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RESUMO 

COLLET, J. A. Design inclusivo: produtos de moda praia para mulheres com 

estomas intestinais e/ou urinários, desenvolvidos através de um método adaptado. 

2016. 243 f. Dissertação (Mestrado em Design) – Escola de Engenharia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 

 

Diversas vezes, como artifício de cura de algumas doenças do aparelho intestinal ou 

do trato urinário, um procedimento cirúrgico nomeado por estomia é uma técnica 

médica utilizada para manter o paciente em vida. Este procedimento acarreta em 

uma série de questões físicas e psicológicas para o estomizado, cuja falta de 

informação e de produtos modernos disponíveis no mercado podem agravar a 

situação. Através destas constatações, surgiu a intenção de criar produtos de moda, 

no segmento moda praia, para mulheres que passaram pela cirurgia em questão. 

Mas o intuito de desenvolvimento de tais produtos fez surgir, ainda, a constatação 

de outro problema: a carência de um método específico da moda que levasse em 

consideração as necessidades reais do usuário em questão. Enquanto as 

metodologias de design de produto têm focado no usuário, os métodos de projeto de 

moda costumam ignorar a pesquisa e as necessidades humanas, identificando o 

desenvolvimento com o estilo de quem o projeta. A possibilidade da constatação de 

necessidades reais do usuário, em projetos de moda, pode ser um caminho 

promissor se forem considerados os princípios do design. Sendo assim, o presente 

estudo teve como objetivo geral: desenvolver um método adaptado, embasado em 

métodos já consagrados do design e da moda, destinado para a criação de produtos 

de moda que possam atender às necessidades reais do usuário. Neste caso, para a 

criação de produtos no segmento moda praia que contemplem os anseios de 

mulheres com estoma. A criação e a aplicação da referida adaptação propiciou o 

desenvolvimento facilitado dos produtos pretendidos. Pretende-se que o método 

gerado seja válido para projetos de moda que, assim como este, possuam uma 

problemática bem definida e uma verificação de necessidade do usuário, assim 

como acontece nos projetos de design. 

 

Palavras-chave: Estomia. Moda Praia. Design. Método. 



 

ABSTRACT 

COLLET, J. A. Inclusive design: beachwear for women with intestinal and / or 

urinary stoma, developed through an adapted method. 2016. 243 f. Dissertation 

(Master's degree in design) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 

 

In the curing process of many diseases of the intestinal or urinary system, several 

times a surgical procedure known as ostomy is the only way to keep the patient alive. 

This procedure includes a series of physical and psychological issues, whose the 

lack of information and modern products available on the market can aggravate the 

situation. Through these findings, the intention was to create fashion products, in the 

beachwear segment, for women with stoma. But the development of these products 

led to the discovery of another problem: the lack of a specific fashion method that 

takes into account the real needs of the user. While product design methodologies 

have focused on the user, fashion design methods have ignored research and 

human needs. So, the development is identified in the style of the designer. The 

possibility of verifying the user's real needs in fashion projects can be a promising 

way if the designer considers the principles of design. Therefore, the present study 

aimed to develop an adapted method, based on methods of design and fashion, 

aimed at the creation of fashion products that can meet the real needs of the user - in 

this case, for the creation of products in the beachwear segment that contemplate the 

desires of women with stoma. The creation and implementation of this adaptation 

has facilitated the further development of products. It was intended that the method 

created be valid for fashion projects that, like this one, have a well-defined problem 

and a user need, as well as in the design projects. 

 

Keywords: Ostomy. Swimwear. Design. Method. 
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1 INTRODUÇÃO 

No processo de cura de algumas doenças do organismo, diversas vezes, um 

procedimento cirúrgico, conhecido por estomia, é um dos meios encontrados para 

manter o paciente em vida. Em geral, pode ser realizada em diversos sistemas do 

corpo humano, principalmente no respiratório, no digestivo e no urinário. Em todos 

os casos, o processo cirúrgico tem o objetivo de solucionar determinadas obstruções 

no organismo, permitindo que aconteça através do estoma: alimentação, respiração, 

drenagens ou eliminação de resíduos. Quando é realizada uma estomia com o 

intuito de propiciar a eliminação de resíduos do corpo, o paciente perde o controle 

voluntário sobre essas eliminações, temporária ou definitivamente, o levando, por 

este motivo, a utilizar uma bolsa externa para a coleta dos resíduos. Tal 

procedimento se dá através da criação de uma abertura artificial no organismo para 

o desvio do trânsito intestinal ou urinário, em geral localizada no abdômen, por onde 

acontece a saída das eliminações naturais do organismo (SANTOS; CESARETTI, 

2015).  

