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RESUMO 

 

ALCÂNTARA, Paula de. A aplicação do conceito Zero Waste na criação de roupas 
de festas para o segmento feminino. 2016. Monografia (Trabalho de Conclusão de 
Curso II) – Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Apucarana, 2016. 
 
Uma das maiores preocupações nos diversos setores de mercado em todo o mundo 
diz respeito ao descarte de resíduos produzidos pelas indústrias no meio ambiente. 
Diversos órgãos alertam sobre os problemas e os impactos que esse fenômeno 
pode causar a curto, médio e longo prazos. No setor de moda, a quantidade de 
resíduos têxteis gerados pelas empresas chega a atingir níveis alarmantes, com o 
desperdício em torno de 15% a 20% de toda a matéria-prima têxtil utilizada na 
fabricação dos vestuários. Em virtude disso, algumas empresas de grande porte 
começaram a implantar em suas políticas gerenciais e administrativas ações que 
levam ao desenvolvimento sustentável, com o reaproveitamento e a transformação 
dos resíduos em fontes de recursos e de energia alternativas para a produção de 
novos produtos. Por outro lado, percebe-se que no Brasil esse comportamento fica 
restrito para as confecções maiores, já que muitas empresas de menor porte – como 
os ateliês de roupas de festas – não se dão conta sobre a gravidade do descarte dos 
resíduos produzidos por elas junto à natureza. Diante desse fato, esse estudo tem 
como proposta a elaboração de uma coleção de vestuários para o segmento 
feminino, tendo como conceito principal a aplicação do Conceito Zero Waste como 
estratégia para o combate na produção de resíduos têxteis em ateliês de roupas de 
festas. 
 
Palavras-chave: Ações Sustentáveis na Moda. Conceito Zero Waste. Roupas de 
Festa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ALCÂNTARA, Paula. The application of Zero Waste concept in creating party clothes 
for the female segment. 2016 Monograph (Completion of Course Work II) - Course of 
Technology in Fashion Design, Technological University Federal of Parana. 
Apucarana, 2016. 
 
The major concern in many market sectors worldwide concerns the disposal of waste 
produced by industry in the environment. Several agencies warn about the problems 
and the impact that this phenomenon can cause in short, medium and long term. In 
the fashion sector, the amount of textile waste generated by companies it reaches 
alarming levels, with waste around 15% to 20% of the textile raw material used in the 
manufacture of garments. As a result, some large companies have begun to deploy 
in their managerial and administrative policies actions that lead to sustainable 
development, with the reuse and processing of waste into alternative sources of 
resources and energy to produce new products. On the other hand, it is clear that in 
Brazil this behavior is restricted to the largest factories, since many smaller 
companies - such as workshops party clothes - They do not realize about the 
seriousness of disposal of waste produced by them in nature. Given this fact, this 
study proposes the development of a collection of garments for the female segment, 
with the main concept to implementation of Zero Waste as a strategy to combat the 
production of textile waste in workshops party clothes. 
 
Keywords: Sustainable actions in Fashion. Zero Waste. Party clothes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, o setor de moda no Brasil alcançou um progresso 

significativo, obtendo uma série de avanços tanto no contexto criativo como 

produtivo dentro do mercado. Esse crescimento trouxe reflexos importantes, como 

por exemplo, o reconhecimento na comercialização dos produtos brasileiros em 

território estrangeiro. 

Considerando esse cenário dentro do Estado do Paraná, a 

coordenadora estadual do Setor do Vestuário do Sebrae/PR, Carla Werkhauser, 

afirma que: 

A indústria do vestuário e da moda avançou muito nos últimos anos, em 
nosso Estado. Além de quantidade e de qualidade, o que já é uma marca 
registrada, nossas empresas também têm se destacado na produção de 
peças com design, estilo próprio e potencial para ditar tendências. 
(WERKHAUSER, 2014). 

Segundo Werkhauser (2014), quando se avalia com mais profundidade 

a relação entre “produtos disponíveis e hábitos de consumo” em países da América 

Latina, percebe-se a existência de “espaços e oportunidades”. 

Países com alto potencial de consumo sempre buscam novidades, o 

que, para as empresas paranaenses, deve ser interpretado como chance para se 

expandir. (WERKHAUSER, 2014). 

Da mesma forma que a comercialização dos produtos de moda 

brasileiros no exterior apresenta uma série de vantagens, deve-se considerar 

também que a expansão desse mercado traz no país reflexos como o aumento no 

consumo de matérias-primas pelas empresas para a fabricação de seus produtos. 

Com isso, a geração de resíduos também sofre um significativo crescimento. 

De acordo com o Sebrae (2015), a estimativa de geração de resíduos 

têxteis no Brasil gira em torno de 170 mil toneladas por ano.  

O maior produtor é São Paulo que responde por 30% da indústria têxtil. 
Atualmente, 80% do material ainda vão parar nos lixões do país. Um 
desperdício que poderia estar gerando renda e promovendo o 
estabelecimento de mais negócios sustentáveis. (SEBRAE, 2015). 
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Diante desse fato, algumas iniciativas têm sido tomadas pelas 

empresas para evitar que esse panorama se agrave ainda mais em nosso país. 

Esse cenário está começando a ser transformado, a partir de soluções que, 
aos poucos, são implementadas na cadeia têxtil. Tais iniciativas têm 
destinado resíduos de tecidos para o reaproveitamento em novos processos 
produtivos. (SEBRAE, 2015). 

 Dessa maneira, diversas empresas do setor confeccionista 

desenvolvem ações com o uso desses resíduos no desenvolvimento de outras 

linhas de produtos ou na doação desses materiais para associações ou cooperativas 

que fazem parcerias com artesãs para utilização dessas matérias-primas em 

trabalhos artesanais. 

Quando isso não acontece, indústrias de maior porte, que geram 

quantidades maiores de resíduos, optam por contratar empresas especializadas que 

coletam essas sobras de materiais para dar destino adequado no seu descarte. 

Por outro lado, empresas menores – como os ateliês especializados 

em roupas de festas – muitas vezes acabam fazendo o descarte das sobras de 

tecidos de forma inapropriada. Por se tratar de um segmento de mercado que 

confecciona vestuários mais exclusivos e que, normalmente, a sua produção é 

sistematizada em uma escala mais baixa, os resíduos que sobram acabam sendo 

em menor volume quando comparado às empresas de maior porte, o que faz com 

que esses retalhos sejam jogados diretamente no meio ambiente como lixo comum. 

Em virtude dessa realidade, esse trabalho tem como intuito a 

elaboração de uma marca de roupas de festas para o segmento feminino com uma 

proposta diferenciada das demais empresas do mercado, tendo como base 

conceitual na criação de suas peças a aplicação do Zero Waste como alternativa 

que promova melhor uso e aproveitamento dos tecidos e que possa, com isso, 

minimizar a produção de resíduos têxteis descartados no meio ambiente. 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

 

Como alcançar melhor aproveitamento no uso de matérias-primas 

têxteis no desenvolvimento de roupas femininas para festas, evitando o acúmulo de 
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sobras de tecidos e o descarte de materiais comum nesse segmento e que, ao 

mesmo tempo, concilie a criação de vestuários que mantenham a sofisticação e 

elegância exigida e desejada pelas mulheres para esse tipo de produto? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

 

Desenvolver uma coleção de vestuários de roupas de festas para o 

segmento feminino que contemple maior aproveitamento na utilização da matéria-

prima têxtil para a confecção das peças. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 

- Fazer revisão de literatura trazendo informações que abordem 

aspectos quanto às implicações do desperdício na indústria de moda e de 

possibilidades de diretrizes que possam amenizar a redução do descarte de 

materiais no meio ambiente. 

- Levantar dados junto às mulheres que se enquadrem no perfil do 

público alvo escolhido nesse estudo, para delinear parâmetros que possam ser 

utilizados no direcionamento mercadológico e no desenvolvimento do projeto da 

coleção de vestuários de festas a ser proposta nesse trabalho. 

- Selecionar materiais têxteis que promovam a materialização de peças 

que tenham um bom caimento e possibilitem uma adequada vestibilidade sobre o 

corpo. 

- Aprimorar a estética dos modelos durante o processo de criação, por 

meio de estudos experimentais utilizando as técnicas de modelagem plana e de 

modelagem tridimensional. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 
 

 

O Brasil é considerado atualmente como um dos países que mais 

movimenta recursos e gera empregos no setor de moda. De acordo com o site 

Jornal Regional.Com.Br (2015), dados da ABIT – Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e da Confecção aponta o setor de moda como o responsável por gerar cerca 

de 1,6 milhão de empregos diretos no país, tendo em torno de 33 mil empresas 

formais regularizadas. 

A alta qualidade na criação e na produção dos vestuários 

desenvolvidos no Brasil tem atraído a atenção de outros países, em especial em 

territórios da América Latina. Prova disso é o estudo de mapeamento realizado pelo 

Sebrae-PR sobre as oportunidades de mercado nas capitais do Chile, Peru e 

Colômbia, considerados como países potenciais para a indústria de moda brasileira 

nos últimos anos. 

Segundo a ASN – Agência Sebrae de Notícias (2014), o estudo de 

mapeamento realizado “é o pontapé inicial para sensibilizar as empresas ligadas à 

indústria da moda do Paraná, sobre a importância de se preparar e atuar em 

padrões internacionais no globalizado mercado da moda”. 

Esse interesse pelo consumo dos produtos de moda fabricados no 

Brasil em territórios estrangeiros traz uma série de benefícios para a economia 

brasileira. Por outro lado, essa realidade implica no aumento da produção das 

indústrias, gerando mais descarte de resíduos no meio ambiente. 

O acúmulo do descarte de matérias-primas têxteis é um fenômeno 

comum em praticamente todas as indústrias dos diversos segmentos de moda. 

Algumas confecções de maior porte, por trabalharem com materiais de menor custo 

para a fabricação de seus produtos, acabam até por relevar ações internas para 

reutilizar essas sobras, preferindo contratar empresas especializadas para dar um 

destino a esses resíduos de materiais. 

Contudo, empresas de menor porte como ateliês especializados em 

roupas de festas – em que a produção de roupas acontece em uma escala menor – 

acabam não optando por esse caminho, já que a contratação de empresas para 

recolhimento de resíduos têxteis implica em um investimento financeiro que não 

compensaria a solicitação desse serviço devido ao volume menor de resíduos 
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gerados nesses ateliês quando comparado ao volume produzido pelas empresas de 

maior porte. 

Consequentemente, isso faz com que os ateliês acabem por descartar 

as sobras de tecido diretamente no meio ambiente, o que condiciona uma prática 

não muito recomendável. Além disso, por serem matérias-primas mais nobres, 

normalmente tecidos utilizados na confecção de roupas de festas acabam sendo 

mais caros e isso implica em aspectos que o seu desperdício, ao se cortar uma 

peça, deve ser o mínimo possível. 

Geralmente, muitos modelos comercializados pelos ateliês acabam por 

optar na criação de modelos com muitos recortes e detalhes que, eventualmente, 

acabam não proporcionando um bom plano de corte ao se encaixar as partes dos 

moldes do vestuário sobre o tecido. 

Em função disso, a proposta desse trabalho se justifica por entender 

ser necessária a busca por alternativas que possam ser aplicadas em empresas de 

menor porte – como ateliês – para amenizar os impactos trazidos com o descarte de 

matérias-primas têxteis que são utilizadas na fabricação de roupas de festas. 

 

 

1.4 HIPÓTESE 

 

 

No mundo globalizado, várias iniciativas têm sido sistematizadas nas 

diversas áreas para amenizar os impactos em relação ao acúmulo de materiais no 

meio ambiente. Uma dessas ações constitui-se na aplicação do Zero Waste, que 

consiste na técnica que procura nas primeiras etapas de criação de um produto 

desenvolver um planejamento de corte da matéria-prima de modo a conseguir um 

aproveitamento máximo no uso do material. 

Algumas empresas de maior porte do setor de moda já passaram a 

adotar o uso do Zero Waste com o objetivo de reduzir a produção de resíduos na 

linha de seus produtos. Por outro lado, essa técnica ainda é pouco conhecida e, 

consequentemente, aplicada em empresas de menor porte como, por exemplo, os 

ateliês especializados em roupas de festas no segmento feminino. 

Dessa maneira, esse estudo parte do pressuposto de que a aplicação 

do Zero Waste durante as primeiras etapas de elaboração e criação das roupas de 
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festas poderia reduzir a produção de descarte dos tecidos, uma vez que o 

planejamento do risco do plano de corte baseado nessa técnica já estaria prevendo 

a aplicação das sobras dos materiais como detalhes estéticos complementares que 

seriam acoplados nas peças. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 A SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA DE MODA 
 

 

De acordo com Cavalcante et al. (2012, p. 253), o conceito de 

desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez em 1987. O mesmo foi 

definido pela Comissão Mundial para o Ambiente pela ONU, sob direção de Gro 

Harlem Brundtland1. 

Segundo Brian (2008, p. 20), a comissão de Brundtland definiu o 

desenvolvimento sustentável como “aquele que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer suas 

próprias necessidades”. 

A sustentabilidade pode ser uma ação estratégica para a preservação do 
ambiente, da cultura e da dignidade social das gerações. A partir dos pilares 
do Desenvolvimento Sustentável – o ambiental, o social e o econômico – e 
das discussões de ordem mundial sobre novos paradigmas de consumo e 
comportamento ressalta-se as mudanças culturais que precisam ocorrer a 
curto, médio e longo prazo para que se alcance a qualidade de vida 
almejada pela maioria da população do planeta que vive abaixo da linha da 
miséria. (CAVALCANTE ET AL., 2012, p. 254). 

