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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como finalidade desenvolver uma coleção de moda feminina com foco em 
modelos elaborados com elementos do design modular e inspirados no arquiteto Giovanni Ponti. Nesse 
sentido, foram estudados e criados, módulos geométricos que interligados formam peças de vestuário 
que se adequam a pessoas com diferentes estaturas. As partes modulares podem ser removidas ou 
incluídas em determinadas partes da roupa, se encaixando com auxílio de aviamentos e com isso 
atendendo ao público estudado. Por meio desse conceito, a proposta deste projeto foi explorar o design 
modular em roupas com estilo casual, com conceito de moda, fugindo das tradicionais roupas 
esportivas.  
 

Palavras-chave: Design modular. Manifesto Criativo. Giovanni Ponti. Coleção de moda feminina. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os modelos de vestuário produzidos industrialmente possuem uma modelagem 

padronizada. Conforme Silveira (2017), no Brasil, para o corpo feminino o padrão é o 

tamanho 42 e para o corpo masculino é o número 3, sendo ambas correspondentes 

ao tamanho médio. A autora explica que a modelagem industrial é desenvolvida a 

partir de referências padronizadas e não com medidas individuais. A modelagem 

industrial é usada por diversos motivos, principalmente para abranger a maioria da 

população, na qual, o tamanho médio, deixando as pessoas de estatura alta e baixa 

de lado. Dessa forma, as pessoas que não se encaixam nesses parâmetros acabam 

tendo dificuldades para encontrar roupas adequadas a seu biotipo, como também, em 

alguns casos, se inserir no mercado da moda.  
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Figura 1 – Estimativa populacionais

 

Fonte: IBGE (2008). 

 

Segundo dados do IBGE (2008) a média de altura da população feminina 

brasileira com idade de 20 a 34 anos é de 1,606 metros (Figura 1). Observando esses 

dados do IBGE (2008), aliados as experiências de compra de roupas da autora desse 

trabalho, que geralmente, precisa fazer modificações nas peças para adaptar ao 

corpo. Por exemplo, o modelo de calça é preciso comprar um tamanho maior de seu 

corpo para ficar adequado no comprimento e ter que ajustar na largura. Com esse 

embasamento, levantou-se o problema da pesquisa, como criar produtos de moda 

para se moldar em várias estaturas femininas adultas? 

Para isso, optou-se por desenvolver uma coleção de moda casual, embasada 

na macrotendência – Manifesto Criativo, com roupas compostas por módulos 

adaptáveis a estaturas alta e baixa de mulheres adultas. A inspiração para trabalhar 

as formas e o design têxtil, foram as obras do arquiteto Giovanni Ponti, por trabalhar 

na arquitetura, no design de móveis e objetos de decoração. Explorar o uso expressivo 

de figuras, elementos e composições geométricas.  

Com isso, ao longo deste trabalho buscou-se apresentar os conceitos do design 

modular aplicado ao vestuário e suas variações, compreender e relacionar as obras 

de Giovanni Ponti, ao conceito da coleção, e por fim, apresentar as etapas do 

desenvolvimento de uma coleção de moda casual, para o público relacionado acima, 

com a aplicação dos elementos modulares.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na revisão da literatura buscou apresentar o tema da macrotendência 

Manifesto Criativo, na qual, delimitou-se o subtema da coleção, com a aplicação do 

design modular e a inspiração criativa nas obras do arquiteto Giovani Ponti.  

 

 2.1 A macrotendência Manifesto Criativo  

 

Segundo o site de tendências WGSN (2018), o Manifesto Criativo é a busca 

por construir uma nova visão para o futuro e o mercado, englobando a tecnologia com 

a sociedade. Esse tema impulsiona a elaborar novos meios de criar e recriar, de 

buscar melhorias em processos, sistemas e maquinários, procurar novas formas de 

economizar no mercado e sobretudo, preservar o meio ambiente. As diretrizes dessa 

macrotendência apontam que “os criativos desafiarão o status e as ideias padrões, 

oferecendo pontos de vista radicalmente diferentes do passado e visões do futuro.” 

(WGSN, 2018, p. 8).  

O Manifesto Criativo se subdivide em algumas vertentes que para a coleção, 

foram selecionadas três: 

a) Zona de desconforto: as empresas possuem a rotina de sempre fazer uma 

tarefa, ou um processo do mesmo jeito, os métodos ficam estáveis e sempre gerando 

o mesmo resultado. Sair da zona do conforto pode proporcionar novas possibilidades 

de melhoria e agilidade nos processos, inovando em um estado denominado de 

“ansiedade ideal”. Para chegar nesse estado é preciso sair da sua zona de conforto e 

buscar novos meios, métodos inovadores e experimentar até os fracassos (WGSN, 

2018).  

b) Novas histórias: essa vertente segue a tendência de que é importante criar 

novas experiências, sair das ideias padrões que possuem no mercado. O foco é ter 

novos pontos de vistas para o futuro, para assim, gerar melhorias no mercado (WGSN, 

2018). 

c) Sistemas sim, coisas não: essa temática aponta que os designers devem 

modificar mais que os produtos, chegado ao nível dos sistemas. Os designers visam 

a praticar educação, serviços gerais, críticos e sociais diferenciais dos padrões de 
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mercado, na qual, usando a criatividade transformam um ideal inovador e evoluído 

(WGSN, 2018). 

Com isso, para o desenvolvimento da coleção, essas temáticas específicas 

auxiliaram no desenvolvimento do conceito do tema da coleção, conectando a 

criatividade, estilo pessoal e o diferencial de agir e pensar. Essas diretrizes apontam 

que é necessário usar a imaginação, revelar ideias deixando as inseguranças de lado, 

despertar seu estilo pessoal, sair da zona de conforto e buscar novos horizontes, 

novas perspectivas para sistemas já conhecidos. Esses movimentos formaram a base 

de inspiração e a conexão para o desenvolvimento de produtos diferenciados para um 

público, que encontra dificuldades em suas escolhas de vestuário, buscando trazer 

liberdade a seus estilos em produtos que se encaixam em diferentes estaturas. 

 

2.2    Design Modular 

 

O design modular tem como objetivo atender cada consumidor com produtos 

personalizados especialmente com seus próprios estilos, tornando exclusivos. Esse 

sistema se ajusta em vários elementos combinados, formando possibilidade diferentes 

de combinações, tanto em produto quanto em serviços. Segundo Silva (2017), o 

modular surgiu no ramo da computação, utilizado em softwares complexos que 

precisavam de interligação entre diferentes funções para obter uma conclusão como 

um todo. O conceito modular utilizado em pequenos subsistemas, quando encaixados 

em conjunto, funcionavam por inteiro, formando um só sistema. 

Com o tempo, a aceitação do conceito modular foi ganhando espaço e 

conquistou diversas áreas, como arquitetura, projetos industriais, design, entre outros. 