Para muitos pacientes, esse processo de cura tem parecido pior que a própria 

doença. O uso da bolsa coletora, para o estomizado, bem como a nova condição em 

que se encontra, engloba uma série de questões físicas e psicológicas, que vão 

desde simples cuidados com o estoma até mesmo a rejeição do indivíduo diante de 

seu corpo. Mesmo quando previamente instruídos, os pacientes que passarão pela 

estomia não conseguem se adaptar à ideia e passam a sofrer com os complexos e 

ansiedades ante a perda de valores tão significativos como a sua imagem corporal . 

Aceitar-se nesta nova condição, diante de familiares, amigos e cônjuges que, muitas 

vezes, o discriminam por não conhecerem sobre o assunto, é tarefa difícil para o 

estomizado. 

A pessoa estomizada, desde a lei brasileira sob nº 5.296 de 02 de dezembro 

de 2004, é considerada “pessoa com deficiência”, enquadrado na categoria referente 

à “deficiência física”. Cada deficiência acaba acarretando um tipo de comportamento 

e suscitando diferentes formas de reações, preconceitos e inquietações. As 

deficiências físicas causam imediatamente apreensão mais intensa por terem maior 

visibilidade. No caso da estomia, há esta apreensão na visualização da bolsa 

coletora. Muitos estomizados se isolam da sociedade por acreditarem que a bolsa 

será percebida. 
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A alteração no corpo e o sofrimento quanto à nova situação podem 

desencadear sentimentos até então inexistentes no indivíduo estomizado. As 

modificações experimentadas por eles, em ambos os sexos, estão relacionadas à 

capacidade de retornar à vida social. A falta de informação e de materiais modernos 

disponíveis no mercado são as causas mais importantes e frequentes para que o 

paciente estomizado se isole e evite o convívio social. O portador de estoma deve 

estar incluído socialmente, tendo o direito à fácil obtenção de seus aparelhos 

coletores e demais produtos - fato que diverge da realidade mercadológica 

brasileira. 

Atualmente, o estomizado possui dificuldades de encontrar produtos para a 

comercialização de maneira facilitada, e passa a improvisar aparelhos coletores ou 

materiais para cobrir a bolsa, no intuito de enfeitá-la. Através destas constatações, 

surgiu a intenção de criar produtos de moda, no segmento moda praia, para 

mulheres que passaram pela cirurgia em questão. O intuito de desenvolvimento de 

tais produtos fez surgir, ainda, a constatação de outro problema: a carência de um 

método específico da moda que levasse em consideração as necessidades reais do 

usuário em questão. Normalmente, os métodos de moda iniciam diretamente pela 

pesquisa de tendências e definição do tema e das quantidades, sem considerar a 

necessidade do usuário ou, ainda, sem constatar um problema, contrariamente aos 

métodos aplicados em projetos de design. 

Enquanto as metodologias de design têm focado no indivíduo, no sujeito e/ou 

no usuário dos produtos, dos serviços ou dos processos, os métodos de projeto de 

moda costumam ignorar a pesquisa e as necessidades humanas, identificando o 

desenvolvimento com o estilo de quem o projeta. Mesmo com a importância das 

metodologias de projeto para o produto de moda, a área é muito carente nesses 

estudos, sendo relativamente nova para a moda, mas de comprovada importância. A 

possibilidade da constatação de necessidades reais do usuário, em projetos de 

moda, pode ser um caminho promissor se forem considerados os princípios do 

design. Nesse ínterim, destaca-se que o método proposto pela presente pesquisa 

pode ser aplicado para a geração de produtos de moda destinados à usuários 

diversos, e não apenas para a pessoa com estoma, conforme fora exemplificado por 

esta pesquisa. Através do público estomizado que se constatou a carência de 

métodos de moda que contemplem necessidades reais do usuário. Mas a aplicação 

do método desta pesquisa pode ser destinada a outras realidades, como, por 
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exemplo, pessoas com outros tipos de deficiências ou com estruturas corporais 

distantes dos padrões ditados pelos modelos de moda. 