No ciclo de desenvolvimento e produção da moda, as empresas 

sempre estão em constante processo de renovação, com o lançamento de novas 

peças em substituição aos modelos lançados nas coleções anteriores de estação. 

                                            

1
 Gro Harlem Brundtland é uma política, diplomata e médica, que nasceu em Bærum, na Noruega, no 

dia 20 de abril de 1939. Líder internacional em desenvolvimento sustentável e saúde pública, ela foi 
membro do Partido dos Trabalhadores da Noruega (social-democratas) desde a sua juventude. Em 
fevereiro de 1981 tornou-se a primeira mulher chefe de governo do seu país, sendo 
atualmente enviada especial para as Alterações Climáticas da ONU. (WIKIPÉDIA, 2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6rum
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1939
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Trabalhista_Noruegu%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/1981
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Conforme Milan, Vittorazzi e Reis (2010, p. 3), “a indústria de 

confecções do vestuário é a principal produtora de bens finais do complexo têxtil” e 

seu produto acaba tendo um ciclo de vida comercial curto, uma vez que a moda é 

ditada por tendências efêmeras. 

A produção de vestuários no Brasil cresceu, significativamente, nos 

últimos anos e isso condiciona aumento no consumo de matérias-primas têxteis para 

a fabricação das peças. Consequentemente, essa situação faz com que aconteça 

uma ampliação na produção de resíduos que são descartados no meio ambiente. 

Segundo Leite (2009), o consumismo guiado por fatores culturais, tais 

como conforto, estética, escolha individual e novidade, faz com que a indústria da 

moda colabore para a elevada utilização dos recursos naturais e, 

consequentemente, na posterior geração de resíduos. Essa realidade configura na 

necessidade para se discutir modelos e processos de produção que tenham como 

preocupação o consumo responsável. 

O problema de minimizar a poluição causada pela indústria têxtil tem sido 
abordado sob vários vetores, aliando aspectos sociais, econômicos e 
ambientais na busca de soluções estéticas inovadoras. Mas isso não é uma 
tarefa fácil e, até que essas mudanças se efetivem, teremos um tempo e um 
percurso a percorrer limpando o caminho. São identificados entraves de 
várias ordens, como a falta de conscientização de empresários, designers e 
usuários; falta de políticas governamentais de incentivo e fomento não 
apenas restritivas de produção mais limpa, mas também de auxílio às 
pesquisas, desenvolvimento e construção de novos conhecimentos, bem 
como de certificações que orientem os processos alinhados ao 
desenvolvimento sustentável. (ANICET; RÜTHSCHILLING, 2013). 

Para Cavalcante et al. (2012, p. 254), a sustentabilidade, em todas as 

suas dimensões, deve ser um objetivo a ser alcançado. Manzini e Vezzoli (2002, p. 

28) descrevem que para ser sustentável é preciso responder a requisitos como: 

utilizar recursos renováveis, otimizar o emprego de recursos não-renováveis e não 

acumular lixo. 

Conforme Getzner (2002), como alternativa para amenizar os impactos 

no descarte de resíduos de materiais no meio ambiente, as empresas procuram 

adotar tecnologias limpas, que são justificáveis na medida que podem levar a “um 

aumento de produtividade, resultante da redução de custos, e à racionalização dos 

desperdícios no âmbito dos processos produtivos”. 
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Com a implantação da ISO 140002, alguns empresários de moda no 

Brasil incorporaram essa questão ambiental dentro das suas empresas, com o 

desenvolvimento de projetos sociais e ambientais para reduzir os prejuízos 

causados com o descarte de materiais na natureza. 

Uma dessas iniciativas é a moda ecológica que tem como base a 

utilização de tintas e fibras naturais e a reciclagem de objetos e roupas usadas em 

respeito ao meio ambiente. Outra ação nesse sentido é a produção de roupas 

orgânicas que são confeccionadas com tecidos que não apresentam produtos 

químicos, fertilizantes ou pesticidas em sua composição (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Roupas orgânicas 
Fonte: Trend Hunter (2015). 

 

O respeito pelo meio ambiente, a utilização de fibras e tintas naturais e a 
reciclagem de roupas e objetos usados, são a base da moda ecológica, que 
pouco a pouco tem conquistado os consumidores e estilistas na Itália e em 
outros países. Na chamada “ecomoda”, também se confecciona roupa 
orgânica. Essas roupas são elaboradas com tecidos em cuja produção não 
são usados produtos químicos, nem fertilizantes, nem pesticidas. 
(SCHULTE; LOPES, 2008, p. 35). 

Segundo Schulte e Lopes (2008, p. 35), desde a década de 1990 

algumas empresas têxteis brasileiras passaram a incorporar a questão ambiental em 

suas corporações. Além de rever todo processo produtivo e tratar os efluentes, para 

                                            

2
 ISO 14000 é uma série de normas desenvolvidas pela International Organization for 

Standardization (ISO) e que estabelecem diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de 
empresas. (WIKIPÉDIA, 2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(ecologia)


 23 

minimizar os prejuízos ambientais, essas empresas passaram a desenvolver 

projetos ambientais e sociais. “No entanto, ainda são poucas as empresas têxteis 

que procuram se adequar aos princípios da sustentabilidade ambiental”. (SCHULTE; 

LOPES, 2008, p. 35). 

No Brasil, a Malwee é um exemplo de empresa do setor de moda que 

procura sistematizar uma série de ações internas direcionadas para o 

desenvolvimento sustentável. De acordo com Minatti (2015), essas estratégias já 

trouxeram bons resultados, como por exemplo, o lançamento de uma coleção 

inverno em 2011 com peças confeccionadas com a malha PET, que se constitui em 

um tecido desenvolvido com fios de algodão em conjunto com fios de poliéster 

provenientes de garrafas plásticas (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Produto da coleção inverno 2011 da Malwee confeccionado com malha PET 
Fonte: Minatti (2015). 

 

Roupas de tecidos sintéticos reciclados são aquelas fabricadas com 
materiais plásticos ou mesclados de celulose natural e de origem 
petroquímica. Destaque também para as roupas de tecido de PET 
(politereftalato de etileno), obtidas pela reciclagem das garrafas de 
refrigerante, das quais se gera uma fibra de poliéster. (ARAÚJO, 2015). 
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Outro artigo desenvolvido por essa mesma empresa foi a malha 

sustentável, introduzida em suas peças na coleção verão de 2012. Além da 

presença do fio de poliéster PET, esse material apresenta ainda outros diferenciais 

como o fio desfibrado na sua composição e o reaproveitamento do óleo de cozinha e 

aplicação de amaciante à base de cupuaçu (Figura 3). 

  

 

Figura 3 – Produto da coleção verão 2012 da Malwee confeccionado com malha sustentável 
Fonte: Minatti (2015). 

 

Apesar da introdução dessas novas matérias-primas abrirem 

possibilidades para o aproveitamento de recursos na fabricação de artigos têxteis, o 

uso de tecidos orgânicos ou sustentáveis ainda não impede que o descarte de 

resíduos aconteça. 

Considerando isso, é fundamental que as questões quanto aos 

impactos ambientais que a geração de resíduos têxteis traz para o meio ambiente 

sejam sempre relevadas pelas indústrias de confecção a todo momento. 

Seria ideal se o descarte de um objeto no meio ambiente ocorresse 

pela sua própria degradação em um curto espaço de tempo. Contudo, essa 

realidade é quase impossível de acontecer, pois por mais que se tente aplicar 

estratégias para o aproveitamento máximo do tecido, ainda sim haverá sobras de 

retalhos acumuladas nas fábricas. 

Assim sendo, atitudes devem ser tomadas pelos gestores das organizações 
desde a escolha das matérias-primas até o descarte dos produtos pelo 
consumidor, com foco na minimização ou, se possível, na eliminação da 
geração de resíduos, que é a forma mais efetiva para combater a 
degradação da natureza. (LEITE, 2009). 
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É sempre indispensável que as empresas do setor de moda procurem 

buscar alternativas que contribuam na diminuição dos prejuízos causados pelo 

descarte de tecidos no meio ambiente. E essa conduta deve ser adotada não só 

pelas empresas de maior porte – que geram grande quantidade de volume de 

resíduos na fabricação de suas peças – mas também pelas empresas menores, que 

muitas vezes deixam isso de lado, em virtude de considerar que o volume de 

resíduos que gera não implica em prejuízos tão graves para a sociedade. 

 

 

2.2 A COBERTURA DO CORPO NA TOTALIDADE DO TECIDO 
 

 

A utilização do tecido sobre o corpo como vestimenta, tendo o seu 

aproveitamento total vem de épocas passadas. Desde a Antiguidade os povos 

cobriam os corpos usando peças retangulares. 

Segundo Köhler (2001, p. 59), os egípcios do Antigo Império (c. 3.000 

a.C.) usavam tanga e se embrulhavam em manta. Mais tarde (c. 1.000 a.C.), o 

kalasiris foi introduzido como vestimenta pelos povos egípcios (Figura 4). 

Basicamente, essa peça consistia em uma túnica semelhante a um saco, costurado 

nas laterais. Alguns kalarisis possuíam orifícios para cabeças e mangas enquanto 

que outros eram usados na altura da cintura ou do dorso. 

 

 

Figura 4 – Vestimenta dos povos egípcios – kalasiris 
Fonte: Köhler (2001) / Pinterest (2015). 
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Já os povos sírios e fenícios (c. 2.300 a.C.) enrolavam-se com um 

tecido na altura das axilas e jogavam uma de suas extremidades para trás sobre o 

ombro, que era unida à outra ponta. Era costume também vestir uma capa sobre o 

ombro (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Vestimenta dos povos sírios e fenícios 
Fonte: Köhler (2001). 

 

Além de camisa, os povos hebreus (1.000 a.C.) usavam um tecido 

retangular enrolado que ajustavam com um cinto junto ao corpo. Com o tempo essa 

estrutura ganhou a forma de um caftã e, posteriormente, ela se tornou uma 

sobreveste de laterais abertas (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Vestimenta dos povos hebreus - caftã 
Fonte: Köhler (2001). 
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Os povos gregos usavam três peças como traje denominados como 

quíton – composto por dois retângulos com pregas e unidos por elementos metálicos 

e broches (Figura 7); peplo – que era uma sobreveste em formato de tubo e 

ajustável no ombro (Figura 8); e a clâmide – que se constituía em uma capa jogada 

sobre o corpo (Figura 9). A estrutura das três vestes era praticamente a mesma, mas 

as pregas e as dobras feitas como ajuste pelos usuários variavam conforme a 

época, sofrendo algumas alterações com o passar dos séculos. 

 

 

Figura 7 – Vestimenta dos povos gregos – quiton 
Fonte: Adri Mazuchi Personal Stylist (2011). 

 

 

Figura 8 – Vestimenta dos povos gregos – peplo 
Fonte: Pinterest (2015). 
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Figura 9 – Vestimenta dos povos gregos – clâmide 
Fonte: Antiguidade Clássica (2015). 

 

No caso do quimono – traje típico japonês – a peça mantém a mesma 

estrutura de sua criação, confeccionado a partir de peças retangulares (Figura 10). 

O corte varia de acordo com a largura do tear e o comprimento conforme o tamanho 

do usuário. A vestimenta possui costura nas laterais e meio das costas. Nos ombros 

há uma abertura reta, que é perpendicular à lateral do quimono. O tecido utilizado 

para a gola, faixa e mangas é retirado das extremidades da própria matéria-prima, 

promovendo assim o aproveitamento completo do material. 
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Figura 10 – Vestimenta dos povos japoneses – quimono 
Fonte: Maria Mallet (2015). 

 

Assim como o quimono, o sari também é uma peça tradicional que 

perdura até os dias de hoje, sendo muito usada nas capelas indianas. Ele é 

composto por um tecido de quatro a nove metros de comprimento, enrolado junto ao 

corpo feminino, possibilitando várias formas de amarração (Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Vestimenta dos povos indianos – sari 
Fonte: Mundo das Tribos (2015). 

 

Em alguns trajes e acessórios de índios da América Latina existe o 

completo aproveitamento do tecido em formas de poncho, manta e a quepirina – que 
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é uma peça produzida a partir de materiais coletados no campo por incas e que 

trazem também seus filhos junto ao corpo (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Vestimenta dos povos da América Latina – ponchos chilenos e quepirina 
Fonte: Wikipédia (2015) / Udlap Bibliotecas (2015). 

 

Na Idade Média as roupas sofreram uma transformação muito 

importante. Além de se tornarem mais ajustadas ao corpo, elas passaram a ter mais 

volumes e curvas, sendo concebidas por meio de uma modelagem bem mais 

elaborada. 

Os grandes avanços ocorridos no período do Renascimento foram a 

base para o conceito de todos os métodos e processos da modelagem atual, em que 

o tecido se ajusta ao corpo por meio de recortes e detalhes aplicados no modelo 

A partir daí, a arte de modelar tornou-se mais aprimorada, marcando 

assim o surgimento da “personalização do vestuário”. Por outro lado, vale ressaltar 

que no início desse movimento, ainda não existia na época uma preocupação em 

relação ao descarte dos tecidos que sobravam após as roupas serem 

confeccionadas. 
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2.3 O ZERO WASTE OU RESÍDUO ZERO 
 

 

Embora o Zero Waste seja considerado como algo inovador dentro do 

setor de moda, o seu conceito de uso ao longo da história do vestuário sempre 

esteve presente na indumentário dos povos mais antigos, conforme observado 

anteriormente. 

De acordo com Rissanen e McQuillan (2011), nas sociedades antigas 

muitas roupas eram pensadas para minimizar o desperdício. As modelagens podiam 

ser concebidas com formas simples – como o quimono japonês – ou senão o tecido 

não era de todo cortado – como no quiton grego ou no sari indiano. 

