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a Malharia Ipanema completa
30 anos de história. E para
comemorar essa data, nada melhor do
que presentear pessoas como você, que
construiu essa trajetória conosco. ⠀
Acompanhe nossas redes sociais e veja
tudo que preparamos para este mês!

@malhariaipanema
www.malhariaipanema.com.br
(61) 3701-8800

escola de moda,
negócios
e criação,
FASHION CAMPUS.

Moda e criatividade andam de mãos dadas aqui na Malharia
Ipanema. Neste mês de aniversário, convidamos alguns
proﬁssionais da FASHION CAMPUS para apresentar lives sobre
tecido, corte, costura, colorimetria, consultoria de imagem,
redes sociais e muito mais... ⠀
⠀
@fashioncampuscurso

MATRÍCULA
AQUI

www.escoladenegociofc.com.br
(61) 99419-4568

FICHA
TÉCNICA
Autores: Bernardo Vieira | Rhanna Novakoski | Érika Souza
Referências conteúdo, fotos e dados:
unsplash.com
wgsn.com
fashion-for-future.com
mercadizar.com
consumidormoderno.com.br

CONTEXTO
ATUAL

CENÁRIO
DA PANDEMIA
O jeito que vemos e consumimos moda já vinha se transformando a um tempo; com a
chegada do covid-19 e a quarentena, esse processo acabou sendo acelerado.
Assim como todo ponto de mudança fashion, como as guerras mundiais, a nova pandemia
vem nos direcionando para um consumo repensado, focado no slow fashion e no conforto;
ideal para se passar um dia em casa comodamente.
Com esse tempo a mais em seus lares, os consumidores tornam-se mais suscetíveis a
captar informações e estão mais atentos à marcas que seguem um viés sustentável em
seus pilares, de modo que também estejam em apoio e se posicionem sobre discussões
sociais como feminismo e movimentos anti-racistas.

Entender esses novos hábitos de
compra pode ser a diferença entre
o crescimento e a estagnação.

MUDANÇAS
INEVITÁVEIS

Consumidores cada vez mais exigentes e politizados exigem posicionamentos em favor dos
valores sustentáveis e responsáveis.
Com a chegada da indústria 4.0, novos perﬁs de consumidores surgiram. Ainda mais conectados
e com acesso instantâneo à informação, eles se tornaram mais exigentes e rigorosos com os
produtos e serviços que utilizam. Agora, os consumidores são protagonistas de suas escolhas,
reconhecem e reivindicam sua individualidade. Uma das mudanças mais marcantes nesse novo
perﬁl de consumidor é a preocupação com o meio ambiente e, consequentemente, a cobrança
pela sustentabilidade.
Os millennials e a geração Z têm exigido cada vez mais que marcas e empresas tenham em vista
práticas sustentáveis, se posicionem e estejam comprometidos com esses valores.

MARKETING

PERSONAS
E GERAÇÕES
Persona é a representação ﬁctícia do cliente ideal de uma
marca, um produto.
Ela é baseada em dados reais sobre comportamento e
características demográﬁcas dos clientes, assim como suas
histórias pessoais, motivações, objetivos, desaﬁos e
preocupações.
O primeiro passo, então, é entender quais são as gerações e
como elas se comportam.

COMO
DEFINIR?

Gerações são um grupo de pessoas nascidas em um determinado
período e que, por isso, compartilham alguns valores, traços
comportamentais e visões de mundo similares.
Geralmente, o tempo correspondente a uma geração é de
aproximadamente 20 anos.
Baby Boomers: acima de 60 anos.
Geração X: 37 à 59 anos.
Geração Y ou Millennials: 22 à 36 anos.
Geração Z: 9 à 21 anos.
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9 - 20
ANOS

GERAÇÃO DE TRANSIÇÃO: mudança dos paradigmas de individualismo e desempenho (muito importantes para a geração Y). Os membros da geração Z
estão transformando a sociedade atual ao mesmo tempo em que o mundo digital está mudando os indivíduos dessa geração. Esses jovens passam o seu
tempo de lazer de forma diferente, têm diferentes percepções sobre relacionamentos, contatos, conversas e aprendizados. Essa visão diferenciada reﬂete em
seu desempenho no mundo do trabalho. Criando um novo movimento de paradigma da COLABORAÇÃO.
GERAÇÃO C: termo usado para descrever um grupo que se importa profundamente com a criação, curadoria, criatividade, colaboração, conectividade e com a
comunidade. Supera o conceito de XYZ e leva à outro patamar de construção de público e deﬁnição de comportamento.
★
★
★
★
★