Para a realização desse método, esta pesquisa se apropriou de metodologias 

de projeto de produto, aliadas às metodologias de desenvolvimento de coleção de 

moda, com o intuito de geração de um método adaptado. Essa adaptação foi obtida 

a partir da revisão das propostas dos métodos de design de: Munari (1998), Baxter 

(2001), Löbach (2001) e IDEO (2011); e dos métodos de moda de: Rech (2002), 

Treptow (2007) e Frings (2012). A união desses autores teve como objetivo a 

proposta de uma forma alternativa do método para o design de moda, fortalecido por 

autores já consagrados na área do design. A intenção foi traçar uma forma adaptada 

para o desenvolvimento dos produtos do segmento moda praia para estomizadas, 

propostos por esta pesquisa, já que houve a constatação de que há uma 

problemática bem definida e uma verificação de necessidade do usuário estomizado, 

assim como acontece nos projetos de design. Mas o resultado é definido por 

produtos de moda.  

Portanto, para que a pesquisa fosse realizada de maneira satisfatória, foram 

delimitados os caminhos norteadores que impulsionaram este estudo, que se 

dispõem nas seções: delimitação da pesquisa, problema de pesquisa, hipóteses e 

objetivos. Também, foram descritos os fatores que justificaram o engajamento desta 

pesquisa, bem como a estrutura em que foi dividida. 

1.1 Delimitação da Pesquisa 

Estudo sobre a adaptação de um método de moda para o desenvolvimento de 

produtos destinados a uma necessidade do usuário e a uma problemática definida. 

Neste caso, o desenvolvimento de produtos no segmento moda praia, para mulheres 

que passaram pelo procedimento cirúrgico de confecção de um estoma de 

eliminação (intestinal e/ou urinário) e utilizam bolsas coletoras de resíduos. 

1.2 Problema de Pesquisa 

Como desenvolver um método projetual de moda que possa ser utilizado para 

o desenvolvimento de produtos de moda que atendam às necessidades reais do 
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usuário? E cuja exemplificação contemple o segmento moda praia e o público 

feminino que possui estomas intestinais e/ou urinários? 

1.3 Hipótese 

Tendo em vista a resolução do problema de pesquisa, foi levantada uma 

hipótese para que se houvesse um foco dentro deste preceito: o desenvolvimento de 

um método projetual de moda, que possa ser utilizado para o desenvolvimento de 

produtos de moda que atendam às necessidades reais do usuário, seria possível 

através da inserção de etapas de levantamento de requisitos dos usuários nos 

modelos de desenvolvimento de produtos de moda.   

1.4 Objetivo Geral 

Desenvolver um método adaptado, inserindo etapas de levantamento de 

requisitos dos usuários nos modelos de desenvolvimento de produtos de moda, cujo 

método se destine à criação de produtos de moda que possam atender às 

necessidades reais do usuário. Neste caso, para a criação de produtos no segmento 

moda praia que contemplem os anseios de mulheres com estoma. 

1.4.1 Objetivos Específicos 

Para que a pesquisa seja viável, objetiva-se necessariamente a:  

a) compreender as dificuldades enfrentadas pelos estomizados; 

b) apontar os aspectos físicos e psicossociais das pessoas com estomas 

intestinais ou urinários;  

c) buscar metodologias do design e da moda para o embasamento da 

adaptação do método; 

d) aplicar o método adaptado em uma exemplificação que contemple o 

desenvolvimento de produtos de moda praia para mulheres com estomas 

de eliminação. 
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1.5 Justificativa 

Diante do contexto em que vive a pessoa com estoma, que, na maioria das 

situações, passou pelo tratamento de doenças graves, por traumatismos, por más-

formações ou, até mesmo, pelo câncer, percebe-se a angústia enfrentada pelo 

estomizado. A incerteza da cura e a possibilidade de morte se aliam a grandes 

sofrimentos. Em todas essas situações, o procedimento cirúrgico de confecção de 

um estoma constitui-se em uma efetiva terapia para sarar o aparelho intestinal ou o 

trato urinário, que se encontra enfermo.  