O conceito de design modular no ramo têxtil ainda é muito recente, que vem sendo 

aceito no mercado aos poucos, pois, precisa de mais estudos e aperfeiçoamento 

teórico (SILVA, 2017).  

De acordo com Körbes (2015), o design modular visa desenvolver módulos 

separadamente, o desenvolvimento precisa ser planejado para que possa interagir 

com outros. A união desses módulos se integra formando outros modelos, essa 

conexão pode ser multiplicada várias vezes, pode-se optar por trocar ou até retirar os 

módulos para chegar em seu conceito final. Körbes (2015) menciona como exemplo, 

o brinquedo Lego, cada peça se encaixa formando um objeto, nele você pode retirar 
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ou incluir mais peças, é assim que também funciona no design modular. 

Segundo Silva (2017), o design modular possui conceitos importantes para a 

indústria da moda, porém, no Brasil, esse assunto é novo e quase não é utilizado 

pelas empresas; a bibliografia é escassa e vaga, sem se especificar os processos 

particulares. O autor destaca, que o produto modular contém o novo, uma experiência 

diferente no mercado de moda, atribui qualidade aos modelos e a produção é feita de 

forma diferenciada. Esse sistema modular possui as ferramentas para customizar 

produtos, de várias formas, com botões, mangas, golas diferenciadas, entre outros. 

Segundo Körbes (2015) dentro do método modular, existem dois segmentos, a 

modularização e a modularidade. O segmento da modularidade tem como fundamento 

tornar objetos modulares, adicionando ou subtraindo módulos resultando um produto 

diferente, tornando uma nova variante. O segmento da modularização é um sistema 

que se aplica em um produto por módulos. Por exemplo, o designer desenvolve um 

modelo de calça. Analisa e planeja aonde aplicar os módulos, esses módulos são 

vários recortes para encaixar um ao outro, com a opção de removê-los, porém, sem 

comprometer a integridade. Esse exemplo aplica o conceito da modularização, que é 

a base de desenvolver um leque de conexão de diferenciados módulos sem alterar a 

base do produto. Ainda segundo o autor, para que ocorra a modularização é 

importante que os módulos obrigatoriamente estejam interligados em um todo, ou 

seja, desenvolver novos modelos que conquiste a afinidade mutuamente. Com base 

nesses conceitos apresentados, para a coleção descrita neste projeto, adotou-se o 

segmento da modularização por não haver alteração do conceito do produto.  

Conforme Silva (2017), o designer que cria esse tipo de produto precisa obter 

um vasto conhecimento, porque precisa desenvolver um produto que seja funcional e 

que cada consumidor consiga se expressar na peça, ou seja, a criatividade do 

consumidor esteja no produto possibilitando inúmeros estilos adaptando a sua 

essência criativa a de cada usuário, ocasionando uma melhor experiência de uso ao 

consumidor.  

Para Martins (et. al., 2016), os sistemas modulares também estão ligados a 

sustentabilidade, pois, estimulam um consumo consciente, contribuem para a 

diminuição de estoque de matéria-prima e o volume de resíduos. Pelos modelos 

possibilitarem diferentes combinações dos módulos, essa característica contribui para 

aumentar a vida útil dos produtos, pois, quando um módulo está acabando a vida útil 
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outro módulo pode ser substituído e assim continuando o ciclo (MARTINS et. al., 

2016). Para Körbes (2015), a vantagem de um produto modular está no trabalho de 

um designer. Ele não precisa necessariamente desenvolver um produto do zero.  

Pode retirar módulos de outros modelos e criar em cima um outro conceito para a 

peça, aumentando a variedade de produtos com mais rapidez que os métodos 

convencionais de produção em massa. Körbes (2015) pontua, que é essencial para o 

segmento de vestuário modular ser produzido de forma personalizada, o produto 

precisa ser pensado desde o desenvolvimento até a entrega final dessa forma, pois, 

a base do sistema precisa ser customizada.  

 

2.3 Marcas com produtos diferenciados 

 

Analisando o mercado e suas demandas, observou-se um pequeno grupo de 

marcas de moda, que está se habituando a desenvolver produtos no mercado para 

atender um maior número de biotipos. A marca Hope, de produtos íntimos é um 

exemplo, pois, seus modelos de sutiãs possuem tipos de taças para cada tamanho, 

com diferenciação da largura do tronco. Nesse caso, se o consumidor possui um 

tronco para o tamanho 40, mas os seios tem medidas duas vezes maiores que o 

tronco, então o sutiã ideal para o consumidor é o 40D, porque esse modelo possui 

uma taça maior e também se adequa às medidas do tronco. No Anexo A estão as 

tabelas de medidas e a relação com os diferentes tamanhos de taças que que a marca 

dispõe no mercado. No entanto, a marca não trabalha com modularização na sua 

gama de produtos, somente ampliou a quantidade de graduações para o mesmo 

tamanho.  

Outro exemplo encontrado no segmento de vestuário é a marca Roucha, que 

se propõe a solucionar os problemas das mulheres com diferentes biotipos, curvilíneo, 

reto, estatura baixa e alta (ROUCHA, 2019). A marca traz modelos com quatro 

tamanhos de larguras e dois de comprimento. Outro diferencial da marca para esses 

biotipos de corpos é possuir um gráfico de tamanho multidimensional, esse gráfico 

aborda uma ampla gama de corpos femininos (ROUCHA, 2019). No Anexo B, estão 

as tabelas de medidas da marca, com a explicação de qual tamanho é o melhor para 

cada estatura corporal. Porém, essa marca também não trabalha com modularização 

na sua gama de produtos. 
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2.4 Giovanni Ponti 

 

Giovanni Ponti (1891-1979) foi um dos mestres italianos mais importantes da 

área da arquitetura. Segundo o site Molteni&C (2018), seus trabalhos expressam a 

essência de funcionalidade aliados a modernidade. Giovanni Ponti foi destaque na 

área da arquitetura civil, com o projeto da Torre Littoria em Milão (1933); edifícios 

escolares, como a Escola de Matemática da Universidade Cidade de Roma (1934); 

Faculdade de Humanidades e da Reitoria da Universidade de Pádua (1937), dentre 

outros projetos arquitetônicos. Giovanni Ponti, também se destacou no design de 

móveis por criar novidades práticas para o consumidor. Seus modelos, geralmente, 

são compostos em base geométrica com harmonia de cores (MOLTENI&C, 2018). 

Uma reportagem do portal UOL (2011) revelou que Giovanni Ponti imaginava a 

arquitetura além de criar edifícios, ele acreditava e se aprofundava mais, prezando 

também o interior dos edifícios, criando móveis, iluminações, entre outros. Os traços 

de Ponti são marcantes e geralmente possuem detalhes geométricos, modelos em 

rapport4, formas simples e práticas, conforme pode ser observado na montagem das 

obras dele na Figura 2. 