CRIATIVOS: enquanto os Y são criativos com utilização de recursos, a geração Z usa a criatividade desde sempre, pela facilidade do acesso.
COMUNICATIVOS: contribuem massivamente na troca de informação no mundo, mas é uma comunicação digital, uma comunicação assíncrona baseada na troca de dados em rede e não no olho no olho. Comunicação social não é tão desenvolvida.
CUSTOMIZAÇÃO: se não encontra como desejam, eles criam.
COLABORAÇÃO: enxerga a colaboração como ﬁm, motivo e objetivo das coisas. Acreditam na colaboração como o propósito de todas as formas de
negócio.
CULTURAL: multiculturais, que transitam entre várias culturas dentro do país e mundiais também.

DIVERSIDADE: é a geração mais diversiﬁcada até hoje e, por sua natureza, desaﬁa os estereótipos, odeia rótulos e tem uma noção mais ﬂuida de identidade
e de gerações.
PROPÓSITO: acreditam que eles e as marcas podem (e devem) criar um mundo melhor. Para esses consumidores conscientes, a sustentabilidade e o
propósito impulsionam a escolha (ou não) de uma marca.
CONTEÚDO: com pais obcecados por imagens e redes sociais, cultivar um estilo de vida visual é uma prioridade. Eles olham cada vez mais para a loja não
apenas como um local para tirar fotos e compartilhar imagens, mas também como uma ferramenta física para ajudá-los a criar conteúdo, o que, por sua vez,
lhes dá status valioso na mídia social. Porém, com novos olhares mais maduros e mais conscientes.
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FILHOS DO DIVÓRCIO: primeira geração que começou a viver com “várias” regras - casa do pai, da mãe, dos avós. E a maioria vê as mães e pais como
referência e heróis das suas vidas, num contexto mais real e racional. Relações disfuncionais com os pais.
MULTIRREFERENCIAL: aprenderam que regras mudam de acordo com o ambiente que estão, transformando-os em pessoas e proﬁssionais mais resilientes.
EMPREENDEDORES: a maioria arriscou empreender desde cedo, porque sabem que podem contar com os pais - principalmente ﬁnanceiramente - se algo der
errado. *Em um cenário mais classes AB. Eles não tem medo da mudança.
ANSIOSOS E DEPENDENTES DIGITAIS: cresceram no auge das mudanças de tecnologias, ascensão da internet, redes sociais e boom do culto à imagem.
INDIVIDUALISTAS: o paradigma da geração Y é o individualismo - querem mostrar que são “sozinhos” em uma sociedade de constante mudança.
CAPACIDADE DE RECURSOS + BUSCA PELO DESEMPENHO
SAÚDE: os millennials buscam marcas, produtos e serviços que ofereçam opções alinhadas com o discurso de qualidade de vida e saúde, muito presente nessa
geração. Desde alimentos à serviços diversos.

Y

EXPERIÊNCIA DIGITAL: exigentes e digitais, buscam experiências compartilháveis nas redes sociais. Partindo do espaço físico até o produto em si. “Apetite
social”: desejo de fazer parte de um grupo social, e se sentir exclusivo/importante nele.

22 - 36
ANOS

AUTO-REALIZAÇÃO PESSOAL: Os millennials estão abandonando os indicadores tradicionais do sucesso, mudando o foco para novas noções de realização
pessoal. Para essa geração, viver com um propósito (sonhos, objetivos, personalidade), ao invés de correr atrás de sucesso, está levando a um resgate dos
prazeres básicos, rituais cotidianos e a um empoderamento através da educação.

CONSTRUÇÃO DE MEMÓRIAS: as experiências são “moeda social” para o consumidor geração Y. O status se mede cada vez menos pelo que você possui e mais
por onde você está, com quem está e o que está fazendo. E se isso não for postado no Instagram, simplesmente não aconteceu.

