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Resumo

NoâmbitodaunidadecurricularprevistaparaconclusãodemestradodeDesign
de Vestuário e Têxtil, foi concretizado uma estágio de sete meses seguido do
desenvolvimento de um projeto com uma vertente inovadora para a empresa de
DesigndeModaOsBurgueses.

A realização do estágio foi uma importante forma de complementar a
aprendizagemacadémica, criandoumespaçode transição entre a vida estudantil e
profissional,estimulandooreconhecimentodehabilidades,competências,técnicase
interesses, amplificandooconhecimentopráticoeodesenvolvimentocultural.

Os sete meses de estágio foram pautados pelo contributo ativo nos diferentes
projetos concretizados no espaço temporal desta experiência profissional, a
cooperação passou por todas as fases laborais realizadas na empresa, desde da
produção e confeção do figurino para o filme futurista RPG, criação e
desenvolvimentodacoleçãodeinvernoHome,fardamentoparaoclubenoturnoRITZ,
pesquisaecriaçãodaprécoleção, culminandocoma investigação individualparaa
concretizaçãodoprojetoHíbrido.Dentrodosdiferentesprojetosforamaprofundados
e adquiridos novos conhecimentos e metodologias nas diferentes áreas de
intervenção, criação, pesquisa, desenvolvimento e planeamento de coleções,
modelagemeprototipagemdepeças,confeção,etiquetagem,assistênciadeprodução,
pesquisaeinvestigaçãoprática.

Arealizaçãodoprojetoagregadoaoestágiopermitiuodesenvolvimentotécnicoe
criativo em diferentes sentidos, abrindo novas oportunidades no desenvolvimento
profissional.Apossibilidadedeconcretizareimplementarumprojetodirecionadoa
umamarca/empresarealéumfactormotivacionalqueoriginauminteresseextrano
quedizrespeitoaoestudoinvestigativoreferenteaoprojetoque sepretendepropor
àempresa.

Aescolhadoprojetofoirealizadamedianteainformaçãorecolhidanosprimeiros
mesesdeestágio, informaçãoessencialparaoconhecimentodamarca,a fimdedar
respostaàsexigênciasdeummercadocadavezmaiscompetitivo.

OprojetorealizadoparaaempresaOsBurgueses,foiacriaçãodeumacessóriode
modainovadoremultifuncional,intituladocomoHíbrido,esteresultadainvestigação
ativa tendoemcontao temauso,mensageme forma,oobjetodeestudoelaborado
tem como base na sua essência primária, o lenço convencional, a este foram
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acrescentados elementos que resultam numa abordagem única conciliando a
forma/funcionalidadeedesign.OHíbrido foi concebidopara semoldareadaptarà
individualidadedecadaseratravés dasdiferentesformasdeusoque proporcionaao
seuutilizador.

Para a elaboração do projeto Híbrido foi realizada uma estudo investigativo
através da prototipagem e testagem do acessório a fim de adquirir um resultado
funcionalsemlacunasaliadoàqualidadedeexecuçãodoobjetodeestudo,depoisde
atingido as especificações definidas, houve a necessidade de criar uma imagem
gráfica,umaembalagem commanualde instruções eumaestratégiade lançamento
para efetuar a comunicação do produto. Com a realização deste projeto foram
adquiridascompetênciasprofissionaiscomocapacidadede investigação,capacidade
deresposta,desenvolvimentodoespíritocríticoeperceçãodomercado.

Palavras chave

• Personalidade;

• Mensagem;

• Identidade;

• Inovação;

• Qualidade.
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Abstract

In the contest of curricular unit scheduled for completion of master degree of
Designclothingandtextiles,wascompletedasevenmonthinternshipfollowedbythe
development of a project with an innovative aspect to the design fashion firm Os
Burgueses.

Thecompletionoftheinternshipwasanimportantwaytocomplementacademic
learning,creatingatransitionalspacebetweenthestudentandtheprofessional life,
stimulating the recognition of skills, competences and interests, amplifying the
practicalknowledgeandculturaldevelopment.

The sevenmonth of internship have been guided by active contribution in the
various projects implemented in the timeline of this professional experience, the
cooperationhasgone throughall stagesof labourperformed in thecompany, since
the production and costume design for the futuristic film “RPG”, creation and
development of the winter collection “Home”, uniforms to the night club RITZ,
researchandcreationofprecollection,culminatinginanindividualresearchforthe
implementationofthe“Hibrido”project.

Withinthedifferentprojectshavebeenfleshedoutanyacquirednewknowledge
andmethodologies indifferentareasof intervention,design, research,development
andplanningofcollections,modelingandprototypingofparts,production, labeling,
productionassistanceandpracticalinvestigation.Therealizationoftheprojectadded
to the internship allowed the creative and technical development in different
directions, opening new opportunities in professional development. The ability to
achieveandimplementaprojecttargetedatarealcompany/brandisamotivational
factorthatleadstoanextrainterestwithregardtoinvestigativestudyfortheproject
intendedtoproposetothecompany.

Thechoiceoftheprojectwascarriedoutbytheinformationcollectedintheearly
months of training, information essential to the recognition of the trade mark, in
ordertorespondtothedemandsosanincreasinglycompetitivemarket.Theproject
carried out for the company Os Burgueses, was the creation of an innovative and
multifunctionalfashionaccessorytitled“Hibrido”,thisistheresultofactiveresearch
takingintoaccountthetheme,messageandtheform,theobjectofstudyisbasedon
their primary essence, the conventional scarf, this added elements that result in a
uniqueapproachcombiningtheform/functionalityanddesign.
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The “Hibrido” was designed to shape and adapt to the individuality on each
individualthroughthedifferentformsofusethatprovidesitsuser.Forthe“Hibrido”
design was held an investigative study by prototyping and testing of accessory in
order to acquire a functional outcome without gaps together with the quality of
executionoftheobjectofstudy,afterhitthedefinedspecifications,therewasaneed
tocreateagraphicalimage,apackagingandareleasestrategyforthecommunication
oftheproduct.

With the realizationof thisproductwere acquireprofessional skills as research
capacity,responsiveness,developmentofcriticalspiritandmarketperception.

Keywords

• Personality;

• Message;

• Identity;

• Innovation;

• Quality.
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1.1. Introdução

NoâmbitodaunidadecurricularEstágio / Projetofoirealizadoumestágiodesete
mesesnaempresa“OsBurgueses”comafinalidadedeconcluiro mestradoemDesign
doVestuárioeTêxtil.

Arealizaçãodo Estágio/Projetopromoveumprimeirocontactocomomercadode
trabalhoecomarealidadedeumaempresa,afimdeadquirirmaiorconhecimentoe
novosmétodosdetrabalho,desenvolvendoassimmaiscompetências.

Aescolhadeumestágiobeneficiaecompletaaformaçãoemdiferentesaspectos,
vistoqueapreceção einteraçãocomomercadoéreal,destaformaoestágiopromove
odesenvolvimentoprofissionalepessoal,trazendomaisvalias,comoaaquisiçãode
competências para a aplicação de novasmetodologias de trabalho, capacidades de
desenvolvimento projetual em grupo, aquisição de capacidades de resposta aos
consumidores, desenvolvimento do espírito crítico, desenvolvimento de ritmo de
trabalho eficaz, capacidade de relacionamento e convivência com a equipa de
trabalhoeproporcionaaoportunidadedeestabelecercontactoscomprofissionaisda
área.

A oportunidade de realizar um projeto inserido no estágio é de grande
importância,pois tratasedeporemprática todosos conhecimentosadquiridosna
formaçãoacadémica, conciliadoscomosconhecimentosobtidosna empresaondese
cumpre o estágio, mostrando num projeto individual a plena compreensão e
entendimentodamarca.

Por ser uma microempresa e dispor de uma infraestrutura reduzida com,
somente, dois postos de trabalho, sendo eles os dos próprios detentores damarca,
verificouseanecessidadededividiroestágioemduaspartesdistintas.Aprimeira
fase consistiu no desenvolvimento de projetos coletivos, da responsabilidade dos
designers Pedro Eleutério eMia Lourenço, diretores criativos, e a segunda fase do
estágiodestinouseaodesenvolvimentodeumprojetoindividualparaamarca.

O primeiro projeto concretizado na primeira fase do estágio, já decorria na
empresaeprendiasecomaconceçãodefigurinosparaumfilmefuturista,oRPG—
RealPlayingGame—queserviucomoprimeiroimpacto/adaptaçãocomaempresa/
marca“OsBurgueses”,ouseja,métodosdetrabalho,planoorganizacionaleprazosde
entrega.
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O segundo projeto coletivo foi a concretização no seu todo da coleção Outono
Inverno2012/2013paraserapresentadanoModaLisboa,intitulada“Home”.Projeto
estequeteveaduraçãodetrêsmeses.

A segunda fase centrasenodesenvolvimentodeumprojeto individual (projeto
Híbrido).Esteconsistenacriaçãodeumprodutonovoeinovador,queseráagregada
àcoleçãoPrimaveraVerão2013/2014posteriormenteapresentadanoModaLisboa.
EmparalelocomoprojetoHíbridosurgiuanecessidadedeexecutaramodelageme
confeção de protótipos para um novo projeto de fardamento, destinado ao clube
noturnoRitz.

1.2. Estágio / Projeto

Na sua generalidade, o real objetivo de um estágio/projeto visa um primeiro
contato com o mundo do trabalho, pretendendose explorar os conhecimentos
adquiridosemâmbitoacadémicoaoníveldodesigndemodaetêxtil,aplicandoosna
práticaeemproblemasreaisparaclientesreais,terumamaiorperceçãodomercado
(saberoqueéviável,conheceratéondesepodeirdeacordocomaempresaeoseu
público, perceber o espaço de ação da empresa e ter uma maior noção do
funcionamentodomundodamodaedoqueaeleestáligado),tomarconsciênciado
‘modus operandi’ da empresa (organização, metodologia e planeamento),
proporcionaroalargamentodehorizontesnaárearespetivabemcomoaoutrasque
podemestardiretaouindiretamenteligadas.Éummodoprivilegiadoparaaentrada
nomercadodetrabalho.

Dentro do design de moda existem áreas bastantes diversificadas e empresas
especializadasnestesdiferentescampos.Quandoseoptaporumestágioédegrande
importância a escolhada empresa, ter aplena consciênciadaquiloque sepretende
explorar e aprofundar. A escolha da empresa Os Burgueses foi realizada tendo em
contadiferentes factores, tendosido degrande relevânciao factode serumatelier
queproduzvestuáriodeautor,vistoquenestetipodeempresaoprocessodecriativo
etécnicoérealizadonomesmoespaço,permitindoassimumaintegraçãomaisfácil,
rápida e gratificante, possibilitando a intrusão em todos as etapas dos deferentes
projetos— pesquisa,desenvolvimentocriativo,modelagemeconfeção — oqueseria
quase impossível de suceder numa empresa de grandes dimensões. Esta escolha
assenta nofactodeaempresaserrecentee jáseafirmarnomercado, transmitindo
umespíritojovem,empreendedorecomumdesignúnicoeinovador,arecetividade
dadireçãocriativaeaidentificaçãocomamarcaporpartedoestagiárioassumeum
papelfundamentalparadarinícioaomesmo.



Rosária Morais

4

Talcomoreferidoanteriormente,oestágio/projetonaempresa“OsBurgueses”,
dividiuseemduasfasesdistintas,umaprimeiraqueserviuparaaintrusãonamarca,
através da elaboração de projetos coletivos e da participação da conceção e
planeamentodecoleções;eumasegundafase,ondesedeuprioridadeàrealizaçãodo
projetoindividualcomointuitodeconceberalgoinovadorparaaempresa,afimde
dinamizar a marca e oferecer um valor acrescentado à mesma, tornandoa mais
sustentável.Apossibilidadedecriarumprojeto “a solo” paraamarcaéumgrande
desafio,éaoportunidadedeporempráticatodososconhecimentoseespecificações
damesma,afimdedarrespostasàsnecessidadeseexigênciasdosconsumidores.Éa
oportunidadedeexplorar,testareexecutaruma ideiaparaumamarcareal.
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2. Caracterização da empresa
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2.1. Historial da empresa

A empresa OS BURGUESES, DESIGN DEMODA LDA, foi criada em Setembro de
2009peladupladedesignersMiaLourençoePedroEleutério,oprojetonascenoseio
daassociaçãodeartistasARTinPRAK1,situadanaavenidadaRepúblicaemLisboano
SpázioDual,standdaAlfaRomeu,estacontribuicomacedênciadoespaço doatelier
eapromoçãodamarca.A3Dezembrodomesmoanoemque foi fundada,amarca
organiza o seu primeiro desfile no Spázio Dual, e é neste espaço que lançam as
coleções seguintes OutonoInverno 2010 e PrimaveraVerão 2011. Depois do
lançamentodassuastrêsprimeirascoleçõesrecebemoconviteparaparticiparemna
36ªediçãodaModaLisboa.Apresentandonodia13demarço2011acoleçãoOutono
Inverno 2012.  Na 37ª edição Os Burgueses abrem a ModaLisboa com a coleção
PrimaveraVerão2012.Enodia10deMarçode2012éapresentadaacoleção“Home”
OutonoInverno2013.

Além dos desfiles amarca dedicase a outros projetos, como a criação de peça
exclusivas, figurinospara filmese fardamentos.Amarcaé responsávelpeloguarda
roupadasArtistasMartaReneSelmaUamussedabandaMovimento,daautoriada
marcatambémconstaacriaçãodofigurinoparaofilmeRPGdeTinoNavarro(estreia
2013),acedênciadepeçasparaoguardaroupadofilme“OqueasMulheresQuerem”
(estreia2012)eacriaçãodofardamentodoClubeNoturnoRITZ.

Mediante a expansãodo seu trabalhoOsBurgueses são congratulados em2011
com uma nomeação pela Fashion Awards Portugal e ganham o prémio de “Melhor
Novo Talento”, já em 2012 são nomeados para os Globos de Ouro na Categoria de
MelhorEstilista.

MIALOURENÇO

Nasceu em Lisboa em 1985. Estudou pintura, escultura e licenciouse em
ArquiteturadeDesigndeModanaFaculdadedeArquiteturadeLisboaem2008.Fez
workshopsemFashionDeconstruction eDesignforShoes naCentralSaintMartin’sem
Londres.Trabalhoucomoassistentedebackstagena27ªediçãodaModaLisboa.

PEDROELEUTÉRIO

NasceuemLisboaem1985.Estudoupintura,violino,teatro,balletclássico,dança
contemporânea, sapateado e licenciouse em Arquitetura de Design de Moda na
Faculdade de Arquitetura de Lisboa em 2008. Em 2005 fez intercâmbio no Brasil

1ARTinPark — Associação de Artistas — Em anexo, p.110
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onde estudou Organização de Eventos de Moda e Produção de Moda. Integrou a
equipadevoluntáriosnaModaLisboa |Estoril30.Apresentoua coleçãode finalde
cursonaWorkstation naModaLisboa|EstorilReflashion.Estagiouumanoemeiono
AtelierIsildaPelicano,desenvolveuoguardaroupaparaabandarockportuguesa“Os
Golpes”efoiassistentedeguardaroupanacurtametragem“Satélites”deSérgioBrás
d’Almeida. Em 2010 começou a leccionar Comunicação Visual na Moda na pós
graduaçãoemconsultoriadeImagemnoISLA.

2.2. Descrição do conceito da marca

“Arazãoprincipalparaaexistênciadaroupaéanecessidadequeocorpotemde
sercobertonumuniversoderazõesinfinitas.Aroupatemsempredeservirocorpo.
Partindo deste principio as roupas burguesas servem o diaadia nas suas mais
variadasvertentesetêmcomoobjetivouniras pessoaseacidadetrazendoàvidaas
óperasurbanasdosnossosdias”.(OsBurgueses,2011).

“Numacidadeondecadavidatemumguiãopróprio,ondeaspessoassetornamos
nossos atores de contra cena e as ruas transformase em cenários; histórias
misturamseaoritmodacidadeeosnossosguardaroupasãoaassinaturapessoale
intransmissível...desteimagináriosurgeamarcademodade.autor.”

“AtravésdascoleçõesOSBURGUESESoferecemaosconsumidoresumespetáculo
onde estes figuram como os atores principais. Nas roupas encontram uma porta
abertaparaviveremassuasprópriasóperasurbanas.Cadaroupacriadasóexistese
forpossíveldenarrar.Envolvidosemguiõespouco lineares, encontramopontode
partida onde as diferentes formas de arte tornamse o elemento chave.” (OS
BURGUESES,2009).

“Tudonavidapodeserumpontodeinspiração.” (OsBurgueses,2009).

Lemadaempresa:

 Criamosparainspirar

 Criamosparainovar

 Criamosparafazerarte

 Criamosparacontarhistórias

 Criamosparareinventar

OSBURGUESESsomostodosnós.(OsBurgueses,2012).
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2.3. Identidade da marca

“A premissa do processo criativo d’OS BURGUESES pode resumirse em duas
palavras: Óperas Urbanas, que, em latim, significam o Legado à Urbe. Numa
assinatura única repleta de twists onde a poesia urbana misturase com o futuro
romântico.”(PedroEleutério,2012)

A empresa “Os Burgueses” tem como objectivo afirmarse perante o público ao
qualsedirige,criandoumarelaçãodeproximidadedamarcacomasociedade.

“Quando se erguem os alicerces de uma casa assim tem sempre de existir uma
ambição que sustente. Para a equipa burguesa à a necessidade de transpor para a
sociedade uma linguagem válida nos cenários da moda e da arte. envolvidos em
guiõespouco linearesestes sãoospontosdepartidaparaa criaçãodascoleções.A
cadaestaçãoaequipadesenvolveumatoda óperaemquetrabalhameatravésdas
coleçõesoespectadoéconvidadoaacompanharorumodosenredose,porquenão,a
fazerparteintegrante.”(OsBurgueses,2011).

Comoconceito,amarcapretendecriarumADNúnicoeobjectivoconciliandoos
campos dainovação,dodesignedaarte.Tendosemprepresenteofoconaqualidade,
na modelagem complexa e nos bons materiais dos produtos, numa fusão entre o
conceptualeovestível.

Dentro damarca “Os Burgueses” o processo produtivo no desenvolvimento das
coleçõesédivididoemduasfamílias:afamíliaA,queserefereaos80%daspeçasque
contêmumladocomercial,conciliandocriatividadeeinovaçãoàssilhuetasclássicas,
nesta parte comercial as peçaschave que caraterizam amarca são a camisaria, os
casacoseascalças,comtecidoslisossempreconjugadoscompadrões;afamíliaB,éa
partedos20%artístico/futurista,nestadivisãoestãoassentesaspeçasexclusivasde
moda avantgarde que conciliam peças estruturadas vs peças drapeadas,
contrastandocores,padrõeseformas.Dentrodestafamília— B— háforteintrusão
detecidosalternativos(tecidosplastificadosenãotecidos)assimcomopeleeseda.

2.4. Setor de atividade

Acriaçãodevestuárioparahomemesenhoraéosetordeatividadeondese insere
amarca“OsBurgueses”;sendoabasedeatividadedoatelieraproduçãodovestuário
exterioremsériee/ouexclusivos.

Emparaleloaociclodecoleçõesdesenvolvemseigualmenteprojetosdefigurino
parateatroecinema,fardamentosevestidosdenoiva.
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2.5. Logótipo e etiqueta da Marca

O logótipo da Marca Os Burgueses pretende transmitir confiança, requinte,
inovaçãoegrupodetrabalho,tentandofamiliarizarosconsumidores.

Figura 01 — Logótipo da marca os Burgueses. (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Figura 02 — Etiqueta de Marca. (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Aetiquetadepreçoécompostaporduascomponentes,umaexternaquecontém
nausafaceologótipodamarcaenoseuversoosítiowebdaempresa.Dentrodesta
componenteexisteumasegundaetiquetaquecontémotamanho,preçoeareferência
doartigo.



Rosária Morais

10

Figura 03 — Etiqueta de Preço. (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

2.6. Pontos de venda

A empresaOs Burgueses atualmente comercializa as suas coleções em sete loja
multimarcasenopróprioatelierdamarca.Sendoquecincodestas lojasvendemas
coleçõesatualizadaseduasdestasfuncionamcomostockoff eoutlet.

Atelier— Av.daRepública,SpázioDual StandAlfaRomeo,

nº41,piso21050187,Lisboa.

Lojas:

Akira—Lisboa

Muuda—GuimarãesePorto

Folclore— Barcelona

Miyuki—Coimbra

Stockoff:ComCor— Lisboa

Outlet:DueBaci— Guarda
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2.7. Organograma da empresa

Figura 04 — Organograma  da empresa Os Burgueses.

O presente organograma tem como objetivo a apresentação hierárquica e
organizacional da empresa Os Burgueses, para uma melhor perceção do
funcionamentointernodamesma.

A empresa Os Burgueses têm apenas dois funcionários, estes tem a seu cargo
todas as funções, sejam elas empresariais ou criativas. No primeiro patamar do
organogramaé referidoa administraçãogeralda empresa, esta é administradapor
Marina Lourenço e PedroEleutério, nos quatro patamares a baixo são divididas as
diferentesfunçõespelos diferentes administradores,sendoque,acontabilidadeéde
responsabilidade de Pedro Eleutério auxiliado por Manuela Eleutério. Dentro da
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contabilidade é feita a faturação, a emissão de recibos, apuramento liquido do
exercício,cálculodoIRS,cálculosdoRC,pagamentosafornecedoresecolaboradores,
pagamentos à segurança social e sãoprojetadosorçamentospara clientes. Aparte
comercialdaempresaégeridaporMia Lourençoquetemaseucargoocontactocom
fornecedores,fabricaseospontosdevenda daEmpresa.Todaaexposiçãodamarca
Os Burgueses na imprensa, televisão, internet (site, redes sociais), é organizada e
editadaporPedroEleutério.AdireçãocriativadamarcaéconstituídaporEleutérioe
Mia,estestemaseucargotodasasdecisõesdoprocessocriativoedasuaconceção,a
criaçãodecoleçõesassimcomoadefiniçãodotema,aescolhadetecidos,aviamentos
eacabamentoéefetuadapelos mesmos.Amodelagemdetodasaspeçaséexecutada
naempresa,assimcomo todosos testesdeprotótipos,depoisdaaprovaçãodeMia
Lourenço e Pedro Eleutério. As peças podem seguir dois percursos diferentes:
seguempara a suaprodução, a confeção em fábrica ou para a confeção nopróprio
atelier.Depoisdeconfecionadasapeçassãoapresentadasemdesfile demodaeseis
mesesdepoisseguemparaospontosdevenda(lojas).Nocasodeprojetosparalelos
àcoleção,apósasuaconclusãoaspeçassãoentreguesdiretamenteaosclientesem
prazodefinido.

Na duração do estágio de setemeses conta a colaboração da estagiária Rosária
Morais dentro dos vários patamares (Criação, Modelagem, Prototipagem e na
Confeção emAtelier).

2.8. Espaços e equipamentos

AempresadeDesigndeModaOsBurguesesencontrasse inseridanaassociação
ARTinPARK, esta faz a cedência do espaço físico, o atelier esta confinado em dois
espaços destintos, a divisão do atelier em duas salas independentes permite uma
maior organização e gestão do espaço, dividindo assim o sector empresarial, do
sectorcriativo.

Aprimeirapartedoatelierfuncionacomoshowroom esaladereuniões,nesteárea
é sempre exposta a ultima coleção depois da sua apresentação publica (desfile de
moda). O espaço showroom reúne as condições necessárias à receção de clientes,
fornecedores, stylists e jornalistas. Este gabinete é também utilizado para trata de
todaaburocraciadaempresa(contabilidade,faturação,guiaseencomendas).
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Figura 05 — Atelier Showroom — lateral esquerda — (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Figura 06 — Atelier Showroom — lateral direita — (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Asegundametadedoatelieréutilizadacomopartecriativa,énesteespaçoquese
processa todo o desenvolvimento dos diferentes projetos, desde a criação, à
modelagem, prototipagem, confeção e acabamentos. No atelier criativo estão
inseridostodososmateriaisessenciaisàexecuçãocriativaetécnica,paraqueexista
umprocessocontínuoesemquebras.
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Figura 07 — Atelier criativo — lateral esquerda — (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Figura 08 — Atelier criativo — lateral Direita — (Atelier da marca “OS BURGUSES”).
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2.9. Equipamento

Umaboaproduçãorequerequipamentoadequadoenecessárioparaarealização
de um bom produto final, a empresa Os Burgueses é munida dos seguintes
equipamentos:

• Umcomputador(atelierShowroom);

• Umaimpressora(atelierShowroom);

• Duasmesasdeluz(atelierShowroom);

• DuasMáquinasindustriaisdepontopreso(ateliercriativo);

• DuasMáquinascaseiras(ateliercriativo);

• UmaMáquinadecorteecose(ateliercriativo);

• UmFerrocomtábuaindustrial(ateliercriativo);

• UmaPrensa(ateliercriativo);

• DuasMesasparacriaçãoemodelagem(ateliercriativo);

• UmaMesadecorte(ateliercriativo);

• UmaMesadereuniões(atelierShowroom);

• Quatrocharriotsamovíveis(ateliercriativo);

• Doischarriots suspensos(atelierShowroom);

• Doischarriots Fixos(ateliercriativo);

Paraalémdestesequipamentosnecessáriosà criaçãoeconceçãodepeçasexistem
outros equipamentos para arrumos e organização dos espaços. o atelier é
apetrechadocomcincoestantesdediferentestamanhosecaixasdiversificadasparaa
colocação deaviamentoseoutrosmateriais.

2.10. Caracterização do público-alvo

O mercado alvo de cada criação é no fundo o fruto de um trabalho
importantíssimodeprospeçãodemercado,queésemprerealizadoantesdequalquer
processo de criação. Nesta fase de prospeção são analisadas as necessidades do
mercado,aslacunas,masprincipalmenteastendênciasdomesmo.Doresultadodeste
estudo nasce uma linha de trabalho possível e vendável vocacionada para uma
determinadaárea,emtermosdelocalizaçãooumelhordecolocaçãodoproduto,para
umdeterminadogrupoetáriofemininoemasculino,eparadeterminadosfins.
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Assimeperanteum levantamentodestanaturezaoumelhordizendo,depoisde
umsemelhanteestudoeprospeçãodemercadooAtelier“OsBurgueses”direcionaa
suacriaçãodepeçasexclusivas,paraosexofemininoemasculino,queabrangemum
mercadoalvocomumescalãoetáriodos30aos60anos.

Nestemomentoaproduçãod’OsBurguesesdestinaseaconsumidoresdeclasse
média/alta com característicasmuito específicas, é umpúblico comespírito jovem,
otimista, intelectual, que valoriza a arte e o design e procura algo inovador para
integraroseuguardaroupacomgostorefinadoesofisticado,tantoemprontomoda
comoemexclusivos.

A marca pretende estabelecerse no mercado nacional e abranger o mercado
internacional,alargandoopúblicoalvoacompradoresinternacionais.
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3. Trabalhos Desenvolvidos no Estágio
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3.1. Calendarização

A presente calendarização do trabalho desenvolvido ao longo do estágio é
referenteaoperíododetempodesetemeses,cominícionodia7emNovembrode
2011eo fimnodia31doMaiode2012.