 

Figura 2 - Projetos de design do arquiteto Giovanni Ponti 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 
4  Segundo Briggs-Goode, é um termo utilizado na indústria têxtil para descrever a repetição de vários 

elementos combinados para a realização de um design completo, certificando que esse design 
possa ser estampado continuamente pela largura e comprimento da arte sem alterar as dimensões. 
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Para o projeto conceitual da coleção, a obra escolhida foi um tapete do arquiteto 

Giovanni Ponti que não tem nome, mas tem a referência D.754.15, ilustrada na Figura 

3. Essa obra possui traços geométricos com pontas e uma mistura de formas 

geométricas irregulares. Essas formas se encaixam formando um elemento maior, 

assim como o conceito do design modular. Nesse sentido, que se justifica a escolha 

como referência visual e criativo do trabalho, no caso do tapete não é possível 

modificar sua forma, mas esse produto, possui conexões menores que combinadas 

formam um novo elemento, em um formato diferente. 

 

Figura 3 - Tapete arquiteto Giovanni Ponti 

 

Fonte: Molteni&C (2018). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esse capítulo contêm a metodologia da pesquisa que orientou o trabalho para 

o desenvolvimento de pesquisa aplicada. Em seguida, apresenta-se a metodologia de 

projeto, adaptada de Back (et. al., 2008), e detalha cada etapa específica, na qual, foi 

fundamentado o projeto criativo. 

 
5 Referência dada ao tapete de Giovanni Ponti. Retirada do site: 

<https://www.molteni.it/en/designer/gio-ponti>. Acesso em: 14 nov. 2018. 
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3.1 Metodologia da Pesquisa 

 

Esse projeto consiste em uma proposta de pesquisa aplicada, desenvolvida no 

Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, do Instituto Federal de Santa 

Catarina, nessa etapa estão especificados metodologicamente os fundamentos que 

foram abordados na pesquisa: 

a) Quanto à finalidade: o projeto tem como finalidade a pesquisa aplicada. De 

acordo com Barros e Lehfeld (2000), a pesquisa aplicada exerce a produção de 

conhecimento para as aplicações de seus resultados, com o foco de encontrar a 

solução efêmera na questão do problema. Pontua Vilaça (2010), os resultados obtidos 

possuem objetivos práticos e iminentes, solucionando apropriadamente para a 

realidade do projeto. Com esse embasamento, as alternativas elaboradas 

direcionadas ao design modular, inspirado nas obras do arquiteto Giovanni Ponti, 

estão aplicadas no desenvolvimento de coleção para o projeto de conclusão de curso, 

solucionando a igualdade para a maioria das estaturas da sociedade sem perder o 

estilo. A essência da pesquisa é direcionar a maioria das estaturas da população, em 

um movimento no qual usando sua própria criatividade, estará vestido seu próprio 

conceito, baseando os modelos nos traços do arquiteto Giovanni Ponti. 

b) Quanto aos objetivos: tem como o suporte a pesquisa exploratória. A base 

de coleta de dados bibliográficos relacionados ao movimento Manifesto Criativo, 

design modular, o corpo no século XXI, obras e conceitos do arquiteto Giovanni Ponti. 

c) Quanto aos procedimentos: com o auxílio de pesquisa bibliográfica através 

de artigos científicos, livros e sites da internet. Para aprofundar questões relacionadas 

ao design modular utilizou-se artigos científicos, citando: O design de sistemas 

modulares: customização em massa de produtos de moda do autor Rafael Körbes; 

Moda e versatilidade: peças modulares como meio de otimização da vida útil do 

vestuário, da autora Manuela Teixeira da Silva; Práticas sustentáveis na moda por 

meio do vestuário modular, das autoras Ana Carolina Siqueira Martins, Leticia Nardoni 

Marteli; Milena Beatriz Bovo. Com o auxílio do site da WGSN extraiu-se os conceitos 

do Movimento Criativo. Para os dados da população utilizou-se o site do IBGE. Para 

a inspiração do projeto utilizou-se as obras do arquiteto Giovanni Ponti, citando as 

mais utilizadas: Azul Infinito, Tapete geométrico referência D.754.1 do site da 

Molteni&C (2018) e entre outros dentro desse estilo. 
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d) Quanto à natureza: catalogada como pesquisa qualitativa, pois permanece 

o foco nas abordagens em processos direto, tal como fontes, coleta de dados e entre 

outros objetivos contínuos em um ambiente natural (PRODANOV, FREITAS, 2013). 

Embasar a pesquisa sobre o design modular utilizando as diretrizes dos elementos 

Manifesto Criativo e sob inspiração dos trabalhos do arquiteto Giovanni Ponti. 

 

3.2 Metodologia do projeto de produto 

 

Esse projeto foi embasado pela metodologia de projeto desenvolvida por Back 

(et. al., 2008). Para o autor a estrutura do projeto consta com processos de alternativas 

utilizando a criatividade, eliminando e formulando testes sobre técnicas de pesquisa 

que se adequem ao projeto de produto.  

Back (et. al., 2008) afirma que o desenvolvimento do produto está categorizado 

por fases, ele refere-se às fases, na qual é utilizada nas indústrias e empresas com o 

objetivo de organizar e pautar as etapas e procedimentos no desenvolvimento de 

produto. O modelo fornece métodos que promovem a inovação dentro das empresas 

sem sair de sua estrutura. Esse método é organizado e estruturado, ao final de cada 

etapa obtém exame nos resultados dos ciclos. Absorvendo os resultados é passado 

para a próxima etapa e assim por diante, essas etapas se expandem em pequenas 

tarefas que auxiliam para a próxima fase. Para planejar o projeto de produto necessita 

de coerência e sistematização nos processos, administrando o tempo e recurso, 

comprometimento nas etapas e relatar o início e fechamento do projeto.  

O autor pontua, que além dessas fases, para obter um produto inovador 

necessita de processo de criação. Ele explica que a criatividade está na habilidade da 

equipe, essa habilidade é ter ideias inovadoras e acima de tudo úteis. Seguindo esse 

embasamento, o projeto de Back (et. al., 2008) foi adaptado para este trabalho, 

conforme apresentado na Figura 4, cujo objetivo é o desenvolvimento da coleção 

focada no produto de vestuário.  
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Figura 4 - Etapas da Metodologia do Projeto de Produto 

 

Fonte: Adaptado de Back (et. al., 2008). 

 

a) Formulação do Problema: nessa etapa deve-se encontrar a natureza do 

problema e solucioná-lo, nesse caso, criar uma coleção de moda casual com modelos 

adaptáveis para englobar o máximo possível de estaturas da população em um 

mesmo produto. 

 

b) Elaboração do produto: buscar elementos para orientação do tema-geral e 

aprofundar o conceito aplicando em uma coleção de moda. Determinar o público-alvo, 

que nesse caso foram consumidoras com estaturas diferenciadas (altas e baixas); 

Pesquisar os parâmetros de moda em que formaram um painel de referência de 

formas geométricas, plissados e tipos de roupas; Modelagens e acabamentos 

estruturados que se relacionam o conceito das obras do arquiteto Giovanni Ponti e o 

design modular.   