Contudo, com o novo conceito estético implantado no período do 

Renascimento – com a roupa privilegiando mais as curvaturas do corpo – e o 

advento da Revolução Industrial – em que o tecido se tornou mais barato e fácil de 

ser jogado fora – os problemas em relação ao acúmulo de materiais na natureza 

passaram a ganhar uma dimensão de níveis preocupantes para a sociedade. 

O Zero Waste – também denominado como Resíduo Zero – surgiu com 

o princípio de eliminar o descarte de tecido no processo de produção. O conceito 

básico do Zero Waste é reduzir o descarte já logo nas primeiras etapas de criação e 

planejamento. Para que essa redução do descarte possa acontecer, o designer deve 

atuar de forma diferenciada associando, simultaneamente, a criação e a modelagem 

para alcançar um plano de corte das peças que, posteriormente, seja eficiente na 

fase de produção dos produtos. 

Segundo o site do Instituto Pólis (2014), o Resíduo Zero é um conceito 

surgido nos anos de 1970, “inspirado nos ciclos naturais de vida, que são eficientes 

e sustentáveis, em que tudo é transformado em outros recursos, sem desperdício e 

sobras. 

Cidades da Europa que adotaram o Resíduo Zero estão mostrando que a 
coleta seletiva pode alcançar taxas de reciclagem de 80% a 90%. E São 
Francisco, nos Estados Unidos, cuja meta é diminuir 90% do que era 
aterrado, já recupera 80% dos seus resíduos. (INSTITUTO PÓLIS ,2014). 

Para Rojas (2011) e Duarte (2011), uma definição mais detalhada 

sobre o Zero Waste é apontada pela ZWIA – Zero Waste International Alliance, que 

estabelece o Zero Waste como um objetivo ético, econômico, eficiente e visionário, 
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que orienta as pessoas para “mudar seus estilos de vida e práticas sustentáveis 

para emular os ciclos naturais”, em que “todos os materiais descartados são 

projetados para tornar-se recursos para outros usarem”. 

Resíduo Zero significa projetar e gerenciar produtos e processos para evitar 
e eliminar sistematicamente o volume e toxicidade dos resíduos e materiais, 
conservar e recuperar todos os recursos, e não queimar ou enterrá-los. 
(DUARTE, 2011). 

Conforme o site do Instituto Pólis (2014), o conceito Resíduo Zero 

estabelece algumas diretrizes em sua aplicação que consistem em: 

 Minimizar os impactos no solo, na água, no ar e nos ecossistemas, 

em geral, que podem ser nocivos ou ameaçar a saúde planetária – humana, animal 

e vegetal – e provocar irreversíveis alterações climáticas; 

 Projetar e gerenciar produtos e processos para reduzir o volume e a 

toxicidade dos resíduos e materiais; 

 Conservar e recuperar recursos naturais; 

 Não queimar ou enterrar resíduos; e 

 Incentivar o consumo de produtos e serviços com esse conceito. 

De acordo com Firmo (2014), a indústria no ramo do vestuário descarta 

em torno de 15% de tudo que produz, o que gera a longo prazo, um problema 

enorme, não só no aspecto financeiro mas socioambiental. 

Araújo (1996) adverte que dentro da indústria de confecção é preciso 

encontrar soluções para a redução do desperdício, principalmente porque o valor da 

matéria-prima têxtil representa de 40 a 50% do custo de toda a peça confeccionada. 

Dessa maneira, é necessário que se diminua a produção de resíduos 

nas fases de corte e encaixe das peças, uma vez que com a concepção de um plano 

eficiente de corte, é possível aproveitar melhor a matéria-prima utilizada e, 

consequentemente, alcançar a redução do seu descarte. 

Atualmente as empresas de moda buscam por caminhos que consigam 

amenizar os prejuízos e os impactos em relação ao acúmulo de resíduos no meio 

ambiente. Diante dessa realidade, uma boa alternativa que tem sido adotada pelas 

indústrias é a aplicação do Zero Waste no processo de desenvolvimento de produtos 

como estratégia para práticas sustentáveis. 
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2.4 O ZERO WASTE NA MODA 
 

 

Madeleine Vionnet (1876-1975) é considerada como uma das grandes 

figuras do universo da moda. Em seus trabalhos, ela foi a precursora em 

reaproveitar os tecidos na confecção de roupas em suas criações. 

No ano de 1912 ela resgatou o conceito da estética das túnicas 

clássicas, egípcias e gregas, propondo peças drapeadas e fluídas para redescobrir 

as formas femininas.  

Mesmo com a silhueta reta de seus modelos, Vionnet conseguiu 

resultados fantásticos em suas criações graças à aplicação do corte em viés, que 

proporcionava efeitos de caimento com leveza sobre o corpo (Figura 13). 

 

 

Figura 13 – Criações de Madeleine Vionnet 
Fonte: Missow (2015) / Space Vogue (2015). 

 

Seus trajes eram concebidos com tecidos com mais de dois metros de 

largura e seus modelos possuíam formas geométricas como retângulos, quadrados, 

triângulos e espirais, além de formas orgânicas. 

Por incrível que pareça, Madeleine Vionnet não desenhava nenhum 

esboço prévio para criar seus modelos. Ao contrário disso, ela preferia conceber 

suas criações trabalhando diretamente sobre uma miniatura de manequim de corpo, 
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com a técnica da modelagem tridimensional – conhecida hoje por moulage ou 

drapping. Após esse processo de testes, Vionnet passava a sua criação para uma 

escala de tamanho real ao corpo humano, para finalmente alcançar os resultados 

esperados (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Madeleine Vionnet em trabalho de criação sobre manequim em miniatura 
Fonte: Wikipédia (2015) / The Red List (2015). 

 

A influência das criações de Vionnet ganhou novos discípulos ao longo 

das décadas. Uma delas foi a estilista Claire McCardell (1905-1958) que foi muito 

importante na indústria da moda americana do pós-guerra, na década de 1920. 

Claire McCardell buscava o conforto e a funcionalidade das peças 

agregando a feminilidade. Sob a influência de Madame Vionnet, adotou o corte em 

víés nas suas roupas, que eram fechadas por nós e/ou amarrações. Trabalhou com 

a silhueta reta, dos anos de 1920 e criou modelos com economia de matéria-prima. 

McCardell conseguiu fazer uso dos tecidos de forma inédita, com a 

criação de um vestido sem distinção de frente e costas. Nesse modelo, a cintura não 

era demarcada e suas amarrações possibilitavam diferenciações em seu uso. 

Embora ela não aproveitasse integralmente todo o tecido em suas 

criações, os trabalhos de McCardell foram muito relevantes para uma época de 

escassez de recursos. Isso porque ela era uma das poucas estilistas que conseguia 

atingir um melhor aproveitamento no uso dos materiais de modo bem racional, 
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utilizando as técnicas de amarrações, cortes geométricos, drapeados, bolsos 

chapados, entre outros aspectos (Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Criação de Claire McCardell 
Fonte: Collete (2015). 

 

Apesar de Madeleine Vionnet e de Claire McCardell aplicarem o uso 

racional dos tecidos em suas criações, o conceito do Zero Waste na moda foi surgir 

anos mais tarde na década de 1970, com a publicação do livro Cut My Cote, da 

canadense Dorothy Burnham (1911-2004), no ano de 1973. 

Nessa obra ela sistematizou as suas pesquisas históricas sobre 

vestuário, em que abordava o modo de como cada peça era confeccionada, com a 

utilização dos tecidos, da modelagem e do processo de montagem (costura), 

reproduzindo os modelos usados durante a história da moda, facilitando com isso a 

reconstrução das peças (Figura 16). Burnham considerava que, ao oferecer peças 

em que o encaixe e o corte utilizavam o total aproveitamento do tecido, a 

sustentabilidade automaticamente estaria sendo agregada ao produto. 
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Figura 16 – Obra Cut My Cote, de Dorothy Burnham 
Fonte: Amazon.Com (2015) / Pinterest (2015). 

 

Ainda na década de 1970, outra pioneira no uso do Zero Waste foi a 

inglesa Zandra Rhodes, que aplicou materiais orgânicos em suas criações.  Zandra 

utilizou também artesanatos como tricôs, bordados e crochês em seus modelos, com 

padronagens de estampas diferenciadas. Além de ser uma designer têxtil, ela 

aplicou o Zero Waste na modelagem plana, com os moldes sendo elaborados com 

as medidas do corpo e colocados, posteriormente, sobre o tecido para serem 

cortados.  

 

 

Figura 17 – Criações de Zandra Rhodes 
Fonte: The Red List (2015) / Pinterest (2015). 
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Atualmente, alguns profissionais da moda contemporânea têm adotado 

o conceito do Zero Waste em seus trabalhos, como destaque para a designer 

malasiana Yeohlee Teng (Figuras 18 e 19), Timo Rissanem, Holly McQuillan (Figura 

20) e o inglês Mark Liu (Figura 21). 

 

 

Figura 18 – Criações de Yeohlee Teng 
Fonte: Vogue Itália (2015) / Fashion Confidential (2013). 

 

 

Figura 19 – Peça com tecido listrado de Yeohlee Teng 
Fonte: Moda Ética (2011). 
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Figura 20 – Trabalho de Holly McQuillan 
Fonte: Moda Ética (2011). 

 

 

Figura 21 – Criações de Mark Liu 
Fonte: Eco D (2009). 
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De acordo com o site Eco D (2009), Mark Liu “constrói suas peças de 

uma maneira singular: para não sobrar ou desperdiçar matérias-primas de sua 

produção”. Para o designer, “cada momento da criação tem atenção especial para 

que todo o material envolvido na primeira etapa seja utilizado na etapa seguinte” 

(Figura 22). 

 

 

Figura 22 – Modelo de Mark Liu com o aproveitamento de tecidos como detalhes na saia 
Fonte: Eco D (2009). 

 

“A minha coleção é inspirada em um fenômeno chamado de "Ponto de 
Singularidade". É um momento em que um sistema se torna consciente de 
seus próprios limites e, eventualmente, estipula as regras necessárias para 
assumir o controle do seu próprio destino”, explica o designer. Resgatando 
detalhes como rendas, tecidos e até botões, esta forma de fazer moda não 
deixa nada escapar. Todo o material é consumido dentro do processo, sem 
precisar enviar nada para reciclagem. Respeitando o primeiro dos três R's 
(Reduzir, Reutilizar e Reciclar), Mark acredita que natureza e moda são 
pontos que podem ser misturados, principalmente na hora da confecção de 
roupas, e tenta romper fronteiras da moda sustentável compondo peças que 
deixam beleza, conforto e responsabilidade com iguais proporções. (ECO D, 
2009). 

Já o finlandês Timo Rissanen é o nome de destaque nos Estados 

Unidos, sendo um dos principais especialistas na área do Zero Waste. Professor da 

escola Parsons (New York), o tema de sua tese de graduação foi sobre Madeleine 

Vionnet e a influência dela sobre estilistas como Issey Miyake, Galliano e McCardell.  
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Com esse estudo ele pode perceber a viabilidade de eliminar 

completamente os resíduos no design de moda, e decidiu retomar o processo de 

confecção das peças do vestuário na Antiguidade, estudando-as e colocando a 

materialização das mesmas em prática.  

No caso do estilista britânico Julian Roberts, ele inventou o método 

Subtraction Cutting, no qual trabalha desde o ano de 1999 (Figura 23). Nesse 

método, o molde está representado como um espaço negativo, ou seja, uma área da 

qual a peça será subtraída. 

 

 

Figura 23 – O estilista britânico Julian Roberts e o método Subtraction Cutting 
Fonte: The Cutting Class (2015). 

 

Roberts criou a escola de moda de Hertfordshire University no Reino 

Unido e hoje realiza palestras divulgando seu método, permitindo que mais pessoas 

– mesmo sem conhecer modelagem ou usar cálculos matemáticos – possam 

construir peças criativas de vestuário. 

No método de Roberts, o espaço oco dentro da roupa é o ponto de 

partida ocupado pelo corpo, sendo o espaço negativo subtraído do tecido, razão do 

nome Subtraction Cutting para essa técnica. 
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Dentro desse espaço se concebe uma modelagem tridimensional, 

incorporando ao processo o próprio corpo, que é usado como referência. Com a 

difusão desse processo, são acrescentados novos elementos possibilitando novas 

formas de se construir o vestuário (Figura 24). 

 

 

Figura 24 – Vestidos de Julian Roberts desenvolvidos com o método Subtraction Cutting 
Fonte: The Fedora Element (2014). 

 

Conforme se observa, muitos designers têm voltado suas 

preocupações pela busca de métodos e técnicas para um melhor aproveitamento na 

utilização da matéria-prima têxtil em suas criações. 

Por outro lado, não se pode considerar a existência de um método ou 

de uma técnica ideal para o desenvolvimento da criação e da modelagem no Zero 

Waste. Para Perez (2013), “cada designer utiliza técnicas distintas de acordo com 

suas habilidades ou necessidades, e muitos desenvolvem seus próprios métodos”. 

Sobre esse contexto, algumas pessoas da área consideram que a 

aplicação do Zero Waste na moda não pode ser vista como um “método” e nem 

tampouco como uma “técnica” de criação e de modelagem. Polêmicas à parte, no 

que se refere a essa discussão, Perez (2013) prefere salientar que é preciso 

“entender o design Zero Waste como um processo”, em virtude dos aspectos ao 

quais se alcançam os resultados na materialização dos vestuários. 
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2.5 MÉTODOS, TÉCNICAS OU PROCESSOS DO ZERO WASTE 
 

 

Em um estudo apresentado no 9º Colóquio de Moda, em 2013, na 

cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, Perez (2013) desenvolveu um 

levantamento para relacionar os principais métodos, técnicas ou processos do Zero 

Waste adotados pelos designers nas suas criações, que são conhecidos como: 

1) Jigsaw Cut: Técnica criada por Mark Liu, caracterizada no uso de 

moldes de formatos rebuscados cortados à laser (Figura 25). (ROSENBOLLOM, 

2011). 