Tabela 01 — Escala de tempo do desenvolvimento de trabalho durante os sete meses de estágio (1 período representa 1 
mês).

2011 2012

TrabalhoDesenvolvido
Meses

11 12 1 2 3 4 5

Estágio

Modelagemdofigurinoparao
filme“RPG”
Criaçãodacoleção“Home”

Modelagemparaacoleção
“Home”
Prototipagemparaacoleção

Confeção depeçasp/coleção

BackstageModaLisboa

Modelagemparafardamento
“RITZ”
Assistentedeproduçãonasessão
fotográficacoleção“Home”
Précoleção/ProjetoHíbrido

3.2. Trabalho desenvolvido ao longo dos estágio

A atividade dentro do atelier é pautada pela realização de vários processos
sequenciais e contínuos nomeadamente a criação a nível do Design de Moda, a
modelação de todas as peças desenvolvidas, a confeção, o controlo de qualidade e
acabamentosdasmesmas.Processosconcebidos exclusivamentenopróprioateliere
pelasuaequipadetrabalho.

Otrabalhodesenvolvidoduranteoperíododeestágiofoidiversificado,vistoque
foramdesenvolvidos cincoprojetosdistintos— Figurinoparao filmeRPG,Coleção
Home,FardamentoRITZ,PrécoleçãoeProjetoHíbrido— Noprimeirocontactocom
a empresa já decorria um projeto com toda a parte criativa já concebida, para o
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figurinodofilmefuturistaRPG.Oprimeiromêsde adaptaçãoàempresafoimarcado
comodesenvolvimentodamodelagemeconfeção depeçasparasetepersonagens2.

3.3. Figurino filme RPG

Oprimeirotrabalhorealizadonoatelierfoiacriaçãodemoldesparaocasacoda
personagemOkot, seguindoseo corteno tecido final e entretelas, passandoparaa
afixaçãodatelaeaconfeção docasaco.O casaconãoétotalmenteacabado,vistoque
teriadeserprovadopeloator,deixando assimasmangassóalinhavadasà cavado
casacoparapoderserprovadonasdevidascondições.Esteprocessofoirealizadono
prazo de dois dias, nesta mesma semana foram elaborados os moldes, corte e
confeção dascalçasparaamesmapersonagem,assimcomoasuadevidaprovacom
asrespetivasmarcaçõesdeajustes.

O segundo trabalho foi a criação, em simultâneo, dosmoldes para os casacos e
respectivas calças das personagens Jorge, Carlos e Boris, depois dos moldes
devidamente concretizados passouse ao corte em tecido e entretela de todas as
peças das respetivas personagens, com os moldes cortados foram devidamente
confecionadasjácomtodososacabamentos,vistoqueosatoresnãodespendiamde
tempoparaasprovas.

Com a escassez de tempo para a concretização de todo o figurino houve a
necessidadede confecionar as calças clássicas para prova da personagemprincipal
(RutgerHauer),depoisdaconfeção destapeçaéiniciadaamodelagemparaocasacoe
camisa da personagemLi, seguindose assim ao corte, confeção e acabamentos das
peças. Depois da concepção deste coordenado são realizados os acabamentos nas
camisolasdasfigurantes“técnicas”.

Por último e para finalizar a colaboração no figurino para o filme RPG, foram
elaboradosmoldesemsimultâneoparadoiscasacosdeduaspersonagensfemininas,
estesforamcortadoemtecidorealeentreteladosposteriormenteeenviadosparaa
fábrica,afimdeseremconfecionados.

2Tabela de planificação diária do trabalho executado durante o estágio — Em Anexo, p.110
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3.4. Coleção Home Outono/ Inverno 2012, 2013

Com a finalização do figurino para o filme RPG, é iniciado um novo projeto a
criaçãodacoleçãoOutono/Inverno2012,2013,estateminíciocomumareuniãode
equipaparadefinirtarefaseprazosparaarecolhadetendências,imagens,conceitos,
tecidos e paletasde cor, a fimdedar início aodesenvolvimento criativo, depoisda
reunião cada elemento da equipa fez a sua pesquisa individual. Mediante esta
pesquisa houve a necessidade de criar uma tabela com o registo de tendências3,
estudadasatravésdarevistaZoomonfashiontrends,jácomalgummaterialrecolhido
foicriadoumbancodeimagenscomumatodaaequipadetrabalho,paraquefosse
possívelconsultarapesquisadetodososelementosdogrupo,depoisdainvestigação
de imagense influenciascadamembrodaequipatema funçãodeelaborarpainéis4
comváriosconceitoseinfluências,estessãoapresentadosaogruponareunião,onde
foram definidos parâmetros a seguir no decorrer da criação, nomeadamente
(conceito, tecidos, cores e silhueta). Segundo o que foi refletido na reunião é
elaboradoumpaineldeinspiração,comumà equipa.

Figura 09— Painel de inspiração da coleção Home Outono/ Inverno 2012, 2013 (Atelier Os Burgueses).

Comtodaapesquisafinalizadainiciaseoprocessocriativoparaacoleção,onde
sãodesenvolvidosindividualmenteesboçossequenciaise,nofinaldodia,osesboços
de todososelementos sãoagrupadoe são selecionadososmais interessantes.Este
processo é realizado no prazo de uma semana até se chegar à coleção final.
Posteriormente à criação é dado  início ao processo mais complexo e técnico, a
modelagem e prototipagem. Para iniciar esta fase foi necessário analisar  todo o
conjuntodacoleçãoparadefinirapeça“chave”,ouseja,éescolhidaapeçacommaior
grau de complexidade para dar origem ao restante conjunto das peças mais
simplificadas.

Aprimeirapeçaquefoimodeladafoi acamisaescapulário commangareglan eo
primeiro teste foi elaborado através do protótipo da camisa base damarca. Desta
forma foram desenhadas todas as marcações da alteração da camisa base para a

3Tabela com registo de tendências Outono/Inverno 2012, 2013 — Em anexo, p.117
4Painéis de inspiração para a coleção Home — Em anexo, p.120
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camisa escapulário. O protótipo foi cortado através das marcações e os vários
componentes foram reproduzidos para a folha de molde.  Com os moldes
desenvolvidos houve a necessidade de cortar e confecionar o protótipo para ser
possível detetar diversos problemas que pudessem surgir e para que o molde se
verificasse em plenas condições, foi indispensável um estudo aprofundado de
posicionamento de cortes, alturas, caimento tendo sempre presente a
confortabilidade da peça, para atingir um bom resultado e perfeição foi necessário
elaborarseisprotótiposatéchegaraoresultadofinal.

Figura 10 — À esquerda, protótipos da Camisa Escapulário (Atelier Os Burgueses).

Atravésdacamisaescapulário,foipossívelcriarosmoldesdovestidoescapulário.
Sendo este uma variação da peça inicial, a sua concretização foimais simplificada,
vistoqueamaioriadospossíveisproblemas já tinhamsidodetetadosecorridosno
processodeconceçãodacamisaescapulário,mesmoassim foinecessárioestudara
peça quatro vezes— criação demoldes e os respetivos protótipos— até chegar à
aprovaçãofinal.

Figura 11— À esquerda, protótipos do Vestido Escapulário (Atelier Os Burgueses).
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Noseguimentodamodelagemeprototipagemdevestidosfoiconcebidoovestido
camiseiro,estefoielaboradoatravésdomoldedeconstruçãodovestidoescapulário,
a fim de igualaraalturaeposicionamentodoscortesda frenteecostas,paraasua
aprovação foi necessário criar e ajustar quatro vezes os moldes com o respetivo
protótipo.

Figura 12— À esquerda, protótipos do Vestido Camiseiro (Atelier Os Burgueses).

Coma aprovaçãodo vestido, foram criadosmoldes e o protótipo para a camisa
commacho nas costas (semmanga), este foi provado e sofreu diversas alterações
verificandoseanecessidadedecriarnovosmoldeenovoprotótipo.

Figura 13 — À esquerda, protótipos da Camisa com Macho (Atelier Os Burgueses).

Depoisdoestudoeexecuçãodepeçascomamesmalinguagemgráfica,abresea
oportunidade de produzir os moldes para uma saia em godé não existente na
planificação da coleção. Foi criado o primeiro protótipo onde se marcaram alguns
ajustesnocóstornandooassimétrico e,noseguimentodestaalteração, foinecessário
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elaborar novos moldes e novo protótipo. Com a saia rodada elaborada passase à
criação de uma saia justa commúltiplos cortes e com omesmo cós da saia criada
anteriormente, na sua execução foram necessários três testes (modelagem e
confeção)vistosernecessáriomanteracoerênciaeestéticaentrecortes,comestes
estudosfoiprecisoalterarocós,logoparamanteramesma linguagemgráfica,ocós
dasaiarodadatambémsofreamesmaalteração.

No acompanhamento da saia rodada surge a criação um vestido “caicai”muito
semelhante, este requereu um estudomais atento da sua parte superior (encaixe),
poiseraassimétricocomo ocósdasaiaenecessitavadeajustesetestesparamanter
aestabilidadedovestidoemrelaçãoaocorpo,oseuencaixefoicalibradotrêsvezes.

Figura 14 — À esquerda, protótipos do Vestido “cai-cai” (Atelier Os Burgueses).

Terminadaaconcepçãodosmodelosdesenhorasegueseamodelagemdacamisa
comcortehorizontalparaHomem.Estapeçateveespecialatençãonoalinhamentodo
cortedafrenteecostascomocortedamanga,paraqueocorteficasseperfeitamente
alinhadofoinecessáriosconceberquatroestudosdistintoscomadevidamodelagem
econfeção.

Figura 15 — À esquerda, protótipos da Camisa com Corte Horizontal (Atelier Os Burgueses).
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Depois de ser aprovada, a camisa veio dar origem a umnovomodelo, a camisa
com corte horizontal e risca diagonal, com o molde devidamente testado
anteriormente,anovacamisasónecessitoudeumprotótipoparaasuaaprovação.

Figura 16 — À esquerda, protótipos da Camisa com Corte Horizontal e risca diagonal (Atelier Os Burgueses)

Aultimapeçaaserconcebidafoiocasacoparahomemcomescapulário,comduas
variantes um modelo curte e outro comprido sendo que o molde era igual para
ambos, só foi necessário realizar moldes e testes em protótipo para a versam
comprida,oestudodocasacofoiconcretizadoatravésdedoisprotótipos.Porseruma
peça complexa foi necessário criar um desenho técnico detalhado com todos as
especificaçõesdomodeloparapoderserconfecionadoemfabrica.

Figura 17— À esquerda, protótipos do Casaco com Escapulário (Atelier Os Burgueses).

Comamodelagemeprototipagemrealizadasegueseaconfeção daspeçasfinais,
partedestaspeçasforamconcebidasemfábrica,easrestantesforamconfecionadas
no próprio atelier. Como no caso das peças acima descritas também a confeção de
algumasoriginaisforamrealizadasnoâmbitodoestágio(pelaestagiária).
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Da responsabilidade da estagiária foram confecionadas as seguintes peças: saia
rodada emmalha vermelha, vestido rodado emmalha vermelha, vestido comprido
comcortes, camisa comcortehorizontalparahomem, camisa comcortehorizontal
para senhora, camisa básica em fazenda para homem e camisa básica empopelina
para homem. Para a demonstrar a fase de confeção das peças descritas seguemse
tabelasreferentesàgamademontagemdecadaumadaspeças.

Tabela 02 — Gama de montagem. Saia rodada em malha vermelha. Fotografia de Rui Vasco.

GamadeMontagem  SaiaRodadaemMalha(Vermelha)
Unirvistadobolsocomchuleio
Pespontaravistadobolso
Chulearlateraiscomametadedobolso
Unirbolsos
Unirlaterais
Fixarentretelaaocós
Marcarecortarasaberturasparafechosnoencaixedepeito
Pespontarfechos
Unircósáparteinferiordasaia
Coserfechonocentocostas
Unirvista

Confeção dabainha(emfabrica)

Tabela 03 — Gama de montagem. Vestido rodada em malha vermelha.

GamadeMontagem  VestidoRodadaemMalha
(Vermelha)

Unirvistadobolsocomchuleio
Pespontaravistadobolso
Chulearlateraiscomametadedobolso
Unirbolsos
Unirlaterais
Fixarentretelanoencaixedepeito
Marcarecortarasaberturasparafechosnoencaixedepeito
Pespontarfechos
Unirencaixedepeitoásaia
Coserfechonocentocostas

Unirvista
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Confeção dabainha(emfabrica)

Tabela 04 — Gama de montagem. Vestido comprido com cortes. Fotografia de Rui Vasco.

GamadeMontagem  VestidoCompridocomCortes
Chuleartodososcomponentesdovestido
Coserpinçasdascostas
Unirencaixedefrenteecostas
Unirpainéisdaslaterais
Coserfechonoencaixe(decote)docentofrente
Unirpainéisdascostasefrenteaoencaixedodecote
Unirpaineldomeiofrente
Coservistadodecoteecavas
Coserfechonocentrocostas
Coserpinçasdascostas
Chuleartodososcomponentesdoforro
Unirpaineldocentrofrente
Unirpainéisdaslaterais
Unircentrocostasatéámarcaçãodofecho
Unirforroàsvistasdacavaedodecote
Fazer pontoinvisívelnavistadascavas
Coserforroaofecho
Entretelarabainha
Fazerbainha

Tabela 05 — Gama de montagem. Camisa de Homem com corte Horizontal. Fotografia de Rui Vasco.

GamadeMontagem  CamisadeHomemcomCorte
Horizontal

Unirvistadobolso
Chulearvista
Unirbolsosemseparadoàsfrentesdacamisas
Chulearbolsos
Unirencaixe
Unirbolso
Pespontarencaixe
Coseretiquetademarcanocentrodoespelho
Unirespelhoscostasefrente
Pespontarespelhos
Vincarecosercarcelasdocentrofrente
Unircomponentesdascarcelasdamanga
Fazercosturaderolinhonaaberturadasmangaspara
posteriormentesercosidaacarcela
Cosercarcelaàaberturadasmangas
Pespontarcarcelas
Cosermangasàscavas
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Fecharmangaselateraisemsimultâneo(cometiquetade
tamanho /limpezaeconservaçãodapeça)
Chulearmangaselaterais
Unircomponentesdopunho
Coserpunhosàsmangas
Virarepespontarpunho
Unircomponentesdagola
Pespontargola
Unirpédegolaàgola
Unirpédegolaegolaaodecotedacamisa
Virarepespontarpédegola
ChulearBainha
Virarepespontarbainha

Tabela 06 — Gama de montagem. Camisa de Homem com corte Horizontal. Fotografia de Rui Vasco.

GamadeMontagem  CamisabásicadeHomemem
fazenda

Unirespelhoduploàscostas
Pespontarespelho
Coseretiquetademarcanocentrodoespelho
Coserespelhoàsfrentes
CoserePespontarespelhonafrente
Vincarepespontarcarcelasdocentrofrente
Unircomponentesdascarcelasdamanga
Fazercosturaderolinhonaaberturadasmangaspara
posteriormentesercolocadaacarcela
Cosercarcelaàaberturadasmangas
Pespontarcarcelas
Cosercabeçademangasàscavas
Cosermangaselateraisemsimultâneo(cometiquetade
tamanho /limpezaeconservaçãodapeça)
Chulearmangaselaterais
Unircomponentesdopunho
Coserpunhosàsmangas
Virarepespontarpunho
Unircomponentesdagola
Pespontargola
Unirpédegolaàgola
Unirpédegolaegolaaodecotedacamisa
Virarepespontarpédegola
Chulearbainha
Virarepespontarbainha
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Tabela 07 — Gama de montagem. Mala em malha vermelha.

GamadeMontagem – MalaemMalha(Vermelha)
Entretelartodososcomponentesda
mala

Unirpresilhasàbasedamala

Unircomponentesdaspresilhas Pespontaraspresilhasàbasedamala
Pespontarpresilhas Unirbaseaoscomponentesdafrentee

costasepespontar
Unircomponentesdapega Unirlaterais
Pespontarpega Coserfechoparaobolsointernoao

forro
Unircomponentesdasalças Coseretiquetademarcaa4cmdofecho
Pespontaralças Cosersacodobolso
Unirforroaoencaixedobolsodas
lateraisepespontar

Pespontarfecho

Cravarmolasaobolsoepresilhas Unircomponentesdafrente,costas,
base,basesuperiorelaterais

Cravarilhósásextremidadesdosbolsos Rematartodasascomponentescomfita
deviés

Pespontarpresilhasàslateriasdamala Coserforroatravésdasfitasdeviésà
mala

Unirpresilhasinferioresaos“mosquetões”queprendemasalçasepespontar

Comacoleçãoconfecionadaénecessáriofazerocontrolodequalidadeepassagem
a ferro, depois disto seguese a organização das peças, sendo estas devidamente
embaladas e organizadas por coordenado e manequim. Também os sapatos e
acessóriossãoidentificadosedevidamenteorganizados.Depoisdestatarefatodosos
coordenados são transportados para o recinto da ModaLisboa e são colocados no
localdodesfile.Todoesteprocedimentoérealizadonodiaanterioraodesfile.

Nodiadodesfilefazseadisposiçãodoscoordenadospormanequimeporordem
deentrada,depoisdestaorganizaçãoseguemseasprovascomosmanequins,esão
realizados no próprio recinto alguns ajustes, passagem a ferro e remoção de pelo.
Antes do início do desfile há necessidade de controlar todas as peças, acessórios e
sapatos e no final do desfile os coordenados são organizados, embalado e
transportadosparaoatelier,acoleçãoécolocadanoatelierShowroom.

Com a fase de conceção da coleção concretizada seguese a elaboração da
CampanhaPublicitaria5 dacoleçãoHome,acolaboraçãodaestagiáriaprendesecom
aassistênciadeproduçãoeparticipaçãocomaimagemnodiadasessãofotográfica.A
produçãodestacompanhacontavacomaparticipação, atravésdaimagem, devintee

5Campanha publicitaria da coleção Home — Em anexo, p.125 
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novepessoasestascomhoráriosdechegadadiferenciados,antesdachegadadecada
membroouve anecessidadedeorganizaros coordenadosporordemde fotografia,
assim que os “manequins” chegavam eram vestidos pela assistência de produção e
eramosmesmosquerecolhiameorganizavamaspeçasfotografadas.Destaformaé
encerradaaetapadacoleçãoHome Outono/Inverno2012,2013.

3.5. Pré coleção Primavera / Verão 2013, 2014

Depoisdacoleçãoénecessáriofazeroinventário6 dosaviamentosemstock,assim
comoa limpeza, arrumaçãoeorganizaçãodosdois espaços, só assimse reúnemas
condiçõesnecessáriasparainiciarumnovoprojeto.

OprojetoseguinteéacriaçãodacoleçãoPrimavera/Verão2013/2014,dentro
desta surge um micro projeto a précoleção. Esta iria ser trabalhada como um
fragmento da coleção principal, com somente sete coordenados sendo eles mais
comerciais ecom linhassimplificadas, ira funcionarcomopontodeatraçãoparaos
consumidores, visto que surgiria nos pontos de vendas um mês depois da sua
apresentação pública, fazendo com que o consumidor não perca o entusiasmo de
compraapósodesfile.

Comoéum fragmentodacoleçãoprincipaloprocessodecriaçãoé realizadode
igual forma, este é iniciado com a pesquisa de tendências e imagens de inspiração
afimdeidentificarotema;sãorealizadosalgunspainéis7 cominfluênciaseexpostos
ao grupo de trabalho para serem atentamente analisados e debatidos. Depois de
identificadoo tema foramcriadosdoispainéisdestintos,umparaacoleçãoeoutro
paraaprécoleção,mantendosempreumelodeligaçãoentreambos.

Com os painéis elaborados seguese o processo criativo e são desenvolvidos os
primeiros esboços para a précoleção, dentro desta fase foi feita uma recolha de
aviamentos(botões,aplicações,alamaresefitasderemate),paraqueacriaçãofosse
elaborada tendo em conta o que foi recolhido, dento do desenvolvimento da pré
coleção surge a ideia de lançar uma linha de lenços, conjugados com os sete
coordenados.

Com a précoleção desenvolvida, dáse início à modelagem e prototipagem da
primeira peça, a camisa com corte central, para que se apresente dentro dos

6Inventario dos aviamentos existentes no atelier — Em anexo, p.127
7Paineis de inspiração para a pré-coleção — Em anexo p.131
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parâmetros definidos foi necessário criar dois estudos (molde e protótipo), esta
camisadáorigemaumvestidonãoexistentenaplanificaçãodaprécoleçãoestefoi
testado através de quatro moldes com variação de silhuetas (justo com pinças,
folgado e com evasê). Sem a aprovação do vestido seguese um processo
experimental para criar uma camisola através da subtração dos moldes num
quadradode tecido,depoisdevarias tentativasestudadassurgeumvestidorodado
comgola.Depoisdesteestudosãocriadosmoldesparaascalçascomcortehorizontal,
é realizadoumúnico protótipo visto que o projeto da précoleção foi anuladopela
direção criativa pormotivos financeiros, de infraestrutura e organização comercial
comasfábricasdeconfeção.

Figura 18— Da esquerda para a direitas: protótipos da Camisa com Corte Central, Vestido com Corte Central e Vestido 
Rodado com Gola (Atelier Os Burgueses).

Doprocessodedesenvolvimentodaprécoleçãosurgeoprojetoindividualparaa
empresaintegradonoestágio.Todooseudesenvolvimentoeestudofoiconcretizado
no próprio atelier desde a ideia inicial, passando pela investigação de hipóteses e
soluçõesatéatingiroobjetivo.OprojetoédescritoeapresentadonocapítuloProjeto
Híbrido.

3.6. Fardamento para clube noturno RITZ

Duranteoestudodolençosurgiuanecessidadedeinterromperoprojeto,para se
poderem realizar os moldes e protótipos integrantes no fardamento para o clube
noturnoRITZ,acolaboraçãonoprojetoiniciasecomaexecuçãodosmoldesdetrês
camisas para senhora— camisa básica, camisa comnervuras e camisa assimétrica
com risca — estas são concebidas em simultâneo. Depois dos protótipos
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confecionados e provados foram realizadas pequenas alterações dos moldes na
camisa comnervuras, já a camisa assimétricanecessitouda realizaçãodeumnovo
protótipo.

Comascamisasdesenhoradevidamente testadaseprontas paraa confeção em
fábrica,segueseamodelagemdastrêscamisasdehomem— camisabásica,camisa
com nervuras e camisa assimétrica com risca— o procedimento de conceção dos
molde e protótipos foi o mesmo utilizado nas camisas de senhora, mediante a
complexidadedacamisaassimétricacomriscahouveanecessidadedeserfeitonovo
protótipo.

Depois de todas as camisas elaboradas foi criadoomolde e respetivoprotótipo
para uma blusa, foram elaboradosmolde e protótipos três vezes até se chegar ao
resultadofinal.

Figura 19— Blusa para o fardamento RITZ (Atelier Os Burgueses).
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4. Processo projetual da empresa Os Burgueses
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4.1. Fluxograma produtivo

Figura 20 — Fluxograma produtivo da marca Os Burgueses. (Atelier Os Burgueses).
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O presente fluxograma produtivo retrata o processo de criação e conceção das
coleções por ordem de etapas. Todos os elementos referidos fora das linhas a
tracejadosãoprocessosrealizadosfora docontextodaempresa.

OmétododetrabalhoutilizadopelaequipadaempresaOsBurgueses,érealizado
com o máximo rigor em todas as fases. Antes da criação de coleções é feito um
contactocomfornecedoresondesãosolicitadasascartelasdeamostrasdetecidose
aviamentos,comafinalidadedeanalisaraqualidade,inovaçãoepreçodasmesmas,
depois desta primeira análise de matériaprima, o passo seguinte é a criação da
coleção e esta é iniciada comuma pesquisa de temas, tendências e influências que
serãoabasedeinspiração.

Paradarinícioaosprimeirosesboçoséestabelecidoumconceitomediantetodaa
pesquisarealizadaanteriormente,depoisdedefinidasasmetassãodesenvolvidasas
primeiras vagas de esboços onde são registadas as primeiras ideias — silhuetas,
corteseformas— depoisdeumvastolequedepossibilidadesénecessárioselecionar
todas as ideias e excluir as inadequadas ao seguimento do processo criativo, e
examinar em todosos seusaspetosospormenores e elementosque se adaptamas
exigências idealizadas anteriormente, depois desta seleção o processo de
desenvolvimento de esboços tem continuação, sendo que este processo pode ser
executado repetidamente, até ser atingido o objetivo final. Com o todo da coleção
elaboradoestaédivididaporquadrosdecorformasetecidos.

Com a coleção desenvolvida e a escolha dos tecidos devidamente selecionados
paraseremutilizadosnacoleção,iniciaseumnovoprocesso,amodelagemdaspeças,
esta é elaborada através de moldes base, já trabalhados e estudados segundo as
exigências da marca com o intuito de não alterar a imagem global das peças. Na
modelaçãodaspeçaséprojetadoomoldedeconstruçãoondeestãomarcadastodas
as alterações, especificações, cortes e encaixes, referentes aomodelo, depois desta
construçãosãoretiradosnovosmoldesapartirdesteseélhesacrescentadoovalor
de costura para posteriormente serem cortados e confecionados. Depois deste
processoeantesdapassaraocorte,osmoldessãocalibradoseéfeitosumcontrolo
exímiodemedidasepiques.

Depois do controle e calibragem dosmoldes, passase ao corte e á confeção do
protótipo,esteéconfecionadoemtecidocru“panocru”.Depoisdapeçaconfecionada
énecessáriopassaràprovadamesma(embustoouemcorporeal),afimdedetetar
possíveiserrosdemodelagem,asprovasdosprotótipossão feitas comomáximode
exatidão e rigor para adquirir ummaior aperfeiçoamento dosmoldes. Quando um
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protótipo sofre alterações é necessário refazer o molde e confecionar um novo
protótipo.

Depois de todas as retificações passase ao corte no tecido final em que será
confecionadoaspeças,nesta etapaéefeitooestendimento,otecidoédobradoaurela
comaurela e estendidonamesade corte, de seguida é elaborado o planode corte
ondeosmoldessãoafixadosrespeitandoosentidodofioadireitoesãocoladosde
maneira a conseguir ummaior aproveitamento do tecido, desta forma passase ao
cortee àmarcaçãodepinçasepiques.

Com o tecido cortado os elementos da peça estão prontos para passarem à
confeção quepodeserrealizadanopróprioatelierouemfábrica.Casosejarealizada
ematelierosacabamentosea passagemaferroédaresponsabilidadedaequipade
trabalho.

No final de todos estes processos e com as peças finalizadas, toda a coleção é
embaladaetransportada paraorecintododesfiledemoda,para,depoisdaexposição
públicaregressaraoatelierondepermanece atésairparaospontosdevenda— seis
meses depois. Neste espaço de tempo os coordenados são requisitados para
editoriais,vídeoclips, peçasdeteatroentreoutros.

