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Introdução

Com pouco mais de cinquenta mil habitantes, Cianorte (PR), 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (2004), é 
considerada a capital do vestuário, sendo a sexta cidade em atividade 
industrial no Paraná, onde existem instaladas mais de 350 indústrias 
do setor têxtil. A cidade de Cianorte está situada no centro de um 
polo têxtil que conta com mais de oitocentas indústrias do setor, res-
ponsáveis por aproximadamente 12 mil empregos diretos (Prefeitura 
Municipal de Cianorte, 2004).

Cianorte possui um setor dominado por indústrias de pequeno e 
médio porte, mas que cada vez mais necessita da profi ssionalização 
de seus processos produtivos e administrativos. Isso se dá devido à 
importância que os produtos vêm ganhando no mercado nacional, e 
até mesmo no internacional, já exportando para os Estados Unidos, 
Portugal e Espanha, porém ainda em pequenos volumes (Sindicato 
da indústria de vestuário de Cianorte, 2004).

 1 Mestre em design, Universidade Estadual de Maringá.
 2 Doutor em Agronomia, Universidade Estadual Paulista.



144  MARIZILDA DOS SANTOS MENEZES • LUIS CARLOS PASCHOARELLI

Com início das atividades em 2002 e previsão de formar os pri-
meiros designers de moda no início de 2006, a Universidade Estadual 
de Maringá buscou adequar o projeto pedagógico dos cursos às 
necessidades regionais (Brasil, 2001). Para poderem disputar um 
mercado cada vez mais globalizado, as empresas precisam ter um 
bom controle sobre o processo de desenvolvimento de produtos, 
assim como sobre a melhora nos processos produtivos e adminis-
trativos. Na indústria de confecção, em que o desenvolvimento de 
produtos é constante, seja devido à atualização das coleções ou devido 
às estações do ano, esse processo torna-se ainda mais importante na 
estratégia das empresas.

Nos últimos anos, iniciativas de investimentos públicos e pri-
vados em qualifi cação de mão de obra surgiram na região, seja pela 
implantação de cursos superiores pela Universidade Estadual de 
Maringá, seja por cursos tecnológicos e de curta duração, focados 
na qualifi cação da mão de obra de operação das fábricas.

Nesse contexto, defi nir o papel dos designers de moda na indús-
tria de confecção deverá contribuir de forma signifi cativa para uma 
melhor condução do processo de aprendizagem e consequentemente 
uma melhor utilização do potencial dos futuros profi ssionais pelo 
setor produtivo. O objetivo geral deste capítulo foi caracterizar 
a indústria de confecção de Cianorte (PR), bem como o papel do 
designer de moda nessa indústria.

Como objetivos específi cos, este trabalho visou identifi car as 
atividades que os profi ssionais vêm desempenhando nas empre-
sas, especialmente no processo de desenvolvimento de produtos, 
e como sua formação acadêmica contribuiu para isso; analisar o 
currículo do curso de Moda da Universidade Estadual de Marin-
gá, verificando se este está formando profissionais com bom co-
nhecimento sobre metodologias de desenvolvimento de produtos; 
identifi car o relacionamento da Universidade Estadual de Maringá, 
campus de Cianorte, com a indústria de confecção, e identifi car as 
necessidades das empresas em relação à formação do designer de 
moda.
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Revisão bibliográfi ca

A indústria de confecção

Defi nição

As indústrias de confecção caracterizam-se pela transformação 
do tecido plano em peças de vestuário. Estas podem ser calças, cami-
sas, camisetas, entre outros artigos confeccionados. A característica 
estrutural básica da indústria de confecção é a grande heterogenei-
dade de unidades fabris. Nesse caso, podem ser observadas desde 
as microempresas até as empresas de grande porte, que atendem a 
um “mercado extremamente segmentado, tanto no que diz respeito 
ao número de produtos quanto ao mercado consumidor que atinge, 
com diferentes níveis de renda, idade, padrão cultural, entre outras 
características” (Bastos, 1993, p.1).

Devido à crescente concorrência com produtos asiáticos, as em-
presas começaram a investir em design do produto e na organização 
da produção e do marketing para formar uma barreira aos seus con-
correntes. Dessa forma, as empresas que atuam no segmento de 
vestuário estão, de acordo com Lupatini (2004), cada vez mais se 
dedicando à moda, tornando-se mais intensivas em design e melho-
rando a qualidade dos produtos.

De acordo com Oliveira & Ribeiro (1996) e Lupatini (2004), o 
ciclo de produção da indústria do vestuário é composto de diferentes 
etapas: design, confecção dos moldes, gradeamento, elaboração do 
encaixe, corte e costura. Mas para Maluf (2003), o processo de pro-
dução pode ser muito complexo, chegando a doze etapas: estilismo, 
modelagem, confecção de peça piloto, aprovação da peça piloto, 
graduação dos tamanhos (modelagem), encaixe, controle de quali-
dade das matérias-primas, enfesto e corte, separação e preparação, 
costura, acabamento, controle de qualidade dos produtos acabados, 
revisão e fi nalmente embalagem.

Segundo Jones (2005), os confeccionistas lidam com todas as 
operações, tais como comprar tecidos, desenhar ou comprar desenhos 
dos estilistas, fazer as roupas, vendê-las e entregá-las. A indústria 
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de confecção é constituída por grande número de empresas, e isso 
ocorre porque há certa facilidade de abrir esse tipo de negócio. Por 
representar um investimento inicial muito baixo, muitas pessoas se 
arriscam a abrir esse tipo de empresa, às vezes sem conhecer direito 
o setor, o mercado e as técnicas gerenciais.