 

 

Figura 25 – Modelo de Mark Liu, com a técnica Jigsaw Cut 
Fonte: Moda Ética (2011). 

 

2) Minimal Seam Construction: Desenvolvida por David Telfer, a 

técnica reduz ao máximo o número de moldes necessários para a construção de 

uma peça, minimizando custos e consumo de energia na produção pela redução de 

costuras. (RISSANEN; MCQUILLAN, 2011). 

3) Subtraction Cutting: Criada por Julian Roberts, o método utiliza um 

tubo de tecido e explora espaços negativos. Os moldes são desenhados diretamente 

sobre o tecido e não representam a forma exterior, mas sim os espaços negativos 

dentro da roupa, que apresenta orifícios de forma incomum em que o corpo passa, 

criando uma espiral e permitindo diversas formas de uso (Figura 26). (RISSANEN; 

MCQUILLAN; 2011; ROBERTS, 2011). 
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Figura 26 – O método Subtraction Cutting, de Julian Roberts 
Fonte: Perez (2013) / The Fedora Element (2014). 

 

4) Square-Cut Pattern: Adotada por Carla Fernández e David 

Andersen, o método consiste no uso exclusivo de formas geométricas como 

quadrados, retângulos e triângulos. (RISSANEN; MCQUILLAN, 2011). 

5) Free Flow Method: Desenvolvido por Jennifer Whitty, esse método 

utiliza o excesso de tecido, tradicionalmente eliminado, em combinação com uma 

abordagem de modelagem e corte que “abraça o acaso como força orientadora”, 

desenvolvendo peças “evolutivas” que continuam a se adaptar e crescer com o 

usuário. (RISSANEN; MCQUILLAN, 2011). 

6) Jigsaw Puzzle: Adotada por Holly McQuillan, Timo Rissanen e Sam 

Formo, a técnica trata-se de modelagem plana mais parecida com a convencional 

em que cada parte do molde se encaixa como em um quebra-cabeça, e o que seria 

considerado excesso de tecido é aplicado à peça como acréscimo estético ou 

acabamento (Figura 27). (RISSANEN, 2008 apud BRIGGS-GOODE; NORTHALL; 

TOWNSEND, 2010; RISSANEN; MCQUILLAN, 2011). 
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Figura 27 – Legging criada por Timo Rissanen, com a técnica Jigsaw Puzzle,  
Fonte: Perez (2013). 

 

7) Outros Processos: Todos aqueles que utilizam referências históricas 

para a criação de peças cujo tecido não precisa ser cortado ou trabalhar com a 

modelagem tridimensional (moulage ou drapping) para criar drapejamentos que 

minimizem a necessidade de recortes. 

 

 

2.6 MODELAGEM PLANA E MODELAGEM TRIDIMENSIONAL COMO BASES NA 
CONCEPÇÃO DA MODELAGEM ZERO WASTE 

 

 

De acordo com Jones (2005), a modelagem é uma construção de 

moldes e gabaritos que reproduzem a forma do corpo humano, que pode ser 

desenvolvida por meio das técnicas de modelagem plana e de modelagem 

tridimensional (moulage ou drapping). 

A modelagem plana consiste em uma técnica utilizada para fazer 

representações das partes do vestuário em uma superfície plana. Essas partes – 

denominadas como moldes – buscam tornar viável a reprodução e produção 

industrial em escala. Os modelistas – profissionais responsáveis no desenvolvimento 

desses moldes – têm a função de interpretar informações baseadas na linguagem e 

nas anotações dos designers – que são repassadas através de croquis ou desenhos 
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técnicos – para elaborar os moldes, que podem ser feitos de modo manual ou com o 

auxílio de softwares gráficos (Figura 28). 

 

 

Figura 28 – Croqui e desenhos técnicos para modelagem plana das peças 
Fonte: Diana Santos Fashion Designer (2013). 

 

Já a modelagem tridimensional – também conhecida como moulage ou 

drapping – é uma técnica em que o profissional articula a modelagem da peça 

trabalhando com o tecido diretamente sobre o manequim. Após a interpretação do 

croqui ou desenho técnico, o modelista procura moldar a peça sobre o manequim de 

prova com o auxílio de alfinetes (Figura 29). Posteriormente, o profissional retira a 

estrutura do tecido e passa para o papel, para viabilizar a sua produção em escala. 

 

 

Figura 29 – Técnica da modelagem tridimensional (moulage) 
Fonte: Caderno de Moda (2013) / Miss Boss (2012). 
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Modelagem artesanal que visa à tridimensionalidade do corpo humano. 
Envolve-se o manequim no tecido, como o qual se drapeia onde se quer 
volume, ajustando-o perfeitamente às formas, contornadas com o tecido de 
forma diagonal ou por meio de pences ou recortes nas partes onde se 
deseja melhor ajuste. Após a moulage, as partes podem ser feitas em série 
para a indústria do prêt-à-porter. (CATELLANI, 2003, p. 596). 

É comum na técnica da modelagem tridimensional o profissional utilizar 

matérias-primas têxteis de diversas características, tais como tecidos planos ou 

materiais que tenham elasticidade. Em alguns casos, determinados tecidos precisam 

ser preparados para a utilização na moulage, com a finalidade de se retirar 

eventuais marcas e vincos.  

Na técnica da moulage, tanto o designer quanto o modelista se 

predispõem a fazer uma série de experimentações com o tecido envolvido no 

manequim de prova, com a construção de pregas, pences, drapeados ou recortes 

para conseguir as qualidades estéticas desejadas no modelo. 

Segundo Duburg e Tol (2012), as técnicas de modelagem plana e de 

modelagem tridimensional (moulage), não necessariamente se excluem uma da 

outra. Conforme o produto a ser desenvolvido é possível – e até mesmo 

recomendável – que se utilize as duas técnicas ao mesmo tempo. 

No caso do Zero Waste, é possível perceber nos vários métodos, 

técnicas ou processos apresentados anteriormente a aplicação de ambas as 

técnicas de modelagem para a criação e a materialização dos vestuários. 

Conforme apontado por Ribeiro e Barcelos (2012), a grande maioria 

das indústrias de moda ainda não costuma ter o hábito de aproveitar os recortes de 

tecidos que sobram após as peças das coleções serem fabricadas. Esse 

comportamento implica que o destino de descarte dos resíduos têxteis acaba sendo 

feito diretamente na natureza. 

Considerando isso, Ribeiro e Barcelos (2012) defendem que a 

modelagem Zero Waste seria uma boa alternativa para a redução desse 

desperdício, tendo sempre como foco a sustentabilidade. 

Para Perez e Martins (2012, p. 3), a modelagem Zero Waste “consiste 

em técnicas de modelagem que objetivam reduzir ou mesmo eliminar o desperdício 

de tecido decorrente do encaixe e corte”. 
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Por meio de tantos avanços técnicos como conceituais, a modelagem 

Zero Waste adota técnicas diferentes do habitual e possui aspectos diferenciados, já 

que utiliza toda a extensão do tecido. Nesse caso, os moldes não necessitam ser 

totalmente cortados pois se encaixam como partes de um quebra-cabeça, 

incorporando à roupa pedaços do tecido que normalmente seriam removidas e 

descartados como excesso. (BRIGGS-GOODE; NORTHALL; ENTING, 2011; JACK, 

2012). 

 

 

2.7 A IMPORTÂNCIA DO SEGMENTO DE ROUPAS DE FESTA NA MODA 
 

 

O conceito de moda está diretamente ligado ao desenvolvimento e ao 

progresso da sociedade sob diversos aspectos. Dessa maneira, para entender 

melhor esse contexto basta observar a evolução dos trajes que foram usados em 

cada época. As mudanças nas características do vestuário ao longo das décadas 

apresentam um interessante panorama dos costumes, do comportamento e dos 

valores que eram preservados pelas pessoas dentro da sociedade. 

No século XIX, os vestuários para festas eram produzidos de forma 

manual, com a maior parte da demanda de serviços para costureiras e modistas 

originada pela clientela formada por mulheres. As peças de roupas eram 

confeccionadas sob medida e de acordo com as preferências estabelecidas pela 

própria cliente. 

[...] as roupas eram feitas por costureiros que apenas reproduziam aquilo 
que as senhoras apresentavam, seja a partir de revistas ou bonecas de 
moda, a partir dos tecidos trazidos também por elas. Ou seja, a cliente fazia 
parte da decisão da peça, não se tratava ainda de uma roupa desenvolvida 
por um profissional, mas sim de uma roupa onde a cliente tinha participação 
na “criação”. (MEDEIROS E VICENTINI, 2012). 

Foi a partir dessa época que surgiu o papel do criador de moda, na 

figura de Charles Frederick Worth (1825-1895), considerado como o pai da Alta 

Costura (Figura 30).  
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Figura 30 – Charles Frederick Worth e suas criações 
Fonte: JaqueSou Tendências (2015) / Victorian Days (2015). 

 

De acordo com o site História da Moda (2008), Worth foi o primeiro 

costureiro a se projetar diante dos demais costureiros da época, “se permitindo 

exercitar sua capacidade criadora e vendo suas roupas despertarem o desejo de 

várias consumidoras. 

Os vestidos de Worth iriam estar nas toilletes das mais prestigiadas 
senhoras da Europa, fazendo com que logo se tornasse uma das mais 
prestigiadas casas de Alta Costura da França. Um dos grandes méritos de 
Worth foi associar as evoluções tecnológicas, advindas da Revolução 
Industrial, à produção de vestidos de luxo em série, com um sistema de 
produção extremamente dinâmico para a época. Chegava a produzir em 
média de 6.000 a 7.000 vestidos ao ano, para a Europa e Estados Unidos. 
Em sua primeira maison, em sociedade com Otto Bobergh, chegou a ter 
quase 1.200 funcionários, estabeleceu o conceito de produção fabril e o de 
algumas profissões como a de modelista. (HISTÓRIA DA MODA, 2008). 

Segundo o site História da Moda (2008), a origem dos desfiles também 

está associada à imagem de Worth, já que em 1858 ele foi o primeiro costureiro a 

reunir suas clientes mais importantes para apresentar uma nova coleção de 

vestidos. Suas roupas também foram as primeiras a trazer a ideia da marca 

registrada, com a presença da etiqueta da maison nas suas peças. 

Conforme o site História da Moda (2015), o termo Alta Costura teve 

origem na França e sua função consiste na preservação de “técnicas artesanais de 

corte e costura”, o que representa que as peças acabam sendo feitas sob medida, 
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desenvolvidas por meio da moulage e com costuras e bordados feitos todos à mão, 

sem nenhum processo de máquina envolvido para a confecção da roupa. 

O Sindicato da Alta Costura existe desde 1868 em Paris e foi criado por 
uma associação de artesãos. É essa câmara que determina quais as grifes 
podem usar o termo Alta Costura (Haute Couture), que é um sinônimo de 
excelência de trabalho. Não é fácil fazer parte desse grupo seleto [...]. 
Atualmente, 34 grifes fazem parte da casa, sendo os membros 
permanentes: Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier e 
Givenchy. Estes citados são os únicos que podem ter o termo Alta Costura 
associado ao nome, pois mantém sede em Paris. (HISTÓRIA DA MODA, 
2015). 

De acordo com o site História da Moda (2015), os demais membros 

que fazem parte do Sindicato da Alta Costura constituem-se nos membros 

“correspondentes” – que representam perfeitamente a Alta Costura em seus países 

com um endereço oficial – e os membros “convidados” – que fazem um prêt-à-porter 

de luxo com know-how de Alta Costura. 

Em 2004, o estilista Ocimar Versolato chegou a fazer parte do 

Sindicato da Alta Costura como membro convidado, mas foi desligado logo em 

seguida por não manter as qualidades exigidas pelo Sindicato em suas coleções 

posteriores. Atualmente, Gustavo Lins é o único brasileiro que participa desse grupo 

(Figura 31). 

 

 

Figura 31 – Modelos da coleção Haute Couture Outono-Inverno/2013-14, de Gustavo Lins 
Fonte: Fashion-Spider (2015). 
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Durante décadas o uso da terminologia Alta Costura foi bastante 

difundido no Brasil para designar roupas de festas luxuosas feitas sob medida para 

mulheres da alta sociedade. Contudo, é importante salientar que no Brasil o conceito 

de Alta Costura não existe, pois o que se entende é que as roupas de festas mais 

sofisticadas acabam sendo classificadas como vestuários do prêt-à-porter de luxo ou 

roupas sob medida de luxo. 

Em entrevista à Almeida (2014), o historiador João Braga afirma que 

não existe a expressão “estilista de Alta Costura” no meio da moda. O termo correto 

a ser utilizado é “costureiro”. Apesar de no Brasil essa terminologia ser utilizada mais 

para designar uma pessoa que apenas opera a máquina de costura, em Paris, ser 

chamado de “couturière” representa o máximo de prestígio.  

Nessa mesma entrevista, Braga reforça que no Brasil muitos 

profissionais de moda continuam utilizando a expressão Alta Costura até hoje, 

mesmo sabendo que isso é incorreto. Ele atribui esse fato por ainda não se ter 

inventado uma expressão que simbolize a moda brasileira de luxo. Com relação a 

isso, algumas especulações em torno do assunto trazem como proposta o uso da 

expressão “Alta Costura brasileira”, mas por enquanto isso ainda se encontra em 

nível de discussão entre os diversos estudiosos da área. 

