 

Os recursos usados foram um aparelho Projetor da Epson, um Notebook e um 

Banner. 

 

Para o primeiro encontro do mini-curso, a duração foi programada para quatro horas. 

E para o segundo, duas horas. 

 

O planejamento para o mini-curso, encontra-se no plano de ensino (quadro 12) e no 

plano de trabalho (quadro 13). 
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A definição da carga horária deste mini-curso ocorreu em relação às necessidades e 

possibilidades dos participantes. Então, por indicação do Gestor Administrativo do 

Pólo Comercial, Marco Aurélio, representando esses participantes, o dia de melhor 

rendimento seria a quarta-feira após as 18hs, para as atividades presenciais. As 

características do comércio local foram as decisivas para esta data, pois segunda e 

terça-feira, são dias das feiras livres e sexta, sábado e domingo são os melhores 

dias de venda no próprio Pólo Comercial. O horário sugerido (18h30) foi devido ao 

horário de fechamento dos boxes, então, ao largarem esses participantes se 

dirigiriam ao curso. Se fosse no horário de comércio, dificilmente teríamos um 

número quantitativo para esta pesquisa de adesão desses participantes. 

 

Como o segundo momento do mini-curso não seria presencial na sala de reuniões, 

como o primeiro momento, então pudemos optar por um sábado. Nesse segundo 

momento o objetivo era verificar o desenvolvimento da mini-coleção e aplicar o 

questionário 3 e ele aconteceu em cada Box particularmente. 

 

Estipulamos uma quantidade de até 50 participantes, que se referia a quantidade de 

cartilhas que tínhamos disponível para doação. 

 

Para a competência a ser tratada no curso, definimos como a estruturação e criação 

de mini-coleções de produtos do vestuário, com inspiração temática de acordo com 

as tendências e público-alvo, respeitando a estação, período de confecção, 

comercialização e materiais. 
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Plano de Ensino 
Mini-curso de Planejamento de Coleções 
Carga horária 6 horas Número máximo de participantes 50 
Competências 

• Estruturar, criar e desenhar mini-coleções de produtos do vestuário com inspiração temática, 
de acordo com as tendências e público-alvo, respeitando a estação, período de confecção, 
comercialização e materiais. 

Bases tecnológicas 
• Procedimentos metodológicos para criação de coleções de produtos de vestuário. 

Metodologia de ensino-aprendizagem 
• Aula expositiva com debate,  
• Discussão a partir de conhecimento pregresso dos alunos, 
• Desenvolvimento de mini-coleção a partir do conhecimento adquirido 

Metodologia de avaliação 
• Participação nos debates, 
• Desenvolvimento de mini-coleção conforme os parâmetros apresentados no mini-curso 
• Questionário sobre as etapas do processo criativo relacionados aos propostos na cartilha 

Recursos Didáticos 
• Data Show,  
• Notebook,  
• Banner 

Bibliografia Básica 
• Simões, D. S. Passo a passo para criação de coleções: vestuário e acessórios. Recife: Edupe, 

2009. 
Bibliografia Complementar 

• Jones, S. J. Fashion Design – manual do estilista. São Paulo: Cosac Naify, 2005. 
• Treptow, D.Inventando Moda – Planejamento de Coleções. São Paulo: Empório do Livro, 

2005. 
Cronograma das atividades 
N Data CH Atividade 
1 18/11/2009 4 Apresentação. Aplicação de questionário 1 e 2.  

Apresentação da cartilha. 
2 28/11/2009 2 Recebimento de coleções para análise. Aplicação do questionário 3. 
Quadro 12. Plano de Ensino do Mini-curso de Planejamento de Coleções. 

 

Plano de Trabalho do Docente 
Bases 
Tecnológicas 

Data Procedimentos 
Metodológicos 

Recursos 
Didáticos 

Instrumentos 
Avaliativos 

Indicadores de 
desempenho 

Procedimentos 
metodológicos para 
criação de coleções 
de produtos de 
vestuário. 

18/11/2009 Aula expositiva, 
debate de 
conhecimentos 
pregressos dos 
alunos. 

Data Show, 
Notebook, 
Banner 

Participação 
nos debates e 
questionament
os da aula 

 

Entrega de 
resultados 

28/11/2009 Apresentação 
de mini-coleção 

Câmera 
digital para 
registro 

Trabalho Aluno deverá 
apresentar mini-
coleção que 
contemple os 
procedimentos 
apresentados. 

Quadro 13. Plano de Trabalho Docente. 
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Parte 3 – Resultados e Discussão 
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8. Análise e interpretação dos dados coletados 

Neste capítulo serão apresentadas a aplicação dos instrumentos de pesquisa e a 

análise dos mesmos. Os instrumentos, foram aplicados numa amostra de 10 

confecções. 

 

8.1. Observações no Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco 

 

Com base nas visitas durante a pesquisa ao Pólo de Confecções do Agreste, com 

visitas às cidades de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, pode se 

perceber alguns pontos interessantes que poderiam interferir no processo criativo e 

por isso, essas especificidades foram pontuadas. 