4.2. Tendências

Astendênciasdesempenhamumpapelfundamentalnomundodamodaenassuas
variações,a pesquisadetendênciaséumsetorqueanalisaomovimentoeevolução
estética,definindopropostasacadaestaçãopodendoestasserumestilo,uma cor,um
estampadoouumasimplestextura.

Caldas(2004,P.23a26)analisaotremoquedáorigemàpalavratendência,que
derivado latim tendentia — “tenderpara”ou “ser atribuídopor”.Atualmente além
desses significados, a palavra tendência passou a ser relacionada com a ideia de
evolução. Podemos determinar que uma tendência é uma “evolução” damoda que
apontaparadeterminadaspropostasestéticasacadatemporada.

As tendências de moda funcionam como um ciclo, Na realidade, no seio destes
ciclos não se observa nada realmente inédito, mas sim o revivalismo de novas
propostas conjugando estéticas já existentes. Esse revivalismo atual e imergente a
cada temporada é proposto baseado na observação dos desejos e das novas
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necessidades dos consumidores. A definição de cada tendência é baseada na
observação de novos comportamentos, hábitos e costumes das pessoas, estas
pesquisasfocamaevoluçãodosindivíduosedosseus novoscomportamentosenão
nocomportamentodosprodutosnomercado.Medianteestes estudosasaspirações
daspessoassãotraduzidasemtecidos,cores,texturas,silhuetas,grafismoseestilos.

A conceção de tendências é realizada e concebida em diferentes gabinetes,
especializados na deteção do que os consumidores irão desejar no futuro próximo,
estescaçadoresdetendênciasouCoolhuntters, apresentamasnovidadesdeestiloem
primeiramão a profissionais especializados de varias áreas para que estes possam
trabalharnosseusrespetivosprodutos,estastendênciassãomostradasemdiferentes
feiras dos mais variados segmentos e em deferentes suportes. Na generalidade as
tendênciassão lançadacomdiferentes temas,estesporsuavezcontém imagensde
inspiração, paletas de cores, texturas, tecidos e silhuetas, cada tema é um bloco
deslocadodosegundo,dadoqueaantecipaçãodoqueseiráusarnãosejaumaciência
exata, por vezes alguns dos temas definidos como tendência é usado e descartado
numcurtoespaçodetempo,poroutro ladoumtema(tendência)podeviraserum
estilocomlongaduração.

Mediante a divulgação de tendências, profissionais como designers de moda
seguem em busca das várias propostas em feiras, em cadernos de tendências,
revistas, vídeo ou em plataformas online, com o propósito de retirar as principais
referênciasdoqueiráagradareatrairosseusprópriosconsumidores,nestaanáliseo
designertemadifíciltarefadeconjugaroqueserátendênciacomaidentidadedasua
respetivamarcaeoseuprópriotemaeconceito.Naatualidadeaindústriadamoda
tem o importante papel de revelar novos conceitos através de novas propostas de
vestuário. Tentando dar resposta aos anseios dos consumidores, os designers de
modatemopapeldeabrirnovoscaminhoaodesign,paraabrircaminhoembuscado
destaquenummercadocadavezmaiscompetitivo.

4.3. Conceito

O dever de um Designer ao estabelecer um conceito para um projeto criativo
baseiaseemtudooqueorodeiaafimdecaptarfontesdereferênciaqueoauxiliem
na fase de criação e que suportem o processo criativo para que este permaneça
autêntico,inovadorerenovado.

Nos dias que correm a criação não pode ser tratada como um resultado da
inspiração. O Designer tem de estar focado em tudo o que se está a passar na
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atualidade, num mundo global, tendo em conta fatores económicos, culturais,
artísticos,sociais,ambientaisetudooque digarespeitoamovimentosdemassas.

Para se estabelecer um conceito é necessário dividilo em dois grupos de
informação: um dirigido à investigação e recolha da amostra de matériaprima,
aviamentoseopçõesdeconstruçãoeacabamento;outro,compostomedianteumou
maistemasouporconjugaçãodeideiasquedevemestaragrupadosesertrabalhadas
paraumúnicofim.

ODesigner temde ser um investigador, tem de procurar e recolher, através de
todos os meios a informação mais relevante, para ostentar a escolha do tema,
permitindoqueestelheofereçaumcaminhoclaroeobjetivo.

Na definição de um conceito, este poderá partir de uma ideia préconcebida ou
surgiratravésdeumapesquisaaleatória.

Em ambos os casos, pode haver a necessidade de se alterar o conceito, tendo
sempre em vista o cumprimento de um objetivo anteriormente estabelecido pelo
Designer.ODesignernãosedeveguiarpelaideiaoupeloconceito,massimpelofim
quepretendeatingir.

Durante o processo de investigação, quando ainda não se verificou uma análise
concreta do que se pretende atingir, há a necessidade da recolha aleatória de
informação (textos, imagens, vídeos...) que permitam restringir a diversidade de
informaçãovisual,partindodogeralaté sechegaraalgomaisconciso.

Apesquisaéfeitaatravésdeimagens,vídeosefilmes,deixandoemabertooutro
tipo de meios como: pesquisa de rua, junto do públicoalvo, pesquisa dos
concorrentesmaisdiretos,entreoutros.

Independentementedoveículoutilizadonapesquisaoudoqueseobtémdelasão
retiradoselementosquepodemsustentara inspiração.Pontosdereferênciaqueao
longo do processo de criação poderão ser desviados ou alterados noutro sentido
medianteasnecessidadeseosfinsqueseestabeleceramcomoobjetivo.

O temapode serdefinido emdois sentido: objetivo, como factos e histórias, ou,
subjetivo,como perceçõeseconclusõespessoaiscombasenomaterialrecolhido.
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Depois da realização da investigação e recolha de informação é necessário
organizartodaapesquisa,estapoderáserorganizadacombasenacriaçãodepainéis
constituídosporimagensrecolhidaseporpalavraschavequeidentifiquemotema.

Assim, a criação é símbolo de uma pesquisa transformada em conceito que dá
origemàcoleção.

4.4. Registos de pesquisa e criação

Duranteadefiniçãodoconceitoenarecolhade informaçãoqueserásuporteda
criação, é de grande importância registar e salientar todo o tipo de anotações
relevantesparaaexecuçãodoprojeto,podendoserpalavraschave,textos, imagens,
texturas,amostrasdetecidos,primeirosesboçoserascunhos.

Na generalidade, cadadesigner adapta um suporte para o seupróprio trabalho,
onde reúne todos os elementos significativos para a coleção, podendo ser: um
caderno de notas, diários de coleção, storybooks ou até mesmo folhas soltas que
servem de suporte momentâneo. Dentro dos conteúdos assentes neste tipo de
suportes estão sempre ligados e marcados pelos interesses pessoais do designer,
sentimentos e pelas suas motivações particulares. Todo este registo expressivo é
importanteparaaabordagemclaraediretadotrabalhoquesepretendeexecutar.

Todooconjuntodeinformaçãoregistadaduranteosváriosprocessoséreunidae
editadamedianteosobjetivosquesepretendematingirparaofimcomercial.Tendo
emcontaopúblicoaoqualsedirigeeosegmentodemercadoondese irá inseriro
projeto,éapartirdestaediçãoquesetraçaumaconfiguraçãodacriação.

Depois de definidos estes parâmetros é necessário elaborar um painel de
influências, onde constamo conjuntode ideias e elementos essenciais a focar. Este
deveintegrarasimagem,ostecidoseaviamentosqueforamdefinidosanteriormente
paraaconstruçãodacoleção.
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Figura 21 — Painel de inspiração para a colecção “Home” Fall/Winter 2012. (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Estespainéis sãodenominados, por algunsprofissionais da área, porpainéis de
inspiração,deambienteoustoryboards.Podemseridentificadoscomoo‘espírito’ou
o‘clima’dacoleção,vistoquerefletemotemaeosentidodamesma.

4.5. Criação

Nesta faseprojetualé criadaaprimeiravagadedesenhos, esta tema funçãode
juntar e de sintetizar a totalidade de inspirações recolhidas, a fim de traçar um
caminho coerente e uniformizado dos aspetos mais pertinentes para a criação da
coleção.

Esta fase de desenho e criação envolve uma coerência de pormenores que são
adaptados e ajustados durante todo o processo de criação, podendo surgir a
introduçãodenovos detalhesouasuaanulação.
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Figura 22 — Primeiros desenhos para a coleção “Home” Fall/Winter 2012. (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Através desta primeira fase de esboços é delineado o tipo de silhueta que se
pretende aprofundar, linhas de proporção, detalhe das peças, conjugação de cores,
tecidos e texturas; criando uma identidade própria através da concepção de um
conjuntodecoordenados.

Posteriormenteàcriaçãodesteselementospassaseàelaboraçãodedesenhosem
série a fim de explorar todas as possibilidades criativas, não descorando nenhuma
boahipótese, com todas as ideias exploradas passase à ediçãodos coordenados, a
fim de definir o final e o todo da coleção, tendo sempre presente a linguagem e a
coerênciaentrepeças.

Figura 23 — Painel coleção “Home” Fall/Winter 2012. (Atelier da marca “OS BURGUSES”).
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É importante, após esta sequência e até à coleção final desenhada, ilustrar os
croquis tendoemcontaa core texturados tecidos, a fimdecriarumpainel coma
afixação da coleção estruturada para que seja possível ter uma visualização mais
realistadafuncionalidadeeaconjugaçãodeelementosnoseutodo.

Depois da coleção desenhada poderá existir a necessidade de alteração de
algumas peças visto que, quando passamos à fase seguinte, nomeadamente a
modelagem, ocorrem frequentemente problemas por questões técnicas não sendo
possívelserfielaoquefoiidealizadonodesenho.

4.6. Modelagem

Comoscoordenadoseacoleçãototalmenteidealizadaconsiderasequeafasede
criaçãoestáfinalizada,mesmoqueexistamgrandesajustesaolongodoprocessode
desenvolvimentodaspeças.

Amodelagemdaspeçaséumadasfasesmaisimportantesaexecutarnoprocesso
dedesenvolvimentodeumacoleçãovistoqueestaetapaéatransiçãodeumcroqui
bidimensionalparaumapeçatridimensional.

Esta determina o aperfeiçoamento ou o defeito de uma peça, ou seja, se a
modelagemnãoforconcretizadacomummáximoderigoroprodutofinalpoderásair
com anomalias graves, podendo ser a nível de estrutura base ou de transformação
nãocalibradaoudesajustada.

Quandoexisteaadaptaçãodeummoldebasejáexistente,asuapassagemalimpo
devesereximiaeomaisrigorosapossível.Destapassagemdevemconstartodasas
linhas principais do corpo humano (exemplo: peito, cintura e anca), a fim de ser
percetívelnahoradeadaptaromoldebaseaocoordenadoquesequerobter.

Figura 24 — exemplo de nomenclatura de identificação- Linhas principais . (Atelier da marca “OS BURGUSES”).
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Noprocesso demodelaçãoexistemdiversasregrasacumprirparaquenãohaja
falhas numa peça; todos os moldes devem respeitar normas de referenciação
importantesparaacalibragemeposicionamentonocorte.Tendoemcontaquetodos
ostecidostêmumadireçãoquetem desercumpridaparaqueapeçafinalnãofique
comdefeito,nomeadamenteefeitoviés,nemcomcosturastorcidas.Paraevitareste
tipodeerros,todososmoldestêmqueteramarcaçãodofioadireito(FD),estaéuma
dasregrasmaisimportantes,pois,assinalaaposiçãocorretaparaafixaçãodomolde
no tecido.O fio a direito émarcado no centro domolde e é, namaioria das vezes,
paraleloàslinhasprincipais,sendoelas:centrofrenteecentrocostas.

Figura 25 — Marcação do fio a direito e de valores de costura. (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Paraacompreensãodosmoldesénecessáriodefinirumanomenclaturaadequada,
estadeverásersituadanocentrodomoldeparafacilitaracompreensãoeaparaque
avisualizaçãosejamaisrápidaepercetível.Osmoldesdevemseridentificadoscomo
nomedacoleçãoemqueapeçasesitua,aestaçãoparaaqual sedestina,nomedo
componente,ouseja,apartedeumapeça(exemplo:manga),deveconstarotamanho
dapeçaeonúmerodevezesemqueocomponenteserácortadonotecido.

Figura 26 — Exemplo de nomenclatura de identificação de moldes . (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Semprequeumapeçacontenhaumcortetransversalparaleloaofioadireito,deve
serreferenciadocomopainel.
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Figura 27 — Exemplo de nomenclatura de identificação de moldes- Painel  . (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Quando uma peça contém cortes transversais, ou seja, perpendiculares ao fio a
direito,devemserreferenciadoscomoencaixe.

Figura 28 — Exemplo de nomenclatura de identificação de moldes - Encaixe . (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Acalibrageméopontofulcralqueexigeumaprecisãoacentuada,pois,éfeitapara
verificarecontrolartodasasmedidasdoscomponentesdeumapeça,atécnicamais
precisapara este controlo é feita atravésdautilizaçãodeuma fitamétrica, por ser
flexível, é a ferramenta ideal para controlar as medidas mais difíceis, sendo elas
curvasecontracurvas.Umaboatécnicaaserutilizadanacalibragemdecomponentes
éfeitaatravésdasobreposiçãodosmoldes,estatécnicapermitecontrolarfacilmente
curvas(exemplo:cavaecabeçademanga),dandoapossibilidadedeexaminartodoo
tipo demarcações sendo as mais comuns as piques. As piques são elementos que
devem ser marcadas em todas os pontoschave de união; com estas marcações, a
possibilidade de falhar no processo de confeção é reduzida, pois, as piques
identificamalocalizaçãoexatadajunçãodedoistecidos.

Valor de costura é a margem dada a toda a volta domolde para que este seja
confeccionadonoslimitesenãoaltereacomposiçãoeotamanhodapeça.Osvalores
decosturavariamdemodeloparamodelo,nasuamaioriaosmoldessãomarcados
com valores de 1cm, mas poderão ser de 0,7cm ou até mesmo 0,5cm; estes dois
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valores são mais comuns nos moldes destinados à confeção de malhas sendo que
também são utilizados em costuras complexas e em costuras onde se pretende
diminuirovolume,exemplo:decote,golaepédegola.

4.7. Corte

Com a modelagem das peças elaborada e devidamente calibrada, os moldes
dirigemseàmesadecorteondeéelaboradooestendimentomanualdotecido,este
poderá ser feito dediferentes formasdependendodapeça a ser cortada, quando a
peçaésimétricaemambososlados,otecidoédobradoameioauréolacomauréola,
seapeçacontemassimetriao tecidoéestendidoemaberto.Depoisdoprocessode
estendimento é elaborado o plano de corte, os moldes são colocados por cima do
tecidonadireçãodofioadireito(correrdotecido)edemodoaquese aproveiteo
máximo matériaprima possível, o planeamento do corte deve ser iniciado com a
colocaçãodosmoldescommaiorescalaedeseguidaosdemenorescaladeformaa
aproveitartodososespaço entreosdiversoscomponentes.

Na generalidade o planode corte é realizado sempre damesma forma,mas em
determinadasituaçõesécondicionadopelotecidoaserutilizado,nocasodetecidos
comPadrões,riscas,XadrezouVeludooposicionamentodosmoldesérealizadocom
maiorcuidado,vistoqueasdiversasformasdotecidotemdeencaixarperfeitamente
nafasedeconcepçãodapeça.

Paraaafixaçãodosmoldesnotecidosãoutilizadosalfinetes,estessãocolocados
na margem (valor de costura) do molde e posicionados em paralelo às linhas do
componente(molde).

Figura 29 — Exemplo plano de corte. (Os Burgueses).
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Noespaçoematelier,depoisdoplanodecorterealizadoéiniciadoocorteà mão
com tesoura própria para cortar tecido, durante o corte o tecido nunca poderá ser
levantado, usandose toda a extensão da lâmina em ângulos retos, desta forma o
tecidoécortadocommaiorprecisão.Dentrodestafasesãomarcadospiquesepinças
— aspiquessãoassinaladascompequenoscorteseaspinçaspoderãosermarcadas
com alfinetes, linha, ou giz — Com o modelo cortado e devidamente marcado os
componentessãoagrupadoseseguemparaaconfeção.

4.8. Confeção

A confeção é a fase onde a peça é montada, passandose de um plano
bidimensional para umplano tridimensional. Para iniciar o processo de confeção é
necessário saber qual amáquinamais adequada para o tecido a ser confecionada,
poisosequipamentosvariam,existemmaquinasparatrabalharmalhas,tecidosfinos,
tecidosgrossosecouro.

A preparação prévia damáquina é de grande importância para a qualidade das
costuraantesde iniciaraconfeção éessencialmudara linhaparaacoradequadaà
cor do tecido e testar se a costura se verifica emperfeitas condições, depois deste
controlo dáse inicio á confeção, os componentes a confecionar são virados avesso
com avesso respeitando as piques, são e unidos com alfinetes. Desta forma estão
preparadosparaafasedecostura.

Para que uma peça cumpra todos os requisitos de qualidade a confeção requer
perfeiçãonotipodecosturaseacabamentos,estatemderespeitarovalordecostura
definido namodelagem, para evitar erros de tamanhos. A cada costura realizada é
necessário a passagem a ferro onde as costuras são abertas/ tombadas, a fim de
minimizaragrossuraexcessivadascosturas.

Énafasedeconfeção ondesãodetectadostodososerrosqueumapeçapossater,
sejam erros de modelagem ou corte. Por esta razão há sempre a necessidade de
confecionar o primeiro modelo em pano cru (protótipo) para serem minimizados
custoscasoomodelonãorespeiteosrequisitosestabelecidos.

4.9. Reflexão sobre a experiência vivida

A realização do estágio foi de grande importância não só para a conclusão do
mestrado,mas também para o desenvolvimento profissional e pessoal, este serviu
paraconsolidar,explorarerecolhernovosconhecimentos.
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Oestágioverificouseumaexperiênciaenriquecedoraemdiferentessentidos,no
quetocaaodesenvolvimentoprofissionalfoidegrandeaprendizagemapossibilidade
de elaborarum coleção coma equipaOsBurguesesdesdeo seu início— processo
criativo — até ao seu final — companha publicitaria — adquirindo uma nova
metodologiadecriaçãotendoemcontacustosdeproduçãoematériaprima(preço /
qualidade), de grande importância também foi a possibilidade de explorar
continuamente a modelagem de peças, adquirindo novos conhecimentos na
concepçãodecasacos“clássicos”,modelagemeconfeção decamisariaparasenhorae
homem,eaquisiçãodeconhecimentosemtrabalharpele.Apossibilidadedetrabalhar
naproduçãododesfilenobackstage damodaLisboa,foidegrandeimportânciavisto
queéamaiorinfraestruturadamodanacional.

Durante o estágio, foi adquirida a capacidade de gerir vários projetos em
simultâneo, Cumprindo sempre os prazos de entrega. A aprendizagem passou
tambémpela vertente económica, foi obtidos conhecimentospara calcularopreço8
final de uma peça de autor, já com todos os custos dematériaprima, aviamentos,
custosfixo,Design,preçohoraeIVA.

Apossibilidadedetrabalharcomdesignernacionaisjácomgrandevisibilidadeno
seiodamodanacional, verificouseumprivilégio, pois a aberturada empresapara
com o trabalho desenvolvido pelo o estagiário foi notória e sem limitações. A
experiênciadecolaborarcomaequipadetrabalhoemtodososprojetosemqualquer
restrição, fez com que amotivação no decorrer do estágio semantivesse no auge,
dandoorigemaummelhordesempenhoeinteresseemtodasastarefas,favorecendo
nãosóotrabalhomastambémasligaçõesdeamizadee companheirismo.

Com a concretização do estágio foram estabelecidos contactos e ligações com
vários profissionais da área de moda — designers, fotógrafos de moda, stylistes,
jornalistas, maquilhadores, cabeleireiros, joelheiros e fornecedores  de tecidos e
aviamentos— o contacto com estes profissionais poderá ser umamais valia num
futuropróximo.

8Exemplo de calculo do preço final de uma peça — Em anexo, p.132



Rosária Morais

48



Estágio na Empresa Os Burgueses / Projeto Híbrido

49

5. Projeto Híbrido
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5.1. Introdução

Noseguimentodoestágioedepoisdeváriosmesesdedesenvolvimentocriativoe
técnicoemcolaboraçãocomequipadetrabalhodaempresaOsBurgueses,seguesea
realizaçãodoprojetoindividualparaamarca.

Quandoseoptaporumprojetoparaumaempresarealénecessárioadquirirum
conhecimentointegraldamarca,tantonoseufuncionamento,comoassuasprincipais
características, de igual importância é a análise do público para o qual amarca se
direciona. Só com o conhecimento de váriosmeses no seio da empresa é possível
extrair com exatidão toda a informação necessária para identificar problemas ou
objetivosfuturosparaatrairummaiornumerodeconsumidores.

Com a análise damarca e a identificação das suas necessidades, concluíse que
seriarelevanteacrescentaràempresaum projetodeacessórios(lenços).Vistoqueé
umapeçaintemporalecomgrandeafluêncianomercado,seriaumamaisvaliaparaa
empresa. Inicialmente a coleção de lenços estava assente num princípio base
“Mensagem/Uso”— cargadamensagem,formasdeuso,interaçãocomosoutros —
esteconceitoseriatransmitidopeloelaboraçãodeumpadrão /lustraçãoouimagem
única,impressosemlençosdeseda.

Mediante toda esta reflexão surge a ideia de criar algo mais, nasce o
desenvolvimento de um acessório multifuncional, com uma vertente inovadora,
funcional e com aplicação dos princípios de design. Para o desenvolvimento desta
peçafoinecessáriorealizarestudosdiversificados,poisoquesepretendiacriarera
algo inexistentenomercado,desta formafoielaboradoumainvestigaçãotécnicade
forma / função,comarealizaçãodeváriostestessequenciais,afimde,esgotar todas
aspossibilidadesdeconcretização nãodescorandoospormenoresmaisimportantes
paraasuautilização,respeitando ainda, todasasnormasdequalidadeestabelecidas
pelamarca.

Depoisdoprocessodeinvestigaçãohouveanecessidadededarumnomeànova
peça, sendoqueeste acessório assentanoprincípiobasedeum lenço, enão sendo
este um lenço vulgar mas, sim uma variação domesmo, o nome escolhido para o
objetodeestudofoi— Híbrido— nomeatribuído pelo autordapeça.

SendooHíbridoumapeçamultifuncionaleinovadora,estefoiconcebidoparase
adaptaratodootipodepessoas,dasmaisvariadasculturasecomosmaisdiversos
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estilos, dando ao consumidor a possibilidade de o adaptar a si e ao que o rodeia,
transmitindoassimasuapostura,estilopróprio eformadeencararavida.

5.2. Definição do tema

Posteriormente à inserção na empresa houve a necessidade de analisar mais
aprofundadamenteofuncionamentodamarca;ospontosforteseospontosfracos,as
principaiscaraterísticas,osmétodosdetrabalhoe asuainserçãonomercado.

A realização deste estudo, foi de grande importância, e teve como objetivo
identificarosproblemaseasnecessidadescomerciaisdamarca.Procurasetornara
marca“OsBurgueses”maissustentávelerentável;objetivamenteoquesepretendeé
criar estratégias que permitam à empresa uma entrada mais coesa e firme no
mercadojuntodoseutarget, tornadoamarcamaiscompetitivaemcomparaçãocom
osseusconcorrentesdiretos.

Para a identificação das necessidades da empresa, foram investigados métodos
que conferissemàmarca valor acrescentado. Sabendose que amarca comercializa
coleçõesmistas,parahomemesenhora,fardamentoseroupaexclusivaenãosendo
objetivodamesmacomercializarnenhumaoutravertente,comoporexemploroupa
paracriançaoulingerie,aspossibilidadesdecriaralgoinovadoreinexistenteparaa
marca restringeseaoseguimentodaquiloqueatualmenteproduzem.

Em conversação com a direção criativa foram recolhidas informações sobre os
objetivos futuros que a empresa pretendia concretizar. Depois desta recolha de
informaçãoverificousequeamarcatinhaodesejodecriaralgunsacessórios(malas,
lenços,cintos)agregadosàcoleção,masporfaltaderecursosnuncafoipossível,com
a exceção da coleção “Home” onde foi produzida uma mala confecionada em dois
materiaisdistintoseumcintoempele.

Outrodadoimportanteparaaescolhadoprojetofoiofactodeascoleçõesserem
muitorequisitadaslogoapósaodesfileoquenãoépossívelvistoqueacoleçãosóé
inseridanomercadoseismesesdepoisda suaexibição.

A motivação do cliente à compra é estimulada pela apresentação pública da
coleção; com o intervalo de tempo de seis meses a motivação momentânea vai
esmorecendo e quando a coleção é lançada para os pontos de venda a procura do
artigomostraseaquémdoesperado.
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Medianteestainformaçãopensouseemcriaralgoqueconciliasseacessórioseo
tempodeesperaparaacomercializaçãodacoleção.Planeouseacriaçãodeumapré
coleçãodesetecoordenados comumabasemuitocomercial,conjugadocoma criação
de uma linha de lenços. Esta micro coleção iria ser parte integrante da coleção
principal.Masiriasercomercializadaummêsapósasuaexibição,funcionandocomo
veículode atraçãopara estimular o consumidor à compra. Comodesenvolvimento
desteprojeto, aindanodecorrerdoestágio, surgeumanovapeçainspiradanolenço
convencional,porconsequênciaedesejodadireçãocriativaaideiadaprécoleçãofica
porterraeestenovoacessóriovemocuparoposicionamentodaideiainicial.

Abase doprojetoconsistenacriaçãoeimplementaçãodeumacessóriodemoda
inovador agregada à coleção principal, tendo a mesma função que a pré coleção,
sendoquedepoisdaapresentaçãoemdesfilenoespaçodeummêsseráinseridono
mercado. Com a criação deste novo acessório foi necessário atribuir um nome ao
objeto de estudo para que e seja diferenciado no mercado, o nome escolhido foi
Híbrido, por consequência o projeto para a empresa Os Burgueses intitulase de
ProjetoHíbrido.

5.3. Objetivos

Comoestudodasnecessidadesdamarca,surgeoProjetoHíbridoparaaempresa
Os Burgueses, o projeto consiste na criação e implementação de um acessório de
moda multifuncional e com uma vertente inovadora, a fim de conferir um valor
acrescentadonoquedizrespeitoàsustentabilidadeedinamismodaempresa.

Oobjetivodoprojeto é a implementaçãodeumacessóriodemodanuncaantes
feitopelamarca,sendoqueoprojetotemumavertentede inovação,conciliandoas
características conceptuais com o design funcional de qualidade. Representa o
espíritodamarca(jovemeirreverente)comafinalidadedeseadaptaratodootipo
depessoas,possibilitandoapassagemdemensagensatravésdestas.

Esteprojetotemcomoobjetivoatrairumnúmeromaiordeconsumidores,através
da sua diferença e do seu posicionamento no mercado, uma vez que irá para os
pontosdevendaummêsapósdasuaexibição,servindodeatrativoaosclientesmais
ansiosos, destemodoacalmao entusiasmodo consumidor epromovea comprado
restantedacoleção— cincomesesdepois— dandomaisrentabilidadeàempresa.