De acordo com Oliveira & Ribeiro (1996), as reduzidas barrei-
ras tecnológicas existentes à entrada de novas fi rmas no mercado 
atraem novos investidores, já que o equipamento básico utilizado é 
a máquina de costura, e a técnica é amplamente divulgada. Existem 
confecções de todos os tamanhos, mas as que prevalecem são as de 
pequeno porte, e essa característica, segundo esses autores e Lupatini 
(2004), estende-se a todos os países. No Brasil, ocorre que muitas em-
presas são informais, provocando, segundo Gorini & Siqueira (2002), 
a saída de empresas legalizadas de certos segmentos, gerando efeitos 
negativos sobre a competitividade das empresas formais do setor.

De acordo com Oliveira & Ribeiro (1996) e Gorini & Siqueira 
(2002), a indústria de confecção é um dos setores que mais gera em-
pregos no Brasil. Isso ocorre porque o processo de fabricação depende 
da máquina de costura, e ela deve ser manipulada individualmente, 
necessitando de um empregado para cada máquina. Mas, para Bastos 
(1993), essa indústria é intensiva em mão de obra tanto para os países 
desenvolvidos quanto para os em desenvolvimento e, dessa forma, 
os custos do produto fi nal estão fortemente relacionados aos custos 
de mão de obra locais.

O processo de fabricação difi cilmente pode ser automatizado, 
devido à difi culdade de manipulação de certos tecidos e características 
individuais das peças a serem manufaturadas. É certo que algumas 
partes do processo produtivo foram automatizadas, como a costura de 
bolsos e a confecção de golas, mas, segundo Oliveira & Ribeiro (1996), 
por serem muito específi cos, não são tão relevantes, de forma que essa 
indústria apresenta uma estabilidade tecnológica. No processo de 
desenho e corte houve avanços com a utilização dos sistemas CAD 
(Computer Aided Design) e CAM (Computer Aided Manufactu-
ring), que possibilitaram, segundo esses autores, Lupatini (2004) e 
Silveira (2006), a redução no tempo do processo produtivo e no des-
perdício de tecido, além de fl exibilidade para a alteração dos modelos.
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Silveira (2006) afi rma que os sistemas CAD possibilitam uma 
diminuição no tempo de modelagem, nas possíveis correções ou 
revisões dos moldes, diminuem os custos a longo prazo, aumentam 
a precisão dos moldes, possibilitam a criação de banco de dados e au-
mentam a produtividade. De acordo com Lupatini (2004), a indústria 
têxtil-vestuário concentra 8,3% do valor dos produtos manufaturados 
comercializados no mundo e mais de 14% do emprego mundial. A 
União Europeia é responsável por 7,6% do total de empregos da 
indústria manufatureira local e representa nos Estados Unidos 6% 
dos empregos daquele país.

Desenvolvimento de produtos na indústria 
de confecção

Para Amaral et al. (2006), o desenvolvimento de produtos é con-
siderado um processo de negócio cada vez mais crítico para a compe-
titividade das empresas, principalmente com a crescente internacio-
nalização dos mercados. Para Slack, Chambers & Johnston (2002), o 
desenvolvimento de produtos compreende as seguintes fases: geração 
de conceitos, triagem, projeto preliminar, avaliação e melhoria, e 
prototipagem e projeto fi nal. Rech (2002), baseando-se nos princípios 
de desenvolvimento de produtos de Slack, adaptou-os para o processo 
de desenvolvimento de produtos de moda, momento em que a autora 
explica cada etapa. Posteriormente, ela sintetiza o desenvolvimento 
de produtos em quatro fases: coleta de informações sobre moda, 
defi nição do tema, esboços dos modelos e defi nição dos modelos.

Montemezzo (2003 apud Souza, 2006, p.19), baseando-se nos 
princípios elaborados por Rech, apresenta as seguintes etapas: pla-
nejamento, especifi cação do projeto, delimitação conceitual, geração 
de altenativas, avaliação e elaboração, e realização. Segundo Woltz & 
Woltz (2006), o processo de desenvolvimento de produtos é, muitas 
vezes, confundido com a etapa na qual se desenham as peças. Para 
as autoras, esse processo é uma sucessão estruturada de trabalhos 
interdisciplinares e de ações conjugadas, envolvendo também os se-
tores relacionados com a produção e a comercialização dos produtos.
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Morais (2006) afirma que o processo de desenvolvimento de 
produtos, nas indústrias de confecção, encontra-se viciado, as me-
todologias de projeto são pouco efi cientes e fundamentadas na cópia 
e na estilização de produtos pouco competitivos. Afi rma ainda que 
uma adequação metodológica no desenvolvimento de produtos é 
vital para empresas que visam inserir-se de forma ativa no mercado 
atual e futuro.

Woltz & Woltz (2006) afi rmam que a fase de desenvolvimento do 
produto constitui um processo colaborativo, no qual as atividades 
podem ser refeitas para atender às especifi cações do projeto, ou o 
próprio projeto pode ser ajustado para adequar-se ao comportamento 
dos materiais ou condições de produção. Assim, o sucesso desse 
processo, tanto no que se refere à qualidade do produto quanto ao 
atendimento dos prazos planejados, dependerá em grande parte da 
participação efetiva e da competência dos profi ssionais envolvidos 
com o design do produto e do comprometimento das demais áreas 
da empresa com o P&D.

Para Maluf (2003), o estilista ou designer de moda é o profi ssional 
que desenvolve os modelos das coleções de uma confecção e deve 
trabalhar em conjunto com o profi ssional de modelagem e a piloteira. 
Esses profi ssionais estudarão juntos as possibilidades e a viabilidade 
dos modelos desenhados. O designer de moda deve conhecer a fábrica 
para evitar produtos inviáveis à confecção. Ele deve, antes de elaborar 
os modelos, verifi car os equipamentos, a matéria-prima e os avia-
mentos disponíveis. Além de conhecer a fábrica, o designer de moda 
deve visitar feiras, centros de moda de outros países para conhecer as 
tendências de cores e tecidos. Para Maluf (2003), esses profi ssionais 
procuram trazer das viagens fotos de novos modelos ou compram dese-
nhos para serem usados no programa de produção da próxima estação.