A SOCIEDADE DA
INFORMAÇÃO.
MULTIREFERENCIAL E
MULTITAREFAS
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37 - 59
ANOS

GERAÇÃO DE TRANSIÇÃO: estão no meio de 2 novas gerações, são os jovens dos anos 80 - geração perdida.
Nasceram em período que as famílias começaram a mudar, casais se divorciando, porém, muita pressão social ainda.
CÉTICA: com a crise do petróleo, uma série de jovens entram no mercado sem emprego, e o curso superior não fazia diferença porque os
empresários focavam em quem estava a mais tempo no mercado. Além disso, a maioria dos integrantes da Geração X cresceu durante um
período no qual a sociedade não prestava muita atenção nas crianças, mas sim nos adultos. Eles cresceram tendo que se virar e desenvolver
formas de lidar com as mudanças na sociedade.
BUSCA POR SEGURANÇA: viveu muitos abalos e busca estabilidade, segurança. Para esta geração, não há uma carreira sequenciada, mas uma
carreira diversiﬁcada. Eles são capazes de se mover lateralmente e suas carreiras são mais ﬂuidas, com grandes especializações além de
serem grandes líderes.
Apenas 40% dos integrantes da Geração X aﬁrmaram comprar por impulso (em comparação a 83% da Geração do milênio ou Y). De acordo
com Forrester, 82% da Geração X pesquisa os produtos ou as empresas antes de comprar.
CONSUMO COMPORTAMENTAL: não nasceram na era digital, mas adotaram um logo da internet e não utilizaram as mesmas janelas do
mesmo jeito que a Geração do Milênio. Cerca de 59% procuram os produtos ou lojas on-line antes de comprá-los.
TEMPO: não gostam de desperdiçar tempo, precisam de informação mais direcionada, eﬁciente e organizada - não importa o canal.
RECONHECIMENTO: os nascidos nesta geração são ávidos viajantes, ﬁéis às marcas, receptivos aos estímulos digitais e são considerados os
membros mais produtivos da força executiva.
TRADIÇÃO: a mentalidade da Geração X, de que a família vem em primeiro lugar, se traduz nas vendas. No estudo, 62% dos participantes
aﬁrmaram que gastam mais tempo e dinheiro com os outros do que com eles próprios. As campanhas multigeracionais dialogam bastante
com a Geração X.
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CRIADORES DE NOVAS CULTURAS: Uma de suas contribuições mais marcantes foi o fortalecimento dos movimentos culturais e sociais, que
buscavam evoluir o feminismo, os ideais de liberdade e os movimentos civis a favor dos negros.
COMPETITIVOS: O nome baby boomer refere-se aos “ﬁlhos do ‘baby boom’”, a explosão demográﬁca ocorrida no contexto do pós-Segunda
Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Baby boom, em tradução literal, signiﬁca “explosão de bebês”. Por
essa razão, sua infância e adolescência foram uma época marcada pela competição, característica marcante da geração.
LÍDERES ESTÁVEIS: Nos dias de hoje, com idades que variam entre 58 e 72 anos, os Baby Boomers ocupam cargos ﬁxos e estáveis. Eles
preferem ser reconhecidos pelo seu tempo de experiência do que por sua capacidade de inovação, e tudo isso está intrinsecamente ligado ao
momento da economia que viveram.
CONVENIÊNCIA: Essa geração está redeﬁnindo a aparência da meia-idade e está optando por gastar em produtos e serviços que ofereçam
conveniência, prazer ou ambos. Que conﬁar nos parceiros que busca e praticidade no desenvolver de projetos.
LUXO: A conveniência está gerando gastos com comida - os boomers pagarão por experiências de luxo. O vinho é uma categoria de
crescimento, mas as marcas devem se concentrar em enfatizar a qualidade sobre a quantidade.
RENASCIMENTO PROFISSIONAL: Alguns se encontram no renascimento proﬁssional como mentores e consultores uma possibilidade de
contribuir com sua experiência para as gerações mais jovens, sem sofrer com as pressões dos cargos executivos.
QUALIDADE: Assim como apresentam preferências à estabilidade proﬁssional, os Baby Boomers geralmente também aplicam essa
característica ao comportamento de consumo. Preferem marcas estabelecidas no mercado, de qualidade comprovada, mesmo quando um
pouco mais caras.

REDES
SOCIAIS
Quem não é visto, não é lembrado!
Você precisa ter redes sociais da sua marca, que
também serão poderosos canais de comunicação e
venda.
Mas o que fazer?
Saiba agora como ter presença digital!