O projeto tem como propósito ser inserido no ciclo de coleções, ou seja, a
introduçãodoHíbridonomercadonãoseriapassageira,maspermanente.Pretende
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se que este acessório faça parte de todas as coleções futuras da marca mudando
unicamente o tipo de tecido, cores e padrões, adaptandose ao conceito de cada
coleção. A entrada no mercado será através da criação de uma estratégia de
lançamentoatrativaefirme,desejandoseentrarnomercadoepermanecernele,de
modo a que se torne uma peça icónica no seio da sociedade atual, ao exemplo do
lençoconvencional.
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6. Processo de Desenvolvimento do Projeto
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6.1. Organograma do plano organizacional de coleções

Figura 30 — Organograma do plano de coleções (Atelier da marca “OS BURGUSES”).

Analisandoafigurapodemserobservadas duassituaçõesnoplanoorganizacional
docicloatualdecoleçõesdamarcaOsBurgueses,desdeasuaapresentaçãopública
atéasua inserçãonospontosdevenda,eoplanoorganizacionalcoma inserçãodo
projeto Híbrido. A primeira sequência representada na figura indica que a coleção
Outono / InvernoéapresentadaemMarçoesóentranomercadoseismesesdepois.
NoorganogramapodeserverificadoqueoprojetoHíbridoeacoleçãodePrimavera /
Verão são apresentados em simultâneo no desfile daModaLisboa, e a sua variação
residena inserção temporalnomercado,ou seja,depoisdaapresentaçãopublicao
projetoHíbridochegaàs lojasummêsdepoisdasuaexibiçãoorestantedacoleção
segueocursotemporalnormaldamarca.

6.2. Metodologia investigação

Metodologia de investigaçãopode ser vista comoumametodologiamista sendo
ela intervencionista e não intervencionista, que se expressa não no sentido de
integrar as duas formas de inquérito, mas no sentido de utilizar características
associadasacadaumadessasformas.
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A metodologia será desenvolvida através da investigação ativa, pois será
necessário a criação do protótipo do produto. Irá existir a necessidade de uma
observaçãodireta,decasosdeestudo sobreotemadainvestigação.

Ainvestigaçãopossuiaseguinteordem:

1. Temaidentificadoparaaelaboraçãodoprojetoassentanacriaçãodeuma
acessórioinovadormultifuncional,paraaempresaOsBurgueses.

2. Otítulodotrabalhodefineopróprioprojetoeidentificaoobjetodeestudo,
investigadonasvariasfazesdoprocessodedesenvolvimentodapropostaa
serapresentada.

3. No decorrer do estágio foram analisados todo o funcionamento da
empresa, a fim de identificar as suas características e os principais
problemasenecessidades.Esteconhecimentoassumiuumpapelfulcralna
elaboraçãodaquestãodeinvestigação.

4. Aquestãoquesecolocounestafasededesenvolvimentoinvestigativofoi:
Será possível criar um projeto inovador e inexistente para a marca Os
Burgueses?Aquestãosignificaqueéinovadoreinexistente,nosentidoem
queéumprojetonuncaantesfeitopelaempresa.

5. Para a realização do projeto foi realizada uma recolha aprofundada de
informações,técnicasparaaresoluçãodepossíveisproblemasnaconceção
projetual.

6. Depoisde todaa informaçãodoprojetoa serdesenvolvido foidegrande
importância a realização de uma investigação literária, referente à
mensagemqueumapeçapodetransmitir,oestudodamodaemPortugale
a história e evolução do lenço até aos dias de hoje. Esta informação tem
comopropósitocontextualizaroprojeto.

7. Nestepontoforamanalisadasasvariashipótesesdeseguimentodoprojeto
e foifeitaumaavaliaçãodosparâmetros aseguir.

8. Analisadasasváriashipóteses,seguiuseaexploraçãodoqueiriasermais
tardeoprojeto, esta fase foram explorados conceitos, temase segmentos
que levariam diretamente ao desenvolvimento do projeto. Sendo que a
definiçãodacriaçãodeumaprécoleçãoeoseuposicionamentodentrodo
ciclodecoleçõesfoiefetuadanestafase.

9. Depois da análise exploratória e da iniciação do projeto a desenvolver,
existe a necessidade de obter resultados, para ser percecionado a
viabilidadedomesmo.
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10. Seguesea investigaçãoexperimentaldoprojeto,estaéa faseemquesão
postas à prova todos os conceitos e ideias desenvolvidas e é nesta etapa
onde se realiza toda a prototipagem, testagem daquilo que se tem como
objetivodesenvolver.

11. Com a fase experimental realizada é necessário avaliar os resultados
adquiridos,afimdeexcluiroquenãoseverificourelevantenemessencial
à elaboração projetual e acrescentar algum elemento obtido através da
investigaçãoexperimental.

12. Segueseapréconclusãoondeseverificaseoprojetotemcondiçõespara
seguir em frente, ou se por algum motivo analisado nos resultados é
direcionado a outro seguimento. É nesta préconclusão que o projeto
apresentado volta ao patamar da hipótese, visto que os resultados
analisadosdirigiramainvestigaçãoàcriaçãodeumacessórioinovador.

13. Depois de direcionar o projeto a uma nova hipótese seguese a análise
exploratóriaondeseanalisaconceitos,técnica,materiais,formaseuso.

14. Comestaanálisechegaseaoresultadoqueahipóteseseguidaeraviável.

15. Passouse à realização da investigação experimental do projeto, é nesta
fase onde todos os testes necessários ao bom resultado do projeto são
desenvolvidos através da prototipagem, onde são estudadas formas,
posicionamentoeinvestigaçãotécnicaparaosremates.

16. Comafasedeprototipagemconcluídasãoanalisadososresultadosobtido,
e verificase que o objeto de estudo se encontra dentro dos parâmetros
estabelecidos.

17. Com a conclusão do projeto foi necessário estabelecer uma estratégia de
lançamentoe, paraqueissofossepossível, foicriadoumaimagemgráfica,
embalagememanualdeutilização.

18. Concluído oprojetoénecessárioestabelecerasuapromoçãoedivulgação
sendoelarealizadaatravésdamarcaedosseuspontosdevenda.

19. Oúltimoparâmetroé referenteaocontributoprestadoàempresaparao
qual se dirige o projeto, este pretende contribuir para o crescimento
sustentávelerentáveldamarca.
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6.3. Desenho da investigação

Figura 31 — Desenho da Metodologia de investigação. (Os Burgueses).
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6.4. Cronograma temporal

Escaladetempododesenvolvimentodetrabalhoduranteossetemesesdeestágio
(1períodorepresenta1mês).

Tabela 08 — Cronograma temporal.

2011 2012

Atividades
Meses

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estágio

FigurinoparaofilmeRPG

Criaçãodacoleção“Home”

Modelagemparaacoleção

Prototipagemparaacoleção

Confeção depeçasp/coleção

Modelagemparafardamento
RITZ
Análisedasnecessidadesda
empresa
Definiçãodoprojeto

Levantamentodereferências

Elaboraçãodoprojetohíbrido

Faseexperimentaldoprojeto

Estudodeformas

Desenvolvimentodoprotótipo
final
Desenvolvimento
decomunicaçãodoprojeto
Observaçãoexperimentala
(indivíduos)
Análiseexperimentalemvídeo
(indivíduos)
Testesdeusabilidade

Análise dedados

Pesquisaerevisãobibliográfica

Conclusãodoprojeto

Disseminação — Promoção do
produto
Elaboraçãoerevisãodorelatório
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7. Moda / História e evolução do lenço
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7.1. Moda

Duranteoperíododerealizaçãodoprojeto/estágioouvenecessidadederealizar
umestudo aprofundadode todas as áreas intervenientes e transversais aoprojeto.
Esteestudopreliminarpermitiua aquisiçãodenovas ideias, conceitos, técnicase a
amplificaçãodoconhecimentoacercadotema,edetudooqueserelacionacomele.

Oprocessoinvestigativoreúne umavastaquantidadedeinformação,quepermite
averiguaraviabilidadedoprojeto,permitindocontestarajustificaçãoeavalidadedo
mesmo.

Dentrodoinvestigaçãorealizadaénecessárioterumconhecimentoaprofundado
da empresa e dos designers que a constituem, tendo em conta o percurso e o
desenvolvimentodamarca,assuasprincipaiscaracterísticas,oprocessoprodutivo,o
tipodematériaprimaqueutiliza,oseupúblicoalvo,asuainserçãonomercadoeo
posicionamento da marca em relação ao seus principais concorrentes. Depois da
análise e investigação da marca circunscreveramse as suas necessidades e
identificaramseosseusproblemas.

Todoequalquer serhumanousaovestuáriopara se cobrir eproteger, esteéo
princípiobásicoeprimáriodo usoderoupa,masnãosódeproteçãoviveohomem,o
uso de roupa vai mais além, tendo diversas vertentes e simbologias, assumindo
tambémumpapeldediferenciação(social,profissional,culturaledegrupos).Cobrir
ocorpoémaisdoquevestirumapeça deroupa,éreunirumagrandeconstruçãode
códigos que transmitemmensagens e variadíssimas informações, fazendodo corpo
um organismo de transmissão, que comunica sem palavras os comportamentos
sociais/culturais.Podedizersequecadasociedadetemo seupróprio“corpo”assim
comoumalínguasósua,comregras,rituaisdeinteraçãoeatuaçõesquotidianas.

“Ao longo destes milhares de anos, o ser humano tem comunicado entre si
primordialmenteatravésdalinguagemdovestuário.Muitoantesdemeaproximarde
alguém para dialogar verbalmente seja na rua, numa reunião ou numa festa, essa
pessoajámeestáacomunicaroseugénero,aidadeeogruposocialaquepertence
simplesmentepeloque temvestido— emuitopossivelmenteenviame informação
importante(verdadeiraoufalsa)quandoàocupação,origem,personalidade,opinião,
gostoedisposição.”(Lurie,1981,p.3).

De acordo com Duarte (2004) podemos dizer que a moda é um linguagem
comunicativadecomportamentossociais— uso,hábitosecostumes— éumsistema
queacompanhaotempoeousodovestuário,amodanãoseintegrasomentenouso
deroupanodiaadia,estatemummovimentoativoemtodososmeiosdeexpressão.
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Amoda influenciamassasdesdeasuaorigem(séc.XIX),estápresenteemtodosos
locais e é difundida por todos os meios, sendo através da televisão, cinema,
publicidade,música, fotografia, imprensaeatémesmoaoníveldaarte.Verificasea
influenciadamodaemtodoomundoeemdiferentesáreas.Elaé intervenienteem
fatores económicos, sociais, culturais e políticos, através dela surgem grupos com
ideais diferenciados, ideologias revolucionárias que culminam diretamente na
mudançadementalidades;amodaimpulsionaaevoluçãohumana.

“Compreenderamodacomoritualizaçãodaexistênciae,aomesmotempo,como
uma espécie de «filtro» ou dematriz social que através do consenso e da sedução
tentaexercerumcontrolosobrearealidade.Aprópriamodafomentaumprocessode
identificação. Em todas as culturas, o vestuário ultrapassa a função de proteção
corporal” (Duarte,2004,p.63).

Amodapossuiumcaráterefêmero,ouseja,éintemporal,assim,novastocampo
que é a moda, o vestuário foi o que melhor compreendeu essa característica. o
carácterintemporaldamodadefinehábitosouestilosconsoanteoperíododetempo
aquesesujeita.Amodainfluenciapessoas,assimcomopessoasinfluenciamamoda
(Duarte,2004).

Na atualidade Vestir é uma forma de nos mostrarmos.  O modo como nos
vestimosnãoestáapenasrelacionadocomoestilo,mascomumconjuntodepráticas
assumidas pelo indivíduo, estas componentes sãonecessidades oumaneiras de ser
enquantohomemoumulher.

Atravésdovestuárioéfácilidentificarasvariadíssimasmensagensquesurgemna
rua a todo momento, sejam elas enviadas através de cores, formas e adornos, é
rapidamente detetado o estilo de vida, personalidade e o cargo que ocupa na
sociedade. em determinadas culturas também podemos identificar a religião
praticadapordeterminadosindivíduos(indianos,muçulmanos,budistas...).

A conjugação do vestuário com acessórios, constitui um veículo de
individualização ou personalização de cada ser, variando pela escolha de valores
sociaise culturais.Ovestuário tem igualmenteopapelde “estereotipar”atravésda
padronizaçãodaquiloquevestimos(Duarte,2004).
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7.2. Moda Portuguesa

Duranteasegundaguerramundialaindustriadovestuáriofoisendoalteradaefoi
desenvolvidoumanova formadeproduzirvestuárioemsérieo chamadoReadyto
wear, a criação deste tipo de vestuário, vem adequarse perfeitamente ao tempo
difícildavidaduranteaguerra (Duarte,2003).

O conceito de moda em Portugal, antes e depois da guerra, continuava a ser
baseadonoquevinhadeParis, a criaçãodemodaemPortuguesaeraquasenula e
semexpansão,mashouveaindaumpequenolotedenomesqueprotagonizouaquilo
que sepode chamarde “altacostura”portuguesa, sendoelesAnaMaravilhas, Sério
SampaioeNapoleão,esteschegaramatrabalharparaaLojadeMeiascentenária,que
se situava no Rossio. A loja de Meias tinha sempre vestuário novo, mas muito
clássicos,asmodistascopiavamosmodelosderoupavindadefrançaeproduziamas
peçascá,algunsdestesmodeloschegaramatergrandeaceitação (Duarte,2004).

DeacordocomDuarte(2003),nofinaldadécadade60preparavaseparasurguir
a figura mais importante da moda nacional, não como estilista, mas como uma
“olheira de moda”, com uma capacidade de inata para oportunidades e com uma
capacidadedeobservaçãoexímiadoquearodeia,AnaSalazardepoisdeumaviagem
quea levoudeLisboa,apassarporPariseLondres, testemunhaummovimentode
massas, equacionado pela música e a Moda, através de nomes como Mary Quant,
BeatleseBiba.Noiniciodadécadade70apopulaçãoportuguesa,estavasedentade
roupa inovadora,eAnaSalazarvênestacarênciaaoportunidadedeabriruma loja,
comroupaimportadadeLondres,asuaprimeiralojafoiabertaem1972alojatinhao
nome de Maça e localizavase num sitio quase escondido na avenida da igreja, as
peçasselecionadasporAnaeramdeestremobomgosto,oestilodaspeçaeraúnico,
diferentes e ousadas, nesta altura “ as pessoas queriam afirmarse através do
vestuário”, nesta loja eram conjugados quadros antigos, peças de Art Déco, com
roupas, acessórios e peçasdemobiliário.Depois do grande sucessodaMaça foram
abertasmaissetelojasemPortugaleem1985abreumalojaemParis.Numaaltura
de expansão das suas lojas, Ana chegava a dar indicações de tecidos e de design a
fornecedoresingleses,intervindodessamaneiranodesenhodaroupaquevendiana
sualojaadquirindoassimalgumasnoçõesdeestilismo.Comarestriçãodogovernoa
importação, Ana Salazar teve a necessidade de se adaptar e criara a sua própria
coleção, esta é lançada em 1982, rapidamente começou a exportar o seu vestuário
para Londres, paris e atémesmo Itália, a apresentação da coleçãoOutono/Inverno
82/83 foi apresentada na Sociedade Nacional de BelasArtes, chegou apresentar
coleçõesnaEstufaFriaenoColiseudosRecreios,estascomumaassistênciadecinco
milpessoas.Em1981foiconvidadaparasercoordenadorademodadaPortex,esta
perlongouseaté1984,nestemesmoanodoisjovensdesigners,EduardaAbbondanza
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eMáriomatosribeirocomeçaramatrabalharcomaestilista.Em1985JoséAntónio
Tenente chegava ao atelier por um período de seis meses, mais tarde este jovens
ganhamaseuespaçonaHistóriadamodaPortuguesa.(Duarte,2004).

No ano seguinte veio a internacionalização com a ida da marca para Paris.
Rapidamente as suas coleções forammostradas emMilão, Paris eNova Iorque, em
1887/88amarcacomeçaaservendidapara oJapãoondeperduraatéhoje.

“Os anos 80 foram gloriosos para amoda. Naquela Década, conhecida também
comoadécadadototallook,foimagnificamentedesenvolvidarelaçãoentreasartes
plásticaseamoda”(Duarte, 2003,p.16).

Como tinha acontecido nas capitais mais importantes do mundo o
multiculturalismo instalase na cidade de Lisboa, depois da libertação de uma
ditaduraem1974,odesejodetransformaçãoerenovaçãodomododevestir,erade
grande amplitude e algumas loja acompanharam essa revolução do guarda roupa,
através do traje importado de Inglaterra, o exemplo disso, como referido
anteriormentefoiAnaSalazar(Duarte,2003).

Aindanadécadade70surgemmovimentosdejovensestilistas,naRuadoSéculo,
onde promovem desfiles provocatórios assumindo o corpo desnuo, a fim de
escandalizarapopulação,depoisdeosrevolucionareis,dáseinicioàestruturaçãoda
modanacional,estaestruturaçãotinhacomoobjectivocriarumPortugalnovo,com
criadores inovadores, que utilizavam nas suas criações tendências internacionais,
desta época advémo crescentemovimento damoda de autor. Em77/78 a relação
estéticasocial com o processo revolucionário era também vivido no norte do pais,
nestaalturaManuelAlvessóciodoestilistaAntónioCoelhoabremumalojanaBaixa
doPorto(Duarte,2003).

Na década de 80 os jovens criadores foramse afirmando, com o apoio e
acompanhamento de Alexandre Melo e Teresa Coelho, valorizandoos nas suas
criticas, moldarão as mentalidades e formaram públicos com um guardaroupa
modernoedevanguarda,surgiaumanovaestéticaemrelaçãoàformadeenvolvero
corpo.  Também nesta década as escolas de Estilismo como CITEM, CIVEC,CITEX e
IADE, têm um papel muito importante na formação de jovens. Assim como as
organizaçõesdepromoçãodenovostalentos,comoéocasodaFilModa,quenãosó
apoiavaosmaisjovenscomopromoviaotrabalhodosprincipaiscriadores,levandoo
seutrabalhaalémfronteiras,paralelamenteerarealizadoumamostradeconfeção de
têxtiledemoda,maistardeManuelSerrãotransformouestafeiranumgrandeevento
demodanacional(aPortugalFashion).
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Uma das pioneira da criação demoda de autor foi Maria TherezaMimoso, por
desenvolvertodososvestidosdecenaparaAmáliaRodrigues,numperíodoemque
estaseencontravanoaugedacarreira,depoisdosêxitosdeAmáliapassouadedicar
seàconceçãodeLençoseGravatascommotivostradicionaisportugueses.

Em88JoséAntónioTenenterealizouoseuprimeirodesfilenoMuseuNacionaldo
Traje, de imediato o jovem ex. estagiário de Ana Salazar mostrou um grande
qualidade técnica, criativae simplicidade fazendouma junçãoperfeitaemostrando
umacoerênciaformal,desdeentãoasuacarreiratemalcançadoosucesso,participou
no concurso para o fardamento da EXPO98 e criou o fardamento em colaboração
comaestilistaMariaGambina. (Duarte,2003).

Consideradoomaisportuguêsdosestilistasportugueses,NunoGama temcomo
inspiraçãodesdeoiniciodasuacarreiraopatrimóniotêxtilecultural,bebendotodaa
espiritualidadedoslocaisdandoliberdadeaoladoemocionalparamelhorentendere
interpretaroPortugalProfundo.

Umadesignermenosfaladamascomomesmograudeimportânciacomotodosos
outroscriadoreséHelenaCardoso,fazdebase doseitrabalhotecidosmanufaturados
artesanalmentenonortedopais,criandomodeloscomoaproveitamentodeLinhoe
lã de fabrico caseiro, tidos como clássicos damoda de autor, criou artigos de raiz
popularcomumcaráterautêntico.

DeorigemcroataeresidenteemPortugalàváriosanos,LidijaKolovratabreasua
primeiralojaem96,identificadacomoadesignermaisvanguardistaacriarmodano
nossopaís,assuascriaçõesprimamporalearmodaao imagináriodaWearableArt,
criando peçasclassificadascomoartevestível (Teixeira,2000).

Com 20 anos de idade, Luís buchinho termina o seu curso no CITEX e logo foi
escolhidoparatrabalharnaempresaJotex,namesmaalturaejáinseridonomundo
do trabalho, ganha o primeiro prémio de malhas no concurso promovido por a
Portex.Em1991LuísBuchinhoparticipapelaprimeiraveznaModaLisboanogrupo
de Novos Talentos, o resultado foi aplaudido pela critica, e em 92 vai representar
PortugalnabienaldosJovensCriadoresdoMediterrâneoevalência.Atéaosdiasde
hoje Buchinho tem somado sucesso atrás de sucesso, sempre com coleções
caracterizadascomtendoumabasesóbria,sempreconjugadascomtemáticasmuito
variáveisedegrafismosóbvios,mascomumcaráctermuitopróprio.(Duarte,2003).
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PodedizersequeamodadeautoremPortugaléconstituídaporquatrogerações
a primeira destas é iniciada por Ana Salazar, seguindose Manuela Gonçalves e a
duplaManuelAlves e JoséManuelGonçalves, entreoutros, todos eles tinhamsidos
inspirados pela moda da capital londrina. A segunda geração é iniciada por José
António tenente,AnabelaBaldaque,LuísBuchinho,assimcomo,MiguelFlor,Miguel
vieira, Filipe Faísca,Maria Ganbina, Katty Xiomara, Nuno Gama, OsvaldoMartins e
LaraTorres. Jána terceiravagadecriadoressurgemDinoAlves,PauloCarvo/Nuno
Baltazar, Alexandra Moura, Lidja Kolovrat, Protic, acabando com Pedro Pedro e
Ricardo Preto. A Quarta geração é iniciada por, Ricardo Dourado, White Tent,
Storytailors, seguido de Vitor, Ricardo Andrez, Os Burgueses, Daniel Dinis,
Marques’AlmeidaeSaymyname (Duarte,2003).

7.3. ModaLisboa

Em1991 surgeasemanadamodaemPortugal, comoobjetivoeelevaramoda
nacional.OsfundadoreseorganizadoresdesteeventoforamEduardaAbbondanzae
Mário Matos Ribeiro, que aceitaram o convite feito pelo Pelouro de Turismo da
Câmara de Lisboa, o conceito inicial deste projeto consistia em defender a
criatividadedamodaportuguesa,parapromoverPortugalnomapaInternacional.

Com a criação deste evento, a ModaLiboa de seu nome, tornouse a primeira
plataformaprofissionaldestinadaàapresentação decoleçõesdemodanacional.De
1991a1993realizaramseduasediçõesporano,umaemMarçocomaapresentação
das coleções para Outono/Inverno do ano seguinte, e outra em Outubro com a
apresentação das coleções Primavera/ Verão, as coleções apresentadas eram dos
estilistas portugueses mais conceituados. Em simultâneo com os desfilies, a
ModaLisboa organizava o concurso “Sangue Novo” para jovens talentos, afim de
descobrirepromoverosmaisnovo,dandolhesEspaçoparaexporassuascriações.E
foi por meio deste concurso que apareceu Maria Gambina, depois de ter ganho o
“SangueNovo”em1992e1993,ajovemimpulsionouoseunomeparaaomercado
da moda. Assim como a Gambina, surgem deste concurso, Miguel Flor, Osvaldo
Martins,SusanaCabrito,CarlosRaimundo,MarcoMesquita,PriscilaAlexandreeLara
Torres.

Depoisdograndesucessoobtidoaté93,EduardaeMáriodecideminterrompero
projeto,parasededicaràcriaçãodeumaestruturacomcapacidadededesenvolver
novas áreas de investigação e divulgação da moda.  Passados três é criada a
Associação ModaLisboa e, em simultâneo, a estrutura do projeto é alterada,
mantendoseosdesfilesdemodaportuguesa,masjuntandosenovasáreasligadasao
mundo damoda, abrindo espaço para, Fotografia, Ilustração, produção de Imagem,
designgráfico,multimédiaeediçõesdepublicações.Comumconjuntodeáreas tão
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alargadas,aassociaçãopretendeobtermoda maisatualeinterdisciplinar. Naviragem
do século, em 2000, a ModaLisboa entra numa terceira fase, esta assumese
definitivamente,comoumaidentidadedeapoio,promoçãoeincentivodoscriadores
edetodasasoutrasáreasparalelas (Duarte,2003).

7.4. Portugal Fashion

OcertamedemodaPortugalFashionsurgiuporiniciativadaAssociaçãoNacional
de Jovens Empresários (ANJE), em 1995, tal como a ModaLisboa, o intuito deste
eventoépromoveramodanacional,dandoaconhecereaexpandiramodadeautor
assim como marcas industriais, para alargar a sua projeção mediática. A primeira
ediçãodoPortugalFashiontinhacomonome“JovensàModadoPorto”,etevelugar
nasededaANJE,noPortoaorganizaçãoconvidoualgumasdasmaisfamosasmodelos
internacionais,ganhandonotoriedadeportertrazidoaPortugalnomescomo,Claudia
Shiffer,ElleMacpherson,CarlaBrunieHelenaChristensen,estaspassaramcriações
de,José AntónioTenente,NunoGama,LuísBuchinhoeJoséCarlosentreoutros e,com
todoestealaridoacomunicaçãointernacionaldeslocouseparaPortugalparafazera
coberturadoevento,estiverampresentesrevistascomoVogue,ElleeHola,ecanais
de televisão como MTV ou CNN. Com tudo isto, os criadores portugueses ficam a
ganhar,vendoassuascriaçõesapreciadas,nãosópelopubliconacional,mastambém
pelo o público internacional, uma escala nunca antes vista. A segunda edição do
Portugal Fashion foi agendada para Setembro de 1996, com na primeira edição a
presençadesupermodelos,sendoelasValeriaMazza,ClaudiaSchiffer,EvaHerzigova
e Mark Vanderloo, mas a esta segunda edição fica marcada com um incendio que
deflagrounoColiseudoPorto,logonosegundodesfilefazendocomqueoshow fosse,
porumperíododeummês,asuacontinuaçãofoifeita noPaláciodeCristal(Portugal
Fashion,2003).



Em 2000 a organização decide fazer umamudança no planeamento do evento,
repartindooentreoColiseuondefoiagaladeabertura,eaAlfândegadoPorto,esta
mudança foi feitaparaelevaro chamarizdoeventoquenesta altura já eraamoda
nacional, deixando para trás o tempo em eram as top models que centravam as
atenções. Quase namesma altura, foi criado o Portugal Fashion Internacional, que
tem como objetivo a promoção da qualidade e design da indústria do vestuário
portuguesa.