A indústria de confecção de Cianorte

A indústria de confecções iniciou em Cianorte na década de 1970, 
e hoje é responsável pela metade do PIB do município, que é de 
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US$ 130.000.000,00. De acordo com o Ipardes (2006), as fábricas 
do arranjo produtivo local (APL) produzem em torno de quinhentas 
grifes (marcas próprias), e algumas delas, ainda, prestam serviços 
para grifes nacionalmente conhecidas, atuando como subcontrata-
das. De acordo com a classifi cação do Sebrae e os dados da Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais), das 439 empresas formais 
existentes no município de Cianorte ligadas ao ramo de confecções, 
395 enquadram-se na categoria de microempresas, sendo que a 
maior parte delas possui até quatro funcionários. Trinta e cinco são 
empresas de pequeno porte e nove são de médio porte.

De cada cinco cianortenses, dois trabalham no setor confeccionis-
ta, que hoje emprega cerca de 15 mil pessoas diretamente. O salário 
médio é de R$ 600,00 na cadeia produtiva da confecção. Segundo o 
Ipardes (idem), atualmente Cianorte destaca-se em nível nacional 
como o maior polo atacadista de confecções do sul do País, sendo 
conhecida como a capital do vestuário. Visando elevar o status da 
cidade para a capital da moda, lideranças locais tentam mostrar a 
qualidade e a diferenciação dos produtos como estratégia competitiva 
aos concorrentes. Porém, a etapa de criação, em especial a de design, 
não é comum nas empresas dessa cidade.

Quanto a inovações tecnológicas, somente os empresários das 
maiores fábricas investem em sistemas CAD/CAM e no emprego 
de máquinas de costura eletrônicas. Esses equipamentos e softwa-
res reduzem os custos e o tempo de operação nas fases de criação, 
modelagem e corte e reduzem o tempo de operação e desperdício 
de materiais. Obviamente, os micro e pequenos empresários não 
conseguem ter acesso a esses sistemas, fazendo com que haja perda 
de competitividade em relação às outras empresas.

Materiais e métodos

Para a realização desse diagnóstico foi escolhida uma pesquisa 
qualitativa, estratificada e descritiva. Qualitativa porque busca 
conhecer o processo de desenvolvimento de produtos e o relacio-
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namento do profi ssional com o empresário. Estratifi cada porque 
foram escolhidos empresários que possuem dentro do seu quadro 
de funcionários pessoas designadas especialmente para o desenvol-
vimento de produtos.

Foi escolhida também a pesquisa descritiva, pois, segundo Ver-
gara (2006) e Gil (2006), esse tipo de pesquisa expõe características 
de determinada população ou de determinado fenômeno, estabelece 
correlações entre variáveis e defi ne sua natureza. Esse tipo de pesqui-
sa não tem intenção de explicar os fenômenos que descreve, embora 
sirva de base para tal explicação, mas tem por objetivo estudar as 
características de um grupo.

Sujeitos

Para a realização da pesquisa, foram entrevistados quatorze su-
jeitos, dos quais nove são designers de moda, dois empresários, dois 
professores e o coordenador do curso de moda.

Ambiente da pesquisa

Os questionários foram aplicados aos gerentes e/ou proprietá-
rios dentro das empresas. Para o coordenador do curso de moda, o 
questionário foi aplicado na própria universidade, mesmo local onde 
foram realizadas as entrevistas com as professoras. Fora do ambiente 
empresarial, foram entrevistados os designers de moda, visando a uma 
maior liberdade para as respostas.

Método

Trata-se de uma pesquisa descritiva dentro das empresas de 
Cianorte e na Universidade Estadual de Maringá, campus Cianorte.
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Instrumentos de coleta de dados

Os instrumentos de coleta de dados foram três questionários. O 
primeiro foi aplicado aos gerentes e/ou proprietários das empresas 
da cidade que possuíam designers de moda dentro do seu quadro de 
funcionários. O segundo, aplicado aos designers de moda que atuam 
em Cianorte. O terceiro, aplicado ao coordenador do curso de moda 
da UEM.

Resultados e discussões

Neste capítulo não foi apontado, como fator de eliminação, o 
porte da empresa, porque empresários de diversos portes estão em-
pregando esse profi ssional na cidade de Cianorte. Mas é importante 
salientar o fato de que muitas empresas são subdivididas em diversos 
CNPJs, por questões fi scais. Portanto, grande parte das empresas 
pesquisadas possui essa subdivisão.

As entrevistas realizadas com os empresários forneceram infor-
mações importantes sobre o seu relacionamento com o designer de 
moda e também servem para entender como o empresário o visualiza. 
As empresas pesquisadas são de médio e pequeno porte. Segundo 
o Sebrae, Cianorte possui apenas três empresas de médio porte e 
45 empresas de pequeno porte.

Por meio da entrevista, observou-se que as empresas pesquisadas 
possuem um departamento de desenvolvimento de produtos. Os 
entrevistados acreditam na necessidade desse departamento, e um 
dos entrevistados acredita que esse departamento é um diferencial 
para melhorar sua posição no mercado. Por meio das entrevistas, 
percebeu-se que uma das empresas valoriza o designer de moda e 
deixa claro que o desenvolvimento de produtos é atribuição desse 
profi ssional (não se envolvendo “muito” no processo de criação), pois 
emprega dois profi ssionais como efetivos no processo de desenvolvi-
mento de produtos e dois como estagiários (para outras fi nalidades), 
tendo a gerente de produto, sócia da empresa, como líder.