 

c) Desenvolvimento do produto: Nessa etapa, foram feitos testes de modelos e 

alternativas que transmitissem a essência da coleção, visando solucionar a natureza 

do problema. Esses testes foram feitos por meio de croquis e através de análises e 

pesquisas. Nos testes de cores, através dos modelos selecionados foram feitas a 

seleção de cores da coleção fazendo um leque de harmonia de cores para se 

enquadrar no projeto, com base no painel de tema da coleção. No teste de matéria-
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prima: com os modelos encaminhados foram analisados e escolhidos os tecidos, 

acabamentos e aviamentos propostos.  

 

d) Prévia do resultado: com o projeto selecionado – croquis com suas 

respectivas cores, desenho técnico, tecido e aviamentos – seguiu-se a etapa de 

protótipo, em que foram feitos os testes de modelagem e costura da peça-piloto. 

 

e) Análise e conclusão: nessa etapa foi realizado o desenvolvimento completo 

da modelagem e costura das peças finais para o desfile do curso. 

 

4  BOOK DA COLEÇÃO 

 

A primeira etapa para o desenvolvimento do book da coleção é a construção 

do conceito. Para isso, foi elaborado por um painel, de forma a expressar a essência 

da coleção. Em seguida, apresenta-se o público-alvo, explicando sua a rotina, 

comportamento, faixa etária e demais especificidades. No painel de parâmetros estão 

as diferentes influências relacionadas as formas para a coleção, juntamente com os 

detalhes de acabamentos e aviamentos. Para finalizar, os croquis da coleção e as 

principais características aplicadas como mix, tecidos, cores e aviamentos.  

 

4.1 Conceito coleção 

 

Zona do desconforto, Novas histórias e Sistemas sim, coisas não, são 

manifestações que basearam a escolha do subtema para auxiliar o desenvolvimento 

da coleção. O subtema refere-se ao design modular, inspirado nos traços do arquiteto 

Giovanni Ponti e em seus trabalhos. Segundo Martins (2002), a definição modular é 

desenvolvida na construção de modelos mais complexos, esses modelos são 

compostos por sucintos submodelos que podem ser separados, mas seu núcleo 

persiste como um composto de elementos interligados. Com esse conceito, o design 

modular ganhou forma para compor modelos de roupas casuais, que se adequassem 

as estaturas altas e baixas de mulheres na faixa etária de 20 a 30 anos. 

Com esse embasamento, foi elaborado um painel conceito (Figura 5), com os 

traços de Giovanni Ponti. Segundo Seivewright (2015), é de extrema importância o 
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painel de conceito, pois contém todas as principais informações. “O próprio nome 

desses painéis sugere o que eles tentam fazer: inspirar, contar uma história e explorar 

um conceito”. (SEIVEWRIGHT, 2015, p.95). Para Treptow (2013), referência o tema 

como uma história, é inspirado e argumentativo em uma coleção 

 

Figura 5 – Painel conceito de coleção 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O painel consta com os traços do tapete de Gionvanni Ponti, agruparam-se 

diversos blocos do desenho, que ligados representam a forma de pessoas. Pela 

distinção de cores como o vermelho, amarelo, verde e o azul, localizados na 

centralização no painel, estão destacadas a população com estaturas altas e baixas 

e mais ao fundo, em tons de cinza e preto, representou-se as pessoas com estaturas 

medianas, que possuem as mesmas características, sem se diferenciar. No centro do 

painel, estão os indivíduos coloridos em destaque, para ressaltar sua inclusão na 

sociedade. Idealizou-se que as pessoas com estaturas diferenciadas tivessem um 

maior foco e a modularização como expressão dessa inclusão. 
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4.2 Lifestyle: público-alvo da coleção 

 

Em relação a estatura, as modelos de passarela configuram, por exemplo, um 

público que geralmente é excluído de vestir os tamanhos médios base das indústrias 

de moda/vestuário. Com uma média de altura de 1,80 metros, as peças de vestuário 

disponíveis no mercado não se encaixam, pois, ficariam curtas e os tamanhos maiores 

necessitam ajustes nas medidas de largura. A Figura 6 ilustra o exemplo de uma 

mulher com estatura de 1,80 metros usando a mesma roupa que uma pessoa de 1,60 

metros alterando somente alguns detalhes. Essa é apenas uma das situações que 

exemplificam, a importância de gerar alternativas no vestuário de forma a atender 

outros públicos, além daquele que se ajusta as medidas consideradas medianas.  

 

Figura 6 - Exemplo de roupa para diferentes estaturas 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Para Treptow (2013), o painel do público tem como finalidade ilustrar e auxiliar 

a identidade do público-alvo, através de suas preferências e rotinas. O estilo de vida 

do público-alvo desse projeto, são mulheres com estaturas baixas e altas, cuja faixa 

etária está entre 20 a 30 anos. Esse grupo, se encaixa em uma classe social B e C, 

sua rotina inclui trabalho durante o dia e frequentar a faculdade a noite. Para 

caracterizar o público da coleção, foi desenvolvido um painel (Figura 7) que reúne as 
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características de personalidade e comportamento, desse público.  

Seus momentos de lazer envolvem passear com a família, prezam muito estar 

junto dos familiares; gostam de sair com os amigos para lugares que novos, como, 

por exemplo, em um restaurante diferente ou uma praia que nunca visitou; amam o 

mar, e tem uma ligação muito forte com ele; gostam de tecnologia e como ela facilita 

as correrias do dia a dia.  

 

Figura 7 – Painel Lifestyle 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O segmento de moda dessa coleção, tem foco no estilo casual, que procurou 

proporcionar conforto e ao mesmo tempo elegância, a rotina do público escolhido. 

Com isso, a coleção é formada por modelos que são mais elaborados para utilizar em 

lugares como festas, saídas a noite e eventos sociais. A estação escolhida foi a 

primavera, e com isso, a coleção foi pensada para esse tipo de clima. 

 

4.3 Parâmetros da coleção 

 

A etapa de parâmetros da coleção refere-se a variedade de modelos e aos 

detalhes de composição da coleção. Segundo Treptow (2013), dentro dessa etapa, 

estuda-se o mix de produto para poder dimensionar a coleção, ele serve para analisar 

a quantidade de cada categoria, por exemplo, quantos vestidos, shorts e entre outras 

categorias. Para o projeto, optou-se por um mix de produtos variados, contendo 

vestidos, saias e calças pensados para a estação primavera, totalizando 16 peças. No 
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Apêndice A apresenta o mix da coleção por família e seus respectivos modelos. A 

estação escolhida foi a primavera, por apresentar um clima mais ameno, propício para 

utilizar recortes e modelagens geométricas, na qual, representam a essência da 

coleção, conforme ilustra a Figura 8.  