USUÁRIOS
MENSAIS
NO MUNDO
A população brasileira é estimada
em 201,1 milhões habitantes.
Desse total, 139,1 milhões já são
usuários da internet, segundo
levantamento da Digital in 2018 –
We are social e Hootsuite.

Dados 2018/2019

RESUMINHO
IMPORTANTE
SOBRE O
FACEBOOK

Anda se falando muito sobre a “queda” do Facebook, mas o que acontece na verdade,
é um movimento natural dos mais jovens usuários para o Instagram, prioritariamente.
O Facebook CONTINUA sendo poderoso.
Independentemente do seu negócio, é extremamente provável que você irá
encontrar alguém na rede que se interessa pelo seu produto/serviço.
O algoritmo desenvolvido pelo Facebook, chamado edgerank, é que decide o que será
mostrado na sua linha do tempo após estudar o que é relevante para você, em geral
se baseando no tipo de conteúdo que você e seus amigos consomem diariamente.
Hoje essa integração é entre Face e Insta.
Isso muitas vezes nos dá a sensação de que estamos perdendo algo ou em outras
vezes que deixamos de participar de discussões porque simplesmente não sabíamos
delas. Mas, na verdade, o Facebook está ﬁltrando o que é relevante - considerando
tudo que curtimos e seguimos.
As reações do Facebook, assim como o botão de curtir, surgiram como forma de
medir o impacto de um conteúdo em um usuário.
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★ A média de usuários ativos no Instagram
diariamente é de 498 milhões; sendo
que temos no mundo 1 bilhão de
usuários e 7,7 bilhões de pessoas;
★ A média de usuários ativos no Stories
diariamente é de 290 milhões;
★ O Instagram é utilizado por 52.1% das marcas;
★ A média de fotos postadas diariamente é de
95 milhões em todo mundo;
★ 32% de toda a Internet mundial está no Instagram;

COMO
USAR?

OBJETIVOS
Saber seus objetivos com clareza também te
ajudará a selecionar e postar conteúdos
relevantes. Escolha, não saia falando de
tudo. Escolha uma especialidade, um foco e claro, tudo isso vai gerar muito conteúdo.
ESTILO
Não é só uma questão de ﬁltros: ter um
estilo deﬁnido, que dialogue com seu
cliente, é uma maneira de garantir que sua
estética seja sempre consistente. Tipos de
fotos, ﬁltros, forma de falar, conteúdos.

COMO
USAR?

LEGENDAS
O Instagram permite que você insira até
2.200 caracteres no texto que acompanha
suas postagens, mas o ideal aqui é ser
objetivo: texto demais pode incomodar
seus seguidores.
HASHTAGS
As hashtags são os famosos símbolos (#)
que permitem que os usuários pesquisem e
descubram posts de um determinado
assunto. O Instagram permite que você
insira até 30 hashtags por post, mas não
exagere.

COMO
USAR?

DIVERSÃO X PROFISSIONALISMO
O Instagram é perfeito para para
compartilhar momentos mais divertidos e
informais do dia a dia. Isso mostra quem você
é, seus momentos de informalidade.
Mas não exagere: seu perﬁl ainda deve ser
proﬁssional. Saiba manter o equilíbrio
entre esses dois tipos de imagens.
NADA de fotos muito íntimas ou mostrando
demais da sua vida em casa. O mesmo vale
para posicionamento político, social e/ou
sobre assuntos polêmicos.

COMO
USAR?

SIGA OUTRAS CONTAS
Siga perﬁs de marcas inﬂuentes da sua área, e
usuários que interagem constantemente com
seu perﬁl — isso mostra que você está
prestando atenção nos seus seguidores ﬁéis.
ENGAJE COM SEU PÚBLICO. CURTA,
COMENTE, RESPONDA, FAÇA STORIES
PERGUNTANDO O QUE ACHAM
Criar um engajamento com seu público é
essencial para humanizar sua marca e mostrar
aos seus clientes que você se importa.
Compartilhe elogios e comentários fofos.

O QUE É ESSE TAL

EN
GA
JA
MEN
TO ?

De forma prática é: atrair, seduzir, cativar, induzir, comprometer-se,
dedicar-se, investir.
Todos essas palavras se encaixam muito bem nas estratégias que devem ser
usadas para promover sua marca no Instagram. Mas, a que mais simpliﬁca o
conceito é: INTERESSE.
Relacionando com marketing é gerar interesse. Fazer com que o
público DESEJE seguir você, compartilhar e curtir seus conteúdos.
Ele é calculado com a soma das interações (likes, comentários, save post,
compartilhamentos - dividido pela quantidade de seguidores), assim você
tem a sua TAXA DE ENGAJAMENTO.
Você pode calcular por post e conteúdo, ou de maneira geral, através de
algumas plataformas.