Conforme Borwell (2009), depois de receberem alta, os pacientes 

estomizados podem apresentar problemas psicológicos relacionados com a imagem 

corporal, apresentando essas perdas devido à aparência física alterada e à função 

intestinal ou urinária transformada. Essas mudanças requerem tempo para a 

aceitação e o aprendizado do autocuidado com o estoma e a bolsa coletora (SILVA; 

SHIMIZU, 2006). O uso da bolsa coletora representa a mutilação sofrida, o que 

também pode gerar dificuldades na própria aceitação (ESTEVES, 2009).   

De acordo com as pesquisas de Silva e Shimizu (2006), a estomia e o 

equipamento coletor provocam impacto negativo na vida dos estomizados, 

externado por meio de reações emocionais como desespero, medo, angústia e 

rejeição. Isso ocorre devido à imagem do próprio corpo, que todo ser humano 

constrói ao longo da vida para se sentir situado em seu próprio mundo. Assim, 

conforme Oliveira (2007), a pessoa estomizada, vivendo numa sociedade cujo ideal 

de beleza se estabelece em valores de juventude e de saúde, apresenta uma 

violação na autoimagem. Além disso, as mudanças pós-operação podem 

compreender o modo de se alimentar, de vivenciar a sexualidade e de se vestir. 

Esse último é justificado pelo uso do equipamento coletor, onde algumas pessoas 

estomizadas modificam o modo de se vestir utilizando roupas largas com o objetivo 

de ocultar o uso da bolsa coletora. Porém, esse tipo de estratégia acaba 

contribuindo no prejuízo na estética corporal e, por consequência, na autoestima 

(SILVA; SHIMIZU, 2006). Nesse viés, inclusive, compreendeu-se, através de 

pesquisa anterior1, sobre a falta de empresas brasileiras de moda engajadas com o 

________________ 

1
 COLLET, Jessica Andressa. Moda inclusiva: projeto de coleção de lingeries para portadores de 
estoma. 2013. 171 f. Monografia (Conclusão do Curso de Moda) - Feevale, Novo Hamburgo-RS, 
2013 Disponível em : <http://biblioteca.feevale.br/Monografia/MonografiaJessicaCollet.pdf>. 
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público estomizado – percepção que acarretou na intenção de desenvolvimento de 

produtos de moda praia para mulheres estomizadas, a fim de auxiliar nas suas 

necessidades, e também, com o intuito de propiciar informação sobre o tema –.  

Através dessa proposta, que partia de uma necessidade do usuário e de uma 

problemática bem definida, foi constatada a carência de métodos de moda 

disponíveis que levassem em consideração ambos os aspectos. Mas também, 

percebeu-se que os métodos de design não contemplavam os produtos de moda, 

por não possuírem etapas específicas relativas à moda. Assim, enquanto os 

métodos de design iniciam o processo com a definição do problema e a análise da 

necessidade (sem que haja pesquisas de tendências, por exemplo), os métodos de 

moda começam com as pesquisas de tendências, de temas, de quantidades e de 

valores (não havendo uma análise sobre as necessidades do cliente, nem iniciando 

com um problema real).  

De acordo com Fornasier, Martins e Demarchi (2008), a área do design de 

moda, em comparação às demais áreas do design, principalmente no Brasil, 

demonstra-se desfavorável ao uso de métodos. Mesmo com a importância das 

metodologias de projeto para o produto de moda, a área é muito carente nesses 

estudos. O distanciamento entre design e moda, provocado por este fato, tem 

consequências indesejadas para o design, segundo Wolff e Kunzler (2010, p. 2), em 

quatro dimensões: banaliza a área de moda, afastando os profissionais da origem do 

design; prejudica o aluno, uma vez que este posicionamento pode não prepará-lo 

devidamente para a atividade projetual; fragiliza o projeto, já que este pode não 

estar devidamente fundamentado, causando problemas de produção e de qualidade 

do produto; e impede a integração do design à estratégia da empresa, prejudicando 

a gestão de design. 