 

Figura 8 – Painel de Parâmetros 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Inspirada no trabalho do arquiteto Giovanni Ponti, os modelos desenvolvidos 

têm como base a geometria e os quadriláteros, como retângulos, pentágonos e 

hexágonos. Se destaca também os drapeados e plissados, exercendo a função de se 

adaptar às diversas estaturas de corpos sem afetar a base do produto. Essa mistura 

é feita para auxiliar no processo da modularização, as peças possuem o auxílio de 

aviamentos, para modificá-las em outro comprimento para enquadrar na maioria das 

estaturas.  

 

4.4  Coleção 

 

Segundo Treptow (2013), a coleção precisa ser analisada pela quantidade e a 

distribuição dos produtos antes de ser lançada ao mercado. A coleção de moda 

desenvolvida para este trabalho, é composta por 10 (dez) looks, sendo 5(cinco) 

destes, conceituais e os outros 5 (cinco) comerciais, 2 (dois) modelos foram 

escolhidos para serem confeccionados no desfile final. A coleção, conforme mostra a 

Figura 9, está separada por famílias, no total possui 3(três). A primeira família é 
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formada por modelos drapeados e plissados; a segunda foi categorizada por 

apresentar a mesma estampa (design têxtil); a última família, é a que apresenta 

recortes geométricos. Os desenhos técnicos detalhados, com as fichas técnicas 

especificadas encontram-se no Apêndice B. 

 

Figura 9 – Mapa da Coleção 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Toda a coleção foi idealizada de forma que os modelos seguissem os princípios 

da modularização, conforme definiu Martins (2002). A família de drapeados e 

plissados, por exemplo, o modelo 2 da coleção (Figura 9) é formado por um macacão 

pantacourt que sua parte superior é plissada. Essa parte foi pensada para se adaptar 

ao ombro, ou se ajustando mais próxima do pescoço, conforme a necessidade das 

estaturas. O macacão é composto por um módulo na barra, contendo a opção de 

retirar para adaptar as estaturas altas e baixas. 

A família do design têxtil foi elaborada para mostrar os traços do arquiteto 

Giovanni Ponti em forma de estampa. Por exemplo, o modelo 5 (Figura 9) da coleção 

é composto por um conjunto de blusa manga longa e bermuda. A blusa apresenta o 

design de estampa na manga. O modelo possui módulo na barra da manga, também 

com a opção de remover para a adaptação ao comprimento do braço. Esse módulo é 

construído na modelagem e montado na costura com auxílio de botões para ser 

retirado. A bermuda também possui módulo na barra com o mesmo intuito que a blusa. 

 A família de modelos com recortes foi desenvolvida para aplicar de forma mais 

evidente a modularização. Por exemplo, o modelo 10 (Figura 9) da coleção é 
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composto por um vestido curto. O modelo apresenta um cós franzido para que ele 

possa ser adaptado para diferentes medidas de cintura. A parte da saia do vestido é 

composta por módulos, em que, cada módulo está interligado formando um conjunto 

de recortes que podem ser removidos ou acrescentados, conforme a estatura. 

 As cores selecionadas da cartela estão em harmonia com a coleção, 

analisadas para se enquadrar com as preferências do público-alvo, com o estilo casual 

das roupas e com o subtema. As cores possuem enormes valores para a coleção, 

pois, transferem o significado e a essência do projeto. A base é o contraste do preto e 

o vermelho com as cores claras – dourado e o off white – para remeter a oposição e 

a diferença das estaturas. Para destacar as estaturas diferenciadas e os detalhes 

geométricos foi utilizado tons vibrantes, como o vermelho e o dourado. A cartela de 

cores detalhada com todas as combinações encontra-se no Apêndice C. 

 Os tecidos foram escolhidos com o propósito de conforto e praticidade, a 

maioria desses materiais apresentam elastano, com um toque macio. A malha 

montaria e o Memphis possuem conforto e estrutura, o cetim Charmouse e alfaiataria 

Duchese é maleável e contém um brilho que se destaca, além de conter composição 

de 100% poliéster para sublimação da estampa. Para destacar as estaturas 

diferenciadas foi utilizado o tecido tule plissado de brilho, em alguns módulos, também 

foi utilizado a malha plissada acetinada. Para compor a coleção, os aviamentos 

escolhidos possuem o objetivo de adaptar os modelos e conectar os módulos, com 

foco em zíperes, velcro e botões. Na finalização entram os elásticos e as entretelas 

para dar suporte aos modelos. As composições dos tecidos e aviamentos estão no 

Apêndice D. 

 A arte desenvolvida no design têxtil remete os traços do tapete de Giovanni 

Ponti e as cores foram retiradas dos painéis da coleção, conforme pode ser observado 

no Apêndice E. 

 

5 MATERIALIZAÇÃO  

 

Desenvolveu-se 2 modelos escolhidos entre os dez criados para a coleção 

foram, o modelo comercial. Esse modelo é formado por um vestido em cetim com 

decote tomara que caia (Figura 10). Possui recortes remetendo as obras de Giovanni 

Ponti e módulo que auxilia no aumento do comprimento do vestido, o velcro foi usado 
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como aviamento para juntar as partes do vestido. Esse vestido também possui uma 

sobreposição de tule com brilho, essa sobreposição é uma saia mídi. 

O segundo modelo (Figura 11) é conceitual, formado por um conjunto de calça, 

cropped e colete.  A calça é no estilo de calça montaria e foi confeccionada com tecido 

de malha. Composta por 2 módulos com abertura em zíperes em cada perna, na qual, 

é utilizada para o aumento de comprimento da calça, o recorte quando se abre 

aparece o tecido plissado com brilho. O cropped foi feito em cetim, com recortes e 

zíper nas costas. A sobreposição também foi confeccionada no mesmo tecido, com 

plissado na frente e transpassado frente e costas. 

 

Figura 10 – Modelo comercial                                               Figura 11 – Modelo conceitual        

                

         Fonte: Elaborado pela autora (2019).                               Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

5.1 Desenvolvimento dos modelos – Comercial e Conceitual 

 

 O processo de materialização começa na modelagem, corte, e em seguida, o 

processo da costura e acabamentos. Foram realizados testes de modelagens e 

ajustes conforme o corpo de cada modelo. Os testes confeccionados foram 

elaborados em tecidos semelhantes ao original da coleção.  

 

5.2 Materialização do modelo Comercial 

 

O processo iniciou-se com a tomada de medidas da modelo e posteriormente, 

começou a construção da modelagem com base no croqui juntamente com o desenho 

técnico. Na construção, primeiramente foi feito uma base do primeiro modelo em cima 

das medidas da modelo, foi costurada essa base com menos acabamentos de costura 
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para apenas provar o protótipo na modelo. Durante a prova, foi analisado o 

comportamento do protótipo na modelo e foi feito alguns ajustes em relação ao 

comprimento e largura. Depois, deu-se andamento a modelagem, interpretando o 

modelo comercial.  