EMPREENDEDORISMO

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
Há alguns anos o conceito de Transformação Digital vem sendo propagado por pesquisas,
estudos de consultorias e por empresas de tecnologia que vendem soluções na área.
O grande objetivo de digitalizar os processos e ter uma visão global da empresa em uma base
consolidada de dados, permitindo muito mais do que o trabalho remoto, é a integração total
do negócio com novos canais, novos clientes e novas oportunidades.
Mas, de repente, a pandemia forçou as empresas a comprimir grande parte da digitalização no
espaço de dias ou de poucas semanas.
Uma quarentena, com a maioria dos trabalhadores obrigados a ﬁcar em casa, fez com que o
trabalho remoto fosse imprescindível nos segmentos de atuação em que isso era possível.

PLATAFORMAS

BIG
DATA

POR ONDE
COMEÇAR?
ECONOMIA

ISOLAMENTO

DESAFIOS

CANAIS DE VENDA

NEGÓCIOS
DIGITAIS
PÓS PANDEMIA

ESTRUTURA
FÍSICA
NOVO
“NORMAL”
NOVA FORMA DE
CONSUMIR

Identiﬁque as dores dos clientes

POR ONDE
COMEÇAR?

Identiﬁcar a dor do seu cliente é mais que necessário, é essencial. Ou seja,
descubra realmente o que seus consumidores desejam e precisam. Será que você
está ofertando o produto da melhor maneira? Ou então, seu serviço prestado
atende de fato as necessidades dos clientes?

Identiﬁque as oportunidades de mercado
Para isso, você pode perceber nichos que estão insatisfeitos. Outra sugestão é
conhecer segmentos de clientes com valor aquisitivo menor. Assim, é possível
pensar em soluções mais acessíveis para atender essa demanda.

Crie uma Cultura de Colaboração
É importante lembrar que quem empreende não precisa inovar de forma
totalmente autônoma. Ao contrário, incentivar e participar de uma cultura
colaborativa é essencial. Em muitos casos, quem está na gestão da empresa não
consegue identiﬁcar problemas e pontos de melhoria em todas as áreas.

Faça Experimentos
A experimentação é outro aspecto que pode ajudar muito a fazer uma
transformação digital. Vários negócios disruptivos, como marketplaces, têm como
premissa básica a ideia de testar rápido e aprender rápido.

MODA e PRODUÇÃO

FAZER MODA
O mundo está mudando a um ritmo inédito.
Da moda perfeita para aparecer em telas digitais à transformação da casa
em um hub, estamos incorporando rapidamente novos hábitos e novos
estilos de vida e trabalho.
A pandemia do coronavírus é o maior propulsor global de mudanças dos
últimos tempos, resultando em novos hábitos do consumidor. As
indústrias estão tendo que se adaptar a uma nova realidade, que exige
ﬂexibilidade, resiliência e, acima de tudo, criatividade.

COLORIMETRIA
A colorimetria é uma análise que é realizada com tecidos para descobrir
quais cores valorizam mais a sua beleza natural. Por exemplo, uma cor pode
disfarçar olheiras, manchinhas, imperfeições, assim como, deixar a pele
mais iluminada e mais lisa.
Funciona como se fosse uma luz, então quando essa luz – que seria a cor –
é usada próxima ao rosto, ela vai interferir de forma positiva ou negativa.
Para entender a colorimetria, é preciso conhecer as divisões de cores e
como elas se comportam nos existentes tons de pele.