Através dessas considerações, observou-se que o estudo dos métodos 

projetuais é um campo relativamente novo para a área de moda, mas de 

comprovada importância, sendo um caminho promissor se forem levados em 

consideração os princípios do design. Dessa forma, o desenvolvimento dos produtos 

foi embasado por uma adaptação proveniente de metodologias consagradas do 

design e da moda, que guiou o processo de criação dos produtos de moda praia 

para mulheres estomizadas. Tal método adaptado se tornou o cerne desta pesquisa 

e a principal contribuição acadêmica, onde a sua criação foi dada a partir do 

cruzamento das dos métodos de design de produto de: Munari (1998), Baxter 
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(2001), Löbach (2001) e IDEO (2011); e dos métodos de moda de: Rech (2002), 

Treptow (2007) e Frings (2012). Assim, o cruzamento dos métodos pôde guiar a 

autora no desenvolvimento dos produtos, nesta pesquisa, de maneira mais eficaz do 

que aconteceria se fosse utilizada a obra de apenas um dos autores. 

É importante ressaltar que a temática interligada ao universo do estomizado 

levou à constatação da deficiência de métodos de moda voltados às necessidades 

reais do usuário, mas a aplicação do método desenvolvido pela presente pesquisa é 

possível para outras realidades. Dessa forma, acredita-se que este trabalho possa 

alcançar bons resultados contribuindo com a pesquisa acadêmica na área. Também, 

considera-se que esta pesquisa possui importância pela sua relevância acadêmica e 

social, já que visa contribuir na melhoria da sociedade, de um modo amplo: podendo 

ser utilizada como um simples instrumento de informação, ou, até mesmo, como um 

impulsionador para novos questionamentos.  

1.6 Estrutura da Pesquisa 

Este trabalho é estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo condiz à 

Introdução, na qual esta subseção está constante. O capítulo 2, intitulado por 

Fundamentação Teórica, tem como objetivo descrever as características do 

problema pesquisado, apresentando conceitos sobre: a estomia, os cuidados com o 

pré e o pós-operatório, as bolsas coletoras, a convivência do estomizado com a sua 

condição e a moda para a mulher estomizada. Também neste capítulo são 

levantadas as bibliografias sobre os métodos projetuais, que são retomadas no 

capítulo posterior. 

O capítulo 3, sob título Metodologia, descreve a abordagem metodológica 

selecionada para a pesquisa. São apresentadas as metodologias utilizadas para o 

desenvolvimento da pesquisa e para o desenvolvimento dos produtos de moda 

praias para mulheres com estoma. 

O capítulo 4, Método adaptado, apresenta o processo de desenvolvimento 

da adaptação do método, demonstrando o cruzamento de todas as etapas de 

metodologias consagradas e descrevendo o resultado da adaptação. Também são 

expostos o fluxograma gerado e as considerações sobre o desenvolvimento da 

adaptação. 
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O capítulo 5, nomeado por Exemplo prático: criação de produtos de moda 

para mulheres estomizadas utilizando o método adaptado, apresenta a 

aplicação do método adaptado na criação de produtos de moda praia para mulheres 

estomizadas, a fim de auxiliar nas suas necessidades. Nesse capítulo, cada etapa 

do método adaptado é retomado e exemplificado através do processo de criação 

dos referidos produtos. 

Já o capítulo final, Considerações Finais, descreve as principais conclusões 

do trabalho, analisando todo o seu contexto e propiciando uma reflexão acerca das 

possibilidades e dificuldades encontradas durante o transcorrer do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo trata sobre a revisão teórica acerca do tema proposto, 

abordando áreas sobre estomia, moda, design e métodos projetuais. A intenção é 

correlacionar todas essas áreas através de produtos de moda praia para mulheres 

estomizadas, desenvolvidos na próxima etapa do trabalho. 

2.1 Estomias de eliminação 

A palavra estomia deriva do vocábulo grego stóma (boca, orifício), e significa 

a criação de “uma abertura de qualquer víscera oca através do corpo, em situações 

diversas, recebendo denominações específicas, de acordo com o segmento a ser 

exteriorizado” (NASCIMENTO et al., 2011, p. 558). Mais precisamente, a estomia é 

uma intervenção cirúrgica responsável pela criação de um estoma (abertura artificial 

no organismo), para a ligação de um órgão comprometido com o meio externo. 