A modelagem consiste em um vestido justo tomara que caia com pences nas 

laterais do busto e na parte da cintura frente e costas. Contém um cós de cetim e 

tecido plissado com brilho. Na parte da frente do vestido possui duas tiras de cetim 

pespontadas na parte da saia do vestido, essas tiras tem curvaturas que remetem às 

artes do arquiteto Giovanni Ponti. Na barra do vestido, apresenta-se um recorte com 

velcro em que é possível sua retirada para diminuir o comprimento do vestido. O 

complemento do vestido está em uma saia midi com cós em tecido de brilho plissado. 

A saia midi contém a modelagem em tiras deixando uma amostra do vestido 

aparecendo. A modelagem do modelo comercial foi construída em modelagem plana. 

Depois da modelagem, iniciou-se a etapa de corte da modelagem no tecido 

selecionado. Utilizou-se o tecido de tule plissado com brilho para a parte sobreposta 

do vestido e a saia longa, para o vestido foi usado o tecido em cetim com elastano, 

alfaiataria Duchese. Para o forro do vestido o cetim com elastano Charmouse.  

Em seguida, com os moldes cortados, iniciou-se a fase da costura. Houve 

grande dificuldade em costurar pois os tecidos de cetim são muito escorregadio e 

desfiam facilmente. Outra questão, foram os acabamentos, por ser uma proposta 

diferente e difícil em encontrar no mercado. 

 Em resumo, o processo de materialização do modelo comercial foi um 

processo de estudo dos efeitos, acabamentos e modelagem, por possuir muitos 

detalhes. O recorte da barra do vestido que pode ser retirado foi costurado com velcro 

embutido ao forro. O lado do velcro que é mais macio foi deixado para dentro do 

vestido, para não incomodar na hora de vestir. As costuras dos recortes da saia foram 

feitas à mão, pesponto por pesponto para não aparecer a costura, deixando na parte 

interna, conforme Figura 12. Os acabamentos do modelo possuem zíper nas costas e 

velcro na barra do vestido para retirar e colocar conforme a estatura. O vestido é todo 

embutido no forro para melhor acabamento. Na parte superior da saia optou-se por 

um acabamento de corte à fio, por ser um tecido muito leve e maleável que não ficava 
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uniforme no processo de costura. 

 

Figura 12 – Acabamentos feito à mão 

                          

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A parte da barra da saia do vestido foi desenvolvido para ser aplicada em um 

módulo, conforme Figura 13. Esse módulo pode ser removível para adaptação a 

estrutura corporal, aplicando o conceito de modularização. A base continua o mesmo, 

o produto continua sendo um vestido, mas foi utilizado o conceito de modularização 

para adaptar o vestido em diversas estaturas.  

 

Figura 13 – Módulo vestido 

    

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 

5.3 Materialização do modelo Conceitual 

 

O modelo conceitual, consiste em um conjunto que na parte superior é um 

cropped em cetim, forrado com cetim, contendo recortes para ajustar ao corpo e zíper 
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invisível nas costas. Por cima do cropped há um colete com plissado na frente. O 

colete é transpassado frente e costas contendo acabamentos em forro e barra em 

viés. A parte inferior do conjunto é formada por uma calça justa ao corpo que possui 

2 recortes frente e costas com objetivo de aumentar e diminuir o comprimento da 

calça.   

Na etapa da modelagem, foi construído o cropped na moulage com técnica em 

crepagem, conforme Figura 14. É uma técnica diferente que proporciona um resultado 

mais preciso em relação às medidas e as curvas de peças ajustadas. Na parte 

superior do manequim de moulage, inicia-se com a fita crepe em uma camada na 

vertical, em seguida horizontal e finaliza com vertical novamente. Como a modelagem 

do cropped é simétrica, só foi necessário crepar metade da frente e metade das costas 

do manequim. Posteriormente, foi riscado em cima da crepagem a interpretação do 

modelo. Em seguida, é retirada a crepagem e transportada para o papel com auxílio 

de recortes, piques e pences.  

 

Figura 14 – Cropped feito na moulage com técnica em crepagem 

               

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

O colete foi construído também na moulage, com auxílio do manequim, fitas e 

morim. As fitas são usadas conforme a interpretação do modelo, logo após, coloca-se 

o tecido morim em cima do manequim com auxílio de alfinetes, em seguida risca-se 

no contorno das fitas, ilustrado na Figura 15. Posteriormente, foi retirado o morim do 

manequim e passado para deixar plano, logo após foi transportado para o papel com 
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recortes, piques e pences.  

 

Figura 15 – Moulage colete modelo conceitual 

                                   

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Para a frente do colete que tem os plissados, foi construído uma base de 50 

centímetros de comprimento e 80 centímetros de largura no morim, em seguida 

fazendo marcações no lápis de 2,0 centímetros cada para plissar cada marcação, uma 

por uma no ferro, em seguida, foi colocado o molde em cima desse retângulo e cortado 

de acordo com o molde, conforme Figura 16. 

                 

Figura 16 – Plissado frente do colete modelo conceitual 

                        

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 Para a calça foi construído em modelagem plana que remete a uma calça estilo 

montaria, possui cós anatômico, lateral das pernas da calça sem costura e 2 recortes 
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cada perna que transpassa dianteiro e traseiro da calça.  

Depois da modelagem, iniciou-se a etapa de cortar o tecido da mesma forma 

que modelo comercial. Nesse caso, utilizou-se a malha montaria para a calça; o tecido 

tule plissado com brilho para a parte dos recortes da calça. Para a parte superior do 

conjunto foi utilizado o cetim alfaiataria Duchese e para o forro o cetim com elastano 

Charmouse. 

Logo após a fase de corte, seguiu-se para a fase da costura. O plissado foi uma 

etapa trabalhosa, precisa de atenção ao plissar um por um.  Para a parte superior do 

conjunto, o cropped, optou-se por ser todo embutido no forro para ter melhor 

acabamento. O mesmo caso do colete, foi todo embutido no forro e na barra no colete 

foi utilizado o viés como melhor acabamento e estética. Para a parte inferior do 

conjunto, a calça, não precisou de zíper na cintura pois o tecido possui bastante 

elastano e foi utilizado uma modelagem estilo calça montaria. O cós anatômico é duplo 

e pregado no gancho da calça. Foi feita bainha na boca da calça e pespontos no local 

em que ficam os zíperes. Na parte do protótipo houve grande dificuldades na 

construção da calça por ser um modelo muito complexo, com recortes. 

 

6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após os processos de materialização, foi realizado um editorial de moda, com 

o modelo comercial. A foto do editorial será postada na rede social do Instagram para 

mostrar os trabalhos do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda do Instituto 

Federal de Santa Catarina, câmpus Gaspar. A Figura 17 mostra imagens do editorial, 

com duas modelos, de estaturas alta e baixa, usando a mesma roupa a mais baixa 

com um módulo a menos na saia para a saia ficar mais curta e a mais alta com a saia 

com todos os módulos.  