152  MARIZILDA DOS SANTOS MENEZES • LUIS CARLOS PASCHOARELLI

Nesse caso, o envolvimento do empresário dá-se por meio da sócia 
que trabalha no departamento de desenvolvimento de produtos. É 
ela quem aprova ou não o produto fi nal. Porém, segundo o entrevis-
tado, ele (diretor da empresa) às vezes opina sobre um determinado 
produto. Outra empresa pesquisada possui três designers de moda em 
seu quadro de funcionários de desenvolvimento de produtos (e um 
para outras fi nalidades), e a aprovação dos projetos é realizada por 
meio de reuniões com a proprietária, designers de moda e gerente de 
produção. Os entrevistados estão satisfeitos com esses profi ssionais 
e possuem bastantes expectativas com relação a eles. As expectativas 
citadas pelos entrevistados foram a melhoria dos produtos, soluções 
para melhoria da imagem dos produtos fabricados e também para a 
imagem da empresa perante os clientes.

Quanto aos aspectos positivos e negativos desse profi ssional em 
relação à formação e atuação na empresa, esses apontaram como 
positivo o fato de eles estarem sempre atualizados, sempre focados, 
com vontade de trabalhar na qualidade das pesquisas e desenvolvi-
mento de produtos. Os pontos levantados como negativos foram a 
falta de visão do todo, da produção e dos custos, e também, segundo 
um dos empresários, “não aceitam bem as ideias dos empresários”.

As ideias dos empresários estão relacionadas a deixar o produto de 
acordo com o orçamento da empresa. Por exemplo, quando trocam 
um determinado tecido por outro, ou também quando o empresário 
vê que o concorrente está fazendo determinado produto que está 
vendendo bem e quer copiá-lo. Um designer de moda entrevistado 
disse que uma vez desenvolveu um produto e o empresário o alterou 
completamente, deixando-o igual à coleção anterior. Para o entrevis-
tado, há bastante perda de motivação por causa dessa interferência.

Um fato apontado por um entrevistado é que os designers de 
moda não focam suas criações no mercado, possuem visão muito 
acadêmica, falta jogo de cintura e sempre há atritos entre os designers 
e o empresário, tendo que, nesses casos, o gerente de produtos ser o 
mediador, para conciliar as brigas.

Esses atritos ocorrem, segundo o entrevistado, porque os desig-
ners de moda querem impor suas ideias, e o proprietário também. 
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O proprietário acredita que pelo fato de a empresa estar no mercado 
há quinze anos, ele entende de produtos mais do que os designers 
de moda, e estes últimos não conseguem colocar coleções novas no 
mercado porque ele não aceita determinados tipos de mudança no 
produto. Ainda segundo o entrevistado, esse não é um fato isolado: 
isso ocorre em várias empresas da cidade.

O que pode ser comentado a respeito desse fato é que muitos 
empresários da cidade não possuem formação de nível superior, 
uma grande parcela sequer possui o segundo grau completo. Muitos 
são ex-funcionários das empresas pioneiras, mas também há grande 
quantia de empresários que começaram do zero. Dessa forma, esses 
profi ssionais administraram e administram suas empresas de forma 
empírica, acreditando que se tudo deu certo até hoje, não há necessi-
dade de fazer alterações. Para Rech, “produtos resultantes de projetos 
de design têm um melhor desempenho que aqueles desenvolvidos 
pelos métodos empíricos e são obtidos em um curto espaço de tempo” 
(2002, p.58). Portanto, isso é bastante frustante para os designers de 
moda, que saem da universidade com bastante vontade de trabalhar, 
de criar novas coleções, porém suas ideias são barradas por medo de 
mudanças e falta de capital para investimento.

De acordo com os entrevistados, eles entendem quais as atribui-
ções de um designer de moda na indústria de confecções e, para tanto, 
dão total liberdade a ele na criação de uma nova coleção. Porém, para 
27% dos designers entrevistados, isso não ocorre porque sempre há 
certa vigilância com relação aos produtos desenvolvidos por eles, 
ou seja, quando o designer de moda inova na criação de um produto, 
esse é barrado na aprovação fi nal, normalmente pelo profi ssional 
empregador. Com o investimento na contratação de designers de 
moda, as empresas perceberam um aumento na rentabilidade/ven-
das da empresa. As empresas investem respectivamente 4% e 10% 
de seu faturamento em desenvolvimento de produtos, incluídos os 
gastos com mão de obra, visitas às feiras e testes com materiais, entre 
outros.

O relacionamento dos empresários com as instituições de Ensino 
Superior da região é considerado bom. Alguns empresários são mais 
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atuantes, participando de eventos na universidade, enquanto outros 
não. As entrevistas com os designers de moda na maior parte dos 
casos ocorreram fora dos locais de trabalho, e muito se percebeu em 
relação a esse profi ssional.

A grande maioria dos entrevistados reside no Estado do Paraná, e 
há certo equilíbrio entre os entrevistados que são efetivos (55%) e os 
estagiários (45%). Dentre os efetivos, metade recebe salário inferior 
a dois salários mínimos, e todos estão a menos de dois anos atuando 
nas empresas.

Ficou muito claro nas entrevistas que o cargo de designer de moda 
não é bem remunerado, tanto para os efetivos quanto para os esta-
giários: ambos recebem o mesmo salário. O aumento só é percebido 
quando o profi ssional exerce cargos mais elevados, como o de gerente 
de desenvolvimento de produtos.

Percebe-se um desconhecimento, por parte dos designers de moda 
entrevistados, quando se pergunta o segmento de mercado em que a 
empresa atua. Os resultados que mais apareceram relacionam-se ao 
jeanswear e malharia. Isso também acontece quando se fala sobre o 
número total de empregados da empresa: alguns não sabiam sequer 
estimar uma quantia.

É interessante observar que muitos desses designers de moda estão 
há pouco tempo na empresa (média de oito meses), porém isso não é 
desculpa para não saber o segmento em que a empresa atua, até por-
que eles estão desenvolvendo produtos para ela. Pode ter acontecido 
nesse caso um erro de interpretação da pergunta. No caso daqueles 
que desconhecem o número total de empregados, isso mostra falta 
de interesse pela empresa.