 

a) Foi observado que há escassez em materiais, no sentido de cores e 

diversidades de texturas (tecidos e aviamentos); 

b) Foi identificado que existe muita cópia entre as lojas, o que prejudica até 

quem cria uma coleção planejada, investindo em conceito e qualidade. 

c) Foi verificado que existe necessidade de vender barato, 

conseqüentemente o investimento é pequeno nas peças – tecidos 

baratos, cópias e poucos beneficiamentos. 

d) Verificou-se que há pouco tempo para produção de coleções, deve se 

renovar as peças a cada 15 dias nas lojas. 

e) Foi observado que as peças estampadas (de aplicação ou do próprio 

tecido) vendem mais que as lisas. 

f) Verificou-se que a maior parte do público é B, C e D. 
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Ao analisar essas especificidades do Pólo, percebe-se que todas, exceto as letras  E 

e F podem parecer negativas  para o processo criativo de coleções de moda, pois 

limitam as possibilidades de criação, mas por outro lado, elas também direcionam 

para a realidade local, poupando o tempo de criações impraticáveis para a região. 

Por isso, essas questões foram pontuadas na justificativa dos procedimentos 

propostos a ponto que não sejam vistas como prejudiciais e sim encaminhadoras de 

possibilidades. 

 

Por estes motivos, pode-se observar também que alguns empresários desistem de 

inovar, criar, contratar designers, se preocupar com a novidade se em tão pouco 

tempo estará com seu produto em outra loja fruto da cópia direta da sua. Em 

contrapartida, percebe-se também pequenos criadores, lojas que são diferencial no 

Pólo, que quando suas peças são copiadas, já estão vendendo outras peças 

diferentes.  

 

8.2. Pesquisa Documental Exploratória 

 

Esta pesquisa documental desenvolveu-se de acordo com a determinação no 

protocolo da pesquisa. Consistiu da aplicação dos 3 questionários (1 – Dados 

Cadastrais, 2 – Estudo Exploratório Prévio do Processo Criativo e 3 - Estudo 

Exploratório Tardio do Processo Criativo). Como o questionário 1 é de dados 

cadastrais e serviu apenas para cadastro de contato com a empresa, não foi 

catalogado nem utilizado para o desenvolvimento dos procedimentos propostos.  
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8.2.1. Análise de Conteúdo do Estudo Exploratório Prévio do Processo 

Criativo  

 

Por se tratar de um questionário que só permitia respostas fechadas, foi possível 

análise das respostas por gráficos.  

 

Nesse segundo questionário, havia duas partes distintas: disposições gerais e 

processo criativo. As questões das disposições acabaram reafirmando o que a 

pesquisa da FADE (Tabela 1) apontou, conforme se observa nas respostas. 

 

A seguir apresenta-se o resultado obtido e a análise das questões deste 

questionário. As questões de 1 a 4, referem-se a disposição geral e de 5 a 8, ao 

processo criativo. Para todas, apresenta-se um gráfico com as proporções. 
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Questão 1. O responsável da criação ocupa mais de uma função na empresa? 

Para esta questão tivemos 8 repostas sim e apenas 2 não (Fig. 20).  A atribuição de 

mais de uma função para qualquer profissional pode prejudicar seu desempenho em 

alguma delas. Algumas empresas costumam delegar várias funções para mesma 

pessoa, por motivos de custos na contratação de outras pessoas. 

 

Para os profissionais da criação, esse acúmulo de funções e tarefas, pode prejudicar 

e até extinguir a fase de idealização e pesquisas qualificadas para geração de 

alternativas. 

 

 

Figura 20. Gráfico da Relação de funções exercidas pelo criador de coleções. 
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Questão 2. Formação 

Os resultados foram: 8 pessoas nível médio, sendo destes 3 em andamento, 2 

desistentes e o restante (3) concluídos, uma de nível superior em andamento e uma 

de nível fundamental (Fig. 21).  

 

Como pressuposto, percebeu-se que a maioria dos criadores ainda ocupava o nível 

médio, um dos motivos também da cartilha possuir uma linguagem acessível e 

facilitadora, conforme os fundamentos do design instrucional do mediador ser 

moldado às necessidades. 

 

Como usou-se de duas variáveis nesta questão, o gráfico usado foi o de barras, que 

além de mostrar uma maioria para o nível médio, também aponta as quantidades de 

concluídos, em andamento e desistências. 

 

Figura 21. Gráfico da formação dos criadores de coleções. 

 



Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções para o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco
Danielle Silva Simões 

95 

 

 

Questão 3. Como você se atualiza? 

Para esta questão, havia possibilidade de mais de uma resposta, sendo assim, 

serão verificados no gráfico valores que ultrapassam os 10 dos sujeitos da amostra. 

Todos marcaram assistindo TV e vendo revistas de moda, uma minoria marcou a 

pesquisa da internet e apenas 1 fazendo cursos (Fig. 22).  

 

 

Figura 22. Gráfico da forma de atualização. 

 

Percebe-se então, que a televisão e a revista são os veículos de atualização mais 

usados, o que reflete diretamente no produto e reafirma o que pode ser vistos nas 

pesquisas de campo nos Pólos de Comercialização. A mesmice das peças é 

resultando de serem em sua maioria cópias de peças de novelas, fotos de artistas, e 

por ser de um meio de divulgação de massa, todos assistem e copiam as mesmas 

peças. Ou muitas vezes copiam da outra loja, que já copiou da televisão, como será 

apontado na tabela 2.  
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Por ser uma minoria a pesquisa da internet e atualização de cursos, mais uma vez 

se corrobora com a idéia inicial, que se todos copiam da mesma fonte, os resultados 

deverão ser muito parecidos. A pesquisa na internet oferece um leque de 

possibilidades de navegação, o que proporciona um acervo diferente ao navegador.  

Também a atualização por cursos pode ajudar a ter visões diferentes e até mais 

criativas do que é colhido de novelas e televisão de uma forma geral.  

 

Questão 4. Existe algum parentesco com o dirigente da empresa? 