A segunda apresentação ocorrerá no dia 15 de dezembro de 2019, no local Moinho 

do Vale, no período da tarde. A apresentação acontecerá em forma de desfile e 

apresentará os dois modelos confeccionados.  

 



25 

 

 

 

Figura 17 – Modelo comercial 

        

Fonte: Fotos por Tais Urquizar, (2019). 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O sistema de produção do vestuário como conhecemos hoje, prioriza a 

produção de grandes volumes de produtos, com grande rotatividade e facilmente 

descartáveis. Essas peças, tem tamanhos padronizados, inclusive em relação a 

estatura da maioria da população. Em geral, as empresas utilizam esses padrões de 

medidas para alcançar o maior público possível, assim como, para reduzir os custos. 

Com isso, as pessoas com as estaturas mais baixas e mais altas, esse mercado de 

massa não consegue atingir por completo. 

A partir dessa observação que o presente projeto se concretizou. Com isso, 

foram feitas pesquisas bibliográficas, metodológicas, desenhos e teste de modelagem 

e prototipagem, com a finalidade de compreender a aplicação da modularização em 

peças de roupas e assim, desenvolver uma coleção de moda casual – como modelos 

que pudessem trazer conforto e beleza. Dessa forma, buscou-se estudar alternativas 

de produtos com informação de moda, para satisfazer esse grupo específico de 

pessoas com estaturas altas e baixas. 

Ao longo deste estudo foram geradas as possibilidades de se utilizar o design 

modular e a criatividade como uma alternativa de solucionar essa problemática, uma 

vez que, a concepção do design modular é criar vários módulos, na qual, podem ser 

transformados, removidos e acrescentados outros. Com isso, a coleção foi elaborada 



26 

 

 

 

com vestidos, macacões, saias e blusas com dispositivos removíveis em mangas, 

saias e que proporcionam ajustes na cintura e nas pernas das calças. Buscou-se, 

valorizar o conforto com o uso de tecidos com elastano e a estética com modelos 

casuais que podem ser usados no trabalho ou em ocasiões sociais.   

Quanto as dificuldades encontradas para a fundamentação desse projeto, foi a 

bibliografia escassa em relação a modularização. O design modular é muito recente 

na área da moda e por isso, possui poucos estudos acadêmicos e poucas marcas de 

moda aplicando esse conceito, que já é mais utilizado em roupas para a prática de 

trekking e esportes de aventura. 

Como resultado final, o conceito da modularização se concretizou, mostrou-se 

um projeto de certa forma complexo em sua materialização e que necessita de mais 

tempo de estudo, principalmente para o desenvolvimento de modelagens e 

acabamentos (aviamentos) mais delicados que proporcionem um acabamento mais 

elaborado e sofisticado. 

Considera-se que o presente trabalho obteve bons resultados e experiências 

que possam contribuir para o mercado têxtil. Buscou-se uma proposta diferente, para 

atingir um público diferenciado, mas que as tendências reveladas pelo tema Manifesto 

Criativo, apontam que é uma situação a ser estudada e explorada. 

Observou-se no presente trabalho que o design modular pode estar ligado às 

iniciativas de sustentabilidade e durabilidade de produtos do vestuário. Essas técnicas 

poderiam contribuir para economizar tempo e matéria prima, pois, não é necessário 

desenvolver uma peça do zero, os módulos poderiam ser trocados e não 

necessariamente toda a peça. 

Como proposta para trabalhos futuros ainda é possível explorar mais em 

estudos acadêmicos o tema do design modular, bem como, o mercado de moda 

buscar o desenvolvimento de produtos em nichos mais específicos, com determinadas 

necessidades ou particularidades. 

 
  



27 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BACK, Nelson et al. Projeto integrado de produtos: planejamento, concepção e 
modelagem. São Paulo: Manole, 2008. 601 p. 
 
BARROS, A.J.S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia: um guia para a 
iniciação científica. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 
 
BRIGGS-GOODE, Amanda. Design de Estamparia Têxtil. Porto Alegre: Bookman, 
2014. 208 p. 
 
HOPE: Lingerie. Lingerie. Maranguape, CE, 2018.  Disponível em: 
https://www.hopelingerie.com.br/?gclid=CjwKCAjw44jrBRAHEiwAZ9igKMA318_-
EFQr0k2y_aY6QbrA8qlDeEW_5BvJocVp8kANswfA_M6V_hoCyycQAvD_BwE. 
Acesso em: 6 out. 2018. 
 
IBGE. Estimativa populacionais. Brasília, 2010. Disponível em: 
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2645. Acesso em: 17 out. 2018. 
 
KÖRBES, Rafael. O design de sistemas modulares: customização em massa de 
produtos de moda. 2015. 252 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Design, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. 
 
MARTINS, Ana Carolina Siqueira; MARTELI, Leticia Nardoni; BOVO, Milena 
Beatriz. Práticas sustentáveis na moda por meio do vestuário modular. 2016. 13 
f. TCC (Graduação) - Curso de Moda, Universidade Estadual de Maringá, Cianorte, 
2016. 
 
MARTINS, João Carlos Monteiro. Introdução ao design de produto 
modular: Considerações funcionais, estéticas e de produção. 2002. 118 f. Tese 
(Doutorado) - Curso de Engenharia, Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto, Porto, 2002. 
 
PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do 
trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. 
ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 277 p. 
 
ROUCHA. Roucha size chart. [S.l.], 2019. Disponível em: https://roucha.com/. 
Acesso em: 25 ago. 2019. 
SEIVEWRIGHT, Simon. Pesquisa e Design. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
192 p. (Fundamentos de Design de Moda; 01). 
 
SILVA, Manuela Teixeira da. Moda e versatilidade: peças modulares como meio de 
otimização da vida útil do vestuário. 2017. 18 f. TCC (Graduação) - Curso de Design 
de Moda, Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2017. 
 
SILVEIRA, Icléia. Modelagem Básica do Vestuário Feminino. 2017. 85 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Estilismo, Moda, Universidade do Estado de 



28 

 

 

 

Santa Catarina, Florianópolis, 2017. 
 
TREPTOW, Doris Elisa. Inventando moda: planejamento de coleção. 5. ed. São 
Paulo: Palloti, 2013. 208 p. 
 
UOL (ed.). Conheça Gio Ponti, arquiteto, designer e principal cronista do 
design moderno italiano. Milão, 2011. Disponível em: 
https://mulher.uol.com.br/casa-e-decoracao/noticias/redacao/2011/07/17/conheca-
gio-ponti-arquiteto-designer-e-principal-cronista-do-design-moderno-
italiano.htm#fotoNav=3?cmpid=copiaecola. Acesso em: 6 out. 2018. 
 
VAN DUYSEN, Vincent. Molteni & C e Dada. [S.l.], 2018. Disponível em: 
https://www.molteni.it/en/designer/gio-ponti. Acesso em: 14 nov. 2018. 
 