O número de funcionários envolvidos no processo de desenvol-
vimento de produtos varia de um a doze profi ssionais, e esse número 
está relacionado ao porte da empresa, sendo as maiores as que mais 
empregam. Porém, a maioria das empresas pesquisadas em que os de-
signers de moda atuam são de pequeno porte (vinte a 99 funcionários), 
segundo o Sebrae. Os funcionários envolvidos no desenvolvimento 
de produtos incluem designers de moda, pilotista, marketing, vendas 
e gerente de produção, entre outros. As metodologias formais de 
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desenvolvimento de produtos utilizadas são cronograma, calendário 
de desenvolvimento de produtos, brainstorming, briefi ng, portfólio 
de coleção, pesquisa de tendências, calendário anual, protótipo, 
aprovação, diagramas, planejamento e fl uxogramas.

Os designers de moda que não utilizam metodologias de desen-
volvimento de produtos justifi cam isso dizendo, segundo um dos 
entrevistados, que “ainda não é possível introduzir essa metodologia 
na empresa” e, de acordo com outro entrevistado, que “não há tempo 
para introduzir alguma metodologia, mas espera-se conseguir nas 
próximas coleções”. 

Os que responderam que não utilizam uma metodologia formal 
de desenvolvimento de produtos explicaram que desenvolvem a co-
leção por meio de pesquisas em revistas, internet, marcas conhecidas, 
adaptações de marcas conhecidas, cópias de marcas conhecidas e 
também por meio de planejamento de coleção. De acordo com um 
dos entrevistados, “a coleção é totalmente pesquisada, mas na hora 
da execução o proprietário da empresa prefere copiar roupas prontas 
dos seus concorrentes”. Nesse caso, observa-se que os entrevistados 
que responderam que não utilizam metodologia de desenvolvimento 
de produtos responderam praticamente a mesma coisa que aqueles 
que responderam que utilizam alguma ferramenta de desenvolvi-
mento. Portanto pode-se concluir, nesse caso, que os entrevistados 
não possuem claramente o conceito de desenvolvimento de produtos.

Em relação à liberdade de criação, a grande maioria respondeu 
positivamente (73%), mas devem seguir algum tema ou devem 
passar posteriormente pela aprovação da diretoria da fábrica. Po-
rém, alguns designers com mais experiência estão mais livres para 
desenvolver produtos, como cita um dos entrevistados: “por atuar 
ha três anos na empresa, conheço seus clientes e o que eles sempre 
necessitam”. Outros, por exemplo, por estarem há pouco tempo no 
cargo, recebem auxílio dos seus empregadores, como citou outro 
entrevistado: “Como estou aprendendo, eles me dão liberdade de 
criar para depois me corrigirem”. Nesse caso, pode-se observar que 
os designers possuem liberdade de criação, principalmente aqueles 
que têm maior experiência; porém, o desconhecimento dos custos 
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de produção e o fato de o empresário continuar fortemente presente 
no desenvolvimento de produtos interferem nesse processo.

Os entrevistados que acham que não há liberdade de criação 
(27%) afi rmam que o empresário só faz cópias de outras marcas, ou as 
coleções são baseadas em coleções estrangeiras ou ainda a liberdade é 
limitada devido aos custos de produção. Nesse caso, observa-se que 
a empresa não dá liberdade ao designer a fi m de desenvolver novos 
produtos.

Sobre o processo de criação, a maioria procura buscar referências 
de revistas especializadas, internet, feiras e eventos, e outros fatores 
como pesquisas próprias, com clientes, representantes e vendedores 
do atacado e viagens também foram mencionados.

Os novos produtos são desenvolvidos na empresa por solicitação 
de clientes, por indicação de fornecedores e por especialistas con-
tratados (designers de moda de outros Estados, como São Paulo). 
Vale lembrar que algumas empresas não desenvolvem produtos, 
assim como existem outras que não fabricam, fi cando somente com 
o desenvolvimento.

O proprietário, gerente ou presidente da empresa sempre inter-
fere no processo de desenvolvimento de produtos, e essa intervenção 
ocorre para adequar o produto aos custos de produção, nos ajustes de 
modelagem, caimento do tecido e também para aprovação fi nal do 
empresário. Essa intervenção, de acordo com alguns entrevistados, 
atrapalha o processo criativo porque limita a criação, tira o produto 
do foco que o designer estava seguindo e também porque o produto 
fi cará somente ao gosto do empresário, “que algumas vezes não é co-
mercial”. Mas outros entrevistados acham essa intervenção positiva 
porque acreditam que ela pode contribuir para que o produto fi que 
nos padrões da empresa e para que os custos de produção fi quem de 
acordo com o estipulado pelo empresário.

Em alguns casos, os designers são obrigados a desenvolver produ-
tos que estão fora de linha, porque ainda existe demanda para eles. 
Nesses casos, o designer faz pequenas modifi cações no produto para 
deixá-lo mais atual, mas a plataforma continua a mesma. Perguntado 
aos designers se utilizavam algum software para auxiliar no processo 



DESIGN E PLANEJAMENTO   157

de desenvolvimento de produtos, a maioria respondeu que utilizam 
o Corel Draw e o Photoshop; alguns utilizam, além dos anteriores, 
o Audaces, o Illustrator, o Excel e o Investrônica. A maioria dos 
profi ssionais entrevistados acredita que os softwares utilizados são 
sufi cientes para o desenvolvimento de produtos. Porém, aqueles que 
responderam que existem outros softwares que facilitariam muito o 
trabalho não especifi caram quais seriam. 