Incorreto ou não, quando se trata de roupas de festas de luxo no Brasil, 

é quase impossível deixar de vincular a expressão Alta Costura nos trabalhos de 

alguns dos mais renomados estilistas da história da moda brasileira, tais como 

Denner (1937-1978) e Clodovil (1937-2009). 

Segundo Gabai (2014), Dener Pamplona de Abreu começou sua 

carreira cedo, “em uma época em que estar na moda significava seguir à risca as 

tendências européias”. Com seu talento e ousadia, Denner “destacou a 

personalidade das brasileiras em uma Alta Costura cheia de cores, alegria e 

elegância” (Figura 32). 

Desde o começo, o estilo de Dener chamou a atenção das mulheres da alta 
sociedade. Seu primeiro trabalho na boutique Casa Canadá foi um vestido 
para a esposa de um famoso político, Sarah Kubitschek. O estilista gostava 
de destacar a individualidade de cada mulher, valorizando seu corpo. Para 
ele, mais importante que estar na moda era ter personalidade. E mais 
importante que lançar tendências, era consagrá-las. (GABAI, 2014). 
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Figura 32 – Denner e suas criações 
Fonte: Constanza Who? (2014). 

 

Outro estilista brasileiro cujo a expressão Alta Costura está associada 

ao seu nome é Clodovil Hernandes. De acordo com o site M de Mulher (2009), a 

carreira de Clodovil começou cedo, aos 16 anos de idade, quando na época 

desenhou onze modelos de vestidos de festas em folhas de caderno comum. Seus 

croquis logo chamaram a atenção de uma gerente de loja no centro de São Paulo, 

que comprou seis desenhos para que pudesse confeccionar os modelos e colocá-los 

à venda. 

Segundo Cordeiro (2015), Clodovil tinha a capacidade de aprender um 

corte ou arremate apenas com a observação, sendo capaz de criar outras formas 

para confeccionar as roupas. Com essa criatividade conseguiu projetar o seu nome 

na Alta Costura no Brasil, com sua grife sendo prestigiada por um grupo seleto de 

mulheres ricas (Figura 33). 
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Figura 33 – Criações de Clodovil e ao lado de Marisa Woodward com um de seus modelos 
Fonte: M! Portais da Moda (2015). 

 

Do seu ateliê, em São Paulo, localizado na Rua Oscar Freire, saíam apenas 
vestidos sofisticados para serem usados em eventos de alta classe, 
exclusivos em sua maioria. Suas peças enalteciam a feminilidade, com 
bordados e tecidos nobres. Seus desfiles eram realizados no próprio ateliê, 
presenciados por um pequeno grupo de mulheres que se destacavam na 
mídia e na alta sociedade. "O Brasil, assim como qualquer país, pode ter 
uma alta costura, desde que haja uma elite", declarava o estilista em muitas 
entrevistas. (CORDEIRO, 2015). 

Da mesma forma que Denner, Clodovil consolidou o seu nome como 

um dos estilistas mais importantes da Alta Costura de luxo brasileira nos anos de 

1960 e 1970. O trabalho desses dois estilistas é tão representativo, que até hoje 

várias empresas especializadas no segmento de roupas de festas ainda se deixam 

influenciar na estética sofisticada e glamourosa bem semelhante aos modelos 

lançados por eles há décadas atrás (Figura 34). 
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Figura 34 – Vestido confeccionado pelo estilista Arthur Caliman  
Fonte: Arthur Caliman (2016). 

 

Assim como os demais setores, o segmento de roupas de festas 

sempre desempenhou um importante papel na construção e na evolução da história 

da moda, em especial da moda brasileira. 

Mesmo sendo um mercado mais direcionado – que na maioria das 

vezes é constituído por ateliês menores em que a produção em grande escala não é 

o fator predominante – é importante também que as empresas desse segmento 

compactuem dos mesmos princípios de sustentabilidade que vêm sendo adotados 

pelas empresas de maior porte em nosso país. 

Só assim, a moda festa brasileira conseguirá atingir uma evolução na 

inovação estética de seus trajes, com base nos conceitos e nas diretrizes que regem 

as práticas sustentáveis no nosso planeta. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 
 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2006, p. 53), a “indução é um processo 

mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente 

constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes 

examinadas”. Dessa maneira, no raciocínio indutivo “o objetivo dos argumentos é 

levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas 

quais se basearam”. 

Para Severino (2007, p. 119), a pesquisa qualitativa proporciona que 

várias metodologias possam ser articuladas ao mesmo tempo, considerando que 

esse tipo de abordagem faz referência mais a seus fundamentos epistemológicos do 

que propriamente a especificidades metodológicas. 

De acordo com Gil (2006, p. 43), as pesquisas do tipo exploratória têm 

como principal finalidade “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores”. Conforme o autor, “de todos os tipos de pesquisa, estas 

são as que apresentam menor rigidez no planejamento”. 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de 
pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 
explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis. (GIL, 2006, p. 43). 

No caso da pesquisa experimental, o delineamento consiste em 

determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de 

influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a 

variável produz no objeto. (GIL, 2006, p. 66). 

Considerando esses parâmetros, o presente estudo se caracteriza 

como uma pesquisa de raciocínio indutivo, tendo uma abordagem qualitativa de 

análise, e delineada por meio de métodos de caráter exploratório e experimental. 
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3.2 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
 

 

Para Gil (2006, p. 128), o questionário apresenta uma série de 

vantagens em sua aplicação. Algumas dessas vantagens se constituem em atingir 

um número maior de pessoas em uma região geográfica mais dispersa, gerar 

menores gastos com o recrutamento de pessoal especializado para que possa 

aplicá-lo, garantir o anonimato dos participantes da investigação e permitir que as 

pessoas respondam o questionário no momento em que acharem mais conveniente. 

Além dessas vantagens, o questionário ainda facilita o tabulamento 

após a coleta de dados, já que as informações podem ser analisadas por meio 

gráficos com índices percentuais de comparação. 

Considerando esses aspectos, o instrumento de coleta de dados 

adotado nesse estudo se constituiu de um questionário de múltipla escolha, com 10 

(dez) perguntas elaboradas em linguagem objetiva, que foi aplicado pessoalmente 

junto às pessoas que se enquadraram no perfil do público alvo da marca e da 

coleção de vestuários de festa desenvolvida nesse trabalho. 

   

 

3.3 DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
 

 

Uma vez que a abordagem dessa investigação estabelece um foco 

qualitativo de análise, entende-se que a aplicação do questionário pode ser 

sistematizada sobre um grupo que não, necessariamente, implique na adoção de 

métodos estatísticos para a análise dos dados coletados. 

Dessa maneira, o objeto desse estudo foi delimitado em um grupo de 

15 mulheres, na faixa etária entre 35 e 45 anos, pertencentes à classe B, residentes 

em cidades da região norte do Paraná, tais como Apucarana, Arapongas, Rolândia, 

Maringá, Londrina, entre outras. 

Como característica principal de consumo, as participantes tem como 

perfil o hábito de adquirirem vestuários para ocasiões especiais como casamentos, 

formaturas, aniversários, dentre outros, em empresas especializadas no ramo, como 

os ateliês de roupas de festas sob medida. 
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3.4 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

A pesquisa foi estruturada com base no seguinte roteiro: 

1ª etapa – pesquisa bibliográfica, com o estudo do estado da arte do 

tema escolhido por meio de livros, artigos, revistas, sites e outros tipos de fontes de 

consulta; 

2ª etapa – pesquisa exploratória de campo, com a aplicação do 

questionário junto às agentes participantes enquadradas no perfil do público alvo. 

3ª etapa – pesquisa experimental, com o desenvolvimento de testes na 

construção das estruturas de vestuários com a aplicação do Zero Waste, 

viabilizados por meio das técnicas de modelagens plana e tridimensional (moulage). 

4ª etapa – registro documental, com a descrição das informações do 

projeto em monografia acadêmica. 

 

 

3.5 REGISTRO DAS SOBRAS DE TECIDO 

 

As imagens a seguir mostram o descarte de tecidos produzido por cada 

peça e que em cada caso será estudado a melhor maneira de utilização dessas 

sobras. 
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Figura 35- Sobra de cetim com elastano 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 36- Sobra de shantung com elastano 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 37- Sobra de renda com elastano 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 38- Sobra de organza cristal 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 39- Sobra de malha emborrachada 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 40- Sobra de voil plissado 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

As informações obtidas por meio da aplicação do questionário, que 

continha 10 perguntas, sendo todas de múltipla escolha, foram analisadas e os 

resultados são representados em gráficos para melhor compreensão. 

 

 

1- Você possui o hábito de comprar mais roupas de festa em: 

_____________________________________ 

 
Gráfico 1: Questão 1- "Você possui o hábito de comprar mais roupas de festa em:" 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Análise da questão 1: De acordo com a pesquisa, observa-se que a 

maioria das mulheres compraram suas roupas de festa em lojas multimarcas e lojas 

de marca própria. Muitas optam por não mandar fazer por receio da peça não ficar 

de acordo com a expectativa. 
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2- Qual o valor médio que você costuma gastar na compra de uma 

roupa de festa? 

_____________________________________ 

 
Gráfico 2: Questão 2- "Qual o valor médio que você costuma gastar na compra de uma roupa 
de festa?" 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

Análise da questão 2: De acordo com a pesquisa foi constatado que a 

maioria das mulheres optam pelo valor mais baixo na hora da compra, e as outras 

quando investem em valores um pouco mais altos, não compram sempre. 
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3- Você costuma seguir tendências de moda quando compra uma 

roupa de festa? 

_____________________________________ 

 
Gráfico 3: Questão 3- "Você costuma seguir tendências de moda quando compra uma roupa 
de festa?" 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

Análise da questão 3: Com essa pergunta foi constatado que a grande 

maioria das mulheres opta por seguir as tendências do mercado da moda, não só na 

compra de um vestido de festa, mas na moda em geral. 
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4- Qual o tipo de modelagem que você prefere em sua roupa de festa? 
___________________________________________________________________ 

 
Gráfico  4: Questão 4- "Qual o tipo de modelagem que você prefere em sua roupa de festa?" 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

Análise da questão 4: De acordo com a pesquisa obtida pode-se 

perceber que as mulheres buscam por uma modelagem ajustada que valoriza o 

corpo, mas também simultaneamente uma modelagem mais ampla buscando o 

conforto. 
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5- Quanto ao comprimento das peças você têm preferência por: 

_____________________________________ 

 
Gráfico  5: Questão 5- " Quanto ao comprimento das peças você têm preferência por:" 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

Análise da questão 5: Pode-se concluir que em se tratando de uma 

roupa de festa, as mulheres têm um gosto bem variado quanto ao comprimento, a 

maioria respondeu que usa todos os tipos de comprimentos, que abrange as roupas 

mais longas até o chão, roupas abaixo dos joelhos e acima dos joelhos. 
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6- Quais as cores que você mais aprecia para serem usadas em uma 

roupa de festa? 

_____________________________________ 

 
Gráfico 6: Questão 6- "Quais as cores que você mais aprecia para serem usadas em uma 
roupa de festa? 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

Análise da questão 6: Com essa pergunta pode-se concluir que metade 

das mulheres que responderam a pesquisa preferem cores mais neutras e sóbrias 

como o branco, preto e marrom. 
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7- Quais os detalhes que você mais aprecia para serem aplicados em 

uma roupa de festa? 

___________________________________________________________________ 

 
Gráfico 7: Questão 7- " Quais os detalhes que você mais aprecia para serem aplicados em uma 
roupa de festa? 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Análise da questão 7: Com as respostas referentes a essa pegunta, 

conclui-se uma grande variedade de detalhes que as mulheres apreciam na roupa 

de festa. Em maioria os bordados em pedrarias e em segundo lugar aplicações e 

detalhes em renda. 
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8- Você usaria uma roupa de festa confeccionada com tecidos 

estampados? 

_____________________________________ 

 
Gráfico 8- Questão 8- "Você usaria uma roupa de festa confeccionada com tecidos 
estampados?" 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Análise da questão 8: Com essa questão, conclui--se que a maioria das 

mulheres usariam sem problema uma roupa de festa que tivesse um tecido 

estampado. 
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9- Você considera importante que as empresas que fabricam roupas de 

festa procurem tirar maior aproveitamento dos tecidos na confecção das peças para 

evitar menos descarte de sobras de materiais no meio ambiente? 

_____________________________________ 

 
Gráfico 9: Questão 9- "Você considera importante que as empresas que fabricam roupas de 
festa procurem tirar maior aproveitamento dos tecidos na confecção das peças para evitar 
menos descarte de sobras de materiais no meio ambiente?" 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

Análise da questão 9: Com essa pergunta conclui-se que a maioria das 

mulheres tem uma preocupação com o meio ambiente, valorizando esse assunto, 

como opção na hora da compra de um vestido de festa, em que a empresa 

fabricante tinha cuidados com o meio ambiente. 
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10- Se uma marca oferecesse uma roupa de festa com uma estética 

diferenciada da que você costuma ver no mercado e que atendesse aos seus 

anseios, quanto a mais você estaria disposta a pagar por esse produto? 

___________________________________________________________________ 

 

Gráfico 10: Questão 10- "Se uma marca oferecesse uma roupa de festa com uma estética 
diferenciada da que você costuma ver no mercado e que atendesse aos seus anseios, quanto 
a mais você estaria disposta a pagar por esse produto?" 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

Análise da questão 10: Apesar das mulheres acharem interessante a 

proposta da roupa de festa atrelada a valorização do meio ambiente, a maioria delas 

ainda não está disposta a pagar muito mais por esse produto. 
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4 DIRECIONAMENTO MERCADOLÓGICO 

 

 

4.1NOME DA EMPRESA 

 

 

A empresa recebe a razão social de PaulAlcântara, que representa o 

nome da proprietária da empresa tentando gerar uma nova identidade no mercado. 