Para confirmar a familiaridade da estrutura das confecções esta questão foi 

estabelecida. Sete respostas apontam os próprios dirigentes como criadores, duas 

como parentes do dirigente e uma como não ter parentesco (Fig. 23). 

 

Analisando estas respostas de que o dirigente é o criador das coleções, percebe-se 

novamente o que foi pontuado no que se refere ao acúmulo de funções para o 

criador. Uma vez que o dirigente além de ser o administrador da confecção é o 

criador, nestes casos. 
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Figura 23. Gráfico de parentesco. 

 

Questão 5. As peças criadas são fruto de planejamento e pesquisa que 

envolve: mês de lançamento, temática, público-alvo, materiais... 

Esta questão visava verificar o uso de alguma espécie de planejamento para criação 

de coleções. Observou-se que 70% da amostra não usava destes tópicos para 

criação de coleções. Assim, verifica-se que os produtos gerados realmente são 

feitos ao acaso, o que pode interferir na aceitação ou não por parte do público (Fig. 

24). 
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Figura 24. Gráfico de planejamento. 

 

Questão 6. As peças são criadas com base em referências de novelas, 

seriados e internet? 

Esta questão visava reafirmar a pesquisa através desses veículos. Tivemos 

unanimidade nas respostas, que apontaram todas para sim (Fig. 25)  

 

Figura 25. Gráfico de referências em novelas, seriados e internet. 
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Questão 7. Existe alguma pesquisa inicial para o planejamento das peças? 

Para reafirmar a questão 5, fez-se o mesmo questionamento apenas com outra 

colocação. E foi confirmado, através das respostas todas negativas que não há um 

planejamento estrutural para criação de coleções (Fig. 26).  

 

Apesar de 3 confecções na questão 5, afirmarem que fazem planejamento de 

temática, público-alvo, materiais e mês de lançamento, nesta questão 7, as mesmas 

disseram não fazer. Entende-se então que esta pesquisa citada na questão 5 é 

esporádica, não fazendo parte de uma estrutura metodológica. 

 

 

Figura 26. Gráfico de planejamento estrutural para criação de coleções. 
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Questão 8. Numere as etapas seguidas do início do processo criativo até a 

produção em série. 

Para facilitar a catalogação destas respostas, foi criado um quadro com todos os 

valores ordenados por etapas seguidas na confecção. As confecções foram 

nomeadas por letras de A a J. 

 

Etapas do processo criativo Confecções 
 A B C D E F G H I J 
Pesquisa em novelas  1⁰ 2⁰ 1⁰ 1⁰  1⁰ 1⁰  1⁰ 1⁰ 
Cópia de outras lojas (compra peça) 4⁰ 1⁰ 3⁰  1⁰ 2⁰ 2⁰ 4⁰  2⁰ 
Pesquisa na internet   2⁰ 2⁰     2⁰  
Escolha de tecidos 2⁰ 3⁰ 4⁰ 4⁰ 2⁰ 3⁰ 3⁰ 1⁰ 3⁰ 3⁰ 
Escolha de aviamentos 3⁰ 4⁰ 5⁰ 5⁰ 3⁰ 4⁰ 4⁰ 2⁰ 4⁰ 4⁰ 
Pesquisa de Tendências 5⁰    4⁰ 6⁰  3⁰   
Escolha de conceito           
Desenho de croquis    3⁰ 5⁰ 5⁰ 6⁰  5⁰  
Definição da quantidade de peças  7⁰ 6⁰    5⁰ 5⁰   
Peça piloto 6⁰ 5⁰ 7⁰ 6⁰ 6⁰ 7⁰ 7⁰ 6⁰ 6⁰ 5⁰ 
Produção em série 7⁰ 6⁰ 8⁰ 7⁰ 7⁰ 8⁰ 8⁰ 7⁰ 7⁰ 6⁰ 
Quadro 14. Etapas do Processo Criativo por confecção.  
Legenda: Os números são usados para apresentar a ordem em que as etapas são executadas por 
confecção. 
 

De acordo com as respostas, percebe-se que a pesquisa em novelas é maioria 

como primeira etapa no processo criativo das confecções. As outras opções como 

primeira etapa são cópia de peças de outras lojas(para duas confecções), e 

escolhas de tecidos(em apenas uma confecção). Então, é notório, pode-se 

considerar que estas confecções se atualizam em tendências, por novelas. As que 

copiam de outras lojas, podem estar copiando peças atualizadas ou não. E a que 

opta pela escolha de tecidos antes da criação, é por que o Pólo Agreste apresenta 

restrições de alguns tecidos, cores e estampas em algumas épocas, sendo assim 

esse criador, prefere pesquisar antes as disponibilidades de mercado  
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Figura 27. Gráfico de Pesquisa Inicial do Processo Criativo. 

 

Considera-se as duas opções de início como boas, já que, por um lado, se souber 

se aproveitar as roupas das novelas como tendência, consegue-se extrair cor, 

tendências em modelagens, tecidos, estampas. E assim já se inicia o universo 

criativo. Por outro lado, a pesquisa dos tecidos já existentes também é salutar, para 

que se crie dentro das possibilidades de materiais. 

 

Como segunda etapa do processo criativo destas confecções, obtivemos várias 

respostas distintas. Conforme a figura 22, podemos constatar que, como segunda 

etapa algumas confecções ainda fazem desta fase a de pesquisa inicial (seja em 

novelas ou internet), assim como Jones (2005) propõe no Briefing. Outras 

confecções, já partem para cópia de outras confecções ou para a escolha de 

tecidos, mesmo sem idealização de alguma peça ou conceito. 
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Figura 28. Gráfico da Segunda Etapa do Processo Criativo. 