7.5. O lenço

Umlençoésimplesmenteumquadradodetecido,utilizadodesdeaantiguidade,
por diversas civilizações, dependendo do material com que é confecionado, élhe
atribuídaasuafunção,usadocomoadereço,proteçãoousímboloreligioso.Podendo
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seremalgodão,seda,gazeoulã,usadosemtemposporgrupos(piratas,camponeses,
trabalhadoresrurais,músicos,exércitos)ecomconotações bastante diversificadas.O
lenço é uma peça intemporal que vem rompendo os tempos até aos dias de hoje,
coabitandoemtodasasculturas(Donnanno,2004).

7.6. História do lenço

Ousodo lenço épraticadoà váriosmilénios, pormotivosmuitodistintos, e em
variadospontosdomundo,pensasequeaprimeiramulherausarlençoteriasidoa
rainhaegípciaNefertiti em1350a.C. neste altura já colocavana cabeçaum tipode
lençoconhecidocomo“khat1”.Depoisdeummilénioem230a.C.,naChina,oslenços
eram usados á volta da cabeça como meio de identificação dos guerreiros e
funcionáriosdoimperadorCheng.Olençosurgenoano10d.CnaRomaantigaeera
usadoessencialmentepeloshomens, colocadosem tornoda cinturaoudopescoço,
esteerautilizadopara limparosuordacara,por terestaserventia foichamadode
sudário (latim para “pano do suor”),consta na história que o imperador Nero,
raramente fazia as suas aparições públicas sem o sudário em torno do pescoço
(Cunha,2005).

A Duquesa Eleonor de Aquitânia (rainha de França e Inglaterra), uma das
mulheresmais influentesdahistória, em1150 impulsionaousodo lenço iniciando
umatendênciademodanaIdadeMedia,esteeracolocadoporcimadacabeçacaindo
atéaosombros,esta formadeusodeuorigemaovéu,aindahojeusadopornoseio
religioso.Porvoltade1261noEgitoadotaumaformadedançachamadaraqs sharqt9
conhecidaatéhojecomoDançadoventre,otrajeusadoparaasuapráticaconsistia
num cinto com lenços pendurados e a utilizaçãode um só lenço agarrado entre os
dedos.Emséculosanterioresolençofoiusadoparaidentificargruposdepessoas,em
1600 mercenários croatas servemse do lenço, não só para se identificar, mas
tambémparaaatribuiçãodeclassificaçõesadiferenciaçãodecargoserafeitaatravés
dotecidoutilizado,osoficiaisutilizavamlençosemseda,etodasasoutraspatentes
utilizavam lenços em algodão. Nos inícios de 1600 era consideradomuito elegante
trazerolençonamãooufazêloaparecerporbaixodamanga (Meade,2009).

EmPortugal entre o século XVII e XVIII, na zonaMinho surgem lenços comum
aspectomuitocaracterístico,esteseramdelinhooualgodãobordadosefaziamparte
do vestuário feminino, além de pertencer ao traje e ter uma função meramente
decorativa o lenços também servia para a conquista de um “namoro”, quandouma
jovemestivessepertodaidadedecasarconfecionavaoseuprópriolençoeofereciao
ao“conversado”ou“namorado”eeramedianteaatitudedestedeousarempublico

9Dança do Ventre.
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quededavainiciaaumaligaçãoamorosa.Medianteestecarácterromânticoolençoé
apelidadocomonome“lençosdosnamorados”ou“lençosdepedidos” (Cunha,2005).

Por volta de 1730 o traje masculino sofre diversas alterações, uma delas vem
diretamentepromoverautilizaçãodo lençonoseiodasociedadeFrancesa,atéesta
alturaohomemtinhapresentenasuaindumentáriaaCravate deextremidades,mas
no iníciodo séculoestapassaa ser substituídapelo lençodepescoço feitosna sua
generalidadeemmusselinabranca,esteseramamarradoscomumnónapartedetraz
eadornadoscomumalfinetedediamantenafrente.NestaépocaoLençotambémera
parte integranteno trajemilitar, estesnão só tinhamo lençobrancoemmusseline
como usavam um segundo lenço de seda (vermelho ou preto), deixando
propositadamenteumafachadecorbrancaporbaixo.Em1786,NapoleãoBonaparte
imperadordeFrança,envialençosdecaxemiradaÍndiaparaasuaprimeiramulher
Joséphine deBeauharnais.Éem1783quesurgepelasmãosdedoterceiroduquede
Cracóviaoprimeirolençoconfecionadoemmalha (Nery,2007).



Pezzolo (2009) refere queno início do séculoXIX, em territóriosPortugueses o
usodolençoéimpulsionadopelarainhaCarlotaJoaquina,mulherdeDomJoãoVI,em
1807depoisdoTratadodeTilsitquedefiniaaconquistaepartilhadePortugalentrea
FrançaeEspanha,afamíliarealPortuguesa,dáafugaparaoBrasil,duranteaviagem
obarcoéatingidoporumapragadepiolhos,ondea futurarainhasevêobrigadaa
rapar a cabeça e para esconderdos seus súbditos que se encontrava carecadecide
usarlençosparacobriracabeça,quandodesembarcanoBrasil,aestranhezadodeu
aspetologofoiesquecidaeasmulherescomeçaramaimitáladeimediato.

Poucos anos depois em 1810 o compositor Beethoven decide renovar a sua
aparência,afimdeagradarThereseMalfatti,porquemestavaapaixonado,eumadas
suasescolhasfoiolençoemsedautilizadoávoltadopescoço,esteacessório,acabou
porficaextrinsecamenteligadoàsuaimagem(Nery,2007).

ArainhaVitóriaeraumafigurasoleneduranteoseureinado(18371860),estefoi
marcado pela moral e puritanismo, na época vitoriana o período era pudico e
chegavammesmoaexistiaumcódigodemoralescrito,aRainhaVitóriamarcaosei
período por lançar tendências de moda, assim com acessórios extravagantes e de
luxo,oacessóriomaisutilizadonasua indumentariaera o lenço,este tinhamcomo
objetivo a diferenciação entre classes, a rainha Vitória foi uma das pioneiras a
popularizaresteacessório (Nery,2007).
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DuranteoséculoXV,ascamponesaschinesasusavamo lençoquadradode linho
nacabeçaparase protegerdosol,nestaalturaos francesesatentosatudooquese
passavanomundoreparamnaqualidadedotecidodesteslençoeadaptaramnocom
onomedecouverchef (cobrecabeça).EstecostumerapidamentechegaaInglaterrae
olençoadquireumnovonomekerchief (Pezzolo,2009).

NoiníciodoséculoXIXem 1900IsadoraDuncan consideradapormuitoapioneira
da dança moderna, utilizava o lenço como principal acessório das suas atuações,
Duncan foi uma dasmulheres quemais contribuiu para o seu uso. Ironicamente a
morte da bailarina é provocada por uma écharpe, esta ficou presa na roda do seu
carroeacabandoporaestrangular (Cruls, 1986).

O grande reinado de ouro do uso de lenço até aos dias de hoje, tem inicio em
Françaatravésdamaiormarcade lençosde luxoexistentesnoplaneta, em1937a
Hermès que até então se dedicava à fabricação de selas e artigos de couro
confecionadosàmão, lançao seuprimeiro lenço emseda, este tinhao tamanhode
90x90cmeeratodoeleproduzidopormeioartesanal (Kohler, 2001).

Naprimeirametadedoséculo,surgeumtecidoemXadrez(bege,preto,vermelho
e branco) que viria a ficar icónico criado pelamarca Burberry, este é desenvolvido
para o lançamento do trench coat, ao ter uma enorme sucesso com o seu tecido
inovador, e com todaaaceitaçãodo lençonasociedadeglobal, amarca lançaa sua
linha de lenço e echarpes para homem e senhora, esta linha de lenços, foi tão
requisitadaquenos dias de hoje é lançado em todas as coleções comoum clássico
intemporal (Kohler, 2001).

Nasdécadasde50e60o lenço eraparte integrantedovestuáriodasmulheres
requintadas,esteerausadoessencialmenteàvoltadopescoçocomumnódelado,na
cabeça preso por baixo do queixo, ou pendurados nas malas, era considerado um
acessório de extremo bom gosto. Nestas décadas o lenço também fazia parte do
fardamentodashospedeirasdebordo,naalturaestaprofissãoeracubicadaportodas
as jovens.Nosanos70e80nosEstadosUnidoso lenço foiutilizadocomomeiode
comunicação,tratandosedeumalinguagemúnicaentregruposdehomossexuais,os
lenços eram utilizados nos bolsos e mediante a sua cor, mostravam a sua
disponibilidadeparaatos sexuais.Namesmaalturao lençoerausadoem formade
faixanatestaeemtornodacintura (Nery,2007).
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Com toda as alterações e formas de uso decorrentes ao longo da sua história o
lençoéoacessóriomaisversátilentrehomensemulheres,usadoatéaosdiasdehoje
emtodomundoeporqualquertipodepessoas.

7.7. Medidas dos lenço

Asmedidasdoslençospodevariar,medianteoseuprodutormasnageneralidade
asmedidasstandard deacordocomDonnanno,(2004)sãoasseguintes:

• Lençopequenodesenhora:40X40cm

• LençodeHomem:45X45cmou50X50cm

• Lençodebolso:30X30cm

• Lenço“decabeça”:90X90cm

7.8. Hermès

A marca francesa Hermès foi fundada em 1837 por Thierry Hermès, a oficina
localizavaseemParisnumazonaconhecidacomoGrandsBoulevards, inicialmentea
marca dedicavase á produção de acessórios de couro, comode selas, rédeas, baús
paracarruagens,estribos,cintoscomoportamoedas,botaseluvas.Em1880ofilho
deThierry tomacontadonegócioeabreuma loja sofisticadanonumero25da rua
Faubourg SaintHonoré a fim de conquistar a aristocracia. Com o aparecimento do
automóvel, e com o declínio das vendas dos artigos para cavalos, a marca teve a
necessidade de se reinventar e a técnica de trabalhar o couro foi adaptada a uma
linhademalasparaviagens,bolsasecarteiras.Nadécadade20em1923,élançada
umamalacomzíper,naalturasurgecomoumagrandenovidade,aindanestadécada
ÉmileMaurice  neto de Thierry, desenha uma coleção de roupa feita de couro de
veadoestaélançadaem1929.Anosmaistardeécriadaabolsadecouroemformade
trapéziochamada“Kelly”umdosartigosmaisfamososdamarcalançadaem1935,o
grande sucesso que alcançou, devese aGrace Kelly que nunca se separava da sua
HermèsprincipalmentenassuasapariçõesnarevistaamericanaLife,onomedadoa
este artigo só é oficializado em1956 e foi umahomenagem à princesa doMónaco
(Hermés, 2012).

Em1937aHermès lançaoseuprimeirolençoemsedapura,estetinha90x90cme
porserumquadradoperfeitofoichamadode“carrè10”podedizersequeestacriação
damarcaéumadasmaisimportantesanívelmundial,nãosóporterumacomutação
muito importante para a história francesa, mas por ser um artigo conhecido e
desejadoemtodomundo.DesdeasuacriaçãoatéaosdiasdehojeoslençosHermès

10Quadrado em Francês.
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não param de ser um sucesso, mas todo este êxito devese ao seu processo de
produção artesanal e este torna os lenços num artigo perfeito e de qualidade
inquestionável (Hermés,2012).

Todaaproduçãodoscarrès éfeitaatéhojenumatelier emLyon(regiãosudeste
deFrança),cadalençodemoracercadedoisanosparasercriado,desdeseudesenho
até aos acabamentos finais, maioritariamente os lenços são sempre de 90x90cm e
pesam65g.OprocessocomeçanoBrasilcomaproduçãodamelhorseda,estaéfiada
e enviada para Lyon, onde a direção criativa decide qual será o temada coleção, e
maisdecinquentaartistasdesenvolvemosdesenhosàmão,paraumaproduçãode
dez lençosporestação,duranteestaetapacada ilustrador,podedisponibilizar mais
demilhoras(125diasdejornadasdeoitohorasdetrabalho) (Hermés,2012).

Após este processo os desenhos são selecionados e divididos por cor em
misonetes,passamparaagravaçãodequadrosplanos,agravaçãodesteséfeitapor
cores,ousejase umlençotivertrintacores,sãocriadostrintaquadrosdiferentes.Em
seguida é feitoum intensoestudodematizes e tons, o estudoé tão rigorosoqueo
lençoeusadonasdiferentesformasestipuladaspelamarca,paraserobservadoseas
tonalidades combinam, caso não combinem o processo volta ao inicio. Todos os
estudos são avaliados e sujeitos à aprovação da direção criativa, depois dessa
aprovação os modelos são enviados para a fábrica onde começa realmente a
produção.dandoinícioàestampagemartesanal.

A fábrica contém uma mesa de impressão de 150 metros que foi feita por
encomenda e é considerada a maior do mundo. O propósito da criação de um
equipamento comesta envergadura, devese aos japoneses, que ao compararemos
seuslençosidentificavampequenasdiferençasnomesmoestampado,comestamesa
épossível estampar150metros artesanalmente semseverificar alterações.Depois
doprocessovertiginosodeestampagem,otecidoesujeitoaumbanhodevapor,afim
de tornar o lenço extraordinariamente macio, depois deste banho, duas
colaboradoras fazemocontrolodequalidadedecadacentímetrodesedaà procura
de qualquer defeito. Por fim a seda é cortado pelas margem da costura e são
debruados à mão, seguese a etiquetagem, e o embalamento do produto, e são
finalmentedistribuídospelomundotodo (Hermés,2012).

TendoumaproduçãomaioritariamenteartesanalaHermèsnãoignoraosavanços
tecnológicos, nem as suas facilidades. O computador é usado e necessário para os
casosdedesenhoencomendadosadesignes,estes frequentementesãocriadosnum
formatodigital,comoéocasododesignerdemodaGustavoLins,radicadoemparise
responsável por uma das parcerias com a marca no estampado de um “carré”. A
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Hermèsestáabertaasugestõesparaestampados,e garanteestarabertaacandidatos
talentosos. Sempre atenta à alteração e renovaçãodos seus clientes, lançouno ano
passadoumprojetochamadode“J’aimemoncarré”,esteeraumaespéciedemodade
rua dos lençosdamarca,paraumpúblicomais jovem.Tambémnoanopassado foi
lançadoolivro“TheHermèsScarf:HistoryandMystique” (Hermès,2012).
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8. Elaboração do Projeto
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8.1. Descrição do projeto

Acriaçãodesteprojetoé iniciadadentrodaelaboraçãodeumapré coleçãoque
tinhacomoobjetivoacriaçãodesetecoordenadoscontendolençoscomoacessórios,
esta iriaserapresentadanodesfile juntamentecomorestantedacoleçãoprincipal,
masseriainseridanomercadoummêsdepoisdasuaexibiçãopublica,paraatrairo
consumidoràcompra.

Nodecorrerdesteprojetoforamdefinidosconceitosparaacriaçãodoslençosque
seriam parte integrante da pré coleção, estes tinham como princípio base o uso /
mensagem,acargadamensagem,formasdeusoeainteraçãocomosoutros.

Sabendosequetodososdiasatodasashoraseemqualquerlugar,oserhumano
transmite mensagens por diferentes meios, um deles é através da forma como se
veste, o tipo de “estilo” e identidade que suporta. O vestuário e a sua conjugação
enviamsinaisemensagensdetodootipopodendoser,oseuestadodeespírito,asua
visãoemrelaçãoaomundoeasuaposturaenquantoserhabitantedeumacultura.

Emdeterminadassituaçõesé fácil identificarestasmensagens,muitasdasvezes
são enviadas através da estravagância como no caso de um punk ou gótico, estes
grupossãofacilmentediferenciadosporteremumestiloúnico,masnãosãosóestas
pequenas minorias a enviar mensagens, todos os seres inconscientemente as
transmitemeasrecebemsemse aperceberqueoestãoa fazer.

Os lenços foramusados emdiferentes épocas e culturas, este é um exemplo de
umapeçaintemporalqueadquiriudiversasfuncionalidadesaolongodasuahistória,
transmitindomensagensmuitodiversificadasnassociedadesondefoiinserido,atése
tornarumacessóriodemodaglobalcomercializadoemtodoomundoepormilhares
demarcas.

Partindo deste conceito inicial da transmissão da mensagem por meio do
vestuário, neste caso, pormeio do lenço através dos seus estampados e formas de
uso, surgeumanova ideia, a criaçãodeumacessório inspiradono lenço, comuma
vertenteinovadoraeinexistentenomercado.

Com a criação deste novo “lenço” o projeto da précoleção é abandonado por
desejo da direção criativa e o novo acessório vem ocupar o seu lugar no que diz
respeitoàsuainserçãonomercado.
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Este objeto de estudo, é uma variação do lenço, que apresenta características
únicas acrescentando funcionalidades de uso à sua essência primária, a base deste
novo “lenço” é um quadrado de tecido 90X90 cm, a diferença está nas aberturas
colocadas em diferentes pontos no tecido, fazendo com que este adquira
multifuncionalidadesinexistentesnolenço“normal”.Destaformasurgeumacessório
que mantem a funcionalidade do lenço convencional mas com a capacidade de se
transfigurardandoorigemadiferentesformasdeuso.

Para que este acessório fosse realizado foi necessário um estudo aprofundado.
Primeiramente foi verificado se esta ideia era possível e viável e, nesse sentido foi
criado um primeiro protótipo em malha, no qual se realizaram quatro aberturas
paralelas às pontas e uma última abertura no centro do “lenço” para a entrada da
cabeça.Esteprotótipofoitestadoeverificousequeerapossívelatingirnovasformas
deusocomacriaçãodeaberturas.

Figura 32 — Protótipo em malha 90X90cm, com cinco aberturas — Rosária Morais

Opassoseguinte foioestudodoposicionamentodasaberturas, a sua largura,o
tipo acabamentos e remates essenciais para conceber um produto com design e
inovaçãomas sobretudo com qualidade. Este objeto de estudo foi analisadomuito
atentamenteea investigaçãofoielaboradaatravésdeváriastentativasatéatingiro
resultadoesperado.

8.2. Estudo e testagem do produto

O estudo deste acessório foi elaborado através de protótipos, que foram
realizados, nasuatotalidadeemtecidodeforro(tafetádecetim),afimdesimularum
tecido em seda com um caimento leve e escorregadio, para poder ser verificado o
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comportamento do tecido, no que diz respeito aos acabamentos das aberturas e a
passagemdotecidopelasmesmas.

Alémdocomportamentodotecido,pretendeuseestudaronúmerodeaberturase
o seus posicionamento em relação ao tamanho da base do lenço, este foi definido
tendo em conta o tamanho médio do lenço convencional 90X90cm. Depois desta
análise seguiuse o estudo do tamanho e forma das aberturas. No decorrer da
investigaçãoemtornodesteobjeto foinecessário testareanalisaro tipoderemate
queseriautilizado, tendoemcontaavertenteestéticae funcional conciliadacoma
qualidadequesepretendiaalcançar.

Oprimeiroprotótipo, jáemtecidotafetá, foirealizadotendoemcontaoprotótipo
inicial emmalha, e tinhao tamanho90X90 cme contendo cinco aberturasumano
centro do lenço posicionada na diagonal e com o tamanho de 25 cmpor 1cm e as
restantes aberturas encontravamse posicionadas em paralelo às pontas, e o seu
tamanho era de 3 cm por 1cm. Este protótipo foi confecionado tendo em conta o
remate das aberturas, por essa razão foi realizado um lenço duplo para que as
aberturasfossemrematadaspordentrodotecido.

Figura 33 — Primeiro Protótipo em tafetá 90X90cm, com cinco aberturas — Rosária Morais

Na execução deste protótipo foram detetados alguns problemas técnicos que
impossibilitavama boaexecuçãodoacessório.Verificousequeorematecomotecido
duplocausavadeformaçõesàsaberturas,vistoqueotecidoerademasiadofinoenão
permitiaumacosturacomqualidade.Outrodosproblemasdetetadosfoiotamanho
daaberturadocentro,quenãopermitiaapassagemdacabeça.Porconsequência, a
aberturacentral foirasgadaatéatingiro tamanhoadequadoaodiâmetrodacabeça
tendoseverificado,comesteprocedimento outra lacuna: a aberturaerademasiado
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grandeparaotamanhodolençooquecausavaumadeformaçãoàestruturadoobjeto
deestudo.

Figura 34 — Aberturas de teste, referentes ao primeiro protótipo.  Rosária Morais.

Com a execução do primeiro protótipo e com a deteção dos vários problemas,
foram pensadas novas soluções para realizar o acessório, visto que o “lenço” não
poderia ser duplo, o remate dos orifícios teria de ser realizado através de outra
técnica e chegouse à conclusão que as aberturas poderiam ser rematadas com o
mesma técnica usada na confeção das casas de botões. No que diz respeito ao
problemadaaberturaparaacabeçachegouseàconclusãoqueonovoprotótiposeria
realizado com a abertura em forma oval, ao contrário do que inicialmente foi
pensado.

Figura 35 — Protótipo em tafetá 90X90cm, com abertura oval para a “cabeça”. (Rosária Morais).

Nopresenteprotótipoasaberturasparalelasàspontassubiramligeiramentepara
criarmaior mobilidadedeuso,tendosidorealizadascomocomprimentode3cm.A
aberturacentralparaacabeçafoiposicionadanomesmoânguloqueadoprotótipo
anterior,sendorematadaatravésdechuleioemrolinho.
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Figura 36 — Abertura oval rematada com chuleio de rolinho, abertura de menor dimensão rematada com casa de botão. 
(Rosária Morais).

Este novo teste serviu para percecionar que a abertura do centro não se
encontravaesteticamenteapelativa,porserumtecidofinorematadocomchuleiode
rolinhoacostura /acabamentoapresentavaumenviesamento,quenãorespeitavaos
parâmetrosdequalidadeestabelecidos.As restantes dasaberturasforamrealizadas
comorematedecasaparabotõeseapresentavamsenasperfeitascondições.

Nesta fase o desafio era encontrar uma forma viável, que conferisse um bom
acabamentoàaberturacentral.Foirealizadoumnovoprotótipoondeoacabamento
nazonacentraleraexecutadocomfitadeviésde1cm.

Figura 37 — Protótipo em tafetá 90X90cm, com  abertura oval para a cabeça rematada com vivo de 1cm. (Rosária 
Morais).

Aconcretizaçãodestenovoprotótiponãofoiconclusiva,aníveldeacabamentos,
formadasaberturaseposicionamento.

Para esgotar todas as possibilidades de posicionamento das aberturas, foram
realizados novos protótipos, tendo, estes estudos, beneficiado a investigação da
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multifuncionalidade da peça, visto que, dependendo da disposição das aberturas o
resultado,funcionalvariava.

Nesta sequência investigativa experimental o primeiro objeto de estudo a ser
concretizado,foiumlençocomquatroorifíciosparalelosàspontas.Quandotestado,
verificouse que restringia a multifuncionalidade adquirida  com a execução dos
protótiposanteriores.

Figura 38 — Primeiro Protótipo referente ao estudo do posicionamento das abertura. Rosária Morais.

O segundo protótipo deste processo foi concretizado com as quatro aberturas
paralelasàspontas estandoadiferença noposicionamentodaabertura centralque
foiconfecionadanahorizontalemrelaçãoàsduasmargensparalelas.Estaalteração
ficavaaquémdoesperado,vistoqueaposiçãotransversalinicialconferiaumamaior
adaptaçãoaocorpo.

Figura 39 — Protótipo em tafetá 90X90cm, teste à abertura central. (Rosária Morais).
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A experiência seguinte foi realizada comoumprotótipo já existente, ao qual foi
eliminada uma das pontas mantendo as cinco aberturas. Depois deste teste foi
realizadoumnovosemelhanteaoanteriormascomalteraçãodadisposiçãoenúmero
deorifícios.Anovaexperiênciacontinhatrêsaberturasde3cmeaaberturaovalpara
acabeça.

Figura 40 — Protótipos em tafetá 90X90cm, teste de forma e posicionamento das aberturas. (Rosária Morais).

Na execução deste testes observouse que se reduzia a multifuncionalidade e
restringiaapeçaaousoconvencional e,considerandoqueoprojetopretendemanter
a usabilidade de um lenço normal, as duas experiências não cumpriam as
especificaçõesnecessárias.

No seguimento destes protótipos é realizado um “lenço” com a disposição das
cincoaberturasdiferenciadas,depoisde testadoaconclusão foiamesmaverificada
nos diferentes protótipos elaborados nesta fase, restringia a multifuncionalidade
adquiridacoma primeirafasedeprotótipos.

Figura 41 — Protótipo em tafetá 90X90cm, teste de posicionamento das aberturas. (Rosária Morais).
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A investigação passa para uma fase mais conceptual, o protótipo seguinte é
elaborado com dois “lenços” estes são colocados um sobre o outro em forma de
“estrela”easaberturassãoconfecionadasemsimultâneonosdoistecidos,estassão
posicionadasnomesmosentidodoprimeiroprotótipo.

Figura 42 — Protótipo em tafetá com dois lenços sobrepostos. (Rosária Morais).

Esteestudomostrouseinteressantemasnãoatingiaascaracterísticasnecessárias
paraoprodutoquesepretendiacriar.

O último protótipo realizado nesta fase também foi concretizado com a
sobreposiçãodedois “lenços”mas com tamanhosdiferentes continha somente três
aberturasondeumadelaseradestinadaàcabeça,comonotesteanterioroformato
nãoseadequavaaoprojeto.

Figura 43 — Protótipo em tafetá com sobreposição de dois lenços com tamanhos destintos, teste de posicionamento. 
(Rosária Morais).
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Depois desta investigação dirigida à disposição de aberturas, concluise que o
posicionamentoqueconferiamaiormultifuncionalidade,usabilidadeeadaptaçãoao
corpo, era a forma inicial analisada no primeiro objeto de estudo. Com o
posicionamentodas aberturasdefinido, seguese a continuaçãoda investigaçãodos
remates a ser utilizados na confeção do acessório. Visto que o protótipo com a
aberturaovalcausavaalguma“estranheza”estéticaporconterum“buraco”nocentro
do tecido, esta forma teria de ser repensada e a abertura teria de assumir uma
configuraçãomaisdiscreta.

Esta nova etapa dirige a investigação à parte técnica de acabamentos, para
solucionar os problemas de remate da aberturas, assim como da problemática da
formaovaldaaberturacentral.

Para solucionar o problema das aberturas de tamanho reduzido foi pensado no
remate através de “ilhós” metálicos, estes foram colocados na abertura e quando
realizado o teste de uso, verificouse uma tentativa falhada, visto que as pontas do
tecidoperdiamaliberdadedepassagem,poisos“ilhós”nãotêmacapacidadedese
trespassarem.

Figura 44 — Teste de aberturas com aros metálicos. (Rosária Morais).

Foi pensado a exploração de uma nova forma de remate tendo esta origem na
observaçãodebolsosde vivos,vistoqueestesapresentamumformatosimplificadoe
esteticamente apelativo, não exibindo diretamente a abertura para o bolso, deste
modo era uma boa técnica para o remate das aberturas do novo acessório. O
problemaqueseseguenautilizaçãodesteacabamentoeraofactodequeoacessório
só poderia ser realizado com a utilização de um só tecido o que impossibilitava o
rematedoladodoavessovistoquenãoiriaocultaroexcessodosvivosresultantes da
costuranoladododireito.