VILAÇA M.L.C. Pesquisa e ensino: considerações e reflexões. E-Scrita: Revista do 
Curso de Letras da UNIABEU, Nilópolis, v. 1, n. 2, maio/ago. 2010. 
 
WGSN (ed.). A visão, parte 1: Manifesto Criativo. Londres, 2018. Disponível em: 
https://www.wgsn.com. Acesso em: 6 out. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



29 

 

 

 

APÊNDICE A – Mix de produtos 

 

“O mix de produtos refere-se à variedade de produtos oferecidos por uma 

empresa.” (TREPTOW, 2013, p.95). Seguindo a linha de Treptow (2013), a extensão 

do mix é indicada pelo número de artigos dentro de cada segmento.  Para a coleção, 

o mix de produto está ilustrado em forma de tabela que facilitou o andamento do mix 

da coleção.  

 

                                    Apêndice A – Tabela Mix de produtos 

 

                                                  Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE B – Coleção com desenhos técnicos 

 

Apêndice B.1 – Look 1 – Família 1 - Comercial 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Apêndice B.2 – Look 2 – Família 1 - Comercial 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Apêndice B.3 – Look 3 – Família 1 - Conceitual 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Apêndice B.4 – Look 4 – Família 1 - Conceitual 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Apêndice B.5 – Look 5 – Família 2 - Comercial 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Apêndice B.6 – Look 6 – Família 2 - Comercial 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Apêndice B.7 – Look 7 – Família 2 - Comercial 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Apêndice B.8 – Look 8 – Família 3 – Conceitual 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Apêndice B.9 – Look 9 – Família 3 – Conceitual 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Apêndice B.10 – Look 10 – Família 3 – Conceitual 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE C – Cartela de cores e Harmonias da coleção. 

 

Para o desenvolvimento de produto, segundo Seivewright, as cores escolhidas 

devem ser coerentes e harmônicas com a coleção. “A cartela de cores de uma coleção 

deve ser composta por todas as cores que serão utilizadas, incluindo o preto e o 

branco. A cartela de deve reportar ao tema escolhido para a coleção.” (TREPTOW, 

2013, p.109). As cores possuem enormes valores para a coleção, pois transfere o 

significado e a essência do projeto. “A cor nos fascina desde a Antiguidade e, em 

nossas roupas, traduz personalidade, caráter e gosto, podendo transmitir mensagens 

significativas que refletem diferentes culturas e status sociais.” (SEIVEWRIGHT, 2015, 

p.18). 

As cores para o projeto foram resgatadas da coleção através dos painéis do 

book da coleção. As cores selecionadas da cartela estão em harmonia com a coleção, 

analisadas para se enquadrar com o público alvo e com o subtema. A base será o 

contraste do preto e o claro para remeter a oposição e a diferença das estaturas 

perante a sociedade do século XXI. Os detalhes serão destacados com as cores vivas, 

apresentado no vermelho e o dourado. Para a identificação das cores foi utilizada a 

paleta Pantone TPX. 

  Apêndice C – Cartela de Cores                                        Apêndice C.1 – Harmonia de Cores 

                                               

Fonte: Elaborado pela autora (2019).                            Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE D – Tecidos e Aviamentos da coleção (painel e texto) 

 

Segundo Treptow (2013), a cartela de tecidos tem como finalidade visualizar os 

materiais usados dentro de uma coleção. O designer precisa analisar cada tecido e 

sua utilidade para colocar na coleção. “A escolha de tecidos para uma coleção não 

depende apenas da preferência estética do designer. Deve-se considerar a 

adequação do tecido ao artigo que se pretende produzir.” (TREPTOW, 2013, p.119). 

Segundo Seivewright (2015), as amostras dos tecidos selecionados têm que ter 

embasamento com as ideias e conceitos com a coleção.  

Os aviamentos auxiliam no produto, possuem diferentes tipos de aviamentos e 

seus objetivos, o designer precisa analisar sua utilidade e o tipo para cada aviamento. 

“Os aviamentos podem ser classificados quanto à sua função e quanto à sua 

viabilidade na roupa. Quanto à função, podem ser componentes ou decorativos; 

quanto à visibilidade, podem ser aparentes ou não aparentes.” (TREPTOW, 2013, 

p.124). 

Os tecidos selecionados para o projeto possuem a finalidade de conforto, maleável 

e adaptável. Estão categorizados por tule plissado brilho, plissado acetinado, malha 

montaria, Memphis, cetim Charmouse e alfaiataria Duchese. A malha montaria e o 

Memphis possui conforto e estrutura. O cetim Charmouse e alfaiataria Duchese é 

maleável e contém um brilho que se destaca, além de conter composição de poliéster 

para sublimação. Tecido de tule plissado foi utilizado para mostrar a transparência e 

o mistério do modelo. Para remeter o drapeado e os plissados foi selecionado o tule 

plissado brilho e a malha plissada acetinada. Já os aviamentos escolhidos possuem 

o objetivo de adaptar aos modelos, com foco em zíperes, velcro e botões que auxiliam 

para projetar a modularização. Na finalização entra os elásticos e as entretelas para 

obter suporte aos modelos. Os aviamentos da coleção têm como base a função 

componente. Segundo Treptow, o componente possui o objetivo da necessidade do 

modelo, ou seja, sem o aviamento o modelo não pode existir, como exemplo linhas, 

botões, zíperes, velcros e entre outros aviamentos. 
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Apêndice D – Cartela de tecidos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

                   Apêndice D.1 – Cartela de Aviamentos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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APÊNDICE E – Design Têxtil da coleção (painel e texto) 

 

O design têxtil precisa estar em harmonia com a coleção, um método de estampa 

rapport, essa estampa possui uma padronagem que se repete moldando o desenho. 

“A estampa é parte fundamental do design de uma única peça, assim como de uma 

coleção inteira. A estampa costuma ilustrar a cartela de cores, os temas e as 

influências que o design recebeu.” (SEIVEWRIGHT, 2015, p.134). 

Seguindo esse embasamento, a coleção possui design têxtil inspirada nas artes 

de Giovanni Ponti, com cores extraídas da cartela da coleção.  A essência da arte está 

em alguns pontos realçados de cores diferentes para remeter as estaturas 

diferenciadas na qual estão destacadas, com o intuído de mostrar que todos na 

sociedade são vistos, até aqueles que não estão dentro dos padrões. 

  

               Apêndice E – Design Têxtil 1.                                       Apêndice E.1 – Design Têxtil 2.        

            

       Fonte: Elaborado pela autora (2019).                            Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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ANEXO A – Tabela de medidas Hope 

 

Fonte: Hope (2018). 
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ANEXO A.1 – Tabela de medidas Hope 

 

Fonte: Hope (2018). 
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ANEXO B – Tabela de medidas Roucha 

 

Fonte: Roucha (2019). 

 

ANEXO B.1 – Tabela de medidas Roucha 

 

Fonte: Roucha (2019). 
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ANEXO B.2 – Tabela de medidas Roucha 

 

Fonte: Roucha (2019). 
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