 

A cópia direta de peças de outra loja é prejudicial, uma vez que, torna as 

concorrentes iguais, sem inovação, com mesmos produtos, às vezes 

diferenciamento de preços. Isso prejudica essas confecções e conseqüentemente o 

Pólo, uma vez que, ao andar no Pólo Comercial de Caruaru, é possível visualizar o 

mesmo vestido em mais de 10 boxes, desmotivando assim, andar entre as infinitas 

ruas que compõem o Pólo. 

 

Como terceira etapa, 50%  das confecções opta pela escolha de tecidos, já que já se 

vislumbra a criação, vindas das pesquisas da internet ou das cópias de outras 

confecções, ou das novelas. 20% começa pela escolha dos aviamentos, 10% para 

cópia de outras lojas, 10% para desenho de croquis e mais 10% para pesquisa de 

tendências. 



Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções para o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco
Danielle Silva Simões 

103 

 

 

Figura 29.  Gráfico da Terceira Etapa do Processo Criativo. 

 

Vale lembrar que até agora, exceto pela confecção que desenha os croquis nesta 

terceira fase, todas estão levantando pontos que estarão no Briefing, e que fazem 

parte das etapas iniciais do planejamento de coleções. A ordem escolhida é que 

pode ser direcionada para facilitar os caminhos para criação das coleções. É para 

isso que serve uma metodologia, processos são estruturados em ordem lógica, 

facilitando e assegurando a solução final. 

 

Na quarta etapa, 50% optaram pelas escolhas dos aviamentos, essas são as 

mesmas que optaram na etapa anterior pela escolha dos tecidos. 
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Figura 30. Gráfico da Quarta Etapa do Processo Criativo. 

 

 

Figura 31. Gráfico da Quinta Etapa do Processo Criativo. 

 

Pela análise das coleções da etapa cinco do processo criativo destas confecções, 

observa-se que 30% das mesmas já começa a desenvolver os croquis, uma vez que 
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já fez as etapas iniciais ao seu processo de criação propriamente dito. Vale observar 

que nenhuma destas marcou a pesquisa de tendências como inicial a criação de 

croquis, então, pode-se considerar que as tendências são captadas das novelas e 

das cópias de outras lojas.  

 

Apenas 2 confecções definem a quantidade de peças antes de começar a produzir a 

peça piloto, mas destas  duas, apenas uma faz croquis, a outra não. Trabalha com 

cópia direta de produtos existentes.  

 

Podemos pontuar que é a partir deste momento em que as confecções apresentam 

as maiores divergências com os procedimentos propostos, pois perdem a 

linearidade lógica do processo criativo. Algumas vão criar peças e depois definir 

quantidades a serem produzidas, ou vão escolher tecidos depois de idealizar 

croquis, podendo idealizar assim o que não será confeccionável. 

 

A etapa 6, para 50%  das confecções é a penúltima e diz respeito à peça piloto. Para 

uma delas já é a última (fig. 32).  
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Figura 32. Gráfico da Sexta Etapa do Processo Criativo. 

 

Embora a produção em série seja a etapa que deveria ser a última, seguindo uma 

metodologia de design de moda, para uma confecção ela não é. Para esta mesma 

confecção a definição da quantidade de peças é a última fase, uma vez que deveria 

ser inicial, para que se fosse calculado o tecido e os aviamentos necessários. 

 

Como uma confecção encerrou suas etapas com a sexta opção, no quadro da 

sétima etapa apresentam-se apenas 9 resultados. 
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Figura 33. Gráfico da Sétima Etapa do Processo Criativo. 

 

E por fim, duas confecções apontaram como oitava etapa a produção em série. 

Assim, observamos que, 1 confecção utiliza-se de seis etapas, 7 de sete etapas e 2 

de oito etapas para o processo criativo descrito por elas. 

 

Os procedimentos propostos apresentam-se em 12 etapas, o que poderia ser visto 

como mais trabalhoso comparado ao que as confecções estão acostumadas a fazer, 

mas conforme foi apresentado já, essas 12 etapas se constituem numa ordem lógica 

que facilita o prosseguimento das etapas seguintes e as existe algumas delas, tão 

curtas que não levariam mais de 5 minutos para definição. 

 

Conforme isso foi exposto no mini-curso, as confecções se predispuseram a fazer o 

teste experimental. 
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8.2.2. Análise de Conteúdo do Estudo Exploratório Tardio do Processo 

Criativo  

Conforme o protocolo da pesquisa, após o mini-curso cada participante recebeu uma 

cartilha com os procedimentos propostos para analisar e verificar se poderia se 

adaptar às necessidades da confecção. As confecções tiveram um prazo de dez 

dias para desenvolvimento de uma coleção conforme as etapas da cartilha e 

puderam assim experimentar um novo método para o planejamento de coleções. 

 

Para buscar estes dados, foi criado um questionário sobre as etapas apresentadas 

na cartilha, afim de perceber a adesão, dificuldade ou não adesão dos mesmos aos 

métodos propostos. Também, através de conversas durante a coleta de dados, 

percebemos o entusiasmo de uns em ter em mãos uma coleção própria e as 

dificuldades apontadas por outros ao longo do processo. 

 

A seguir, faz-se uma análise por questão do questionário 3 e as respectivas 

respostas.  
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Questão 1. Após o mini-curso alguma etapa do processo criativo de sua 

empresa foi mudado? 