Mesmocomasdificuldadesà partidaanalisadas,foramrealizadostestescomesta
técnica.Depois de várias tentativasmenos bem conseguidas para a execução deste
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remate chegouse a uma conclusão, ainda com algumas lacunasmas com uma boa
perspetivaparaaadaptaçãoedesenvolvimentodestatécnica.

Aprimeiraexperiênciaqueseverificouviável foirealizadadamesmaformaque
os bolso de vivo, com duas tiras de tecido entreteladas e cosidas ao retângulo
marcado no tecido com o tamanho que se definiu para a abertura, estes foram
confecionados a 0,7cm da linha da abertura e virados para o lado do avesso
(representadonaimagemabaixo).

Figura 45 — Confeção teste para a execução das aberturas. (Rosária Morais).

Comovivoviradoparaoladodoavesso,foinecessáriounirvivocomvivoatravés
domeiodasextremidades,paraquefossepossívelviraroexcessoparaointeriorda
costura, com o valor de 0,7cm o vivo é virado para o interior, para se encontrar
preparado para o pesponto dado no direito do tecido. Depois de pespontado o
resultadoéinsatisfatórionoquedizrespeitoàaparênciadacostura.

Figura 46 — Teste da abertura confecionada com vivos. (Rosária Morais).

Comesta tentativa aindapeculiar em relação à qualidade esperada, elaborouse
umnovométodo,emvezdedoisvivosfoiutilizadoumasócomponentecomalargura
dosdoisvivos,estefoientreteladoeforamrealizadasasmarcaçõesparaacosturao
corteevincos.Estecomponentefoicolocadanamarcaçãodaaberturaepespontadaa
0,7cmdomeiodaabertura(representadonaimagem).
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Figura 47 — Confeção teste da abertura realizada com um só componente. Primeira costura (Rosária Morais).

Depoisdestacosturaalinhadaaberturafoicortadaeocomponenteviradonasua
totalidade através da abertura para o lado do avesso, depois deste processo as
extremidades do componente são unidas a 1,7cm até à abertura (representado na
imagemabaixo).

Figura 48 — Confeção teste da abertura realizada com um só componente. Segunda costura (Rosária Morais).

Nestaetapaopassoseguintefoiaaberturadascosturascomoferro,depoisdisso
foram unidos os bicos resultantes do corte inicial das aberturas, com a realização
destacostura,foramcortadosoexcessodetecidolocalizadonaspontas,depoisdesta
operação as laterais do componente foram vincadas 1cm para o seu interior
(representadonaimagem).

Figura 49 — Confeção teste da abertura realizada com um só componente. Sequencia de operações (Rosária Morais).
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Com o componente perfeitamente vincado, foi realizada a última operação, a
forma da abertura é rematada com um pesponto, costurado do lado do direito e
agarrandoaextremidadevincadaanteriormente.

Comarealizaçãodestetestechegouseàconclusãoqueestenovorematecumpria
asespecificações definidasparaaconcretizaçãodesteprojeto,esteeraesteticamente
apelativoeagradável, defácilexecuçãoediscretoosuficienteparasercolocadonum
quadradodetecidocomamedidade90X90cm.

Figura 50 — Último teste referente às aberturas paralelas às pontas. (Rosária Morais).

Posteriormente à definição da técnica a ser utilizada para a execução das
aberturas paralelas às pontas, seguiuse o protótipo da abertura da “cabeça”. Este
estudofoielaboradocomamesmatécnicaeverificouseviável,comoocomponente
utilizado para a realização do remate contem entretela a abertura ganha uma
estruturaquelheconferea adaptaçãonecessáriaaocorpo.

Figura 51 — Último teste da abertura central. (Rosária Morais).

8.3. Protótipos finais 

Coma investigaçãoda técnicaparaos rematesdasaberturas concluída,opasso
queseseguiufoiaelaboraçãodedoisprotótiposfinais,umconfecionadonumtecido
empoliésterquesimulavasedaeosegundoemtecidodealgodão.

Estes últimos protótipos tinham como propósito confirmar o bom resultado da
investigaçãono seu todo, assimcomooobjetivodevisualizaro comportamentodo
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objeto de estudo emdois tecidos destintos, diferenciados não só pela suamatéria
prima,mastambémpelassuascoresepadrões.

Figura 52 — Protótipos finais, da esquerda para a direita: protótipo em tecido poliéster, protótipo em algodão. (Rosária 
Morais).

Comaelaboraçãodestesprotótiposfoipossívelobservarqueoacessóriotinhaum
bomresultadonasduasversões,visualizousetambémqueasaberturasparalelasàs
pontastinhamamedidaidealparaapassagemdotecido,mesmosendoumtecidode
maiorvolumecomonocasodoprotótipoemalgodão.

Figura 53 — Aberturas paralelas às pontas. Protótipos finais (Rosária Morais).

Noquedizrespeitoàaberturacentralverificousequeoseutamanhoseadequava
ao diâmetro de todas as cabeças. Depois de testado foi possível verificar que se
adaptava perfeitamente ao corpo e as várias formas de uso. No que diz respeito à
visualizaçãoestéticaestaapresentavasecomumbomresultadovisual.
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Figura 54 — Aberturas centrais . Protótipos finais (Rosária Morais).

Oúltimo operaçãorealizadaparaaconcepçãodosprotótiposfinaisfoiaconfeção
dasbainhas,estasforamconcebidastendoemcontaoestudorealizadoavintemarca
demoda que comercializam lenço, baseado nesse estudo optouse pelo remate da
bainhaviradaepespontada.

Figura 55 — Bainha virada e pespontada. Protótipos finais (Rosária Morais).

Com a conclusão do último protótipo é chegada ao fim da investigação
experimental do projeto, para testar a multifuncionalidade do acessório foi
necessário realizar um último teste11 de usabilidade, onde se verificou o equilíbrio
entreaformaefunçãodoobjetodeestudo.

Figura 56 — Teste de uso e funcionalidade. Protótipos finais (Bruno Costa).

11Imagens referentes aos testes de usabilidade, em anexo p.133
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Concluiuseassimqueoacessórioapresentavasedentrodetodososparâmetros
dequalidadeefuncionalidadeestabelecidos noiníciodoprojeto.Comainvestigação
foiconcebidoumacessório inovadoremultifuncional,queseencontraemperfeitas
condiçõesparaserinseridoemqualquercoleçãocriadapelamarcaOsBurgueses.

Para que seja possível a produção do acessório em fábrica ou no atelier foi
elaboradaumafichatécnica12 comtodasasespecificaçõesdoproduto,nestaconstao
desenho técnico com todas asmedidas do acessório,matériaprima, aviamentos, o
desenho técnico das aberturas, planificação (molde) commedidas das aberturas, o
tipodecosturasemáquinasaserutilizadas,gamademontagemdoprodutocomas
respetivas imagens de auxílio e, por último, a designação e posicionamento de
etiquetas.

8.4. Estudo de marcas (concorrentes indiretos)

Mediante os estudos concretizados para a conceção do lenço Híbrido, foi
necessário a realização de uma investigação no terreno, esta tem como objeto de
estudovintemarcasdemodaquecomercializamlenços.Aanálise temcomoobjetivo,
observaracabamentosdeconfeção,assimcomopreços,materiais,coresepadrões.

Nestainvestigaçãodiretaforamescolhidasmarcascomdiferentespúblicosalvos,
paraclassemédiaeclassealta.

Estudo13 realizado nosdias:25e26deMaio2012.

As marcas ao qual se refere o estudo são: Zara; Cortefiel; Pepe Jeans; Hilfiger
denim; Tie Rack; Caroll; Mango; Massimo Dutti; Zadig & Voltaire; Porsche Design;
Stivali; Gant; Foreva; Hugo Boss; Escada; Adolf Dominguez; Fashion Clinic; Gucci;
CarolinaHerrera;Hèrmes.

No estudo realizado às diferentes marcas verificouse que o preço médio para
marcas com umpúblico alvo de classemédia varia entre os 25€ e 40€, os tecidos
utilizados nestas mesmas marcas são algodão, seda, viscose e poliéster. Os
estampados mais verificados são os motivos florais, formas geométricas, bolas e
manchasdecor.Ascoressãoosamarelos, laranjas,cinzas,azuise tonsneutros.No
quediz respeito aos acabamentos estes variamentre remates com franjas, bainhas
comchuleioecosturaviradaepespontada.

12Ficha técnica do produto desenvolvido, em anexo p.134
13Tabela referente ao estudo de marcas (concorrentes indiretos), p.138
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Na análise de marcas para um público de classe alta verificouse que o preço
médiovariaentreos150€e350€,ostecidossãosedas,algodãoelã,osestampados
contêmmotivos florais,bolas, formasgeométricas, formasorgânicas, imagemúnica,
ilustraçõese tipografias. Ascoresvariamentreobranco,preto, amarelo, castanho,
verde, laranja, lilás e tons terra. Os acabamentos em marcas mais luxuosas são
realizados à mão, com ponto invisível, costuras virada e pespontada e costura de
rolinho.

Aelaboraçãodesteestudorealizadoa estasmarcasfoidegrandeimportânciano
que diz respeito à observação dos tecidos e acabamentos usados pelas grandes
marcas,deigualformafoiimportanteaprecessãodepreçospraticadosnasdiferentes
marcas.Comestaanálise foipossívelperceberque omercadoseguiaporamesma
linhadeatraçãoaoconsumidorvistoqueascoresepadrõesassentamnosmesmos
conceitos. Esta investigação foi útil para verificar qual seria a técnica de remate e
acabamentoetecidosmaisadequadosaoHíbrido.

8.5. Testes / Vídeo

Posteriormenteaodesenvolvimentodosprotótipos finais,realizouseumestudo
em vídeo a uma amostra aleatória de dez pessoas14 que se disponibilizaram a
participarnoteste,trêsdosexomasculino(Híbridocompadrãoazulebranco)esete
do sexo feminino (Híbrido com riscas), este estudo tinha o propósito de analisar o
comportamento individualdos inquiridosna suaprimeira interaçãocomoHíbrido.
Esta observação tinha como fim averiguar a multifuncionalidade do acessório em
relação à individualidade de cada inquirido, testando se no primeiro contacto
alcançariamalgumaformadeusosemajuda.

Antesde iniciaraanálise emvídeofoipedidoacada inquiridoqueobservasseo
Híbrido estendido numa superfície plana, e foi feita a seguinte pergunta: Como
identificaesteobjeto?

No resultado da respostas verificouse que, todos os inquiridos associaram o
objeto a um lenço diferente, parte destes conseguiram identificar que era um
acessórioversátilemultifuncional.

Arespostaimediataporpartedetodososindivíduosverificousemuitopositiva,
pois o propósito da pergunta era verificar se indentificavam o Híbrido como uma
acessóriosemelhanteaolenço,analisarseesteerareconhecidocomoalgofuncionale

14Dados das pessoas testadas — Em anexo p.141
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inovador,eperceberseeraviávelaatribuiçãodeumnomeaoacessórioa fimdeo
diferenciarnomercado.

Depois da pergunta seguiamse os testes em vídeo, as pessoas testadas eram
posicionadasà fentedeumespelhoe davaminícioàutilizaçãodoHibrido.Cadateste
vídeo era realizado em média num espaço de cinco minutos. Durante este curto
espasso de tempo foi possivel prececionar que todos os individuos conseguiram
adequirire em média quatro ou mais formas de uso, o que representa uma boa
amostraparademostraraviabilidadedoprojeto,obomresultadodestetestemostra
também que todos os indivíduos conseguiram adaptar o objeto a si mesmo, sem
nuncaoteremconhecido,foramcriandoumacoenrênciaestéticareferente a cadaum
deles.Naanáliseaovídeo foipossivel extrairqueasaberturas foramutilizadaspor
todoso individuos, a aberturaparaa cabeça foi amaisusadaparaa exploraçãoda
multifuncionaldadedoacessório.

Depois do teste, todos os paricipantes revelaram uma aceitação total ao novo
acessório,demostrandoquegostaramdaexperienciadeexploraçãodoacessório,no
finaltodasaspessoasintrevenientesmanifestaramavontadedeadequiriroHíbrido.

Com a realização destes testes concluise que o Híbrido poderá ser bem aceite
pelos consumidores, vistoque atravésdo seu aspectoúnico épossivel identificar a
sua utilidade e usabilidade, assim como a facilidade de exploração das suas
multifuncionalidades.

8.6. Identidade gráfica

Posteriormente à conclusão da investigação projetual houve a necessidade de
atribuirumnomeaonovoacessório,a fimdeserdiferenciadonomercado,onome
escolhido foi Híbrido pois o objeto de estudo concebido é uma variação do lenço
convencional com o cruzamento da ideia de multifuncionalidade referente ao uso.
Este funcionaránão só comonomedoacessóriomas tambémcomoumasubmarca
conjugada comamarcaOsBurgueses,paraeste fim foi criadauma imagemgráfica
adequadaaoobjeto.

O logótipo da submarca Híbrido pretende transmitir os valores propostos quer
pelamarcamãeOsBurguesesquerpeloconceitodemultifuncionalidadeagregadoao
projetoetraduzidononomeHíbrido.

Híbridosignificaunião,junção,mistura— aludeaomesmotempoàsimplicidade
resultantedacomposiçãoentreelementos— assim,pegandoneste ladomaispuro,
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presentenoconceitodoprojeto, concebeuseum logótipoquealiaa simplicidadeà
versatilidadepresentenodesenhodatipografia,autilizaçãodoespaçoenvolventeao
logótipo é tambémutilizada como característicadas inúmeraspossibilidadesqueo
acessóriooferece.

A identidade visual principal, pensada para o acessório foi concebida a preto,
podendovariarmedianteasuaaplicação,ouseja,emfundosclaroséaplicadaapreto
esobretonsmaisescuroséutilizadaanegativo(branco).

Figura 57 — Identidade visual da submarca. Híbrido (Rosária Morais).

Figura 58 — Identidade visual da submarca em fundo preto. Híbrido (Rosária Morais). 

Quando a sua utilização exigir a identificação do seu autor a imagem gráfica é
conjugadacomumdescritivo.

Figura 59 — Identidade visual conjugada com descritivo. Híbrido by Rosária Morais (Rosária Morais).

Comodesenvolvimentodaidentidadevisualdohíbridoconcluída,foicriadouma
etiqueta para ser utilizada no acessório, a fim de o identificar, esta etiqueta será
conjugadacomaetiquetademarcaOsBurgueses.
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Figura 60 — Etiqueta de submarca com descritivo. Híbrido by Rosária Morais (Rosária Morais).

Figura 61 — Etiquetagem do Híbrido. Etiqueta de marca Os Burgueses, Etiqueta de submarca Híbrido (Rosária Morais). 

Depoisdacriaçãodaetiquetadesubmarca,foicriadaaetiquetadepreço,estafoi
projetada medianteaetiquetadeoriginaldamarcaOsBurgueses,compostaporduas
componentes,umaexternaquecontemnausafaceologótipodasubmarcaenoseu
versoositiowebdaempresa.Dentrodestacomponenteexisteumasegundaetiqueta
queologótipodamarcaOsBurgueses,preçoeareferênciadoartigo.

Figura 62 — Etiqueta de preço. Híbrido (Rosária Morais).
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Vistoqueéumacessórioinovadorecomumaspetodiferentedohabitual,poderia
originaralgumas reticências aquandodasuacompraporpartedosconsumidores,por
esta razão foi criado ummanual de instruções onde são propostas formas de uso
alusivas à versatilidade do produto. Omanual de instruções15 é composto por seis
cartasquadradasindependentes,cadaumadelasexplicaumaformadeusodiferente.
NafacedecadacartaéimpressaumafotografiadoHíbridoreferenteàformadeuso
proposta,noseuversosãoimpressososíconesilustrativosqueguiamoutilizadoraté
àusabilidadesugerida.

Figura 63 — Carta de utilização. Manual de instruções (Rosária Morais). Fotografia de Julio Barreiros. Manequim Elena 
Musteata.

AintroduçãodoHíbridonomercadotemnasuaimagemgráficaumaimportante
ferramenta de comunicação com o consumidor, para o atrair e garantir a sua
satisfação ao adquirir o produto, foi projetada uma embalagem16 para o Híbrido
tendoemcontaotamanhodoacessórioquandodobradoeaexistênciadomanualde
cartas com sugestões de usabilidade. A embalagem contém dois espaços: a base
destinadaàcolocaçãodoacessório,eumaoutraparteoriginadapelasobreposiçãode
uma das abas com dois cortes, que confere um espaço destinado à colocação do
manual de cartas, estamesma aba irá conter uma frase dirigida ao consumidor do
Híbrido — “PARTILHA, Tira uma fotografia e diznos como gostas de usar o teu
Híbrido.Enviapara:omeuhibrido@gmail.com”— estafrasepretendeinteragircomo
consumidor mostrandolhes que a sua opinião e a forma de  uso que utiliza é
importanteparaaempresa.

15Manual de instruções — Cartas de uso. Em anexo p.142
16Embalagem planificada. em anexo p.145
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Figura 64 — Embalagem com manual de instruções e Híbrido, (Rosária Morais).

8.7. Público-Alvo

O projeto Híbrido é um acessório multifuncional e inovador concebido para se
adaptaraoeueà individualidadede cadaum,destinasenãosóaopúblicoalvoda
marca Os Burgueses, mas também pretende alcançar novos públicos à compra da
marca.OHíbridoéumapeçaunissexo,quesedirecionaessencialmenteaumaclasse
média alta, com idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos, para pessoas que
apreciam a diferença, inovação e o design funcional de qualidade, comum espírito
ativo e rejuvenescido, pessoas que gostamde viver novas experiências através dos
desejos,formase cores.
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8.8. Estratégia de lançamento

OprojetoHíbridopretendeentrarnomercadoepermanecerneleporumlongo
períododetempo,temcomoobjetivotornarseumapeçaicónica,paraqueissoseja
possível é necessário definir uma estratégia de lançamento para a sua inserção e
continuidadenomercado.

Paraconseguirumaentradanomercadofirmeeatrativa, foiatribuídoumnome
forte com um carácter de fusão e interação ao acessório e, mediante a escolha do
nome, foi criadauma imagemgráficaparacomunicaroproduto.Estaseráutilizada
em diferentes suportes, sendo eles: etiqueta de submarca e preço, embalagem,
manual de instruções, campanha publicitária de divulgação, revistas e jornais, nos
suportes digitais a imagem gráfica é exibida no sítio web damarca Os Burgueses,
redessociais,blogs,revistasonline,plataformadaModaLisboaevídeopromocional.

Aestratégiade lançamentopassa tambémpelaapresentaçãopúblicaemdesfile,
ondesedáaconheceroHíbridoaosváriosmeiosdecomunicação,queporsuavezo
transmitema sociedade,depoisda suaexibiçãopúblicanaModaLisboaoHíbridoé
inseridonomercadonomêsseguinte.

Nesteespaçode tempo, énecessário contactar asdiferentes lojaspara informar
todas as lojistas de como se irá divulgar o produto junto dos consumidores, esta
informaçãoéessencialparaobomresultadodoprodutonomercado.Nocontatocom
ospontosdevendairáserpropostoautilizaçãodoacessórioporpartedaslojistasna
primeira semana de comercialização do produto, o Híbrido será utilizado tirando
partidodasuamultifuncionalidade,variandoasuaformadeusotodososdias.Para
esse fim, uma semana antes da sua inserção nomercado é oferecido umHíbrido a
cadapontodevendadamarcaOsBurgueses,cadalojistateráesseespaçodetempo
para experimentar e explorar o acessório a fimde adquirir um conhecimento total
dascapacidadesdoHíbrido antesdeopromoverjuntodosconsumidores.

Cada estabelecimento de venda, no dia de lançamento do produto, irá dar
destaqueaoHíbridonassuasvitrines,serácolocadoemevidêncianumbustocomo
auxíliodasimagensdacampanhapublicitáriaedaidentidadegráficadoacessório.

No que diz respeito ao seu posicionamento no interior do espaço comercial o
produto será exposto num local isolado, com a exibição do manual de instruções,
conjugadocomumbustoondeseiráexporoacessóriocomumadasformasdeuso
definidasnascartasdeutilização(manualdeinstruções),aformadeusoexibidaserá
alteradapelomenosduasvezesporsemana.
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Duranteo seu lançamentonomercadooHíbrido será comunicadoepromovido
nas diferentes plataformas referidas anteriormente. Pretendese assim dar a
conhecer o produto e dirigir os consumidores aos pontos de venda da marca Os
Burgueses.
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9. Conclusão
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9.1 Conclusão

A realização do Estágio / Projeto verificouse uma experiência enriquecedora e
diversificadanodesenvolvimentoeaquisiçãodenovosconhecimentos.Arealização
do estágio representou um primeiro contacto profissional, com um carácter de
análise individual, percecionando a aptidão e qualificação nas diversas áreas
exploradasnodecorrerdomesmo.

Esta experiência real foi enriquecedora em diferentes sentidos, no
desenvolvimento profissional foram adquiridos e aperfeiçoados conhecimentos no
quedizrespeitoàorganizaçãoeplaneamentodecoleções,modelagem,prototipagem,
confeção, gestão de tempos, assistência de produção, cálculo de peças e
funcionamento geral de uma empresa. Com a vivência e interação nesta nova
experiência verificouse um crescimento pessoal, com mais maturidade e
culturalmentemaisenriquecido.

A escolha e definição do projeto foi um desafio, visto que era um projeto
direcionado para uma empresa real com um público alvo já definido, para a sua
execução foi necessário realizar um estudo da marca e adquirir capacidade de
identificarosproblemasenecessidadesdamesma.Aanálisedeuorigemaoprojeto
Híbrido, para a sua criação foram estabelecidos parâmetros de carácter técnico de
qualidade, estes foram obtidos durante o processo investigativo, neste fase foram
postasàprovaascapacidadesdeexecução,pesquisa,estudo,capacidadededecisãoe
parâmetrosestéticos,conciliadoscomodesignfuncional.

Concluise assim que o Estágio / Projeto foi além de todas as espectativas,
observouseumcrescimentoprofissionalcomaaquisiçãodenovosconhecimentoe
vivências diversificadas, adquirindo capacidades de contacto e elaboração de
projetual coletivas e individuais. Com a realização desta experiência salientouse a
vontade de vencer obstáculos, para atingir os fim desejados. O projeto Híbrido é
exemplodededicação,empenhoevontadedeirmaisalém.

9.2 Disseminação

Odesigndemodaeosváriosmeiosdecomunicaçãodesocialsãodoiselementos
muito importantes em que assenta a sociedade de bem de consumo, estes tem a
capacidade de difundir e expandir tendências, movimentar massas e atrair
consumidores.
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Adifusãodosresultadosdainvestigaçãodeverásergeneralistaechegaratodoo
tipodepessoas. Serádivulgadapor três tiposdiferentesdemeiosde comunicação,
sendoestes:

Informaçãohorizontal

• Cinema;

• Televisão;

• Jornais,revistas;

• Publicidadesobreestilodevida.

Gerais

• Páginasdemodadosjornaisgeneralistas;

• Espaçosdemodadastelevisões;

• Canaisespecíficosdemoda;

• Revistasdemodaetendências;

• Sitesdemodaetendências;

• Participaçãoemconferenciasdaárea– difusãonomeioacadémico;

• Publicaçõesonline edeartigoemrevistacientífica.

Específicos

• Desfiledemoda

• Instalações;

• SitedaMarca;

• Redessociais;

• Blogs;

• Projeçãoaudiovisual;

• Campanhapublicitária.



Rosária Morais

102



Estágio na Empresa Os Burgueses / Projeto Híbrido

103

10. Bibliografia



Rosária Morais

104

10.1. Referências Bibliográficas

BAKER,GeorgiaO’Daniel— AHandbookofCostumeDrawing:AGuidetoDrawingthePeriodFigure.2ª
Edição.USA:FocalPress,2000.

BARTHES,Roland— SistemadaModa.1ªEdição.Lisboa:Edições70,1967.

BORRELLI,Laird— FashionIllustrationbyFashionDesigners.2ªEdição.London,Thomes&
Hudson,2008.

BURDA,Verlag— ACosturaTornadaFácil.2ªEdição.Dunajska:HansSchaub,2006.

CALDAS,Dário— ObservatóriodeSinais:TeoriaePráticadaPesquisadeTendências.1ºEdição.São
Paulo,SenacNacional,2004.

COFFIN,DavidPage— Shirtmaking:Developingskillsforfinesewing.1ªEdição.Hardcover:The
TauntonPress,1993.

COFFIN,David— MakingTrousersforMeneWomen:AMultimédiaSewingWorkShop.1ªEdição.
Minneapolis:CreativePublishingInternational,2009.

COSGRAVE,Bronwyn— Sample100FashionDesigners010:CuttingsfromContemporaryFashion.1ª
Edição.London:PhaidonPressLimited,2005.

CUNHA,MárioVilhena— LençosdosNamorados:EscritasdeAmor.2ºEdição,VilaVerde:Centro
RegionaldeArtesTradicionais,2005.

DONNANNO,Antonio— LaTecnicadeiModelli:AccessoriModa.1ªEdição.Milano:IkonEditrice,
2004.

DRUDI,Elisabetta‘Kuky’— DeseñodePrendasSinCosturas:Historia,DiseñoyDibujo.1ªEdição.
Barcelona,ThePepinPress,2007.

DUARTE,CristinaL.— 15HistóriasdeHábitos:CriadoresdeModaemPortugal.1ªEdição.Lisboa:
QuimeraEditores,2003.

DUARTE,CristinaL.— Moda.1ªEdição.Lisboa:QuimeraEditores,2004.

ECEIZA,Laura— AtlasofFashionDesigners.1ªEdição.Barcelona:MaomaoPublications,2008.

FEYERABEND,Ghosh— IlustracióndeModa.2ºEdição.Barcelona:GustavoGili,2009.

FRANKEL,Susannah;BLANKS,Tim— AlexanderMcQueen:SavagBeauty.1ªEdição.NewYork:The
MetropolitanMuseumofArt,2008.

JONES,SueJenkyn— FashionDesign:omanualdoestilista.2ªEdição.Barcelona,EditorialGustavo
Gili,SL,2005.

JONES,Terry;RUSHTON,Susie— FashionNow2:iDselects160ofitsfavouritefashiondesignesfrom
aroundtheworld.1ªEdição.Hohenzollernriing:Taschen,2005.

JOSEPHARMSTRONG,Helen— PatternmakingforFashionDesign.1ªEdicão.LosAngeles:Pearson,
2010.

KOHLER,Carl— HistóriadoVestuário.2ªEdição.SãoPaulo:MartinsFontes,2001.



Estágio na Empresa Os Burgueses / Projeto Híbrido

105

LEHNERT,Gertrud— HistóriadaModa:DoSéculoXX.1ªEdição.Colónia:Könemann
VerlagsgesellschaftmbH,2001.

LURIE,Alison— TheLanguageofClothes.1ªEdição.NewYork,VintageBooks,1981.

MCDOWELL,Colin.FashionToday.1ªEdição.NewYork:PhaidonPress,2000.