MAIS COR
POR FAVOR <3

coolhunting
Coolhunting é um termo que tem sua origem na área de marketing dos anos 90. Seu
conceito se resume na observação das pessoas e do mundo, servindo para descobrir e
tentar de certa forma, prever as novas tendências de mercado.
Numa tradução livre, a origem da palavra vem do termo inglês “Cool” que signiﬁca Legal,
Fresco, “na moda”, e “Hunting”, que signiﬁca Caçar, Buscar. Sendo assim, o conceito é a
Busca por algo legal, algo novo, mas a técnica não se resume apenas a isso.
Nos dias de hoje, sua aplicabilidade está associada a diversas áreas de conhecimento,
que vão desde suas raízes mercadológicas na propaganda e marketing, até a psicologia, o
design e a moda. Ai entra a versatilidade de coolhunter. Que precisa ter, ao menos, um
conhecimento básico de múltiplos assuntos atuais, até mesmo para melhor
compreendimento daquilo que está sendo estudado.

consultoria de imagem
A Consultoria de Imagem (ou consultoria de estilo, como alguns preferem) é um conjunto
de ferramentas que aprimoram o estilo sem interferir na personalidade. Eu gosto de dizer
que é a ciência aplicada ao estilo. Com uma pitada de ótica, dá para mudar
completamente a imagem de alguém – e, mais importante, sua autoimagem.
Com análises de tipo físico, coloração e estilo pessoal é possível construir um
guarda-roupa “aliado”. Um armário com itens selecionados e compras certeiras. Roupas
que valorizem e que conversem entre si. Um armário que torne a vida mais prática, ágil,
econômica e dê um upgrade na autoestima.
Nada de ﬁcar com o armário cheio de peças com etiqueta… Nada de descobrir na hora de
sair que a sua peça novinha te deixa abatida ou sem forma… Nada de “não tenho roupa“.
É possível ter um armário compacto, que funcione a seu favor, com roupas que disfarcem
o que você quer esconder e valorizem o que você quer destacar.

CONSULTORIA
DE IMAGEM
A consultoria de imagem se presta a direcionar o olhar de terceiros para
aquilo que você pretende realçar, cristalizando conceitos e ajudando na
formação da sua imagem.
O objetivo desse espaço é trazer elementos da consultoria para o seu dia
a dia e te dar ferramentas para que você construa a imagem que você
deseja.
E além disso, realçar sua personalidade, sua forma de ver o mundo. Sua
forma de ser e sentir.

MODA MASCULINA
No mercado global, o consumo masculino cresce 14% ao ano, e o feminino apenas 8%. Isso
mostra como durante muito tempo os homens foram muito pouco criativos quando se fala em
moda e composições. Mas também, havia pouco mercado direcionado para eles.
Antigamente, quem dominava o mercado da moda eram as mulheres, já que socialmente eram
elas que deviam se preocupar com a beleza. Os homens precisavam apenas trazer o sustento
para as famílias. Um cenário arcaico, mas que era muito forte. Com a ascensão das mulheres
no mercado de trabalho, o desenvolvimento de novos estilistas e marcas voltados para o
público masculino, esse paradigma mudou. Ainda bem!
No clima atual de incerteza e aceleração, não surpreende que a resiliência – a capacidade de
resistir, absorver, se recuperar e se adaptar à adversidade ou à mudança – esteja rapidamente
se transformando em uma prioridade emocional e isso está reﬂetindo na forma como vemos a
moda.

Moda para todos,
sempre.

MODA FEMININA
Parece que, em 2020, tivemos mais motivos para chorar do que para celebrar. O noticiário
insiste em trazer histórias desanimadoras. As redes sociais se tornaram antissociais. Às vezes,
parece que o mundo abandonou a esperança. Mas há mudanças ocorrendo, e em 2022, o
otimismo radical deixará a negatividade para trás, trazendo uma sensação imensa de alegria e
prazer. Algumas pesquisas projetam um futuro pautado desapego, na valorização do manual e
na reﬂexão interna sobre como “consumir moda”.
As pessoas, impactadas pelo momento home ofﬁce, buscarão roupas mais confortáveis. Hoje, já
tem muito se falado sobre passar o dia de pijama ou arrumar-se para ﬁcar em casa e ﬁca mais
evidente a questão do conforto.
O apelo por uma moda mais sustentável também será algo que pode ser visto a partir de agora.
Haverá uma crescente discussão acerca do materialismo, do excesso de consumo e de práticas
comerciais mais responsáveis.