Para esta questão, podemos verificar que 90% das confecções adotou de alguma 

forma a informação trazida na cartilha e dialogada no mini-curso, uma vez que 

afirmaram que mudaram o processo criativo da empresa. Não podemos afirmar, que 

se deu total adesão conforme a proposta uma vez que, por esta resposta não se 

garante todas etapas terem sido usadas, somente na questão seguinte. 

 

 

Figura 34. Gráfico da Adesão a informação da Cartilha e Mini-curso. 
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Questão 2. Na tabela a seguir, marque sim ou não para o uso das etapas 

propostas pela cartilha no desenvolvimento de mini-coleções. 

Das dez confecções, 4 marcaram todas opções sim na tabela, assegurando que 

seguiram todas as fases, 3 marcaram uma opção não na tabela, deixando de usar 

alguma fase proposta, 2 marcaram duas opções na tabela, acusando assim, o não 

cumprimento de duas fases e 1 marcou três opções não, pulando três fases 

propostas. 

 

 

Figura 35. Gráfico da Adesão às fases da Cartilha em coleção Experimental 

 

O que pode ser observado é que a maior dificuldade entre as fases não executadas 

foi na definição da cartela de cores. Os criadores com estas dificuldades afirmaram 

que embutiram esta escolha de acordo com os tecidos encontrados, mas que não 

definiram antes da compra as cores, foram de acordo com a disposição de mercado. 
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Também foi apontada dificuldade significante, na definição do elemento de estilo. 

Concordamos que é uma fase que exige uma maior experiência, bom senso e olhar 

crítico. Fatores que numa coleção desenvolvida em 10 dias, não seriam 

perfeitamente desenvolvidos. Acreditamos que o exercício irá facilitar o 

desenvolvimento desses elementos de estilo, vindos de tendências e conceito 

escolhidos. 

 

A pesquisa de tendência é considerada fundamental, uma vez que, direcionará para 

realidade os produtos criados, mas duas confecções marcaram como não tendo 

feito. O que se observa é que não foi feito o painel, conforme sugerido, mas que 

pesquisas de revistas e internet foram feitas, então são pesquisas de tendências. 

 

 

Figura 36. Gráfico das Fases não desenvolvidas. 
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Questão 3. O método foi satisfatório? 

Embora, não tenha sido executado totalmente sem dificuldade por todos criadores, 

90% deles consideraram o método como satisfatório e 10% não. A confecção que 

apresentou dificuldade em 3 fases da cartilha foi justamente a que não achou 

satisfatório o método.  

 

Figura 37. Gráfico da satisfação. 

 

Questão 4. A mini-coleção foi entregue no prazo? 

Das 10, cinco confecções conseguiram entregar no prazo a mini-coleção e as 

demais não. Considera-se que o período foi muito curto para o planejamento, e 

também, que as confecções não pararam as atividades normais para esta 

experimental. Vale lembrar que os mesmos criadores também ocupam mais de uma 

função, como já apontado anteriormente. 
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8.3. Interpretação e Discussão dos Dados  

 

Percebe-se que por ser linear o método proposto serve como um passo a passo 

para produção de coleções e que se alguma etapa for omitida poderá prejudicar no 

desenvolvimento das demais. Mas também admite-se que o método é passível de 

ajustes a depender da rotina diária da confecção.  

 

Quanto ao tempo, acredita-se que o período de 15 a 20 dias é suficiente para o 

desenvolvimento de mini-coleções até a finalização dos desenhos. A partir daí em 

diante, o tempo de produção deverá ser estimado pela empresa até o lançamento. 

Durante a pesquisa foi proposto o tempo de 10 dias, o que por ser curto, 

proporcionou alguns atrasos nas entregas. O prazo maior de entrega foi de 18 dias. 

 

Nas mini-coleções apresentadas pelos sujeitos participantes, nota-se um esforço 

criativo acerca dos produtos desenhados. As escolhas de temas e elementos de 

estilo também são evidentes nas peças criadas por aqueles que seguiram todas as 

etapas do processo, mas observa-se também que o exercício freqüente ajudará a 

evolução.  

 

Com a prática dos procedimentos, esse esforço criativo será mais facilitado, uma vez 

que a criatividade será constantemente exercitada durante a criação de coleções e 

os criadores passarão a ter o olhar crítico quanto à produtos da moda e costumes 

sociais.  
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Comparando-se os resultados do questionário 2 e 3, percebe-se que houve adesão 

significativa quanto à percepção da necessidade de informação, atualização e 

diferenciamento por parte das confecções da amostra, uma vez que as mesmas não 

foram obrigadas  a testar os procedimentos propostos. 
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Conclusão e Recomendações 
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As exigências do mercado de moda atual têm impulsionado a necessidade de 

atualização constante para maior profissionalização de todos envolvidos no setor. 

Principalmente para os criadores de coleções que são os responsáveis pela 

manutenção, ascensão ou declínio da marca. Com a concorrência acirrada e 

consumidor exigente e atento, não se pode mais criar por criar. Empresas precisam 

se manter e todos os personagens relacionados a cadeia da moda também. A 

profissionalização é urgente para as empresas que querem continuar no mercado.  

 

Ao se adotar uma visão sistêmica do desenvolvimento de produtos e da produção, 

uma empresa consegue otimizar todas as etapas do processo, conseguindo assim 

manter ou criar uma vantagem perante as demais (VINCENTINI e DEDINI 2009). 