 

 

4.1.2 PORTE DA EMPRESA 

 

A empresa se enquadra nas definições, de acordo com o SEBRAE, 

como uma microempresa, usando o número de funcionários e a receita bruta anual 

como critério de classificação. A microempresa se define por aquela com fatura  

anual de até R$60.000,00 ou mensal de até R$5.000,00, não ter participação em 

outra empresa como sócio ou titular e ter no máximo um empregado contratado que 

receba o salário-mínimo ou o piso da categoria. O Micro Empreendedor Individual 

(MEI) será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais 

(Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL) 

 

 4.1.3 MARCA 

 

 

A marca PaulAlcântara surgiu para atender um mercado de moda festa 

feminino inserindo uma proposta diferenciada, a fim de valorizar o meio ambiente e 

atentar as outras marcas para a importância dessa proposta.  

A logo da marca não possui uma fonte já existente, foi desenvolvida 

manualmente utilizando retângulos e curvas.  
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 Figura 41- Logomarca 
 Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

4.1.4 CONCEITO DA MARCA 

 

 

A marca foi criada para abordar uma técnica sustentável relacionada 

ao mercado de roupas de festa femininas. Após uma breve pesquisa de mercado, foi 

possível perceber que dificilmente se encontra uma roupa de festa com a aplicação 

do conceito da técnica Zero Waste. A marca PaulAlcântara busca trazer ao mercado 

peças luxuosas e exclusivas que se diferenciem da moda festa atual. 

 

 

4.1.5 SEGMENTO 

 

 

O segmento feminino da marca PaulAlcântara é roupa de festa sob 

medida, com uma linha de produtos em que se predomina a elegância, sofisticação 

e exclusividade. 

As  roupas são direcionadas para mulheres que frequentam lugares 

luxuosos, casamentos, jantares beneficentes e outros tipos de eventos especiais. 
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4.1.6 DISTRIBUIÇÃO  

 

 

A distribuição dos produtos da marca PaulAlcântara através do site 

será viabilizada por meio de serviço terceirizado, como correio, via aérea e 

transportadora.  

O prazo para que o pedido chegue ao cliente vai depender da peça 

escolhida e do tempo para confecção se for feita sob medida.  

Para as peças confeccionadas diretamente no atelier, o prazo será 

combinado diretamente de acordo com as visitas e provas da cliente. 

 

 

4.1.7 CONCORRENTES DIRETOS 

 

 

Não foi possível identificar nenhum concorrente direto. Por outro lado, 

alguns estilistas podem ser considerados como eventuais concorrentes indiretos, por 

oferecerem um produto com estética semelhante à adotada pela empresa. 

  
 

 

4.1.8 CONCORRENTES INDIRETOS  

  

 

A estilista Lethicia Bronstein possui seu atelier em São Paulo. Já criou 

looks para atrizes, modelos e cantoras. Sua marca busca valorizar o perfil da mulher 

moderna que deseja um estilo marcante. 
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Figuras 42,43,44- vestidos da estilista Lethicia Bronstein 
Fonte: Lethicia Bronstein (2016). 
 
 
 

O atelier de Patricia Bonaparte fica em um charmoso prédio em 

Ipanema, Rio de Janeiro. Ela desenha vestidos de noiva e festa sob medida e prêt-

a-porter, para mulheres que buscam looks exclusivos, sofisticados e diferenciados. 

 
 
 

Figuras 45,46,47- vestidos da estilista Patricia Bonaparte 
Fonte: Patricia Bonaparte (2016). 

 
 
 

 

4.1.9 SISTEMA DE VENDA  

 

Por ser uma empresa de pequeno porte, conta apenas com o escritório 

localizado juntamente ao atelier, para assuntos administrativos, na cidade de 

Apucarana - Paraná. 
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4.1.10 PONTOS DE VENDA  

 

 

As vendas serão feitas através do atelier e on-line, pela loja virtual. 

Assim, tem como objetivo atingir um maior número de pessoas e atendê-los com a 

maior qualidade possível.  

O site da loja virtual irá fornecer todas as informações de forma clara e 

detalhada ao cliente, facilitando seu acesso. Os aplicativos Facebook, Instagram e 

WhatsApp também serão usados para contato direto com a cliente, em caso de 

dúvidas, além das atualizações e postagens de novos produtos. 

 

 

 

 

Figura 48- Simulação da fachada do atelier 
Fonte: Adaptado de Casa Abril (2016). 
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Figura 49- Simulação do interior do atelier 
Fonte: Adaptado de UOL (2016). 

 

 

4.1.11 PREÇOS PRATICADOS  

 

 

Os valores referentes aos produtos à venda no site irão variar entre 

R$400,00 a R$3.000,00. Os parâmetros para estabelecer esses valores se baseiam 

nas respostas referentes à pesquisa do público alvo, que averiguou quanto a mais 

as mulheres estariam dispostas a pagar por um produto diferenciado no segmento 

de roupas de festa. 

 

 

4.1.12 PLANEJAMENTO VISUAL E EMBALAGEM  

 
O cartão de visita possui linhas retas para transmitir a solidez da marca 

e curvas para representar a suavidade dos produtos fabricados pelo atelier. 

Representa o sofisticado, o luxuoso e atual. 
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Figura 50- Cartão de visita 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 51- Caixa e sacola 
Fonte: Adaptado de Weedings for Brides (2016). 

 

Por conta das vendas online, a loja irá disponibilizar embalagens em 

caixas personalizadas com o nome da marca, em material resistente como o 

papelão duro, protegendo o produto de qualquer dano durante o transporte. 

 

 

4.2 PÚBLICO ALVO  

 

 

 

4.2.1 PERFIL DA CONSUMIDORA 

 

 

Mulheres na faixa etária de 35 a 45 anos, pertencentes à classe B, 

muito vaidosas e ligadas às tendências de moda. Gostam de estar sempre muito 

bem vestidas, frequentam lugares como shoppings, desfiles, eventos beneficentes e 

gostam muito de viajar.  
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Frequentam a academia para a prática de exercícios físicos, levam os 

filhos na escola e outras atividades semanais.  Algumas trabalham em seu próprio 

negócio, outras vivem da renda de seu marido.  

Saem para jantar uma vez na semana com seu companheiro e nos 

finais de semana se reúnem com as amigas para lanches e conversar. 

 

 

Figura 52- Público Alvo 
Fonte: Inter Jornal (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

4.3 PESQUISA DE TENDÊNCIAS 

 

 

4.3.1 MACROTENDÊNCIAS  

 

 

A macrotendência Natureza Botânica busca tons mais exóticos, 

vibrantes, enérgicos unidos a um ar misterioso encontrado nas folhas, flores e 

vegetais. Através de formas e cores da natureza se busca diferentes interpretações 

estéticas, que variam desde o romantismo até a modernidade.  

Pode-se observar nas cartelas de imagens, a presença dos tons 

pastéis e de rosa relembrando a ideia do romantismo, enquanto que a modernidade 

está sobreposta em tons mais violáceos e profundos. 

 

 

Figura 53- microtendência Natureza Botânica 

Fonte: Musa da Moda (2016). 
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4.3.2 MICROTENDÊNCIAS  

 

 

A diretora de passarela da WGSN, Lizzy Bowring, listou várias 

tendências desfiladas na semanas de moda. Algumas delas são: 

Slip Dress é um vestido sensual, que tem um toque acetinado e lembra 

aquela charmosa camisola dos anos 90. 

 

 

 

                    Figura 54- Slip Dress 
                    Fonte: The Teen Gossip (2016). 
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Top bardot que dá total foco nos ombros, ganha decotes retos e 

recortes estratégicos. 

 

 

 

                                Figura 55- Top Bardot 
                                Fonte: Listit (2016). 
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Túnicas práticas e leves, também funcionam como saias. 

 

 

 

Figura 56- Túnica 
Fonte: UOL (2016). 
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5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

 

 

5.1 DELIMITAÇÃO DO PROJETO  

 

 

5.1.1 NECESSIDADES FUNCIONAIS 

 

 

O projeto visa atender um público feminino seletivo, oferecendo 

produtos para eventos elegantes como casamentos e festas, levando sempre em 

consideração a elegância e a qualidade dos materiais, mantendo a característica da 

marca em cada peça. 

 

 

5.1.2 NECESSIDADES ESTÉTICO-SIMBÓLICAS  

 

 

Utilização de técnicas de modelagem plana e moulage em conjunto, de 

acordo com os modelos propostos, em estruturas (shapes) muito bem elaborados e 

executados. 

Aplicação de tecidos, detalhes, decotes e recortes diferenciados e que 

atendam ao público de maneira satisfatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

5.2 ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO  

 

 

5.2.1 CONCEITO DA COLEÇÃO  

 

 

O conceito da coleção primavera/verão da marca PaulAlcântara é 

fascinar através da fluidez de movimentos que os tecidos apresentam nos vestidos, 

o brilho e encantamento que as pedras proporcionam, minuciosamente e 

manualmente aplicadas, uma a uma, tornando cada peça única e deslumbrante. A 

coleção propõe que cada roupa seja elaborada a partir da escolha de uma pedra 

preciosa, seguindo detalhes, formas e cores dessa pedra. 

 

 

5.2.2 NOME DA COLEÇÃO  

 

 

A primeira coleção da PaulAlcântara leva o nome de Pedras Preciosas, 

em geral cada produto terá como referências a cor e o estilo de uma pedra preciosa. 

 

 

5.2.3 REFERÊNCIA DA COLEÇÃO  

 

 

A coleção tem como referência os detalhes, estilos, formas e cores das 

pedras preciosas existentes na natureza. 

 

Ágata Azul - Originária do Brasil é a pedra que ativa o processo de cura 

em ferimentos e queimaduras na pele. Os antigos acreditavam no poder da cura e 

riqueza através dela. 
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Figura 57- Pedra Ágata Azul 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 

 

 

Lápis Lázuli - Originária do Chile e Paquistão é a pedra do contato com 

os guardiões espirituais. Era empregada como a pedra da proteção. Ela aumenta as 

energias positivas. 

 

 

 

Figura 58- Pedra Lápis Lázuli 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

Crisoprásio - Originária do Brasil, Índia, África e Rússia, é considerada 

uma das pedras preciosas mais valiosas e rara. Ela é indicada para o coração e 
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circulação sanguínea. Acredita-se que ela protege da magia negra e gera fidelidade 

e harmonia entre os que se amam. 

 

 

         Figura 59- Pedra Crisoprásio 
 Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

 

Fuxita - Originária do Brasil e Colômbia, ela amplia a energia dos 

cristais e facilita sua transferência. Ajuda a valorizar aos outros e a si próprio. Tem 

poder sobre o sangue. 

 

 

Figura 60- Pedra Fuxita 
Fonte: Pedras Preciosas Brasieliras (2016). 

 

 

Sugilita - Originária do Japão e África, representa o amor espiritual e a 

sabedoria. Combate os problemas de visão. 
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 Figura 61- Pedra Sugilita 
 Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 

 

 

Opala Fogo - Originária do Brasil, Austrália e África é considerada uma 

grande captadora e transmissora de grandes energias. Está associada a paz e o 

equilíbrio emocional. 

 

 

 Figura 62- Pedra Opala Fogo 
 Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

 

Obsidiana Negra - Originária do México e Estados Unidos é adorada 

pela sua força curativa. Pedra que penetra em todos orgãos do nosso corpo e é 

indicada para o parto. 
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 Figura 63- Pedra Obsidiana Negra 
 Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

 

Pérola - Originária das regiões quentes dos ambos lados da linha do 

Equador, é considerada protetora das mulheres. Ameniza o stress e protege a 

gravidez. Tem grande poder sobre infecções. 

 

 

 Figura 64- Pedra Pérola 
 Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

Aragonita - Originária da Espanha, México Estados Unidos é conhecida 

como curativa e estimula a conservação. Ajuda em doenças das articulações e 

ossos. 
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Figura 65- Pedra Aragonita 
Fonte: Pedras Preciosas Brasieliras (2016). 
 

 

Kunzita - Originária do Brasil e África, é grande fonte de amor e grande 

resistência ao calor. Tem alto poder no coração. 

 

 

 

         Figura 66- Pedra Kunzita 
         Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 

 

 

Citrino - Originária do Brasil, Uruguai e Rússia é a pedra que traz 

abundância, atrai riquezas e prosperidade e é a pedra da generosidade. Ela tem 

efeito de purificação e fornece luz para a vida. 
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Figura 67- Drusa de Citrino 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 

 

 

Coral - Originária do Mediterrâneo Ocidental, Mar Vermelho e Hawai. 

Sua energia equilibra física e emocionalmente o ser humano, incentiva o amor à 

natureza e aumenta a fertilidade. 

 

 

Figura 68- Pedra Coral 
Fonte: Pedras Preciosas Brasieliras (2016). 
 

 

Cornalina - Originária do Brasil e Uruguai, ela aumenta a coragem, 

disposição e determinação. Ajuda a tratar problemas de infertilidade e impotência. 
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Figura 69- Pedra Cornalina 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 
 

Água Marinha - Originária do Brasil, África e Rússia é considerada a 

pedra da proteção, do amor e do matrimônio. Cura as vias respiratórias, acalma os 

nervos e o sono. 

 

 

Figura 70- Pedra Água Marinha 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

Jaspe Amarela - Originária do Brasil, Ásia e África é considerada a 

pedra de cura pelos índios. Tem efeito curativo nos rins, fígado e vesícula. 
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Figura 71- Pedra Jaspe Amarela 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

Rosa do Deserto - Originária de desertos quentes de algumas áreas 

dos Estados Unidos, considerada um talismã para os jardins e usada para fortalecer 

afirmações. 