O designer de moda trabalha com outros profi ssionais/depar-
tamentos da empresa e acredita que deve haver colaboração entre 
todos. Os profi ssionais citados na entrevista que se relacionam com 
o designer são modelista, gerente de produção, marketing, vendas, 
cortador, pilotista, chefe de pilotagem, encarregado da lavanderia, 
encarregado do acabamento, chefe do almoxarifado, designer de 
criação, designer de moda, estilistas, criadores de estampa, liberação 
e todos os profi ssionais ligados ao desenvolvimento do projeto. A 
atualização é feita por meio de cursos, palestras, leituras, congressos, 
revistas, internet e cinema. Para ocorrer essa atualização, a maioria 
participa de mais de cinco eventos por ano.

A entrevista com o coordenador do curso de Moda da Universi-
dade Estadual de Maringá ocorreu dentro da própria universidade, 
no campus de Cianorte. Essa entrevista foi importante para obter 
informações sobre o curso e para um melhor entendimento do rela-
cionamento da universidade com as indústrias e também como anda 
o desempenho dos egressos do curso.

O coordenador do curso de Moda está há três anos na universi-
dade como professor auxiliar e há dois como coordenador do curso. 
Indagado sobre os alunos que se formaram, ele tem conhecimento 
que a maioria foi empregada pelas empresas de médio porte de Cia-
norte para atividades diversas, como desenvolvimento de produtos, 
vitrinista, colunista de moda e design de estampas, entre outros.

Dos alunos que ainda estão na universidade e que estão estagiando 
(3o e 4o anos), a maioria está trabalhando em atividades correlatas à 
indústria de confecção. O curso possui disciplinas de desenvolvi-
mento de produtos no 3o e 4o anos, e o perfi l do curso é o desenvol-
vimento de produtos e modelagem. O objetivo é fornecer ao aluno 
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uma formação focada no desenvolvimento de produtos e modelagem 
plana e informatizada para que esse profi ssional domine as técnicas 
de pesquisa em moda, criação para o vestuário e que possa ter a ca-
pacidade de trabalhar nas indústrias, principalmente durante o dia 
a dia no chão de fábrica.

Quanto ao relacionamento da universidade com os empresários 
da cidade, ele disse que é bom e que os empresários sempre estão 
em contato, buscando estagiários ou empregados. Eles entram em 
contato de várias formas, por meio de telefone, e-mail e orkut do co-
ordenador. Segundo o coordenador, existe cooperação entre ambos, 
havendo contribuições para a semana de moda da universidade. Isso 
é bastante perceptível porque sempre que solicitam alguma doação 
aos empresários, estes últimos ajudam de alguma forma.

Os empresários nunca fi zeram algum tipo de solicitação ou suges-
tão para a melhoria do currículo do curso de moda. Isso ocorre porque 
os empresários não conhecem ou entendem o curso de moda, mas nos 
dois últimos anos isso está melhorando. Dos 53 alunos formados pela 
universidade, 34 estão nas indústrias de Cianorte ou em áreas afi ns. 
Quanto à mudança de mentalidade dos empresários, ele acredita que 
eles estão mais conscientes da necessidade de empregar um designer, e 
isso é refl etido nas feiras de atacado da cidade, nas quais se percebem 
as vitrines mais elaboradas devido à inserção desse profi ssional.

Análise comparativa entre a academia e as 
demandas do polo

Caracterização do Curso de Moda da Universidade 
Estadual de Maringá, campus Cianorte

O curso de Moda da UEM foi criado em 2002 com o objetivo de 
formar mão de obra qualifi cada para a cidade, agregar maior valor ao 
produto industrializado e tornar a região uma geradora de moda. O 
projeto pedagógico do curso apresenta algumas falhas em função de 
seu processo de criação, visto que o Centro de Tecnologia da UEM 
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possuía no início do ano de 2000 cinco cursos de graduação e iniciou 
o ano de 2002 com quinze cursos em várias áreas, tais como Design, 
Arquitetura e Engenharia Mecânica. Dessa forma, os projetos peda-
gógicos foram feitos em pouco tempo e muitas vezes por pessoas com 
pouca afi nidade em relação aos cursos que estavam sendo criados.

No momento, o curso possui boas instalações e concurso vesti-
bular bastante disputado, e em 2007 o curso foi reconhecido pela 
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). 
Atualmente, o curso possui 41 disciplinas, totalizando 3.430 horas, 
com o prazo mínimo para integralização curricular de quatro anos e 
máximo de sete anos, e possui regime seriado e anual. As disciplinas 
do curso de Moda estão divididas em quatro séries.

Porém, há uma equipe de professores organizada para a reestru-
turação do projeto pedagógico do curso, já que tal reestruturação 
pretende alterar os componentes curriculares do curso. Um dos 
grandes problemas observados nesse curso e demais cursos novos 
dessa universidade é a falta de professores efetivos. O curso de Moda 
possui somente quatro professores efetivos. Dos quatro professores 
efetivos, somente um possui mestrado, dois são especialistas e um 
possui somente a graduação. Também sobre os quatro professores efe-
tivos, dois possuem formação em Moda e dois em Engenharia Têxtil.

Disciplinas analisadas

Neste capítulo, pretendeu-se estudar somente as disciplinas que 
estão envolvidas diretamente com o desenvolvimento de produtos. 
Portanto, após análise do projeto pedagógico do curso de Moda, 
foram escolhidas as disciplinas Desenvolvimento de Produtos I e II.

Desenvolvimento de Produtos I e II

As disciplinas de Desenvolvimento de Produto I e II estão locadas 
no 3o e 4o anos, respectivamente, e cada uma possui 102h/a, sendo 
ambas disciplinas anuais. Percebe-se no programa da disciplina 
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Desenvolvimento de Produtos I que este não oferece o ensino de 
metodologias de desenvolvimento de produtos. Ela dá uma noção 
de empresa, possibilita entender os segmentos de mercado, admi-
nistração da empresa e produto, porém seu conteúdo está equi-
vocado, dando a ideia de que ela vai ensinar as metodologias de 
desenvolvimento de produtos, as técnicas e formas de proceder 
em uma empresa, o que não ocorre nesse caso. A bibliografi a tam-
bém não está correta, principalmente na disciplina Desenvolvi-
mento de Produtos II, uma vez que esta não apresenta bibliografi a 
condizente.