 

Analisando essa necessidade e conhecendo a realidade do Pólo de Confecções do 

Agreste de Pernambuco é que iniciou-se essa pesquisa. Que teve como objetivo 

geral propor procedimentos para criação de coleções de moda visando potencializar 

estas confecções. 

 

A estruturação de procedimentos para criação de coleções, propostos nesta 

pesquisa, foram baseados nas metodologias de design de moda e principalmente 

nas especificidades do Pólo em estudo.  

 

Sempre foi nossa preocupação aproximar a informação destes criadores de forma 

prática, rápida e eficaz. Então, dividimos os procedimentos em 4 etapas curtas e 

bem objetivas, para que não se visse dificuldades no processo de criação e sim que 

fosse visto como aliado ao desenvolvimento. 
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As quatro etapas propostas (Rabiscando, Alinhavando, Ajustando e Arrematando), 

apresentam poucas fases. Para Rabiscando temos as fases de mês de lançamento, 

tempo de comercialização, Público-alvo; na etapa Alinhavando, temos três fases, 

são elas: dimensão da coleção, variedade de estilos e variedade de produtos; a 

etapa Ajustando é composta das fases: tendências, conceito, cores e materiais, 

elemento de estilo e criação; e por fim, a etapa Arrematando só tem uma fase que é 

a de análise e escolha dos produtos a serem confeccionados. A fase que demanda 

mais tempo é a da criação, mas mesmo assim, não é a mais difícil, pois ao chegar 

nela, várias etapas subsidiadoras já foram concluídas.  

 

Os procedimentos propostos estão dispostos em forma linear, pois acredito que é 

mais direcional para quem está iniciando no processo, é uma forma de não se 

perder indo e vindo em etapas. É para servir como um guia, “uma receita de bolo”, e 

que a medida que se ganha experiência, novas “pitadas” pessoais podem ser 

adicionadas. Munari(2000) cita que a sistematização em ordem lógica, favorece 

resultados satisfatórios para um dado problema. Ruthschilling e Broega (2009) 

propõem uma metodologia linear e cíclica em algumas fases. Entendemos que esta 

é mais facilmente aplicada a criadores experientes, que saberão quando parar o 

ciclo e para que etapa seguir. Os criadores do Pólo de Confecções do Agreste 

participantes da pesquisa nunca tinham executado uma coleção, pois os mesmos 

produziam peças aleatórias, oriundas às vezes, de algumas pesquisas, mas nunca 

estruturadas conforme apresentamos. 
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Após desenvolver os procedimentos propostos nos dedicamos a estudar a melhor 

forma de apresentá-los aos sujeitos participantes, uma vez que, como educadores 

temos que mediar de forma eficaz a transmissão da informação com intuito de 

desenvolver no aprendiz, competências através da construção de significados 

lógicos. 

 

Assim, para a apresentação dos procedimentos, foi desenvolvida a cartilha e o mini-

curso e em ambos foi prezado pela informação de forma acessível em termos de 

linguagem. 

 

Baseamo-nos fundamentalmente no design instrucional e na experiência de 

docente, para desenvolver o  mini-curso e da cartilha, utilizando-se do uso de 

estratégias para construção de habilidades e conhecimentos. 

 

Num ambiente misto de níveis de instrução, como é comum em cursos de 

atualização, é necessário que o mediador, esteja apto e seja capaz de utilizar essas 

diferenças como favorecedoras na construção do conhecimento e também na 

criação de um ambiente agradável de estudo. Na pesquisa, vivenciamos três níveis 

de instrução diferentes no momento do mini-curso. Embora a maioria dos sujeitos 

fosse de nível médio, também estavam presentes sujeitos de nível superior e 

fundamental.  

 

Começamos o mini-curso argumentando sobre moda, design, profissionalização e 

mercado, e os próprios sujeitos foram dando suas opniões, até chegarem a 

conclusão que a sistematização dos procedimentos era fundamental para 
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manutenção e progressão de suas confecções. A partir daí, é que se apresentou os 

procedimentos propostos. 

 

Esse método de buscar as informações pregressas no aluno, Moretto(2009), já está 

atualmente se difundindo na educação. Foi comprovado que independente do nível 

de instrução, os sujeitos tinham conhecimentos pregressos por trabalharem na área, 

estarem envolvidos. Esse momento da voz do aprendiz e de suas idéias, faz com 

que o mesmo se sinta valorizado no ambiente de estudo. Conseqüentemente, sua 

aceitação para o conteúdo é melhor, uma vez que, o mesmo após se expressar 

sobre os temas levantados no debate, o aprendiz percebeu a necessidade de 

profissionalização dos métodos, e foi justamente o que seria abordamos no curso. 

 

Então, o que queremos alertar é que, não basta impor receitas, é preciso saber 

mostrar os caminhos, é preciso mostrar que o aprendiz é o dono do saber e que o 

mediador é apenas o ser que vai guiar os caminhos para que o aprendiz tire suas 

próprias conclusões relacionando as informações apresentadas à sua realidade. A 

medida de efetividade do design instrucional preza justamente por isso, só é 

considerado eficaz se o aluno demonstra domínio sobre o conteúdo e transfere a 

aprendizagem para outras situações. 

 

Considerando as medidas de eficiência e efetividade, apontadas por FILATRO 

(2004), sobre o design instrucional, pudemos constatar que a medida de eficiência, 

que se refere ao tempo necessário para que se domine o assunto, e a medida de 

efetividade, que se refere ao domínio do assunto e transferência para outras 

situações, serão sempre construídas, a medida que, ocorram as sucessivas 
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aplicações dos procedimentos propostos na criação de coleções e atualização 

constante de assuntos da área.  