Assim, a estomia pode ser realizada em diversos sistemas do corpo humano, 

principalmente no respiratório, no digestivo e no urinário. A designação que 

diferencia cada procedimento está especificada através de sua nomenclatura, que 

obedece à regra do prefixo relativo à topografia que é exteriorizada, seguida do 

termo “stomia”. No Quadro 1 é possível visualizar exemplos de estomias. 

Quadro 1 – Exemplos de estomias encontradas na literatura 

Sistema Nomenclatura Descrição na literatura 

Respiratório 

Traqueostomia Abertura da parede anterior da traqueia (RICZ et al., 2011). 

Pleurostomia Abertura da cavidade pleural (BUSCH et al., 2008). 

Toracostomia Drenagem da parede torácica (XIMENES NETO et al., 1998). 

Pneumostomia Drenagem pulmonar (LOPEZ, 2012). 

Digestivo 

Esofagostomia Abertura e colocação de sonda no esôfago (SANTOS; CESARETTI, 
2015) 

Gastrostomia Abertura no estômago (SANTOS; CESARETTI, 2015). 

Duodenostomia Abertura e colocação de sonda no duodeno (CONRADO et al., 2010) 

Jejunostomia Abertura do jejuno, no intestino fino (KRETSCHMER, 1980) 

Ileostomia Abertura artificial do íleo, intestino fino (KRETSCHMER, 1980). 

Cecostomia Abertura e colocação de sonda no ceco, parte inicial do intestino grosso 
(SILVA; VICTORINO; ANDRADE, 2006) 

Colostomia Abertura do cólon, no intestino grosso (BOOG; CEOLIM, 1994). 

Urinário Urostomia Abertura no sistema urinário (FERNANDES, 2008). 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Em todos os casos, o processo cirúrgico se objetiva a solucionar 

determinadas obstruções no organismo, permitindo que aconteça através do 

estoma: alimentação, respiração, drenagens ou eliminação de resíduos. A realização 

da estomia é de importância vital ao paciente, e a omissão deste procedimento 

“pode resultar em morbidez ou até mesmo em mortalidade [...]. Os pacientes não 

morrem de um estoma, porém podem sucumbir se o mesmo for omitido quando 

indicado” (KRETSCHMER, 1980, p. 14).  

A indicação pode variar de acordo com a situação do indivíduo enfermo e do 

órgão afetado, tornando difícil o acesso às dimensões epidemiológicas dos estomas. 

Conforme Santos (2006, p. 25), tratar da epidemiologia dos estomas no Brasil “é tão 

difícil quanto de qualquer outro tema que demande registro sistematizado de 

informações”, ainda mais que, neste caso, os estomas se constituem como sequelas 

de doenças ou de traumas. Ainda assim, de maneira geral, Boog e Ceolim (1994) e 

Kretschmer (1980) apontam como causas frequentes para a realização de uma 

estomia: traumatismos, doenças (inflamatórias, hereditárias ou agudas), más-

formações congênitas e câncer. 

São exatamente essas circunstâncias que determinam a prevalência do 

estoma. Desse modo, o paciente que é submetido a uma estomia pode conviver 

com o seu novo estado (pós-cirúrgico) de maneira temporária ou permanente, 

dependendo das causas que o levaram a tal procedimento. Quando temporária, o 

indivíduo permanece com o seu estoma durante um determinado período de tempo, 

até que estejam cessadas as razões pelas quais a estomia foi indicada e até que se 

realize a cirurgia para o fechamento. Já quando definitiva, o paciente convive com o 

estoma durante toda a sua vida (SILVA; POPOV, 2009). 

Na maioria das situações, as estomias realizadas na intenção de facilitar a 

respiração, de propiciar a alimentação ou de drenar determinados órgãos, possuem 

caráter temporário. Já as estomias com a finalidade de eliminação (intestinais e 

urinárias), dependendo da condição do órgão afetado, podem comumente ser 

diagnosticadas como definitivas (SANTOS; CESARETTI, 2015). Mesmo que a 

estomia, em geral, se caracterize pela realização de uma abertura artificial no 

organismo, cada situação gera um processo cirúrgico distinto, levando também à 

utilização de aparelhos diferentes para cada finalidade. Segundo Santos e Cesaretti 

(2015), na maioria dos casos, as estomias com a finalidade de alimentação ou de 
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drenagem utilizam cateteres para facilitar o processo, já as estomias de respiração 

usufruem de cânulas, enquanto as de eliminação utilizam bolsas coletoras.  