O mesmo equívoco é observado na disciplina de Desenvolvi-
mento de Produto II. A ementa foca a disciplina em “pesquisa, 
planejamento, acompanhamento de produtos desenvolvidos para 
uma coleção do vestuário aplicada ao trabalho de graduação”, fu-
gindo, dessa forma, ao que o nome da disciplina sugere. Nesse caso, 
aparece de forma bastante tímida um assunto falando especifi ca-
mente de produtos, mas não sobre metodologias. A falta da matéria 
metodologia nas disciplinas de Desenvolvimento de Produto I e II 
pode explicar por que os designers entrevistados não compreendiam 
quando eram indagados sobre qual metodologia de desenvolvimento 
utilizavam.

Pode-se perceber, nesse caso, que as pessoas que fi zeram o pro-
grama dessa disciplina não possuem formação na área de Moda, o 
que pode justifi car o equívoco do conteúdo. Dessa maneira, pode-se 
sugerir uma mudança do conteúdo dessas disciplinas de forma que 
elas englobem todas as metodologias necessárias para o desenvolvi-
mento de produtos de moda.

Entrevista com professores do curso de Moda da 
Universidade Estadual de Maringá

Foram entrevistadas duas professoras que ministram as discipli-
nas de Desenvolvimento de Produto I e II e Laboratório de Criação 
I e II. Também compareceu à entrevista o coordenador do curso. As 
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professoras entrevistadas possuem experiência em desenvolvimento 
de produtos, tendo a primeira trabalhado nove anos na indústria 
de confecção, e a segunda possui três anos de experiência. Ambas 
lecionam as disciplinas de desenvolvimento de produto, sendo que 
a primeira leciona as disciplinas de Desenvolvimento de Produto II 
e Laboratório de Criação II, e a segunda, a disciplina de Desenvol-
vimento de Produto I.

A experiência das professoras com desenvolvimento de produtos 
na indústria é muito proveitosa para o aluno. O fato de elas possui-
rem a vivência profi ssional possibilita ao professor maior domínio 
sobre o assunto, e aos alunos, o melhor entendimento do conteúdo 
ministrado. Quando questionadas sobre o fato de os alunos não con-
seguirem aplicar as metodologias de desenvolvimento de produtos, 
elas responderam que o empresariado local não permite que isso 
ocorra.

Isso acontece de várias maneiras: a primeira é a falta de confi ança 
no profi ssional que acaba de sair da universidade (acreditando que 
ele não tem experiência sufi ciente para a realização de tal tarefa); a 
segunda é a falta de capital dos empresários (como o empresário tem 
pouco capital de giro, ele tem medo de gastar o pouco que tem em 
uma experiência que pode dar errado); a terceira é a falta de visão 
empreendedora do empresário, que acredita que se os negócios ocor-
reram bem até o presente momento, uma possível mudança pode ser 
prejudicial para a empresa.

O que ocorre nesse caso é que a maioria dos empresários dessa 
cidade não possui formação superior, alguns sequer o segundo grau. 
Muitos deles saíram do campo ou eram funcionários das empresas 
pioneiras e, portanto, começaram e administraram suas empresas de 
forma empírica, durante muitos anos, e são muito resistentes a qual-
quer tipo de mudança. Alguns empresários com visão empreendedo-
ra já perceberam a necessidade de investir em design, propaganda e 
de terem um fl uxo de caixa. Por isso, seus produtos já são conhecidos 
em todo o Brasil. Suas vendas ocorrem por representação, fazendo 
com que os produtos cheguem mais facilmente ao ponto de venda, 
não necessitando mais que um lojista ou uma sacoleira vá até a cidade 
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para adquiri-los. Dessa forma, percebe-se que as grandes marcas não 
possuem mais suas lojas na cidade: essas marcas estão presentes em 
grandes shoppings ou em butiques espalhadas pelo Brasil.

Durante a entrevista, o coordenador do curso disse que ele e 
os demais professores formaram uma comissão para mudança do 
projeto pedagógico. Nessa mudança, algumas disciplinas que são 
divididas em dois anos serão suprimidas para um ano, e outras, como 
Desenvolvimento de Produtos I e II, serão mudadas do 3o e 4o para 
2o e 3o anos, respectivamente.

A entrevista realizada com os professores do curso de moda 
possibilitou um melhor entendimento das respostas das pesquisas 
aplicadas com os empresários e designers empregados por essas em-
presas. Pode-se perceber que os alunos não aplicam metodologias 
de desenvolvimento de produto porque elas não são ensinadas na 
universidade, e se são ensinadas, isso não está claro no projeto peda-
gógico do curso e também não foi comentado nas entrevistas com os 
professores. Os empresários somente fazem mudanças de metodo-
logias quando o desejam e recebem orientação de profi ssionais mais 
experientes, conhecidos e reconhecidos pela sua capacidade.

Proposições

Com base no conjunto de informações expostas anteriormente, 
propõe-se neste capítulo:

•  Divulgar, por meio das associações da cidade APL, Asamoda 
e Sindivest, o curso de Moda e as contribuições desse profi ssio-
nal nas empresas. Por meio da entrevista com o coordenador 
e professoras de moda e empresários, pode-se notar que os 
empresários têm conhecimento do curso, porém não sabem 
exatamente qual a contribuição que esses profi ssionais poderão 
trazer para sua empresa.