 

 

Figura 72- Pedra Rosa do Deserto 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016) 
 
 

Celestita - Originária do Egito, México, Peru e Madagascar, inspira a 

paz infinita do mundo espiritual. Tem efeito calmante e trata problemas nos olhos e 

ouvidos. 
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Figura 73- Pedra Celestita 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

Ônix Negro- Originária do Brasil, Uruguai e Índia é pedra que 

estabelece harmonia entre o corpo e a alma e tem grande poder de produção. 

 

 

Figura 74- Pedra Ônix Negro 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

Cristal - Originária do Brasil, Europa, Ásia e África, tem efeito 

neutralizante contra irradiações, limpa o corpo, o espírito e a alma. 
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Figura 75- Pedra Cristal 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

Olho de Tigre - Originária da África, Austrália, Índia e Estados Unidos, 

tem grande poder de proteção e fortalece as amizades. Tem capacidade curativa 

sobre os ossos. 

 

 

Figura 76- Pedra Olho de Tigre 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

Quartzo Rosa - Originária do Brasil, África e Estados Unidos é pedra 

que traz amor, fidelidade e harmoniza os desejos sexuais. Ela age direto no coração. 
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Figura 77- Pedra Quartzo Rosa 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

Calcita Orquídea - Originária do Brasil e México é a pedra preciosa 

pelo alto teor de cálcio, fortalece e trata os ossos. Ela é armazenadora da luz do sol. 

 

 

Figura 78- Pedra Calcita Orquídea 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

Larimar - Originária da República Dominicana e Bahamas é pedra que 

facilita a comunicação e desperta os sentimentos mais puros. Acalma pensamentos 

de inveja, ciúmes e negatividade. 
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Figura 79- Pedra Larimar 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

Ágata Preta - Originária do Brasil, ela ativa o processo de cura em 

ferimentos e queimaduras na pele, picadas de insetos, dores nas costas e ouvidos. 

Os antigos acreditavam que ela tinha poder da cura e riqueza. 

 

 

 

Figura 80- Pedra Ágata Preta 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

Granada - Originária da América, Europa, África e Ásia, fortalece o 

coração, regula a pressão e circulação. É a pedra guardiã das amizades verdadeiras 

e do matrimônio. 
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Figura 81- Pedra Granada 
Fonte: Pedras Preciosas Brasileiras (2016). 
 

 

 

5.2.4 CORES 

  

 

A coleção "Pedras Preciosas" - Primavera/Verão 2017 apresenta em 

sua cartela de cores, uma variação muito grande de tons, devido à grande 

quantidade de pedras existentes na natureza. 

 

 

5.2.5 MATERIAIS  

 

 

Os tecidos utilizados são leves, delicados e fluídos e alguns como a 

renda representa o alto relevo das pedras e o tafetá que representa a força e 

rusticidade de algumas pedras. A coleção apresenta tecidos como o cetim com 

elastano, voil, tule de malha, renda, chiffon, organza, renda, shantung, lamê e tafetá. 

E alguns modelos terão bordados com pedrarias para dar um brilho especial que as 

pedras representam. 
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5.2.6 FORMAS E ESTRUTURAS  

 

 

A marca PaulAlcântara apostará no resultado da pesquisa de público 

alvo, em que foi apontado a preferência pelas formas tanto mais justas e amplas 

combinadas simultaneamente. 

 

 

 

 

Figura 82- Shapes 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 

 

5.2.7 TECNOLOGIAS  

 

 

As tecnologias que serão utilizadas pela PaulAlcântara na produção 

dos modelos da coleção consistem no uso de maquinários industriais, como reta e 

overloque. E posteriormente as peças vão para o processo manual para a aplicação 

dos bordados. 
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No processo de criação e desenvolvimento será adotado o uso de 

softwares gráficos como CorelDraw e Photoshop na representação das fichas 

técnicas, criação de embalagens, logomarca, cartão de visita, interior e fachada do 

atelier, e processo manual para os croquis de moda. 

As modelagens utilizadas serão tanto a plana como a moulage, 

trabalhadas em conjunto nas peças. 
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5.2.8 MIX DE COLEÇÃO  

 

Produto Referência Quantidade Mix Total 

Vestido Ágata Azul 1 Fashion  1 

Body Lapis Lazuli 1 Vanguarda 1 

Saia Lapis Lazuli 1 Fashion  1 

Vestido  Crisoprásio  1 Vanguarda 1 

Vestido Fuxita 1 Fashion 1 

Vestido Sugilita 1 Fashion 1 

Vestido Opala 1 Vanguarda 1 

Vestido Obsidiana Negra 1 Fashion 1 

Vestido Pérola 1 Vanguarda 1 

Vestido Aragonita 1 Vanguarda 1 

Vestido Kunzita 1 Vanguarda 1 

Vestido Citrino 1 Fashion 1 

Vestido Opala 1 Fashion 1 

Vestido Cornalina 1 Fashion 1 

Vestido Água Marinha 1 Fashion 1 

Vestido Jaspe Amarelo 1 Fashion 1 

Vestido Rosa do Deserto 1 Vanguarda 1 

Vestido Celestita 1 Fashion 1 

Vestido Ônix Negro 1 Vanguarda 1 

Vestido Cristal 1 Vanguarda 1 

Vestido Olho de Tigre 1 Vanguarda 1 

Vestido Quartzo Rosa 1 Fashion 1 

Vestido Calcita Orquídea 1 Fashion 1 

Vestido Larimar 1 Fashion 1 

Vestido Ágata Preta 1 Fashion 1 

Vestido Granada 1 Fashion 1 

Vestido Coral 1 Vanguarda 26 

Total 27 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 



 104 

5.3 PAINEL SEMÂNTICO  

 

 

Retrata a mulher como o centro, a criatura mais importante, a pedra 

mais preciosa de todas. Ela é construída com todas com um mix das cores da 

coleção. 

 

 

Figura 83- Painel semântico da coleção 
Fonte: Adaptado de Wordpress (2016). 
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5.4 CARTELA DE CORES  
 

 

 
Figura 84- Cartela de cores 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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5.4.1 CARTELA DE MATERIAIS  
 

 

Figura 85- Cartela de tecidos 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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6 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS  
 

 

LOOK 01- REFERÊNCIA/ MODELO: ÁGATA AZUL 
 
 

 
Vestido com a parte do busto em tecido degradê, costas em tule 

transparente e saia em renda. 

 

 

 

Figura 86- Geração de alternativa modelo Ágata Azul 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 02- REFERÊNCIA/ MODELO: LAPIS LÁZULI 

 

 

Body em renda com bordado em pedrarias e saia com transparência e 

fenda. 

 

 

 

Figura 87- Geração de alternativa modelo Lápis Lázuli 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 03- REFERÊNCIA/ MODELO: CRISOPÁSIO 
 
 
 

Vestido com tecido estampado e faixas todas drapeadas. 

 

 

 

Figura 88- Geração de alternativa modelo Crisopásio 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 04- REFERÊNCIA/ MODELO: FUXITA 
 
 
 

Vestido em tule com aplicação de predrarias e busto com transpasse. 

 

 

 

Figura 89- Geração de alternativa modelo Fuxita 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 05- REFERÊNCIA/ MODELO: SUGILITA 
 

 

Vestido com corpo e mangas em tecido liso e saia em renda. 

 

 

 

Figura 90- Geração de alternativas modelo Sugilita 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 06- REFERÊNCIA/ MODELO: OPALA 

 

  

Vestido curto por baixo e sobreposição em renda longo por cima com 

fenda frontal. 

 

 

 

Figura 91- Geração de alternativa modelo Opala 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 07- REFERÊNCIA/ MODELO: OBSIDIANA NEGRA 

 

 

Vestido todo em renda com forro em cetim. 

 

 

 

Figura 92- Geração de alternativa modelo Obsidiana Negra 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 08- REFERÊNCIA/ MODELO: PÉROLA 
 
 

Vestido com uma estrutura bem ampla e tecido firme, corpete 

entretelado, saia removível e bordado em pedrarias. 

 

 

 

Figura 93- Geração de alternativa modelo Pérola 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 09- REFERÊNCIA/ MODELO: ARAGONITA 

 

 

Vestido em tecido estampado, abertura nas costas e acabamentos de 

gola e cava em viés. 

 

 

 

Figura 94- Geração de alternativa modelo Aragonita 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 10- REFERÊNCIA/ MODELO: KUNZITA 

 

 

Vestido feito em tule com forro em cetim, aplicação de flores em tecido e bordados 

em pedrarias. 

 

 

 

Figura 95- Geração de alternativa modelo Kunzita 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 11- REFERÊNCIA/ MODELO: CITRINO 

 

 

Vestido com o corpo todo bordado em pedrarias, faixa na cintura em 

tecido drapeado e saia com tecido fluído em camadas. 

 

 

 

Figura 96- Geração de alternativa modelo Citrino 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 12- REFERÊNCIA/ MODELO: CORAL 

 

 

Vestido com decote e recortes, saia leve e bordado em pedrarias. 

 

 

 

Figura 97- Geração de alternativas modelo Coral 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 13- REFERÊNCIA/ MODELO: CORNALINA 

 

 

Vestido com tecido fluído, corpo e mangas drapeadas. 

 

 

 

Figura 98- Geração de alternativas modelo Cornalina 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 14- REFERÊNCIA/ MODELO: ÁGUA MARINHA 

 

 

Vestido com nesgas feitas na parte da saia a partir do joelho e 

acabamentos em viés. 

 

 

 

Figura 99- Geração de alternativa modelo Água Marinha 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 15- REFERÊNCIA/ MODELO: JASPE AMARELO 

 

 

Vestido com busto pregueado, alças assimétricas e saia pregueada 

com fenda. 

 

 

 
Figura 100- Geração de alternativa modelo Jaspe Amarelo 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

LOOK 16- REFERÊNCIA/ MODELO: ROSA DO DESERTO 

 

 

Vestido com decote profundo e pregas, saia fluída. 

 

 

 

Figura 101- Geração de alternativa modelo Rosa do Deserto 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 17- REFERÊNCIA/ MODELO: CELESTITA 

 

 

Vestido com transpasse na frente, recortes na parte da saia com outro 

tecido. 

 

 

 

Figura 102- Geração de alternativas modelo Celestita 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 18- REFERÊNCIA/ MODELO: ÔNIX NEGRO 

 

 

Vestido de um ombro só todo, com corpo e saia em tecido plissado e 

fenda frontal. 

 

 

 

Figura 103- Geração de alternativa modelo Ônix Negro 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 19- REFERÊNCIA/ MODELO: CRISTAL 

 

 

Vestido com a parte do corpo e manga em tule transparente, com 

bordado em pedrarias e saia com abertura na frente.. 

 

 

 

Figura 104- Geração de alternativa modelo Cristal 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 20- REFERÊNCIA/ MODELO: OLHO DE TIGRE 

 

 

Vestido com o corpo e parte da saia em tecido estampado, saia 

sobreposta e aberta em tecido liso. 

 

 

 

Figura 105- Geração de alternativa modelo Olho de Tigre 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 21- REFERÊNCIA/ MODELO: QUARTZO ROSA 

 

 

Vestido com o corpo em tule transparente e na parte do busto 

aplicação em renda e saia godê. 

 

 

 

Figura 106- Geração de alternativa modelo Quartzo Rosa 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 22- REFERÊNCIA/ MODELO: CALCITA ORQUÍDEA 

 

 

Vestido de um ombro só com manga longa, e saia com outra metade 

sobreposta. 

 

 

 

Figura 107- Geração de alternativa modelo Calcita Orquídea 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 23- REFERÊNCIA/ MODELO: LARIMAR 

 

 

Vestido de manga curta com o corpo em tule e saia godê. 

 

 

 

Figura 108- Geração de alternativa modelo Larimar 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 24- REFERÊNCIA/ MODELO: ÁGATA PRETA 

 

 

Vestido com corpo de duas cores e saia com pregas. 

 

 

Figura 109- Geração de alternativa modelo Ágata Preta 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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LOOK 25- REFERÊNCIA/ MODELO: GRANADA 

 

 

Vestido com decote profundo e recorte estratégico na cintura e saia 

godê. 

 

 

 

Figura 110- Geração de alternativa modelo Granada 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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6.1 ANÁLISE E SELEÇÃO JUSTIFICADA DAS ALTERNATIVAS 

 

 

6.1.1 Look 02 - Aspectos contemplados. 
 

 

 

 

 

Funcionais/Ergonômicos- O vestido é composto por um body de renda 

ajustado ao corpo mas que não compromete os movimentos. Possui bordados 

manuais em pedrarias douradas remetendo aos detalhes da pedra Lápis Lázuli. A 

saia fica na altura, cortada no godê e costurada em um tecido com transparência e 

fluidez. Possui também uma fenda na coxa esquerda. 

 

Estéticos/Simbólicos- O decote em "V" valoriza o colo da mulher e a 

saia com transparência deixa essa mulher sexy e confiante. 
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6.1.2 Look 03 - Aspectos contemplados 

 

 

 

 

 

Funcionais/Ergonômicos- O vestido é confeccionado com um tecido 

degradê em tons de verde. Apresenta uma faixa toda drapeada no busto, e outras 

faixas que se entrelaçam entre o busto, ombro e cintura. 

 

Estético/Simbólicos- Os elos que unem as tiras umas às outras 

representa a força e confiança de uma mulher. 
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6.1.3 Look 06- Aspectos contemplados: 

 

 

 

Funcionais/ergonômicos- O vestido tem seu corpo todo em renda, um 

forro de cetim por baixo bem mais curto deixando as pernas a mostra. E possui uma 

fenda na parte frontal. 