 

Por ter tempo determinado, consideramos que seria uma medida de eficiência do 

mini-curso e da cartilha o desenvolvimento de uma mini-coleção. A qual foi 

executada por todas confecções da amostra, porém, nem todas etapas foram 

rigorosamente seguidas por todas confecções. As etapas que não foram feitas em 

algumas confecções prejudicaram um pouco o andamento da criação, mas não 

impediram da concretização. O que prova mais uma vez a maleabilidade de uma 

metodologia.  

 

A aplicação dos instrumentos de pesquisa (questionários) foi muito importante, uma 

vez que, nos deram dados quantitativos para tirarmos as conclusões deste trabalho.  

 

Com esta pesquisa, pode-se perceber e constatar mais uma vez que o Pólo de 

Confecções do Agreste de Pernambuco carece de informações, atualizações em 

conhecimentos de moda, planejamento de coleção, organização empresarial e 

planejamentos de marketing. Mas, por outro lado, é também sem dúvida, um dos 

grandes contribuintes na economia das para das cidades em que está abrigado. 

Apesar de não ter uma estrutura bem definida, este Pólo é a fonte de renda de 

muitas gerações de uma mesma família, além de geração de emprego para milhares 

de pessoas. 

 

Sendo assim, a necessidade de profissionalização é urgente, para que esse 

mercado não decaia como aconteceu com o de calçados, que era fonte de renda de 
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muitas famílias na cidade de Caruaru e entrou em declínio quando não conseguiu 

mais se manter no mercado pelas exigências da época e principalmente pela falta 

de inovação, design, diferencial entre os produtos. 

 

Fizemos um levantamento do estado da arte das metodologias de design, até 

escolhermos as de referências, por motivos já especificados no desenvolvimento 

desta dissertação. De uma forma geral, é interessante ressaltar que o surgimento de 

novas pesquisas na área projetual de design de moda são sempre bem vindas, 

considerando que por apresentarem enfoques distintos, tem aplicações variadas. 

Encontramos metodologias para criação independente, Jones (2005) e Rutschilling e 

Broega (2009), para criação acadêmica, Montemezzo (2003), para o âmbito 

industrial, Treptow (2005) e Vincentini e Dedini (2009). 

 

No Pólo de Confecções do Agreste Pernambucano, alguns empresários já percebem 

a necessidade de profissionalização e investem em melhorias aceitando consultorias 

de órgãos como SEBRAE, SENAI e de designers independentes. Mas ainda é 

pouco.  Como são muitas de empresas, esse trabalho se torna pontual por atingir 

uma minoria. Por outro lado, se torna evidente, através dos lançamentos dos 

produtos destas confecções que ganham destaque perante os demais, oriundos da 

cópia de novelas e revistas.  

 

É preciso o investimento em mais cursos de formação e atualização. É preciso 

aproximar desse produtor as reais necessidades de um mercado competitivo, visto 

que o mercado de moda atual cada vez mais torna-se acirrado para confecções. É 

preciso que seja percebido por essas confecções que o produto criado deve ser fruto 
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de planejamento para que seu preço de venda custei as despesas e que também 

para que seja criado dentro das necessidades de mercado. 

 

Eventos como este mini-curso, debates, palestras, rodadas de negócios, favorecem 

o desenvolvimento profissional e econômico dessas confecções. Muitas vezes as 

palestras e debates não são bem acolhidos pelos empresários por falta de tempo útil 

e também pela distância em que se estabelece entre o mediador e o aprendiz.   

 

É importante que para montagem de mais cursos, palestras e eventos, seja 

sondado, como fizemos com os sujeitos participantes e com a administração do Pólo 

Comercial. Saber qual o melhor horário, dia e real necessidade dessas confecções, 

é fator decisivo para se propor um curso neste ambiente. Não adianta somente 

trazer a informação e sim como trazer a informação.  

 

Essa pesquisa pode ser referência na construção de outros cursos e materiais 

bibliográficos relacionados ao planejamento de coleções, ao consumo, ao marketing 

do produto, ao controle de estoque, pois todos estes estão relacionados diretamente 

com o planejamento das coleções. Também poderá ser desdobrada em outra 

pesquisa em que se aprofunda a aplicação do artefato (cartilha). Além de servir de 

referência para pesquisadores da área. 
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Ambiente do mini‐curso de Planejamento de Coleções. Em 18 de novembro de 2009. 
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Distribuição do Questionário 2, anterior ao início do mini‐curso de Planejamento de Coleções. Em 18 
de novembro de 2009. 
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Aula expositiva do mini‐curso de Planejamento de Coleções. Em 18 de novembro de 2009. 
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O lançamento da cartilha e o pôster  

 

Após a aplicação dos instrumentos de pesquisa no Pólo Comercial de Caruaru, a 

editora se mobilizou junto à direção do evento, para lançar a cartilha para a 

sociedade acadêmica e pessoas afins da área de moda, no II Moda Recife, ocorrido 

dos dias 23 a 27 de novembro de 2009. 

