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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo relacionar a metodologia para o projeto de moda 
proposta pela autora Dóris Treptow, no início da década de 2000 com uma empresa de moda, 
visando apontar como se dá sua utilização na atualidade. Com base na observação de uma 
microempresa de vestuário localizada na região metropolitana de Porto Alegre, pretende-se 
realizar conjecturas entre o planejamento de coleção citado no livro e a realidade produtiva de 

uma pequena empresa de moda. 

Palavras-chave: Metodologia de projeto; moda; microempresa. 

 

Abstract: The present work aims to relate the methodology for the design of fashion proposed 
by the author Doris Treptow, in the early 2000s with a fashion company, seeking to identify how 
is its use today. Based on the observation of a micro clothing located in the metropolitan area of 
Porto Alegre, we intend to conduct conjectures between planning quoted in the book collection 
and the actual production of a small fashion company. 

Keywords: Design methodology; fashion; microenterprise. 

 

Introdução 

Nos últimos anos no Brasil, viu-se um aumento significativo do mercado 
de moda e com isto o avanço dos cursos superiores e técnicos na área. Em 
contraponto, as publicações na área não acompanharam este crescente desde 
o seu início e somente a poucos mais de seis anos os números de literaturas 
na área se intensificaram.   

Nesta linha, poucos títulos eram usados e especificamente para a área 
de desenvolvimento de coleção um título deu origem aos primeiros passos 
estudantis do conhecimento em desenvolvimento de coleções. O livro 
Inventando moda: planejamento de coleção é usado até os dias de hoje, em 
disciplinas de projeto e desenvolvimento de coleções de moda como um 
orientador metodológico. 

Entretanto, se faz necessário estabelecer uma relação deste livro com a 
prática de projetos em design de moda em meio ao mercado atual, visto que as 
empresas diferenciam-se em tamanho e capacidade produtiva e desta forma 
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seria importante evidenciar se esta metodologia se relaciona com uma 
microempresa de vestuário. 

 

Mercado de moda 

Para Feghali e Dwyer (2010) o mercado de moda brasileiro começou a 
avançar nos anos 1960, quando surgiram figurinistas famosos como Alceu 
Penna, Gil Brandão e Denner. Neste período, a moda brasileira deu início à 
exportação de seus produtos. 

Na década seguinte, era reduzido o número de confecções no Brasil. As 
pessoas quando desejavam adquirir uma peça de roupa, se encaminhavam até 
a costureira mais próxima ou então compravam uma revista de moldes e 
confeccionavam o próprio modelo (Feghali e Dwyer, 2010). 

Pires (2002) aponta a década de 1980 como o início dos cursos 
profissionalizantes para o ensino da criação de moda no Brasil, nos estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O surgimento destes cursos 
aqueceu a economia daquele período e motivou a instalação de novas 
indústrias de fiação, têxteis e de confecção de vestuário. 

Palomino (2003) marca os anos 1990 como à abertura do mercado 
brasileiro para as importações de produtos têxteis. Nesse momento, o artigo 
produzido no Brasil perdia espaço para os produtos mais baratos que 
acabavam por seduzir os consumidores. Muitas empresas fecharam e pessoas 
acabaram perdendo seus empregos. 

Entre meados dos anos 1990 e início dos anos 2000 a indústria de moda 
começou a se fortalecer com investimentos em parques fabris, tecnologia e 
investimentos. Além disso, no mesmo período, estilistas brasileiros como 
Alexandre Herchcovth e Fause Haten se tornaram conhecidos fora do país 
através de desfiles realizados em Londres e Los Angeles (PALOMINO, 2003). 

Atualmente, o mercado de moda está em ascensão no Brasil. A maior 
parte da produção está concentrada no sul e sudeste que juntas detêm 86% da 
produção nacional. Em contraponto, o nordeste fica com 12%, mas, no entanto 
este índice vem crescendo, já que esta região tem se expandido por conta do 
aumento de fábricas instaladas nos últimos anos (IEMI, 2007). 