MESQUITA,Cristiane— ModaContemporânea:QuatroouCincoConexõesPossiveis.1ªEdição.São
Paulo:AnhembiMorumbi,2004.

MONNEYRON,Frédéric— ModaeSeusDesafios:50QuestõesFundamentais.1ªEdição.SãoPaulo,
Editora Senac,2005.

MORRIS,Bethan— FashionIllustrator:Manualdoilustradordemoda.1ªEdição.Barcelona,Editorial
GustavoGili,SL,2007.

NAKAMICHI,Tomoko— PattenMagic.1ªEdição.BunkaPublishingBureau:EducatinalFoundation.
2005.

NAKAMICHI,Tomoko— PattenMagic2.1ªEdição.BunkaPublishingBureau:EducatinalFoundation.
2007.

PEZZOLO,DinahBueno— PorDerntrodaModa:DefiniçõeseExperiencias.1ªEdição.SãoPaulo:
EditoraSenac,2009.

RUTH,Karen— Tailoring:TheClassicGuidetoSewingthePerfectJacket.1ªEdição.Minneapolis:
CreativePublishingInternational,2011.

SABINO,Marco— DicionáriodeModa.1ªEdição.RiodeJaneiro:ElevierEditota,2007.

SALEN,Jill— Corsets:HistoricalPatternseTechniques.1ªEdição.London:Batsford,2008.

SEELING,Charlotte Moda:OSéculodosEstilistas19001999.1ªEdição.BonnerStraße:Konemann,
2000.

SHAEFFER,Claire— CoutureSewing:Techniques.1ªEdição.NewTown:TheTauntonPress,2010.



Rosária Morais

106

10.2. Bibliografia internet

Ahistóriadolenço.Intudodimenina[Emlinha].2009[consult.20120316].DisponívelemWWW:
<URL:http://tudodimenina.com.br/2011/03/ahistoriadolenco/>

AssociaçãoArtinpark.ArtinPark[Emlinha].2008[consult.20120902].DisponívelemWWW: <URL:
http://artinpark.html>

CarréHermès.Inblogspot[Emlinha].2010[consult.20120612].DisponívelemWWW:<URL:http://
chillifashionrock.blogspot.pt/2010/09/sonhodeconsumocarreshermes.html>

Comousarumlenço.InWordpress[Emlinha].2010[consult.20120612].DisponívelemWWW:<
URL:http://simoneps.wordpress.com/2010/07/29/comousarumlenco/>

Delençonacabeça.Inblogspot[Emlinha].2006[consult.20120316].DisponívelemWWW:<
URL:http://passadocurioso.blogspot.pt/2006/03/delenonacabea.html>

FormasdeusarolençodesedaHermès.ClaudiadalPozzo[Emlinha].2011[consult.20120912].
DisponívelemWWW:<URL:http://claudiadalpozzo.com.br/asdiversasformasdeamarraros
lencosdesedahermes.html>

Hankyarticle.In genevievedevalois[Emlinha].2010[consult.20120610].DisponívelemWWW:<
URL:http://genevievedevalois.com/home/wpcontent/uploads/2009/10/Hanky_article.pdf>

Hermès.Hermès[Emlinha].2012[consult.20120914].DisponívelemWWW:<URL:http://
hermes.com/index_ie.html>

Históriadelenço.Inoficinademoda[Emlinha].2008[consult.20120605].DisponívelemWWW:
<URL:http://oficinadamoda.com.br/video_moda.php?a_historia_do_lenco_palestino&video=488>

History.Insilkscarveindia[Emlinha].2009[consult.20120611].DisponívelemWWW:<URL:
http://silkscarvesindia.com/history.htm>

History.offashionscarves.Inscarve.general[Emlinha].2008[consult.20120611].Disponívelem
WWW:<URL:http://scarfaid.com/scarvesgeneral/tiesthatbind–historyoffashionscarves.html>

HitoryofScarves.ScafWorld[Emlinha].2012[consult.20120912].DisponívelemWWW:<URL:
http://scarfworld.com/scarf_information/history_of_scarves/index.html>

Historyofthescarf.Inarticlealley[Emlinha].2006[consult.20120611].DisponívelemWWW:<
URL:http://patrickaltoft.articlealley.com/historyofthescarf98500.html>

IsadoraDuncan.Wikipedia[Emlinha].2010[consult.20120914].DisponívelemWWW:<URL:
http://wikipedia.org/wiki/Isadora_Duncan.html>

Jeitosdeusarolenço.Inrevistacriativa[Emlinha].2012[consult.20120316].DisponívelemWWW:
<URL:http://revistacriativa.globo.com/Revista/Criativa/0,,EMI108724175533,00

SE+AMARRE+NOS+LENCOS+JEITOS+DE+USAR.html>

LecarréHermès.Inluxury[Emlinha].2010[consult.20120612].DisponívelemWWW:<URL:
http://luxurylab.com.br/2010/11/19/lecarrehermes–olivro/>

LençoHermèsganhabiografia.Incolheradacultural[Emlinha].2009[consult.20120605].Disponível
emWWW:<URL:http://colheradacultural.com.br/content/20100708050903.000.3M.php>



Estágio na Empresa Os Burgueses / Projeto Híbrido

107

LençoHermès.Inblogsopt[Emlinha].2009[consult.20120611].DisponívelemWWW:<URL:
http://daniupmakeup.blogspot.pt/2009/12/lencoshermeseleesinonimode.html>

LençosHermès.Inluxoseluxos[Emlinha].2009[consult.20120612].DisponívelemWWW:<URL:
http://luxoseluxos.com.br/2009/09/lencoshermes.html>

LivroHistóriadolençoHermès.ACritica[Emlinha].2010[consult.20120612].DisponívelemWWW:
<URL:http://acritica.uol.com.br/vida/lancadolivrohistorialencos

Hermes_0_294570586.html>

LivrosobreoslençosHermès.Inblogsopt[Emlinha].2011[consult.20120612].Disponívelem
WWW:<URL:http://passaporteparaabeleza.blogspot.pt/2011/03/hermeseumlivrosobreos
famosos.html>

ModaalémdoÓbvio.ModaManifesto[Emlinha].2012[consult.20120912].DisponívelemWWW:<
URL:http://modamanifesto.com/index.php?local=detalhes_moda&id=99.html>

ModaLisboa.ModaLisboa[Emlinha].2012[consult.20120915].DisponívelemWWW:<URL:
http://modalisboa.html>

PortodeModa.Ininfopedia[Emlinha].2003[consult.20120614].Disponívelem WWW:<URL:
http://infopedia.pt/$portodemoda>

PortugalFashion.Ininfopedia[Emlinha].2003[consult.20120614].DisponívelemWWW:<URL:
http://infopedia.pt/$portugalfashion>

Olençoessedesconhecido.Inimpedimento[Emlinha].2008[consult.20120604].Disponívelem
WWW:<URL:http://impedimento.org/2008/04/21/olencoessedesconhecido/>

Rapé.Inwikipedia[Emlinha].2012[consult.20120611].DisponívelemWWW:<URL:http://
pt.wikipedia.org/wiki/Rapé>

Thehistoryofscarvesatimeline.Inscarves[Emlinha].2012[consult.20120614].Disponívelem
WWW:<URL:http://scarves.net/blog/thehistoryofscarvesatimeline>

UsodolençoemPortugal.EntreDouroeMinho[Emlinha].2008[consult.20120912].Disponívelem
WWW:<URL:http://entredouroeminho.home.sapo.pt/index_arquivos/Page344.html>

Usodolenço.Inglobo[Emlinha].2012[consult.20120610].DisponívelemWWW:<URL:http://
maisvoce.globo.com/MaisVoce/0,,MUL166373710343,00.html>



Rosária Morais

108



Estágio na Empresa Os Burgueses / Projeto Híbrido

109

11. Anexos



Rosária Morais

110

ARTinPARK

ARTinPARK é uma Associação de artistas sem fins lucrativos fundada em 2005
pela artista plástica Daniela Ribeiro, este conceito surgiu da necessidade de se
proporcionarespaçosaartistasparaquepudessemdesenvolver,exporevenderos
seustrabalhos,com opropósitodesensibilizarasociedadecivilparaa importância
da Arte, reconhecendoa não só como forma de expressão, mas também como
investimento.

Em2008  aceita o convite da ItalianMotor Village e commais de onze artistas
mudaseparaoSpazioDual,no41daAv.daRepúblicaemLisboa.

ContacomumcolectivoartísticoeumLaboratórioartísticomultidisciplinarque
reúneáreastãosingularescomoasartesplásticas,joalharia,fotografia,modagraffiti,
design,pintura,webevídeo.Estimulando dialogoentreartistaconsagradoseartistas
emergentes, nacionais e estrangeiros, potenciao crescimento artístico epromovea
carreiraindividual.

Disponibilizando meios para que desenvolvam a sua linguagem na arte
contemporânea, aARTinPARk temprojetadoos seusartistasnoutras cidades como
Berlim,Trieste,Chambéry,Luanda,Melbourne,MadrideLondres.

Planificaçãodiáriadotrabalhoexecutadoduranteoestágio:

Tabela 09 — Calendário do trabalho diário desenvolvido no estágio. 

Data Tarefasdiárias Horário

07/11/2011
Segunda

Desenvolvimentosdomoldedocasacoparaapersonagem“OKOT”
paraofilme“RPG”.
Plano de corte do casaco, corte do tecido e entretelas. (frente e
vistas)

10:00h
19:15h

08/11/2011
Terça

Confeção docasacodapersonagemOkot. 10:00h
19:20h

09/11/2011
Quarta

Continuaçãodeproduçãodocasaco (alinhavosdemangasemeio
frente)provarquintafeira.
ModelaçãodacalçaclássicaparaapersonagemOkot.
Planodecortedacalça,cortedotecidoeentretelas.
Confeção dascalças.

10:00h
19:20h

10/11/2011
Quinta

Iniciaçãodamodelagemdoscasacosdaspersonagens:Jorge,Carlos
eBoris.
ProvadocoordenadodapersonagemOkot marcaçõesdeajustes.
Modelaçãodocasacoecalçadapersonagens:Jorge.

10:00h
19:15h
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11/11/2011
Sexta

Conclusãodosmoldesparaocasacoecalçadapersonagens:Jorge.
Modelaçãodocasacoecalçadapersonagens:Carlos.

10:00h
19:00h

14/11/2011
Segunda

Modelaçãodocasacodapersonagens:Boris.
Cortedoscasacosecalçasdaspersonagens:BorisJorgeeCarlos.

10:00h
20:30h

15/11/2011
Terça

Confeção docasacodapersonagemCarlos.
Iniciaçãodaconfeção docasacodapersonagemJorge.

10:00h
20:00h

16/11/2011
Quarta

Continuaçãodaconfeção dacasacodapersonagemJorge.
Confeção docasacodapersonagemBoris.

10:00h
19:45H

17/11/2011
Quinta

Confeção decalçaclássicadapersonagemprincipal(RutgerHauer).
CriaçãodosmoldesdocasacodapersonagemLi.
IniciaçãodacamisadapersonagemLi.

10:00h
19:15h

18/11/2011
Sexta

PlanodecortedocasacodapersonagemLi.
Cortedotecidodocasacoeentretelas.
Acabamentosdacamisolasdasfigurantes“técnicas”.

10:00h
19:30h

21/11/2011
Segunda

Confeção docasacodapersonagemLi. 10:00h
19:30h

22/11/2011
Terça

ConclusãodocasacodapersonagemLi.
ModelagemdacamisadapersonagemLi,
cortedacamisanotecido.
Criaçãodemoldesdocasacodemulher(corteChanel).
Cortedocasacoeentretelas.

10:00h
20:30h

23/11/2011
Quarta

Criação de moldes do casaco para a personagem Maria (corte
Chanel),Cortedocasaconotecidoeentretelas.
Confeção dacamisadapersonagemLi.
Acabamentos de todas as peças para as filmagens do filme RPG,
nomeadamente colocação demolas e botões, colagemde bainhas
combabadearanhacolocaçãodechumaçosnoscasacos.
FimdaspeçasdofilmeRPG.

10:00h
21:00h

24/11/2011
Quinta GREVEGERAL

00:00h
00:00h

25/11/2011
Sexta

Ponte 00:00h
00:00h

28/11/2011
Segunda

Limpezaeorganizaçãodoatelier.
Reunião com todos os colaboradores do atelier para elaborar o
arranquedacoleçãoOutonoInverno2012/1013.
Nareuniãoforamdefinidasdatasparaaobservaçãodetendências,
recolhadeimagem,conceitos,tecidosepaletadecores.
Depois de todos os dados recolhidos dentro de uma semana.
Passamosaodesenvolvimentocriativo.
Criação de uma tabela com as tendências referentes ao Outono
Inverno2012/1013.

10:00h
19:20h

29/11/2011
Terça

Recolhadetendênciasecontinuaçãodosregistosnastabelas.
Criaçãodeumbancodeimagem.

10:00h
19:00h

30/11/2011
Quarta

Continuaçãodarecolhadeimagenseconceitosparaacoleção. 10:00h
19:00h

01/12/2011
Quinta

Feriado 00:00h
00:00h
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02/12/2011
Sexta

Elaboraçãodepainéiscomosváriosconceitosadebaternareunião
comogrupodetrabalho.
Reunião com o grupo de trabalho, onde foram definidos
parâmetros a seguir no desenvolvimento da coleção,
nomeadamente(conceitos,tecidos,coresesilhueta).

10:00h
19:00h

05/12/2011
Segunda

Criaçãodacoleção,coordenadosparasenhora. 10:00h
19:00h

06/12/2011
Terça

Criaçãodacoleção,coordenadosparasenhora. 10:00h
19:00h

07/12/2011
Quarta

Criaçãodacoleção,coordenadosparasenhora. 10:00h
19:00h

08/12/2011
Quinta

Feriado 00:00h
00:00h

09/12/2011
Sexta

Criaçãodacoleção,coordenadosparahomem. 10:00h
19:00h

12/12/2011
Segunda

Criaçãodosmoldes de camisaria para a coleçãoOutono/ inverno
2012/2013.
Testesemdrapingdacamisabase.

10:00h
19:00h

13/12/2011
Terça

Testedacamisabase,marcaçõesdasalteraçõesdacamisa.
Alteraçõesdosmoldes,cortedenovoprotótipo
confeção danovacamisa.

10:00h
19:00h

14/12/2011
Quarta

Testedonovoprotótipo.
Alteraçõesdosmoldes,cortedenovoprotótipo.
Confeção danovacamisacomasdevidasalterações.

10:00h
19:15h

15/12/2011
Quinta

Alteraçõesdosmoldes,cortedenovoprotótipo
Confeção danovacamisacomasdevidasalterações.

10:00h
19:00h

16/12/2011
Sexta

Passagem em a limpo de todos osmoldes da camisa base para a
coleção.
Cortedoúltimoprotótipo,confeção danovacamisa.

10:00h
10:00h
19:05h

19/12/2011
Segunda

Criação de moldes do vestido com escapulário e manga raglan
corteempanocru.

10:00h
19:00h

20/12/2011
Terça

Confeção doprotótipodovestidocomescapulário. 10:00h
19:00h

21/12/2011
Quarta

Alteraçõesdovestido,confeção donovoprotótipo. 10:00h
19:00h

22/12/2011
Quinta

Correçãodacamisabase,corteeconfeção. 10:00h
19:00h

23/12/2011
Sexta

Alteraçãodomoldedotorsocomencaixedepeito. 10:00h
19:00h

26/12/2011
Segunda

Fériasdenatal 00:00h
00:00h

27/12/2011
Terça

Fériasdenatal 00:00h
00:00h

28/12/2011
Quarta

Fériasdenatal 00:00h
00:00h

29/12/2011
Quinta

Férias denatal 00:00h
00:00h

30/12/2011
Sexta

Fériasdenatal 00:00h
00:00h

02/01/2012
Segunda

Criaçãodosmoldesparaovestidocamiseiro,corteemtecidocru. 10:00h
19:00h

03/01/2012
Terça

Confeção doprotótipodovestidocamiseiro,alteraçõesdosmoldes,
novocorteeconfeção.

10:00h
19:00h

04/01/2012
Quarta

Passagemdemoldesalimpo.Criaçãodemoldesparanovovestido
camiseirocombolso.Cortedovestidoemtecidocru.

10:00h
19:00h

05/01/2012
Quinta

Confeção doprotótipodovestidocamiseiro. 10:00h
19:30h
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06/01/2012
Sexta

Aperfeiçoamentodosmoldesparaovestidocamiseiro. 10:00h
19:00h

09/01/2012
Segunda

Controlototaldemoldesdovestidocamiseiro,confeção dovestido
eprovas.
Aprovaçãofinaldoprotótipo.

10:00h
19:10h

10/01/2012
Terça

Criação de novos moldes base para o vestido “escapulário” com
mangaraglan.

10:00h
19:00h

11/01/2012
Quarta

Corte do protótipo, confeção do vestido base commanga raglan,
provadomesmoeaprovação,criaçãodoescapulário.

10:00h
19:20h

12/01/2012
Quinta

Cortedovestidoescapulárioeconfeção domesmo. 10:00h
19:25h

13/01/2012
Sexta

Correção dos moldes do vestido escapulário, novo corte do
protótipoeconfeção domesmo.

10:00h
19:05h

16/01/2012
Segunda

Provas do vestido escapulário, ajustes da altura do escapulário,
calibragemdemoldes.Aprovaçãofinaldoprotótipo.

10:00h
19:00h

17/01/2012
Terça

Criação de moldes para a camisa com escapulário, execução do
planodecorte,confeção dapeça

10:00h
19:00h

18/01/2012
Quarta

Conclusãodaconfeção dacamisa,provaseajustedamesma,corte
denovoescapulário,novaconstruçãodapeça.

10:00h
19:10h

19/01/2012
Quinta

Aprovação da camisa escapulário. Criação  de moldes para a
“camisalargasemmanga”,execuçãodoplanodecorte.

10:00h
19:05h

20/01/2012
Sexta

Confeção dacamisasemmangas,provadamesma,marcaçõesdas
alteraçõesaefetuarnomolde,alteraçãodetodososmoldes,novo
corte,novaconfeção.

10:00h
19:00h

23/01/2012
Segunda

Criação de moldes para a saia em godé com cinto. Corte do
protótipoeconfeção.

10:00h
19:00h

24/01/2012
Terça

Alteraçãodemoldesdasaiagodé,criaçãodenovosmoldesdocós,
inclusãodebolsoscomfecho.
Corteeconfeção doprotótipo.

10:00h
19:00h

25/01/2012
Quarta

Criação de moldes para a saia justa com cós e bolsos, corte e
confeção doprotótipo.

10:00h
19:00h

26/01/2012
Quinta

ReuniãoemCasteloBranco. 00:00h
00:00h

27/01/2012
Sexta

Reuniãocomosdesigners.
Criação de novos molde para a saia justa,  corte do protótipo e
iniciodaconfeção.

10:00h
19:00h

30/01/2012
Segunda

Confeção do protótipo da saia justa, correção dos molde, novo
corte.

10:00h
19:00h

31/01/2012
Terça

Confeção finaldasaia,criaçãodenovosmoldesparaasaiarodada. 10:00h
19:00h

01/02/2012
Quarta

Corteeconfeção dasaiarodada,aprovaçãodasaia. 10:00h
19:00h

02/02/2012
Quinta

Correção de todos os molde da saia rodada. criação de novos
moldesparaa siarodadacurta.
Criaçãodemoldesparaovestidorodado.

10:00h
19:00h

03/02/2012
Sexta

Reuniãoparadefiniçãodetemposedistribuiçãodoscoordenados
restantes.
Organização e controlo total de todos os moldes da coleção,
marcações de quantidades e aviamentos intervenientes em cada
peça.

10:00h
19:00h

06/02/2012
Segunda

Confeção dovestidorodado,alteraçãodemoldes. 10:00h
19:15h

07/02/2012
Terça

Ajustes no vestido rodado carte de forro acabamentos finais na
peça.
Iniciaçãodemoldesdecamisaparahomem.

10:00h
19:00h

08/02/2012 Conclusão dos moldes para o protótipo da camisa para homem, 10:00h
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Quarta corteeconfeção damesma. 19:00h
09/02/2012
Quinta

Alterações de moldes da camisa para homem, corte e nova
confeção.

10:00h
19:00h

10/02/2012
Sexta

Correção da manga, punho e carcela da camisa de homem,
conclusãoeaprovaçãodacamisa.
Alteraçãodetodosospunhosdosprotótiposdecamisaria.

10:00h
19:00h

13/02/2012
Segunda

Nova alteração na manga da camisa de homem novo corte nova
confecção.

10:00h
19:00h

14/02/2012
Terça

Criação demoldes para o casaco comprido com escapulário para
homem.

10:00h
20:30h

15/02/2012
Quarta

Continuaçãodamodelagemdocasaco,cortedoprotótipo. 10:00h
21:00h

16/02/2012
Quinta

Confecçãodocasacomasculino,prova,alteraçãodosmoldes,novo
corte.

10:00h
21:30h

17/02/2012
Sexta

Confeçãodonovoprotótipo,criaçãodemoldesparacolete,cortee
confeçãodomesmo.

10:00h
21:30h

20/02/2012
Segunda

Conclusãodaconfeçãodocasaco,criaçãodemoldesparaocolete
dehomem,corteeconfeçãodomesmo.

10:00h
22:30h

21/02/2012
Terça
22/02/2012
Quarta

Corte dos vestidos camiseiros no tecido real (camisaria cinza e
preta), criação de novos moldes para nova camisa de senhora,
corteeconfeçãodoprotótipo,aprovação,cortenotecidooriginal.

10:00h
21:00h

23/02/2012
Quinta

Controle de todos os moldes do casaco masculino. Corte dos
vestidosnotecidoreal(camisariacinzaepreta,fazendapreta)

10:00h
21:30h

24/02/2012
Sexta

Criaçãodedesenhostécnicoscomespecificaçõesdocasacoparair
para a fabrica, passagem a limpo todos os moldes do casaco
compridomasculino.Cortedovestidorodadoemmalha.

10:00h
19:30h

27/02/2012
Segunda

Confeçãodasaiarodadoemmalhavermelha. 10:00h
21:30h

28/02/2012
Terça

Continuaçãodaconfeçãodovestidorodadoemmalhavermelha. 10:00h
21:30h

29/02/2012
Quarta

Confeçãodeforrosparaosvestidos:oval,ecomcortes.
Confeçãodealgunscomponentesdosvestidosreferidos

10:00h
21:30h

01/03/2012
Quinta

Confeçãodovestidocompridocomcortes. 10:00h
22:00h

02/03/2012
Sexta

Continuaçãodaconfeçãodovestidocompridocomcortes.
Confeçãodecomponentesdoblusãoparasenhora.

10:00h
22:00h

03/03/2012
Sábado

Cortedacamisacomcortesparahomem.
Confeçãodacamisa.

15:00h
23:15h

05/03/2012
Segunda

Confeçãodacamisadesenhoracomencaixes.
Confeçãodacamisabásicaparahomememfazenda.

10:00h
21:00h

06/03/2012
Terça

Continuaçãodaconfeçãodacamisabásicaparahomem.
Confeçãodacamisa básicaparahomemempopelinacinza.

10:00h
22:00h

07/03/2012
Quarta

Confeçãodamalaemmalhavermelha. 10:00h
21:30h

08/03/2012
Quinta

Continuaçãodaconfeçãodamala.
Controlo de qualidade e passagem a ferro de todas as peças da
coleção.

10:00h
21:30h

09/03/2012
Sexta

Controlo de qualidade e passagem a ferro de todas as peças da
coleção.
Identificaçãoeorganizaçãodossapatoseacessóriosparaodesfile.
Embalartodasaspeçasporcoordenadoemanequim.
Transportedacoleçãoparaorecintododesfile.

10:00h
22:30h

10/03/2012
Sábado

Disposiçãodoscoordenadospormanequimenumerodeentrada;
Provascomosmanequins;

11:00h
18:30h
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Ajustesdovestidooval;
Passagemaferro;
Remoçãodepelos;
Controlodetodasaspeças,acessóriosesapatos;
Organizaçãodaspeçasetransporteparaoatelier.

13/03/2012
Terça

Limpezaearrumaçãodoatelier. 10:00h
18:00h

19/03/2012
Segunda

Organizaçãoearquivaçãodemoldes. 10:00h
19:00h

20/03/2012
Terça

Pesquisadetendências. 10:00h
19:00h

21/03/2012
Quarta

Pesquisadeimagemdeinspiração. 10:00h
19:00h

22/03/2012
Quinta

PesquisadeimagensparaadefiniçãodotemadaPreSummer. 10:00h
19:00h

23/03/2012
Sexta

Continuaçãodepesquisa,criaçãodepainéisfostesdeinspiração. 10:00h
19:00h

26/03/2012
Segunda

Novapesquisaparaacoleçãoprincipalparaoverão2013. 10:00h
19:00h

26/03/2012
Terça

Criaçãodenovospainéiseafixaçãodosmesmos. 10:00h
19:00h

27/03/2012
Quarta

Conclusão da pesquisa, iniciação do processo criativo primeira
vagadeesboços.

10:00h
19:00h

28/03/2012
Quinta

Processocriativo primeiravagadeesboços.
Pesquisa e recolha de aviamentos ( Botões, aplicações, alamares,
fitasderemate)paraacoleção.

10:00h
19:00h

29/03/2012
Sexta

Processocriativo primeiravagadeesboços.
Reuniãocomfornecedorparaaescolhadetecidosparaacoleção.

10:00h
19:00h

02/04/2012
segunda

Novosesboçosparaaprécoleção. 10:00h
19:00h

03/04/2012
Terças

Criaçãodeesboçosparaaprécoleção. 10:00h
19:00h

04/04/2012
Quarta

Criaçãodeesboçosparaaprécoleção. 10:00h
19:00h

05/04/2012
Quinta

Estudodosprimeirosprotótiposdolenço. 10:00h
19:00h

06/04/2012
Sexta

Criaçãodeprotótiposdolenço. 10:00h
19:00h

09/04/2012
Segunda

Criaçãodeprotótiposdolenço. 10:00h
19:00h

10/04/2012
Terça

Criaçãodeprotótiposdolenço. 10:00h
19:00h

11/04/2012
Quarta

Criaçãodeprotótiposdolenço. 10:00h
19:00h

12/04/2012
Quinta

Novavagadeesboçosparaaprécoleção. 10:00h
19:00h

13/04/2012
Sexta

Esboçosparaaprécoleção. 10:00h
19:00h

16/04/2012
Segunda

Criaçãodemoldesde três camisasde senhoraparao fardamento
doclubenoturnoRITZ.

10:00h
20:00h

17/04/2012
Terça

Continuaçãodemoldesdecamisas, cortedosprotótiposempano
cru,confeçãodaprimeiracamisa.

10:00h
23:00h

18/04/2012
Quarta

ConfeçãodeprotótiposdascamisasparaclubenoturnoRITZ. 10:00h
20:00h

19/04/2012
Quinta

Alteraçãodealgunsmoldesdascamisas,novoprotótipodacamisa
comrisca.