MODA PLUS SIZE
Até 2018, uma fatia de 2,5% dos estabelecimentos em atividade na indústria, produziam numeração
plus size. Movimentando cerca de R$ 2,5 bilhões em vendas anuais. O número parece pequeno, mas
registra um salto histórico de 7,9% entre os anos de 2013 e 2015.
A história desse segmento evoluiu junto com os padrões de beleza. Esses padrões mudam e se
desenvolvem ao longo dos séculos. As mulheres que hoje são consideradas Plus Size já foram o ideal
de corpo feminino em diversos períodos históricos. Durante a Pré História, os corpos voluptuosos,
com seios e quadris grandes eram símbolo de fertilidade e, por isso, os mais idealizados.
Os blogs de moda especializados em Moda Plus Size também vem a todo vapor e se transformaram
em um capítulo importante dessa história. Hoje, a indústria da moda plus size vale bilhões – mais de
US $ 20 bilhões apenas nos EUA- e esse número não para de crescer. Com um mercado tão grande,
não é surpreendente que grandes marcas e grandes corporações estejam começando a explorar o
setor, que embora ainda seja marginalizado recebe cada vez mais atenção.

PRODUÇÃO NA
PRÁTICA
Tecidos, modelagem, corte… por
onde começar, como escolher?

TECIDOS
TIPOS

Ainda que os tecidos sejam muito usados para a confecção de roupas, eles não são os únicos
materiais utilizados na indústria do vestuário. Dentro da diversidade desses substratos, os mais
importantes são:
Tecidos: são os têxteis formados pelo entrelaçamento (malhas) ou cruzamento (tecidos planos)
de ﬁos. Os não-tecidos são formados principalmente por compactação ou colagem.
Couros e peles naturais: são materiais com comprimento, largura e espessura variáveis, oriundos
de animais ou vegetais. Sua característica principal é a costurabilidade e a ﬂexibilidade.
Sintéticos em geral: como os materiais plásticos, emborrachados ou mesmo os chamados couro
ecológicos, são produzidos quimicamente e transformados em produtos assemelhados aos
tecidos.

TECIDOS

como escolher
FASE 1
Devemos olhar os seguintes aspectos dos materiais:
●
●
●
●
●
●
●

Qual é o perﬁl de tecidos que necessitamos em função de nosso público? Qual o custo ideal?
Queremos ﬁbras naturais ou sintéticas? Precisamos de malhas ou tecidos planos?
Vamos usar outros materiais, como plásticos ou couros?
Qual as propriedades físicas necessárias a esses têxteis para que produzam a silhueta e o volume adequados?
Esses têxteis e similares devem ser estampados, receber algum tipo de acabamento especíﬁco ou aplicações e
costuras, como bordados ou nervuras, por exemplo?
Qual a costurabilidade? Temos recursos ou equipamentos para produzir?
O cuidado com o tecido corresponde ao tipo de produto?

FASE 2
Havendo clareza sobre o que se necessita, a busca dos materiais deve partir dos critérios objetivos, que podem
ser organizados em uma tabela. Aspectos secundários, principalmente aqueles que podem ser modiﬁcados sem
alterar as propriedades estruturais (como a cor, por exemplo), podem ser analisados nas etapas ﬁnais.
Sempre se deve considerar, também, que é possível adquirir o tecido na quantidade necessária e no prazo
estipulado, tanto para projetos quanto para a produção.

DEFINA CRITÉRIOS ANTES DE
ESCOLHER UM TECIDO

CORTE
COSTURA
MODELAGEM
O corte é uma etapa muito importante na qualidade ﬁnal de sua peça; dependendo de como foi feito, sua
peça poderá ter um bom caimento ou não - sendo este um dos fatores levados em conta durante o corte.
O caimento de um peça deve se pré-determinado, normalmente realizado no ﬁo reto, o corte pode ser
feito no sentido do viés do tecido, a ﬁm de obter mais movimento e volume, um exemplo desse tipo de
corte é a saia godê.
Assim como o corte, a costura é outra etapa importante na construção de uma peça. Juntamente com a
montagem, são um dos últimos processos na confecção e nelas são decididos os tipos de acabamentos
que serão feitos (costura reta, costura francesa, overloque). Para uma costura de qualidade, são avaliados
pontos como: se a costura está torta ou grosseira, se a linha está aparente, barras e costuras laterais retas
ou retorcidas.

ETAPAS
Modelagem

A modelagem da roupa é deﬁnida com base nos desenhos, feitos em grande parte, por estilistas. No entanto, a
modelagem vai interferir no tecido e detalhes presentes em cada peça, como bolsos, botões e bordados. Nessa
fase também será deﬁnido o tamanho das roupas.