 

O universo da moda é um campo em crescente exploração e muito se 
comenta sobre o grande movimento financeiro promovido pela 
indústria de confecção nacional e sobre a criatividade brasileira nesta 
área, evidenciando um mercado em contínua ascensão. (SANCHES, 
2010, p.289). 
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Segundo dados do IEMI, no Brasil existem mais de 21.000 unidades 
fabris instaladas, sendo que 96% destas unidades são de pequeno e médio 
porte, com uma produção de cerca de 5 bilhões de peças por ano. Para tanto, 
a produção brasileira está entre as dez maiores de vestuário mundial, porém a 
participação no comércio exterior ainda é  pequena, ocupando apenas a 69ª 
posição entre os maiores exportadores de vestuário. A pesquisa mostra 
também que 41% da produção são de moda feminina, enquanto que o 
masculina fica com 35% do mercado.  

Fernando Valente Pimentel, diretor superintendente da Associação 
Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), afirmou em recente 
entrevista que o faturamento da indústria têxtil, até novembro de 2012, chegou 
a US$ 65 bilhões. Já o faturamento do varejo chegou a cerca de US$ 120 
bilhões. A indústria de confecção brasileira é a quarta maior do mundo, 
enquanto a têxtil se encontra na quinta posição.    
 O mercado de moda é dividido em setores para facilitar a confecção, o 
design e a definição de preços. A indústria está segmentada em três divisões: 
moda feminina, moda masculina e moda infantil. A moda feminina é detentora 
da maior produção no mercado cerca de 57%, seguida de moda masculina 
com 24% e por fim a moda infantil que é delimitada por idade e tamanho. 
(JONES, 2005).         
 No Rio Grande do Sul, o ramo do vestuário é composto em sua maioria 
por empresas de micro e pequeno porte. Conforme definição do SEBRAE 
(2005) é qualificada como microempresa aquela que possui até 19 postos de 
trabalho e pequena empresa aquela que tem entre 20 e 99 funcionários.  
 Para Rech (2006) mesmo as micro e pequenas empresas tendo 
desvantagens econômicas e estruturais em relação às grandes empresas, elas 
respondem pela geração e manutenção de 60% dos postos de trabalho. Estas 
empresas, como retratado anteriormente neste estudo, destacam-se ainda pela 
elevada produtividade em relação às confecções de maior porte. 

 

Metodologia proposta por Dóris Treptow para o design de moda 

A indústria da moda possui algumas particularidades, considerando que 
as fases de produção de uma peça de vestuário são fracionadas (RECH, 
2006).  Dependendo de produto a ser produzido, seus detalhes e acabamentos 
podem agregar ou reduzir etapas. Entretanto, o caminho que o produto 
percorre está centrado em etapas de planejamento, pesquisa, 
desenvolvimento, pilotagem e produção. (TREPTOW, 2007). 

 

O processo de transformação da matéria-prima bruta em produto é 
realizado através de etapas sucessivas: desenvolvimento da peça-
piloto (pesquisa, criação e desenho, modelagem, encaixe e corte da 
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peça-piloto, costura da peça-piloto, prova da peça-piloto), produção 
das peças-piloto aprovadas (graduação dos moldes, encaixe dos 
moldes nos enfestos de tecido, corte do enfesto, costura das peças, 
processos de beneficiamento, acabamento das peças,embalagem) e 
comercialização das peças produzidas (varejo, atacado, desfiles, 
editoriais). (FEGHALI e DWYER apud ALVES, 2010). 

 

Baxter (2000) considera o desenvolvimento de produtos uma atividade 
arriscada, que requer interação entre a equipe de gerência e criatividade de 
uma empresa. Assim o desenvolvimento de novos produtos tem de estar 
alinhado ao mercado no qual se propõe atender e ao mesmo tempo as metas 
que a empresa possui e as sua capacidade produtiva.  

Com relação à metodologia de produto para o design de moda, não 
existiam publicações brasileiras na área até o ano de 2003. Neste cenário, 
Dóris Treptow, uma professora do ensino superior de moda do estado de Santa 
Catarina com base em pesquisas individuais, motivada pela escassez de 
material na área, lançou um livro com o propósito de facilitar o acesso a este 
tipo de informação. Nasceu na cidade de Pelotas, ao sul do estado do Rio 
Grande do Sul. Cursou técnico em Estilismo industrial e  posteriormente, 
graduou-se em Administração de empresas, realizou pós-graduação e 
mestrado na área de moda. Atuou em diversas instituições de ensino superior e 
técnico do design de moda no Brasil e atualmente vive nos Estados Unidos 
onde leciona. 