 

Estético/simbólicos- A transparência valoriza a feminilidade da mulher 

sem deixá-la vulgar. 
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6.1.4 Look 08- Aspectos contemplados: 

 

 

 

 

Funcionais/ Ergonômicos- O vestido é confeccionado em shantung, a 

calda representa a concha onde mora a pérola, com suas camadas e volume. E o 

bordado enriquece a roupa deixando ela elegante e preciosa. 

 

Estético/Simbólicos- O corpete tomara que caia valoriza o colo da 

mulher e o bordado enriquece a roupa, fazendo com que a mulher sinta-se 

poderosa. 
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6.1.5 Look 09- Aspectos contemplados: 

 

 

 

Funcionais/Ergonômicos- O vestido apresenta uma tecido diferenciado 

como se remetesse uma estampa mas que se funde ao fundo liso da roupa. O 

vestido tem um recorte nas costas mas não muito grande para não comprometer os 

movimentos. 

 

Estético/Simbólicos- O vestido segue a linha do corpo, justo em cima e 

abre a partir da altura da coxa valorizando as curvas da mulher. 
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6.1.6 Look 10- Aspectos contemplados: 

 

 

 

 

Funcionais/Ergonômicos- O vestido tem um decote profundo, a alça se 

cruza nas costas. O tecido é um tule que possui leveza, caimento e fluidez. 

 

Estético/Simbólicos- O decote contorna e define os seios, valoriza o 

corpo feminino e a saia tem caimento mais leve sem marcar a parte de baixo do 

corpo. 
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6.1.7 Look 12- Aspectos contemplados: 

 

 

 

 

Funcionais/Ergonômicos- O vestido possui a parte de cima toda 

drapeada, com  mangas caídas abaixo do ombro e uma fina alça para sustentar o 

vestido. possui uma faixa na cintura em um tom mais forte que a cor predominante 

do vestido e a saia tem um caimento bem leve. 

 

Estético/simbólicos- Esse vestido remete a um ar de romantismo, com 

modelagem e estrutura bem leves e fluídas. 
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6.1.8 Look 13- Aspectos contemplados: 

 

 

 

 

Funcionais/Ergonômicos- O vestido é feito em voil para dar fluidez, 

possui aberturas laterais na região da cintura, um decote em "V" e bordados em 

pedrarias em volta do decote e recorte da cintura. 

 

Estético/Simbólicos: Os recortes na cintura e decote profundo 

contornam as curvas da mulher, valorizando seu corpo e os bordados exaltam o 

brilho pertencente à mulher que usa este vestido. 
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6.1.9 Look 16- Aspectos contemplados: 

 

 

 

 

Funcionais/Ergonômicos- Vestido com decote profundo, possui o busto 

e recorte da cintura todo elaborado em pregas, a saia faz um leve pregueado na 

região da cintura. A parte de cima das costas também é todo elaborado em pregas. 

 

Estético/Simbólicas- O recorte proporcionado pelo decote valoriza o 

colo da mulher e o recorte da cintura contorna e afina essa região, deixa a mulher 

mais esguia. 
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6.1.10 Look 18- Aspectos contemplados: 

 

 

 

 

Funcionais/Ergonômicos- O vestido é no modelo de um ombro só, o 

tecido é um voil plissado, possui uma fenda generosa na parte da frente da saia. 

 

Estético/Simbólicos- A fenda no vestido mostra as pernas da mulher 

que se sente poderosa e o tecido plissado dá um volume aos seios e a cintura é 

bem marcada. 
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6.1.11 Look 19- Aspectos contemplados: 

 

 

 

Funcionais/Ergonômicos- A parte de cima do vestido é confeccionado 

em tule transparente e parte do busto e mangas bordados com pedrarias, a parte de 

baixo é composta por uma calcinha estilo hot paint mas que não representa uma 

peça separada, faz parte do vestido, em cima dela com uma abertura frontal, uma 

saia franzida em tule branco. 

 

Estético/Simbólicos- Apesar da parte de cima ter manga longa e a 

parte de baixo ser curta, os tecidos leves interagem entre si, não comprometendo o 

visual da peça e esse look remete a uma noiva, que foge dos padrões de um 

casamento formal, é uma noiva atual, ousada e moderna. 
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6.1.12 Look 20- Aspectos contemplados: 

 

 

 

Funcionais/Ergonômicos- O vestido é feito com tecido estampado em tons 

terrosos, possui uma saia sobreposta que proporciona um diferencial ao modelo. 

 

Estético/Simbólicos- Esse vestido tem um comprimento mais curto, 

deixando as pernas à mostra, marca bem a cintura e a saia sobreposta não dá 

volume aos quadris. 
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6.2 FICHAS TÉCNICAS 

 

 

Figura 111- Ficha técnica modelo Kunzita (folha 1) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 112- Ficha técnica modelo Kunzita (folha 2) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 113- Ficha técnica modelo Kunzita (folha 3) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 114- Ficha técnica modelo Lápis Lázuli (folha 1) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 115- Ficha técnica modelo Lápis Lázuli (folha 2) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 116- Ficha técnica modelo Lápis Lázuli (folha 3) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 117- Ficha técnica modelo Ônix Negro (folha 1) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 118- Ficha técnica modelo Ônix Negro (folha 2) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 119- Ficha técnica modelo Ônix Negro (folha 3) 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 



 153 

 

Figura 120- Ficha técnica modelo Cristal (folha 1) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 121- Ficha técnica modelo Cristal (folha 2) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 122- Ficha técnica modelo Cristal (folha 3) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 123- Ficha técnica modelo Aragonita (folha 1) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 124- Ficha técnica modelo Aragonita (folha 2) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 125- Ficha técnica modelo Aragonita (folha 3) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 126- Ficha técnica modelo Pérola (folha 1) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 127- Ficha técnica modelo Pérola (folha 2) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 128- Ficha técnica modelo Pérola (folha 3) 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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6.3 PRANCHAS VISUAIS: 

 

 

 

Figura 129- Prancha visual Kunzita 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 130- Prancha visual Lápis Lázuli 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
 
 
 

 
Figura 131- Prancha visual Cristal 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 132- Prancha visual Aragonita 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 
 
 

 
Figura 133- Prancha visual Ônix Negro 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 134- Prancha visual Pérola 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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6.4 LOOKS CONFECIONADOS: 
 
 
 

 
Figura 135- Look confeccionado 01 
Fonte: Autoria Própria (2016). 
 
 
 

 
Figura 136- Look confeccionado 02 
Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 137- Look confeccionado 03 
Fonte: Autoria Própria (2016). 
 
 
 

 
Figura 138- Look confeccionado 04 
Fonte: Autoria Própria (2016). 
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Figura 139- Look confeccionado 05 
Fonte: Autoria Própria (2016). 
 
 
 

 
Figura 140- Look confeccionado 06 
Fonte: Autoria Própria (2016). 
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6.5 DOSSIÊ ELETRÔNICO: 
 
 

 
 
Figura 141- Site página inicial 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 142- Site página da coleção 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 143- Site página conceito da coleção 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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6.6 CATÁLOGO: 
 
 
 
 

O catálogo foi impresso à laser com laminação brilho, papel de 

gramatura 120 e páginas unidas por encadernação Hot Melt. A inspiração para o 

catálogo foi retratrar as modelos usando jóias preciosas de acordo com as cores e 

pedras de cada look. Os vigilantes presentes nas fotos tem o intuito de representar 

proteção e cuidados às modelos. A primeira página do catálogo contém a estação a 

qual pertence a coleção e a página final informações a respeito da produção e 

montagem do catálogo. 

 
 
 
 

 
Figura   144- Capa da frente e contracapa e primeira folha do catálogo 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura  145- Segunda e terceira folhas do catálogo 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 
 

 
Figura  146- Quarta e quinta folhas do catálogo 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 147- Sexta e sétima folhas do catálogo 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 
 

 
Figura 148- Oitava e nona folhas do catálogo 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura  149- Décima e décima primeira folhas do catálogo 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 
 

 
Figura  150- Décima segunda e décima terceira folhas do catálogo 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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Figura 151- Décima quarta e capa de trás do catálogo 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 
 
 
 
6.7 PLANEJAMENTO DO DESFILE: 
 
 
 
 
6.7.1 MAQUIAGEM E CABELO: 
 
 
 

As modelos irão usar maquiagens suaves, para não carregar o visual e 

valorizar as roupas da coleção. O penteado será um coque para deixá-las elegantes 

e não comprometer a visualização das peças. Três looks tiveram o aproveitamento 

da sobra do tecido utilizada na própria peça e três deles terão as sobras utilizadas 

em acessórios para cabelo. 
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Figura 152- Maquiagem 
Fonte: Autoria própria (2016). 
 

 
 
 
 

 
Figura 153- Penteado 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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6.7.2 TRILHA SONORA:  
 
 
 

A música escolhida para o desfile é Run the World (Girls) da cantora 

Beyoncé, a escolha  remete a força que as mulheres representam, o poder que elas 

podem exercer e sua determinação. A música tem um total de 4 minutos e cinquenta 

segundos, tempo suficiente para que todas as modelos desfilem para o público 

presente. 

 
 
 
6.7.3 SEQUÊNCIA DE ENTRADA PARA O DESFILE: 
 
 

O primeiro look será o vestido Kunzita, o segundo look será o body e saia 

Lápis Lázuli, a terceira entrada é do vestido Cristal, a quarta entrada será do look 

Aragonita, a quinta modelo a entrar é do vestido Ônix Negro e o último look é o 

vestido Pérola. 

 

 

Figura 154- Sequência do desfile 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inspiração que buscada  para a realização desse trabalho e escolha 

deste tema está relacionado ao interesse pela área de moda. Atuando a algum 

tempo na criação e confecção de roupas de festa, senti a necessidade de abordar a 

técnica do conceito Zero Waste, a fim de conscientizar o maior número de pessoas 

que  consiga atingir, mostrando o valor de uma técnica, tão importante ao meio 

ambiente. 

Será abordada a técnica do conceito Zero Waste em minhas criações 

de forma diferenciada, as empresas que já desenvolvem essa técnica introduzem 

essa técnica já na modelagem, para que quando a peça seja cortada já seja 

montada sem desperdício, o modo como abordei foi que, a roupa seja cortada com a 

modelagem normal, e que no final do corte, as sobras sejam agregadas à roupa em 

recortes e detalhes diferenciados. Até o presente momento o resultado obtido foi 

satisfatório quanto ao que era buscado em relação ao processo de desenvolvimento 

de parte teórica e prática.  
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QUESTIONÁRIO PARA PÚBLICO ALVO 

 

Idade Profissão Renda Média Mensal 

   

 
 
1. Você possui o hábito de comprar mais roupas de festas em: 
(   ) Ateliês de roupas sob medida          (   ) Lojas de marca própria 
(   ) Lojas multimarcas     (   ) Internet     (   ) Outros: _______________ 
 
 
2. Qual o valor médio que você costuma gastar na compra de uma roupa de festa? 
(   ) Até R$ 1.500,00                                                     
(   ) Entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00     (   ) Entre R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00 
(   ) Entre R$ 2.500,00 e R$ 3.000,00     (   ) Acima de R$ 3.000,00 
 
 
3. Você costuma seguir tendências de moda quando compra uma roupa de festa? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
 
4. Qual o tipo de modelagem que você mais prefere em sua roupa de festa? 
 

 

(   ) Modelagem mais ajustada 

 

(   ) Modelagem mais ampla 

    

 

(   ) Modelagem 
simultaneamente ajustada e 
ampla 

 (   ) Outros: _______________ 

 
 
 
5. Quanto ao comprimento das peças você têm preferência por: 
(   ) Roupas mais longas até o chão    (   ) Roupas abaixo dos joelhos 
(   ) Roupas acima dos joelhos            (   ) Uso todos os tipos de comprimentos 
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6. Quais as cores que você mais aprecia para serem usadas em uma roupa de festa? 
(Pode assinalar mais de uma alternativa) 
(   ) Cores neutras e sóbrias (ex.: branco, preto, marrom, etc) 
(   ) Cores em tons pastéis (ex.: nude, palha, bege, etc) 
(   ) Cores alegres e vibrantes (ex.: vermelho, laranja, pink, amarelo, etc) 
(   ) Cores modernas e arrojadas (ex.: azul, verde, lilás, etc.) 
(   ) Cores metalizadas (ex.: prata, dourado, néon, etc) 
 
 
7. Quais os detalhes que você mais aprecia para serem aplicados em uma roupa de festa? 
(Pode assinalar mais de uma alternativa) 
(   ) Recortes estratégicos   (   ) Bordados em pedrarias     (   ) Decotes diferenciados 
(   ) Detalhes em rendas     (   ) Elementos assimétricos     (   ) Outros: _______________ 
 
 
8. Você usaria uma roupa de festa confeccionada com tecidos estampados? 
(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Não tenho opinião sobre o assunto 
 
 
9. Você considera importante que as empresas que fabricam roupas de festas procurem tirar 
maior aproveitamento dos tecidos na confecção das peças para evitar menos descarte de 
sobras de materiais no meio ambiente? 
(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Não tenho opinião sobre o assunto 
 
 
10. se uma marca oferecesse uma roupa de festa com uma estética difererenciada da que 
você costuma ver no mercado e que atendesse aos seus anseios, quanto a mais vc estaria 
disposta a pagar por esse produto? 
(   ) Pagaria de 10% a 30% a mais do valor que costumo pagar 
(   ) Pagaria de 30% a 50% a mais do valor que costumo pagar 
(   ) Pagaria de 50% a 70% a mais do valor que costumo pagar 
(   ) Pagaria acima de 70% a mais do valor que costumo pagar 
 
 
 

 

 