10:00h
20:00h

20:04/2012 Conclusãodosprotótipos,controlodemoldes. 10:00h
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Sexta 19:00h
23/04/2012
Segunda

Criaçãodemoldesdastrêscamisasdehomemparao fardamento
doclubenoturnoRITZ.

10:00h
19:00h

24/04/2012
Terça

Continuaçãodemoldesdecamisas, cortedosprotótiposempano
cru,confeçãodaprimeiracamisa.

10:00h
19:00h

26/04/2012
Quinta

Confeçãodascamisas,alteraçãodemoldesdacamisacomrisca. 10:00h
19:00h

27/04/2012
Sexta

Corteeconfeçãodonovoprotótipo.Controlodosmoldes.
Iniciação da modelagem da blusa para o fardamento do clube
noturnoRITZ.

10:00h
19:00h

30/04/2012
Segunda

Corte e confeção da blusa, criação de novosmoldes para a blusa,
novocortenovaconfeção,ajustesdosmoldesdablusanova,novo
corteenovaconfeção.

10:00h
19:00h

01/05/2012
Terça

Criação de moldes para a camisa com corte central para a pré
coleção,cortedoprotótipoeconfeçãodomesmo

10:00h
19:00h

02/05/2012
Quarta

Ajustesdosmoldesdacamisacomcortecentral,novocorteenova
confeção.

10:00h
19:00h

03/05/2012
Quinta

Criação de moldes para o vestido com corte central para a pré
coleção,cortedoprotótipoeconfeçãodomesmo.

10:00h
19:00h

04/05/2012
Sexta

Criação de novosmoldes para o vestido oval com corte central e
paravestidoevasecomcortecentral.

10:00h
19:00h

06/05/2012
Domingo

Produção fotográfica da campanha publicitaria  da coleçãoHome
paraoinverno2012/2013.
Colaboração na assistência de produção e  participação com a
imagem.

10:00h
23:30h

08/05/2012
Terça

Corteeconfeçãodosprotótiposdosvestidoscomcortecentral. 10:00h
19:00h

09/05/2012
Quarta

Ajuntesdosmoldesdosvestidoscomcortecentral,novocorte. 10:00h
19:00h

10/05/2012
Quinta

Confeçãodovestidooval,novoajustes. 10:00h
19:00h

11/05/2012
Sexta

Criação de moldes para a experiencia da camisola da subtração,
cortedotecidoecortedomoldedesubtração.

10:00h
19:00h

14/05/2012
Segunda

Novasexperienciasdacamisoladasubtração 10:00h
19:00h

15/05/2012
Terça

Alteraçãodacamisoladasubtração,novocorteempanocru. 10:00h
19:00h

16/05/2012
Quarta

Confeção da camisola rodada (subtração) nova manipulação,
criaçãodemoldesdevestidoatravésdosestudosrealizados.

10:00h
19:00h

17/05/2012
Quinta

Corteeconfeçãodovestidorodadocomgola. 10:00h
19:00h

18/05/2012
Sexta

Criação de moldes de calças com corte horizontal, corte do
protótipoiníciodaconfeção.

10:00h
19:20h

21/05/2012
Segunda

ConfeçãodoProtótipodascalçascomcorte. 10:00h
19:00h

22/05/2012
Terça

Novo estudo do Lenço, estudo de aberturas, a nível de
posicionamento.

10:00h
19:00h

23/05/2012
Quarta

Continuaçãodoestudodoslenços,posiçãodasaberturas,estudode
novasformas.

10:00h
19:00h

24/05/2012
Quinta

Continuaçãodoestudodoslenços,posiçãodasaberturas,estudode
novasformas,pesquisaeexecuçãodenovasformasderemataras
aberturas

10:00h
19:00h

25/05/2012
Sexta

Continuaçãodoestudodoslenços,posiçãodasaberturas,eremate
dasaberturas

10:00h
19:00h

28/05/2012
Segunda

Continuaçãodoestudodoslenços,posiçãodasaberturas,eremate
dasaberturas

10:00h
19:00h

29/05/2012 Confeçãodoprotótipofinaldolenço,numtecidoemalgodão,com 10:00h
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Terça padrãogeométrico,oprotótipofoiconfecionadocomastécnicasde
remateestudadas.

19:00h

30/05/2012
Quarta

Confeção do segundo protótipo final do lenço, num tecido
acetinadoàsriscas,oprotótipofoiconfecionadocomastécnicasde
remateestudadas.
Testedeobservaçãodiretaàutilizaçãodolenço.

10:00h
19:00h

31/05/2012
Quinta

Teste de observação direta à utilização do lenço.  Recolha
fotográfica de todos os testes realizados como forma de estudo.
Recolhadedadosbibliográficos.

10:00h
19:00h

TendênciasparaOutonoInverno2012/2013

Revista Zoomonfashiontrends

Tabela 10 — Recolha de tendências da revista Zoom on Fashion Trends

CITYTOUR
BERLIMCULTURE

MULHER HOMEM

 Misturadetecidosepadrões
 Riscas
 Pormenorescomrendas
 Camisolasfluidas
 Lençoscomgrandevolume

 riscas
 camisasazuis
 casual/descontraído

HONGKONGCULTURE

 Citadino
 Confuso
 Oclássico(douradoevermelho)
 Brancopuro/formaclássica
 Moderno/vintage

MULHER HOMEM

 Volumesuperior
 Padrõesdesiguais
 Sobreposições
 Pele

 Casacocomcorteclássico
 Padrões
 Chapéus
 Calçacomvirola

LONDONCULTURE

 Tecidos jacquard,printed,Jersey,inkejet
 Revivalismodoantigo(fotografia/mecanismos)
 Minimal
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 Floral/animal/natural

MULHER HOMEM

 Padrõesflorais
 Xadrez
 Casacoclássicodehomem
 Padrõesdeorigemanimal
 Camiseiros
 Tecidosfluidoscomfazendas
 Laranja/cinza

 Calções
 Malhastricotadas
 Calçasjustas
 Coresemtonscinzasepretos

LOSANGELESCULTURES

 ArteUrbana
 Multicores
 Reviveropassado
 Brilhos
 Missangas
 Lentejoulas
 Vestidocomprido
 Amarelos/Laranjas
 Corúnica
 Minimal

MULHER HOMEM

 Padrõescommotivosde
origemanimal

 Bolas
 Camisascomxadrez
 Laranjas/cinzas/beijes

 Casacocompridoclássico
 Camisacomxadrez
 Calçascomvirola
 Apontamentoslaranjas
 Cinzas/pretos

NEWYORK

 Vintage
 Chapéus
 Antigo/clássico
 Padrõesmulticores
 Misturadepadrões/texturas
 Riscas
 Branco/formasclássicas

MULHER HOMEM

 CasacoMasculinocomprido  Casacosclássicosdefazenda
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 Camisas
 Casacosdepelos
 Padrões
 Virolanacalça
 Bolas
 Tecidosfluidos
 Branco/rosaclaro/rosa

choque/castanhos/ocres

compridos
 Sobreposições
 Casacosdepelos
 Riscasazuisebrancas
 Calçasjustas
 Tonsterra(castanhos,ocres)
 Preto/cinza

PARISCULTURE

 Romano/Grego
 Escultura
 Pregas/franzidos
 Dourado/Prateado
 Padrõesflorais
 Brilho
 Orgânico/flores
 Folhos

MULHER HOMEM

 Rendas
 Riscas
 Casacoscomcorteclássico
 Vinil
 Transparências
 Pregas
 Beije/verdeseco/azul

escuro/preto

 Xadrez
 Fazendas
 Calçasjustas
 Mixdepadrões
 Riscas
 Preto/azul

SÃOPAULO

 Orgânico/natureza
 Pretoebranco
 Luz
 Transparências
 Motivosflorais
 Verde

MULHER HOMEM

 Vestidoscompridos
 Virolanascalças
 Padrõesflorais
 Cintos
 Volumesuperior
 Denim

 Riscashorizontais
 Virolanasbainhas
 Calções
 Vermelhos
 Casacoclássico
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SEASONTRENDS

1.INSTINCT

 Animal
 Criatura
 Tribal/ritual
 Organismovivo
 Picante
 Ar/vida
 Soprovital
 Puro
 Enérgico
 Ladonegro
 Espiritual
 Luxo

Cores  Tonsterra
 Ocres
 Castanhosselvagens
 Preto
 Argila
 Cordeferrugem

Materiais  Pelo
 Malhastricotadas
 Couro
 Penas
 Tecidosgrossos
 Aviamentosmetálicos

2.TRANSITION

 Volumeduroeemcascata
 Transformação
 Desconstruçãodereconstrução
 Estorturado
 Desarrumado
 Arqueologiaindustrial
 Moldesgeométricos
 Camadas/sobreposições
 Destruição

Cores  Preto
 Cinza
 Castanhos
 Verdemusgo
 Creme
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 Branco

Materiais  Malhastricotadas
 Couro
 Tecidosgrossos
 Tecidosmasculinos
 Bordados
 Tecidosdesbotados

3.KYOTOSONG

 Japão
 Sensualidadedescaradaetriste
 Brutovs.Romântico
 Rural/suburbano
 Abandonodocampo
 Melancólico
 Eleganteedelicado
 Floral
 Tecidosclássicosorientais
 Naturalesintético
 Estampadoscommotivosgeométricos
 Feminino

Cores  Vermelhoescuro
 Verdeseco
 Verdeágua
 Branco
 Castanhos
 Rosaclaro
 Preto

Materiais  Seda
 Pele
 Estampadoscommotivosgeométrico/motivosflorais
 Xadrez
 Tecidostexturados
 Pelo
 Tecidosleves
 Malhastricotadas
 Misturadevariastexturas
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4.NIGHT

 Magiadanoite
 Oluar
 Atmosferamisteriosa
 Sobrenatural
 Meianoite
 Volumessuavesefluidos
 Flash
 Gelo
 Metal
 Estreladeprata
 Escurovs.Luminoso
 Efeito3D
 Iluminaçãofuturista
 Aurorapolar

Cores  Coresminerais
 Azulescuro
 Cinza
 Preto
 Azulcéu
 Branco
 Amarelo

Materiais
 Tecidosbrilhantes
 Aplicaçãodelentejoulas
 Pelo
 Malhatricotada
 Bordados
 Tecidosplastificados
 Rendados
 Aplicaçõesmetálicas
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Proposta de Painéis para a coleção Home

Figura 65 — Painel 1. Coleção Home.

Figura 66 — Painel 2. Coleção Home.
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Figura 67 — Painel 3. Coleção Home.

Figura 68 — Painel 4. Coleção Home.
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Produção fotográfica para a coleção Home

Figura 69 — Da esquerda para a direita: Eleutério; Rahim Samcher; Sandra Alves; Filipa Schlesinger; Isabel Galric ̧a e 
Sandra Andrade. Fotografia de Pedro Matos.

Figura 70— Da esquerda para a direita: Damara Ingles; Ricardo Trindade; Dulce Ramos e Ta ̂nia Doce. Fotografia de 
Pedro Matos.
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Figura 71 — Da esquerda para a direita: Ana Freitas Reis, Helena Andrade, Susana Marques Pinto e Vitor Bastos.
Fotografia de Pedro Matos.

Figura 72 — Da esquerda para a direita: Rosa ́ria Morais, Sandra Pereira, Tiago Ferreira e Sónia Jesus. Fotografia de 
Pedro Matos.
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Figura 73 — Da esquerda para a direita: Gomo, Olga Barrisco, Mia Lourenço, Nuno Souto e Maria Leite. Fotografia de 
Pedro Matos.

Inventário

Tabela 11 — Inventário.

Aviamentos Quantidade Comprimento Característica
Fechopreto 1 60cm Normal
Fechovermelho 2 60cm Normal
Fechovermelho 1 70cm Normal
Fechocinza 3 60cm Normal
Fechoroxo 1 60cm Normal
Fechovermelho 4 20cm Normal
Fechopreto 4 20cm Normal
Fechobranco 2 60cm Normal
Fechocinza 2 20cm Normal
Fechoazulescuro 1 55cm Normal
Fechoazulescuro 2 17cm Normal
Fechoamarelo 1 20cm Normal
Fechoroxo 2 60cm Divisível
Fechobranco 2 60cm Divisível
Fechoazul 1 70cm Divisível
Fechopreto 3 60cm Divisível
Fechovermelho 1 50cm Divisível
Fechobranco 1 30cm Divisível
Fechorosa 1 60cm Divisível
Fechobranco 2 45m Divisível
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Fecho 14 20cm Invisível

FechosdacoleçãoFW12/13Home
Aviamentos Quantidades Comprimento Características

Fechopreto 5 80cm
Fechopreto 10 50cm Divisível
Fechopreto 1 30cm Divisível
Fechopreto 8 20cm Normal
Fechopreto 4 15cm Normal
Fechopreto 1 10cm Normal
Fechopreto 1 50cm Normal
Fecho 5 35cm Invisível

Aviamentos Quantidade Comprimento Característica
Barbadebalia 1 3,5m Paracoser
Elásticobranco 1 1,30m Largura1cm
Aros 7 Plástico
Ilhós 513 1cm Metálicos
Rebitespretos 942 0,5cm Metal
Botõesdeprego
(Jeans)

84 1,5cm Bronze

Botõesdeprego
(Jeans)

66 1,5cm Metálico

Pregodobotão
(Jeans)

173 Metálico

Pregodebotão 901 Metálico
Botãocinza 135 1cm 2buracos
Botãopreto 70 1cm 4buracos
Botãobranco 131 1cm 2buracos
Botão 6 2cm Metálico
Molaspretas(fêmea) 850 1cm
Molaspretas(fêmea) 873 1cm Plastificada
Molas(macho) 46 1cm Metálico
Molas(fêmea) 35 1cm Metálico
Colchetesgrandes
(macho)

21 2,5cm Metálicos

Colchetesgrandes
(fêmea)

19 2,5cm Metálicos

Botãocreme 16 2,2cm 2buracos
Botãoaazulescuro 16 2,5cm 2buracos
Botãocinza 14 1,2cm 4buracos
Botãopérola 135 0,7cm 4buracos
Colchetesparacalças 9 1,5cm Metálico
Alfinetesdedama 72 4cm Metálicos
Chumaços 10
Bananasbrancas 10
Bananascinza 14
CaixadeFitadeviés 2 2cm Cetim
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branca
CaixadeFitadeviés
laranja

1 2cm Poliéster

CaixadeFitadeviés
verde

1 2cm Cetim

CaixadeFitadeviés
cinza

1 4cm Poliéster

Fitadegorgurão
Vermelha

1 4,5m

Velcrobranco 3 2.40m

Conedelinhasparamaquinadepontopreso
Características Quantidade

Conelinhabranca 11
Conelinhapreto 9
Conelinhacinzenta 7
Conedelinhacinzentaescuro 4
Conedelinhacinzentoclaro 2
Conedelinhaazulacinzentado 2
Conedelinhaazulescuro 6
Conedelinhaazul“morto” 7
Conedelinhaazul 2
Conedelinhaazulcéu 2
Conedelinhaverde 1
Conedelinhaverdeescuro 2
Conedelinhaverdeesmeralda 3
Conedelinhaverdeágua 2
Conedelinhacastanho 2
Conedelinhalilás 4
Conedelinharoxa 1
Conedelinhavermelho 1
Conedelinhavermelhobordô 5
Conedelinhabrancopérola 2
Conedelinhabrancoesfumado 3
Conedelinhacorderosaclaro 1
Conedelinhacorderosachoque 3
Conedelinhalaranja 1
Conedelinhaamarelo 2
Conedelinhaamareloocre 1

Conedelinhasparamaquinadecorteecose
Características Quantidades

Conedelinhabranco 4
Conedelinhapreto 6
Conedelinhaazulescuro 3
Conedelinhaazulforte 1
Conedelinhaazulclaro 3
Conedelinhavermelho 5



Rosária Morais

130

Conedelinhabordô 3
Conedelinhacastanho 5
Conedelinhacastanhaclara 3
Conedelinhaverde 3
Conedelinhaverdeclaro 2
Conedelinhaverdeágua 1
Conedelinhalilás 1
Conedelinhacorderosabebé 4
Conedelinhacorderosa 1
Conedelinhalaranja 6
Conedelinhalaranjaescuro 1
Conedelinhaamarelo 4
Conedelinhaamareloclaro 1
Conedelinhacinzento 3

Conedelinhasparacoserámão
Características Quantidade

Conelinhabrancanorma/torçal 9 5normal /4torçal
Conelinhapreto torçal 1
Conelinhacinzenta 3
Conedelinhaazulacinzentado–
torçal

5

Conedelinhaazul 4
Conedelinhaazulcéu 2
Conedelinhaverde 3
Conedelinhaverdeágua 2
Conedelinhacastanho 3
Conedelinhalilás torçal 2
Conedelinhavermelhonormal/
torçal

41normal /3torçal

Conedelinhavermelhobordô 1
Conedelinhacorderosaclaro 2
Conedelinhasalmão 1
Conedelinhaamarelonormal/torçal 71normal /6torçal
Conedelinhaamareloocre 1
Conedelinhafantasiaprateada 1
Conedelinhatransparente 1
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Proposta de painéis para a Pré-coleção

Figura 72 — Painel de inspiração 1. Pré-Coleção

Figura 73— Painel de inspiração 2. Pré-Coleção.
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Figura 74 — Painel de inspiração 2. Pré-Coleção.

Exemplo calculo de uma peça realizado na empresa Os Burgueses

Preçodotecido— 1m 6,00€+
Aviamentos— 1Botão 1,00€x
Percentagemreferenteaoscustosfixoseao
designdapeça

1,5+

Preçohora— 1hora 5,40€x
IVA 1,23%=
Total =19,557€

Preçofinaldapeça 19,60€
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Testes de usabilidade

Figura 75 — Testes de usabilidade.
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Ficha Técnica do Híbrido

FichaTécnica

Empresa.:OsBurgueses Designer.:RosáriaMorais
Modelo.:Híbrido Coleção.:Definidapelamarca
Referência.:H001 Data.: Definidapelamarca

DesenhoTécnico

MatériaPrima
Tecido Código Cor Planos/Elementos

nºdevezes
Consumo

A Base B.01 Multicor Cortarumavez 93cm
B Aberturas A.01 Multicor Cortarquatrovez 26cm
C AberturaG A.

G.01
Multicor Cortarumavez 6,5cm

Aviamentos
Aviamen

tos
Material Código Cor Quantidades

1 Entretela E.A.01 Branco 6cm
2 Entretela E.A.G.01 Branco 3cm
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DesenhoTécnicodasAberturas

PlanificaçãodasAberturascomMedidas
Planificaçãoreferenteàsaberturasparalelasàspontas

Planificaçãoreferenteàaberturaparaacabeça

Tipodecostura
Componentes Maquina Costura NºdePontospor

centímetro
Base90X90cm PontoPreso Viradaepespontada 1cm6pontos
Aberturas Ponto Preso Sequencia de

operações
1cm6pontos

Gamademontagem
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DescriçãodasFases Imagensdeexemplo
Colar entretelas no centro dos componentes das
aberturas.
Fazermarcaçõesdasaberturasnabase.
Fixarcomponentesàmarcaçãodaabertura

Coserparalelaa0,7cmdaaberturaemambosos
lados.

Cortaocentrodaabertura

Virarnasuatotalidadeocomponenteaplicadopor
dentrodaabertura.

Cosera1,7cmaspontasatéàabertura.

Abriacosturanoferro.

Coserosbicosresultantedocorteinicial.

Vincarovivo1cmparadentro.

Cortaroexcessonointeriordascosturas.

Viraraspontasparaointeriordotecidoepespontar.
Esta sequencia é elaborada nas cinco aberturas
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sempredamesmaforma.
Virar e pespontar bainha depois de todas as
aberturasfinalizadas.
Pespontaretiquetas.

Etiquetas
Tipo Descrição Posição Desenhodaetiqueta

Marca OsBurgueses
A19,5cmde
distanciada
ponta

Submarca Híbrido
A16cmde
distanciada
ponta

Composição
e Origem

100%seda

Madein
Portugal

A16,5cmde
distanciada
ponta /
pespontadapor
baixoda
etiquetade
submarca

Obs.:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________.
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Estudo realizado nos dias: 25 e 26 de Maio 2012

Tabela 12 — Estudo de 20 marcas (concorrentes indiretos).

MarcasEstudadas

Marcaestudada Característicasestudadas

Foreva

• Preços: 10€a20€

• TecidosUtilizados: Algodão,Viscose

• Motivos: florais,Bordados

• Cores: amarelos,azuis,rosas

• RematesdasBainhas: costuraviradaepespontada

Zara

• Preços: 12€a25€

• TecidosUtilizados: Algodão,Viscose,Poliéster

• Motivos: floraiseanimais,manchasdecor,lisos

• Cores: laranja,azuis,rosa,cinza

• RematesdasBainhas: costuraviradaepespontada,bainha

chuleada

TieRack

• Preços: 20€a50€

• TecidosUtilizados: SedaAlgodão,Viscose,Poliéster,Linho

• Motivos: florais,geométricos,lisos

• Cores: azuis,ocres

• RematesdasBainhas: costuraviradaepespontada,bainha

chuleada

PepeJeans

• Preços: 30€a40€

• TecidosUtilizados: Algodão,Seda

• Motivos: florais,manchasdecor,riscas

• Cores: azuis,branco,rosa,vermelho

• RematesdasBainhas: costuraviradaepespontada,lençoduplo

remateinterno

HilfigerDenim

• Preços: 25€a35€

• TecidosUtilizados: Algodão,MalhadeAlgodão

• Motivos: xadrez(camisaria),formasgeométricas,manchasdecor

• Cores: ocres,azuis,cinza

• RematesdasBainhas: costuraviradaepespontada,bainha

chuleada

Mango
• Preços: 25€a35€

• TecidosUtilizados:MalhaAlgodão,Viscose,S

• Motivos: formasgeométricas,bolas
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• Cores: laranja,azuis,rosa

• RematesdasBainhas: bainhachuleada,aplicaçãodefranjas

MassimoDutti

• Preços: 20€a29€

• TecidosUtilizados:Seda,Viscose,

• Motivos: florais,bolas,formasgeométricas,manchasdecor

• Cores: laranja,azuis,ocres,tonsneutros

• RematesdasBainhas: costuraviradaepespontada,bainha

chuleada

Cortefiel

• Preços: 20€a30€

• TecidosUtilizados:Linho,Algodão

• Motivos: xadrez,lisos

• Cores: laranja,azuis,vermelho

• RematesdasBainhas: costuraviradaepespontada,aplicaçãode

franjas

Caroll

• Preços: 40€a45€

• TecidosUtilizados:Seda,Algodão,

• Motivos: florais,lisos

• Cores: laranja,azuis,amarelo

• RematesdasBainhas: costuraviradaepespontada

Adolf

Dominguez

• Preços: 150€a200€

• TecidosUtilizados:Algodão,Viscose,

• Motivos: florais,bolas,formasgeométricas,manchasdecor

• Cores: laranja,azuis,tonsterra

• RematesdasBainhas:aplicaçãodefranjas,rematepelaaurela

Gant

• Preços: 50€a80€

• TecidosUtilizados:Seda,Algodão

• Motivos: degradedecores,lisos

• Cores: laranja,azuis,branco,vermelho

• RematesdasBainhas: bainhacompontoinvisível,aplicaçãode

franjas

Carolina

Herrera

• Preços: 165€a295€

• TecidosUtilizados:Seda,lã

• Motivos: florais,tipografias,manchasdecor,ilustraçõesalusivasao

mar

• Cores: azuis,castanhos,rosa,vermelho,ocres,

• RematesdasBainhas: costuraviradaepespontada,bainha

chuleada
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Escada

• Preços: 150€a200€

• TecidosUtilizados:Seda,Algodão

• Motivos:manchasdecor,lisos

• Cores: laranja,azuis,ocres,tonsneutros

• RematesdasBainhas: aplicaçãodefranjas,bainhaaplicada

HugoBoss

• Preços: 175€a200€

• TecidosUtilizados: Algodão

• Motivos: florais,bolas,formasgeométricas,manchasdecor

• Cores: tonsescuros

• RematesdasBainhas: bainhacompontosinvisíveis

PorscheDesign

• Preços: 135€a150€

• TecidosUtilizados:Seda,Viscose,

• Motivos: formasgeométricas,manchasdecor

• Cores: branco,cinzento

• RematesdasBainhas: bainhafeitaàmão

Stivali— Franco

Ferrari

• Preços: 150€a340€

• TecidosUtilizados:Algodão,Seda

• Motivos: florais,bolas,lisos

• Cores: roxos,ocres

• RematesdasBainhas: costuraviradaepespontada,bainha

chuleada

Zadig&Voltaire

• Preços: 20€a29€

• TecidosUtilizados:Algodão

• Motivos:manchasdecor,lisos

• Cores: cinzento,verde,azul,ocre,lilás

RematesdasBainhas: Aplicaçãodefranjas

FashionClinic

• Preços: 100€a145€

• TecidosUtilizados:Algodão

• Motivos: florais,manchasdecor

• Cores: laranja,cinzento,verde

• RematesdasBainhas: bainhacompontoinvisível

Gucci

• Preços: 280€a300€

• TecidosUtilizados:Seda,

• Motivos: formasgeométricas,formasorgânicasrelacionadascoma

marca

• Cores: branco,preto,amarelo,castanho,verde

• RematesdasBainhas: bainhacosidaàmão
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Hermès

• Preços: 235€a310€

• TecidosUtilizados:Seda

• Motivos: imagem,ilustrações,formasgeométricas

• Cores:múltiplascores,azuis,laranja

• RematesdasBainhas: bainhaderolinhocosidaàmão

Teste em vídeo ao Híbrido — realizados no dia 30 e 31 de Maio de 
2012

Tabela 13 — Testes/ Vídeo.

Dadosdetodasaspessoastestadas:

1ºTeste

Nome:LígiaGonçalves

Idade:22anos

Profissão:Jornalista

2ºTeste

Nome:TeresaPimentel

Idade:24anos

Profissão:Editoradeimagem

3ºTeste

Nome:InêsCaiola

Idade:29anos

Profissão:ProdutoraÁudioVisual

4ºTeste

Nome:GuilhermePedrosa

Idade:17anos

Profissão:Estudante

5ºTeste

Nome:JoanaCapitão

Idade:29anos
Profissão:Joelheira

6ºTeste

Nome:RahimHassanaly

Idade:29anos
Profissão:Realizador

7ºTeste

Nome:BrunoCosta

Idade:26anos

Profissão:Estudantededesignde

comunicação

8ºTeste

Nome:InêsCaleiro

Idade:28anos

Profissão:designerdeacessóriosde
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Manual de Instruções — Cartas de uso

Figura 76 — Carta de uso 1. Frente e verso.

Figura 77— Carta de uso 2. Frente e verso.



Estágio na Empresa Os Burgueses / Projeto Híbrido

143

Figura 78 — Carta de uso 3. Frente e verso.

Figura 79 — Carta de uso 4. Frente e verso.
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Figura 80 — Carta de uso 5. Frente e verso.

Figura 81 — Carta de uso 6. Frente e verso.
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Embalagem

Figura 82 — Desenho da embalagem panificada.
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Figura 83 — Desenho da embalagem panificada.
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