Em 2003, lançou seu livro intitulado Inventando Moda: planejamento de 
coleção com base em pesquisas realizadas para uma disciplina de 
desenvolvimento de coleção que lecionava em uma universidade do estado de 
Santa Catarina. O mesmo, a partir desta data, foi editado por quatro vezes, 
com acréscimo de informações e atualmente encontra-se esgotado. Além de 
ser a primeira publicação específica desta subárea da moda no Brasil, o livro 
Inventando moda possui linguagem didática, de fácil compreensão, visto que 
para melhor entendimento vários exemplos práticos são utilizados na 
abordagem dos conteúdos, bem como ilustrações e gráficos. 

Como mencionado no início deste estudo, o livro é usado atualmente em 
cursos técnicos e superiores de design de moda e estilismo industrial, visto sua 
presença em grande parte das bibliografias em disciplinas de projeto de moda. 
Esta publicação propõe uma metodologia para o desenvolvimento do produto 
de moda, abordando as principais etapas do desenvolvimento de uma coleção, 
esclarecendo nomenclaturas pertencentes ao mundo da moda, além de 
abordar conceitos inerentes a construção de uma marca de moda, a gestão do 
design e ao marketing. 



                                                                                                                             

Em um segundo momento, o livro reporta 
moda, ao desenvolvimento técnico de produto
preenchimento adequado da ficha técnica bem como da necessid
informações de materiais e métodos serem adequadas e 
visando o auxílio ao trabalho posterior do modelista. Por fim, 
uma sugestão para o processo de 
produção já em andamento 

Neste sentido, a figura 1 evidencia a organização da obra:

 

Figura 1: Organização metodológica para a moda

Fonte: Treptow, adaptado pela autora.

   

O desenvolvimento de produto em uma

De acordo com Treptow (2007) a grande indústria de confecção é formada 
por marcas pequenas, que não possuem o status de formadores de opinião.
Como citado no início deste estudo, a
grandes produtoras da moda brasileira, detendo
nacional de vestuário nos seguimentos feminino, masculino e infantil.

Visando relacionar a metodologia do projeto de mod
Treptow (2007) com o processo de produção de uma pequena empresa de 
moda, foi realizada entre os meses de janeiro e março
de parte do desenvolvimento da coleção de uma 
região metropolitana de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul.
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A empresa B é familiar, atualmente tendo pai e filha como sócios. Iniciaram 
a produção de vestuário há vinte anos com o proprietário e um familiar 
confeccionando todas as peças. Atuam até hoje no seguimento feminino, 
produzindo peças voltadas a prática esportiva e roupas direcionadas aos 
compromissos do dia a dia. Possuem três lojas próprias atendendo ao varejo e 
ao atacado. 

Cada etapa do processo de produção acompanhado possui trabalhadores 
com conhecimentos voltados a cada divisão do processo, que podem ser 
desenvolvido na própria fábrica ou então em uma subcontratada. A equipe que 
efetua uma etapa do produto é denominada de célula de produção por estar 
envolvida diretamente com a confecção do mesmo (LIDÓRIO, 2008). Na tabela 
1, consta a organização do trabalho na empresa observada por área e 
atividades desempenhadas com os funcionários responsáveis. 

 
Tabela 1: Organização do trabalho. 

 
Fonte: A autora. 

 
 

O processo de produção nesta confecção de moda pode iniciar de duas 
formas. Na primeira delas, a etapa denominada de criação de produto pode 
ocorrer com base em pesquisas diretas com consumidores que frequentam as 
lojas da empresa, que possui marca registrada. Visando entender as 
preferências do mercado-alvo, um produto pode ser confeccionado atendendo 
um pedido individual.  

A segunda forma se dá através da engenharia reversa, onde um produto 
de outra empresa é adquirido, e posteriormente desconstruído. Back et. al 
(2008) conceitua de algumas formas a engenharia reversa, dentre elas “como 
um processo inverso de conhecimento ou cópia de um produto concorrente”. 
Na empresa B, a modelagem é copiada e a partir desta, outra peça surge.  