Corte e montagem dos tecidos

Com base nos moldes apresentados, os proﬁssionais do ramo da costura cortam as peças e iniciam o serviço de
montagem. O trabalho é executado com o uso de máquinas proﬁssionais, as quais realizam acabamentos,
bordados e overloques.

Avaliação e prova

As roupas são provadas antes e após a ﬁnalização das peças. Esse momento ocorre para que os ajustes
necessários sejam feitos e a marca avalie o serviço. O acabamento ocorre também para aplicação de acessórios,
botões e zíperes.

Piloto

A peça modelo é conhecida como piloto, a partir dela serão feitas novas reproduções iguais. Assim o cliente
contrata o serviço de costura por quantidades de peças. O procedimento é utilizado por grandes redes de lojas,
setor de uniformes e fabricadas têxteis.

ATENÇÃO NA MODELAGEM
De olho nas proporções
Na moda, as proporções do corpo são alongadas a ﬁm de representar
melhor os modelos que estão acima da média de altura. Devido a isso,
os números tornam-se de oito a dez cabeças de altura. É importante
conhecer seu público para decidir qual a melhor proporção a ser
utilizada.

Decida a melhor pose para o seu croqui
O modelo para seu projeto, chamado de croqui, deve ser elaborado
em uma pose que mostrará os itens da melhor maneira possível. Você
pode mostrar o modelo andando, sentado ou em qualquer outra
posição. Se você estiver começando agora, você pode utilizar a pose
mais comum, que mostra um modelo em pé ou caminhando sobre
uma passarela. Isso é mais fácil de desenhar e permitirá que você
ilustre todos os seus projetos com mais clareza.

ATENÇÃO NA MODELAGEM
Passando do molde para a confecção

O molde deve ser ﬁel ao que você deseja produzir e desenhou. Com base nos seus
croquis, é hora de ampliar as medidas para fazer moldes proporcionais. Aqui é
importante entender qual é o seu público e quais as medidas aproximadas que ele
tem. Você deve deﬁnir se seguirá padrões ou fará algo diferente, um pouco mais
diferenciado.

De olho na escolha do tecido

Na hora de fazer uma modelagem de alguma roupa é preciso ﬁcar atento ao tecido
que aquela peça será confeccionada, já que cada um tem um caimento diferente e
técnicas de corte e costuras particulares.

Escolha do alinhamento

Normalmente, aconselhamos contra linhas simétricas, principalmente no ombro,
criando simetria em linha e mostrando um nível de atenção aos detalhes que,
muitas vezes, não é visto. As listras do corpo continuam ininterruptas através do
bolso e do corte da frente.

PLANEJANDO
UMA COLEÇÃO
PESQUISA DE
COMPORTAMENTO E
MERCADO

PESQUISA
REFERÊNCIAS

PAINÉIS VISUAIS
COM IMAGENS DE
REFERÊNCIA

FORNECEDORES
E CUSTOS

MATERIAIS
CORES E TEXTURAS

TECIDOS,
AVIAMENTOS E
MATERIAIS

MODELO
LOOK
COORDENAÇÃO

DESENHOS
CROQUIS

MIX DE
PRODUTOS E
PAINEL TÉCNICO

PEÇA PILOTO
MODELAGEM
FICHA TÉCNICA

CORTE E COSTURA
BENEFICIAMENTOS

PROTÓTIPO

PRODUÇÃO

ESTUDOS DE
PRODUÇÃO
E CUSTOS

FABRICAÇÃO
TERCEIRIZAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
A quantidade de modelos também é deﬁnida pelas
pesquisas de vendas e de preferências de consumo
do público-alvo para o qual a coleção é destinada.

MIX DE PRODUTO
Os modelos da coleção são organizados em um
painel para que seja possível dimensionar o
tamanho da coleção em termos de quantidade de
peças e possibilidades de coordenação entre elas.

MATERIAIS E CORES
A investigação de materiais e cores para os
modelos também é necessária nesta etapa,
considerando inclusive fornecedores e custos.

MOOD BOARD
A pesquisa referencial e a escolha do
tema que norteia a coleção é
organizada em painéis de imagens
chamados de mood boards, ou painel
temático.

DESENHO DE PRODUTO
Os desenhos devem ser elaborados
de acordo com os volumes, texturas e
caimentos deﬁnidos pela pesquisa
referencial.

é preciso começar a pensar em
novos produtos e experiências.

OBRIGADA