•  Promover eventos de moda junto a essas associações. Isso já 
está ocorrendo, porém a universidade participa timidamente 
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desses eventos. O que ocorre é uma semana de moda no mês 
de novembro, em que os alunos organizam desfi les mostrando 
suas criações. Nesse evento, alguns empresários expõem seus 
produtos por meio de desfi les de moda. Alguns empresários 
interessados em ver o que os alunos estão criando também 
participam do evento.

•  Revisão do currículo do curso de moda, observando o ensino 
de metodologias de desenvolvimento de produtos. Nesse caso, 
sugere-se que seja colocado no programa de uma das disciplinas 
de Desenvolvimento de Produtos um capítulo específi co sobre 
metodologias de desenvolvimento de produtos.3 

 3 Como sugestões bibliográfi cas, entre tantas existentes, podem ser citados:
  BAXTER, M. Projeto de produto: guia prático para o desenvolvimento de novos 

produtos. São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 
  JONES, S. J. Fashion design: manual do estilista. São Paulo: Cosac Naify, 2005. 
  KAUVAUTI, L. S.; SOUZA, P. de M. Desenvolvimento de produtos de 

moda adequados à variação corporal. IN: COLÓQUIO DE MODA, 1, 2005, 
Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão Preto: Ed. do Centro Universitário Moura 
Lacerda, 2005. 1 CD-ROM. 

  MONTEMEZZO, M. C. de F. S. Diretrizes metodológicas para o projeto 
de produtos de moda no âmbito acadêmico. 2003. Dissertação (Mestrado em 
Desenho Industrial) – Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Uni-
versidade Estadual Paulista, Bauru, 2003. 

  PAULA, D. F.; SOUZA, A. C. A importância da fi cha técnica na execução do 
design de moda. CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM 
DESIGN, 3, 2005. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 2005. 1 CD-ROM. 
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Considerações fi nais

Este capítulo teve como objetivo geral caracterizar a indústria de 
confecção de Cianorte bem como o papel do designer de moda nessa 
indústria. Isso ocorreu por meio de uma revisão de literatura, que pos-
sibilitou o entendimento dessa indústria. A atuação do designer nessa 
indústria foi caracterizada por meio das pesquisas realizadas com 
designers de moda, empresários, coordenador e professores do curso.

O relacionamento do empresariado com a universidade é por 
vezes nulo, e outras, bom. Alguns empresários contribuem com a 
universidade quando ela organiza algum evento. No entanto, os 
empresários que fazem essa contribuição são aqueles que veem 
vantagens em tal realização. O relacionamento do empresário com 
o designer requer certa observação, porque existem alguns confl itos 
que podem atrapalhar esse relacionamento. O que pode ser feito 
para melhorar seria um maior diálogo por ambas as partes, de forma 
a deixar claro suas formas de pensar. 

Outro fator que contribui para o problema de relacionamento é o 
confronto de gerações e ideias entre o designer, que chega com ideias 
novas e vontade de trabalhar, e, do outro lado, o empresário, que está 
há muito tempo no mercado e teme qualquer tipo de mudança. Mes-
mo com esses problemas, a maioria dos alunos da 2a, 3a e 4a séries do 
curso de Moda está trabalhando como estagiário ou efetivo dentro das 
indústrias de Cianorte, mostrando que os empresários estão buscando 
cada vez mais a diferenciação por meio do design.

O que as empresas desejam em relação ao designer de moda está 
relacionado à melhoria do produto, da imagem do produto e da 
imagem da empresa perante os clientes e posicionamento no mer-
cado. Quanto à sua formação, elas desejam que eles possuam uma 
visão generalista, que tenham conhecimento de custos e produção. 
Vale lembrar nesse caso que os designers de moda possuem em seu 
currículo uma disciplina específi ca que engloba todos os requisitos 
necessários para administrar uma empresa.

Quanto ao currículo do curso de Moda da Universidade Esta-
dual de Maringá, este se encontra bem estruturado, mas há alguns 



DESIGN E PLANEJAMENTO   165

equívocos quanto à disciplina de Desenvolvimento de Produtos. Isso 
provavelmente ocorre devido ao fato de as pessoas que o organizaram 
não terem formação específi ca na área. Isso responde muitas dúvidas 
relacionadas a essa questão do desenvolvimento de produtos, perce-
bidas na entrevista com os designers de moda.

Nas proposições, foram apontadas algumas sugestões para altera-
ção do programa das disciplinas de Desenvolvimento de Produtos I e 
II, deixando-as mais próximas da realidade, sem que faltem as bases 
teóricas consolidadas necessárias para a boa formação do aluno. O 
coordenador do curso de Moda está refazendo o projeto pedagógico do 
curso juntamente com outros professores. Nessa nova versão, preten-
de fazer diversas alterações com relação aos programas das disciplinas 
e reorganização das séries. Isso é bastante positivo porque, dessa 
forma, o curso estará de acordo com o seu propósito, que é formar pro-
fi ssionais com ênfase em desenvolvimento de produtos e modelagem.

O curso abrirá novas vagas para concurso público, uma vez que há 
necessidade de contratação de professores de moda para aumentar o 
número de efetivos, que é muito baixo (somente quatro professores). 
Fato importante a acrescentar é que os cursos de Moda e Design de 
Produto estão organizados para abrir um Departamento de Design 
e Moda (DDM), sendo que, juntos, poderão ter maior representati-
vidade perante a universidade para conseguir recursos importantes 
para a boa manutenção dos cursos. Esse departamento já foi aprovado 
pela reitoria e agora está nos trâmites fi nais nos conselhos superiores 
da universidade. O designer de moda está contribuindo, mesmo que 
de forma bastante tímida, para o desenvolvimento da indústria de 
confecção cianortense. Alguns empresários que perceberam essa 
vantagem estão investindo nesse profi ssional para melhorar a qua-
lidade e visibilidade dos seus produtos. 
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