Em seguida, ocorre o desenvolvimento técnico do produto onde a peça 
criada ganha detalhes técnicos, através de um desenho planificado com 
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especificações de corte, materiais, medidas, informações referentes aos 
tecidos que deverão ser utilizados e acabamentos. Todos estes aspectos são 
dispostos em ficha técnica.  

 
As fichas técnicas devem ter o conteúdo adequado ao produto 
confeccionado, de forma que atendam às características que têm que 
ser compreendidas e também contenham informações claras e 
precisas para as equipes que desenvolvem a coleção. (CAMARENA, 
2011, p. 263). 

 

Os dados que guiam o processo na Empresa B são inclusos em uma 
folha de trabalho que orientará o processo de modelagem. Esta, no entanto, 
não caracteriza uma ficha técnica individual, pois recebe informações de várias 
peças que serão produzidas e acaba por organizar os processos seguintes. 
Relaciona-se com a metodologia desenvolvida pela autora Dóris Treptow 
(2007), porque tem a mesma função da ficha técnica roteirizada e denominada 
por ela como um documento descritivo de uma peça da coleção, mas, no 
entanto possui um modo de construção similar. 

O processo posterior ao detalhamento técnico é a modelagem. De 
acordo com Souza (2010, p.341) “a modelagem é a técnica responsável pelo 
desenvolvimento das formas da vestimenta, transformando materiais têxteis em 
produtos de vestuário”. A modelagem constrói a criação do produto de moda e 
através dela a criação na forma de anotações e detalhes técnicos desta 
confecção adquirem a terceira dimensão. A folha com as informações técnicas 
oriunda do processo anterior é entendida pelo modelista, que desenvolve a 
modelagem planificada em papel com base nestas informações. 

 Em sua metodologia de trabalho, Treptow (2007) propõe que a 
modelagem plana tenha seus traçados realizados sobre o papel, utilizando uma 
tabela de medidas. A empresa observada realiza a modelagem tendo como 
base para a definição de tamanhos, o manequim do seu mercado consumidor. 

No próximo momento, a peça que foi modelada é cortada pelo mesmo 
profissional que efetuou a modelagem e é costurada por uma costureira no 
chamado processo de pilotagem. Para a realização da costura das peças, a 
empresa conta com quatro costureiras que trabalham em casa e recebem por 
peça produzida, costurando as peças que são cortadas e organizadas na 
confecção. Sanches (2010) destaca a importância dos protótipos de teste para 
a avaliação e a seleção de alternativas para a produção de produtos de moda. 

 Como explicitado na tabela 2, dependendo da peça que é desenvolvida, 
uma destas profissionais é escolhida para o desenvolvimento da pilotagem, 
observando a habilidade de cada profissional.  

 

 



                                                                                                                             

Tabela 2: Habilidade das costureiras.

Fonte: Montagem a autora.

 

Após a conclusão da 
realizada por uma funcionária e acompanhada pel
Este teste visa identificar algum erro oriundo da modelagem ou então certificar
se de que a peça pode ser produzida em grande escala. 
em sua metodologia a necessidade de vestir uma peça piloto visando avaliar 
caimento e conforto da peça. 
apontar defeitos da modelagem que possam 
modelo. Na empresa B, sendo 
volta a profissional da mode
modelista, posteriormente
aprovada, segue para a produção na empresa.

Na produção, primeiramente 
tamanhos que atendem normalmente ao público consumidor de suas lojas.
Segundo Heinrich (2005
que serão produzidos e 
empresa. A empresa citada não possui tabela de medidas própria, mas tem 
controle das peças mais vendidas e 
proprietário por ter experiência de duas décadas na área
quantidade a ser cortada de cada modelo.
(2007) aponta este processo 
visto que a definição dos tamanhos a serem produzidos de
com vendas anteriores da marca.