 

Como apoio de Maria Alice Rocha Vasconcelos, uma das diretoras do evento, 

incluiu-se na programação o lançamento da cartilha, que teve dois momentos: o 

lançamento no dia 25 de novembro, juntamente com a abertura oficial do evento, e a 

noite de autógrafos com coquetel, no dia 26 de novembro no Stand da UPE, no 

espaço acadêmico do evento  

 

O Moda Recife, aconteceu em sua segunda edição, com orçamento de 1milhão e 

200 mil reais. A proposta do II Moda Recife foi a de mostrar a moda enquanto valor 

cutlural, atitude intelectual e comportamento inovador. A programação contemplou o 

lançamento de livros, desfiles, debates, atividades e entrevistas. Foram 

apresentados 12 desfiles diários de empresas pernambucanas de moda, entre eles 

estiveram Jaílson Marcos e MelkZ-da. Foi um evento grandioso, no sentido de unir 

diversos tipos de profissionais da área e divulgar a produção do estado através dos 

desfiles e debates, além de arrecadar alimentos para campanha de Natal Solidário 

da UFRPE. 
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DIA 23 15:00 hs WORKSHOP de lançamento do Diário de Inspirações para o Design de Moda - 
Primavera/Verão 2010-2011 – anfiteatro da Torre Malakoff.  Vagas limitadas, inscrição no 
local a partir das 13:00 hs,  ingresso 1 kg de alimento* 

DIA 24 8:00 as 12:00 e 
14:00 as 18:00 hs 

Laboratório de Criativação – FBV Paço Alfândega – 20 vagas, inscriçoes limitadas 

 
 
 
 
 
DIA 25 

8:00 AS 12:00 hs Laboratório de Criativação – FBV Paço Alfândega (continuação) 
 
 
14:00 hs 

Lançamento do concurso de trabalhos técnico-científicos da Cadeia T&C.  
Lançamento do guia RADAR ACADEMICO DE MODA - um guia técnico-científico dos 
profissionais vinculados à Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco  cadastrados 
na Plataforma Lattes do CNPq  (organizado por Maria Alice Rocha). 
Lançamento da cartilha PASSO A PASSO PARA CRIACAO DE COLECOES – 
Vestuário e acessórios (autoria de Danielle Simões). 
Debate com a comunidade acadêmica – anfiteatro da Torre Malakoff – entrada franca 
Abertura exposição COLETIVO DE ARTISTAS - CORPO, COMPORTAMENTO E 
CULTURA Torre Malakoff – entrada franca 

16:00 hs Abertura do LOUNGE – entrada franca e convidados VIP 
16:00 as 20:00 hs 12 desfiles – Rua do Observatório – entrada franca e convidados VIP 

 
 
 
DIA 26 

14:00 as 16:00 hs –– Palestra  - anfiteatro da Torre Malakoff –ingresso 1 kg de alimento*,  vagas limitadas 
O UNIVERSO FEMININO – Uma avaliação sobre a revolução feminina ao longo das três 
últimas gerações, começando pelas baby boomers, explorando a relação destas 
mulheres com consumo e moda e com os seus novos papéis na sociedade.  
ANDREA BISKER – Diretora do WGSN.com para América do Sul & Central, site líder 
mundial em pesquisas on-line e análise de tendências. Dirige também a empresa 
Mindset, onde atua como consultora de moda e de posicionamento de marcas, 
estudando o perfil dos consumidores, sua influência no mercado local e 
global.http://www.wgsn.com 

16:00 as 20:00 hs 12 desfiles – Rua do Observatório – entrada franca e convidados VIP 
 
DIA 27 

 
14:00 as 16:00 hs 

Palestra –anfiteatro da Torre Malakoff –ingresso 1 kg de alimento*,  vagas limitadas 
A MÚSICA NA MODA – Uma abordagem histórica do papel dos movimentos musicais 
servindo como trilha sonora para as mudanças comportamentais que influenciaram a 
moda dos anos 50 até os dias de hoje, quando marcas passam a utilizar a música como 
importante estratégia de comunicação. 
JACKSON ARAUJO - Consultor de Moda, Analista de Trends e Sound-stylist, presta 
serviços para C&A e Redley. É diretor de conteúdo do site Shhh.fm, onde trata a música 
como principal fio condutor dos movimentos culturais, reverberando em relações de 
consumo, em experiências sociais e espaciais. http://www.shhh.fm 
 

16:00 as 20:00 hs – 12 desfiles – Rua do Observatório – entrada franca e convidados VIP 
Programação do II Mora Recife  
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Figura 17. Com a palavra, Maria Alice Rocha, falando sobre a importância do programa e fazendo 

breve abertura sobre os livros lançados no evento. Anfiteatro da Torre Malakoff. II Moda Recife. 
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Figura 19. Apresentação do livro pela autora. Anfiteatro da Torre Malakoff. II Moda Recife.  
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Figura 20. Noite de Autógrafos. Da esquerda para direita: Delba Pinto (Coordenadora EDUPE), 

Renato Costa (Designer), Danielle Simões (autora), Diêgo Lira (Designer responsável da capa). 

Stand da UPE. II Moda Recife. 
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Stand da UPE. Noite de Autógrafos esquerda para direita: Ivonete Alexandre (mãe da autora), 
Isabelle Barros(professora UPE), Danielle Simões (autora) e Delba Pinto(Coordenadora EDUPE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções para o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco
Danielle Silva Simões 

138 

 

 

Carta Convite. 
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Slides do mini‐curso. 
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Ques
tionário 2. Confecção A. 

 

Questionário 2. Confecção B. 
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Questionário 2. Confecção C. 

 

Questionário 2. Confecção D. 
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Questionário 2. Confecção E. 

 

Questionário 2. Confecção F. 



Procedimentos Metodológicos para Criação de Coleções para o Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco
Danielle Silva Simões 

143 

 

 

Questionário 2. Confecção G. 

 

Questionário 2. Confecção H. 
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Questionário 2. Confecção I. 
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