Assim, foi formulada uma figura que ilustra o processo
desenvolvimento de produto

 

Figura 2: Processo de desenvolvimento de 

Fonte: A autora. 
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apontar defeitos da modelagem que possam comprometer a execução do 

, sendo verificado algum erro ou inadequação, a peça 
profissional da modelagem visando corrigir o erro. Após a finalização da

eriormente a peça retorna ao processo de pilot
segue para a produção na empresa.  

primeiramente a peça tem o molde graduado em vários 
tamanhos que atendem normalmente ao público consumidor de suas lojas.
Segundo Heinrich (2005) a graduação deve ser feita para todos os tamanhos 
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A empresa citada não possui tabela de medidas própria, mas tem 

controle das peças mais vendidas e seus tamanhos correspondentes. 
proprietário por ter experiência de duas décadas na área, define previamente a 
quantidade a ser cortada de cada modelo. No livro Inventando moda

este processo como o primeiro passo da produção das peças
a definição dos tamanhos a serem produzidos deve estar de
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desenvolvimento de produto na empresa B: 
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A empresa citada neste estudo produz peças durante todo o ano, não se 
detendo apenas a produção de coleções para o inverno e verão. Produz em 
paralelo encomendas individuais de clientes, quando estes não encontram nas 
lojas a numeração correspondente ao seu corpo, quando desejam um modelo 
individual ou adaptação de uma peça de outra marca. Frings (2012) denomina 
este método de produção como fabricação por encomenda e o define como o 
mais seguro. As peças são disponibilizadas aos clientes de acordo com a 
produção. Assim, segundo o proprietário da confecção, suas lojas podem ter 
novidades individuas semanalmente. Treptow (2007) afirma que a produção 
pronta-entrega é programada a partir da expectativa de demanda. 

A confecção observada, conforme a necessidade de produção, flexibiliza as 
atividades de seus profissionais, propondo que os mesmos em cada momento 
do desenvolvimento de produto estejam efetuando uma atividade diferente. 
Sabe-se, segundo o proprietário, que isso ocorre pelo número reduzido de 
colaboradores que se contrapõem ao número de peças produzidas.  

O proprietário afirma que um contador foi contratado pela empresa há 
alguns anos e é responsável pelo controle do caixa, compra de matéria-prima e 
pagamentos de fornecedores e funcionários. A confecção adquire materiais 
visando atender aos pedidos realizados nas suas lojas e utiliza os mesmos 
artigos para produzir os produtos direcionados aos clientes individuais sob a 
forma de encomenda. Para eles comprar material reduzido significa diminuir o 
lucro.  

Estabelecendo uma ligação com Treptow (2007), há uma afirmação da 
autora que consiste em colocar a produção mediante pedidos como a mais 
segura para os empresários, pois estes sabem que os produtos em processo 
estão previamente vendidos.  

 

Conclusão 

A metodologia proposta por Dóris Treptow ao escrever seu livro Inventando 

Moda visava facilitar o processo de desenvolvimento de produto e assim 
estabelecer um orientador para o mercado de moda, em ascensão no início 
dos anos 2000, possui uma estreita relação com a empresa de vestuário 
observada para o desenvolvimento deste estudo. 

Este artigo é resultado inicial da pesquisa realizada pela autora que 
pertence a sua dissertação de mestrado, ainda em construção. A partir deste 
trabalho foi possível compreender a relação existente entre o livro inventando 
moda e uma microempresa de vestuário na realização dos processos 
produtivos. Especificamente foi possível relacionar a bibliografia em questão 
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com a empresa B na ordem cronológica de produção estabelecida e também 
nos métodos de organização utilizados na produção, já que esta confecção de 
pequeno porte produz aprendendo na prática as nuances do concorrido 
mercado da moda.  

Mesmo encontrando relações, observou-se que a empresa estudada 
flexibiliza em alguns momentos as atividades dos profissionais e que isso pode 
vir a prejudicar a qualidade dos produtos. Neste sentido, na atividade 
desempenhada pelas costureiras foi verificado que o fato das mesmas 
trabalharem em casa e ganharem por peça produzida interfere drasticamente 
na qualidade da produção, pois algumas peças não são costuradas com a cor 
de linha mais adequada, as bainhas de algumas peças não são simétricas e o 
excesso de linhas não é retirado. 

 A partir do estudo apresentado, abre-se precedente para que novos 
trabalhos sejam desenvolvidos, de modo a atender ao processo produtivo das 
microempresas de moda, de forma simplificada. Entende-se que os erros na 
qualidade dos produtos acontecem nestas confecções pela falta de informação 
e, acredita-se, que estes aspectos possam ser melhorados com uma 
metodologia de desenvolvimento de produtos que seja passível de aplicação e 
futuramente difundida entre os proprietários e colaboradores. 
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