Assim, quando é realizada uma estomia com o intuito de propiciar a 

eliminação de resíduos do corpo, o paciente perde o controle voluntário sobre essas 

eliminações, temporária ou definitivamente, o levando, por este motivo, a utilizar 

uma bolsa externa para a coleta dos resíduos. O paciente que foi submetido a essa 

cirurgia passa, então, a exteriorizar as fezes ou a urina através do estoma. 

Conforme Carvalheira (2004), nessas circunstâncias o estoma normal é vermelho ou 

rosa vivo brilhante, úmido e redondo, com características semelhantes à parte 

interna da boca. O tamanho habitual é de dois a cinco centímetros de diâmetro, com 

uma abertura pequena que se dilata durante a eliminação, conforme se observa na 

Figura 1. Geralmente o indivíduo não sente nada, já que o local não possui nervos.  

Figura 1 – Estoma 

 

Fonte: Associação Brasileira de Ostomizados (2008). 

Uma das maiores implicações acarretadas pelo processo cirúrgico de desvio 

das eliminações é a perda do esfíncter anal ou urinário e, consequentemente, a 

extinção do controle sobre a exteriorização das fezes ou urina (KRETSCHMER, 

1980). Esses fatores levam o estomizado à condição de incontinente, onde há a 

saída involuntária de urina ou fezes. Assim, a incapacidade do comando voluntário 

do ato de excreção ou defecação obriga o indivíduo estomizado a utilizar bolsas 

específicas2 para a coleta das eliminações. 

________________ 

2
 Mais informações relacionadas às bolsas específicas para pessoas estomizadas serão discutidas 
com mais profundidade no item 2.1.4. 
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Todo ostoma
3
 é resultado de uma cirurgia pouco visível, mas traumatizante 

devido à nova e inesperada mudança do aspecto do corpo, à perda do 
controle sobre as eliminações, e à necessidade de utilização de bolsas para 
coletar as fezes ou a urina (BOOG; CEOLIM, 1994, p. 33). 

A cirurgia cria na pessoa estomizada, segundo Fernandes (2001), profundas 

alterações no seu corpo, com repercussões e consequências pessoais, familiares e, 

em especial, conjugais, profissionais, sociais e culturais, além de psicológicas, tendo 

em vista a imagem que cada um tem do seu próprio corpo. A alteração no corpo e o 

sofrimento quanto à nova situação podem desencadear sentimentos até então 

inexistentes no indivíduo estomizado. As modificações experimentadas por eles, em 

ambos os sexos, estão relacionadas à capacidade de retornar à vida social.  

De acordo com Santos e Cesaretti (2015), não existem dados definitivos 

sobre o número de pessoas estomizadas no Brasil, mas algumas estimativas podem 

ser feitas a partir de documentos publicados pelo Ministério da Saúde e em 

informativos das associações de estomizados. Dentre tais estimativas, as autoras 

citaram três fontes distintas, que foram compreendidas através do Quadro 2. 

Quadro 2 – Estimativas de números de estomizados no Brasil 

Fonte 
Informação 
obtida em 

Método de contagem 
Ano de 

contagem 

Número total 
de brasileiros 
estomizados 

Vladimir Kleinwatchter    
(ex vice-presidente da 
International Ostomy 
Association) 

Informação 
passada para as 
autoras, por e-
mail, em 2006 

Uma pessoa a cada mil 
habitantes.  

Projetado com 
base no censo 
demográfico 
de 2010. 

190.000 

Associação Brasileira de 
Ostomizados  

Publicação em 
revista, 2004 

Cadastro nas 
associações estaduais 

2003 42.627 

Manual de Legislação em 
Saúde da Pessoa com 
Deficiência 

Para a definição 
de Políticas 
Públicas 

Estimativa que 0,17% da 
população seja 
estomizada 

Projetado com 
base no censo 
demográfico 
de 2010. 

324.000 

Fonte: Adaptado de Santos e Cesaretti (2015, p. 16). 

________________ 

3
 “De acordo com as normas de transmudação de termos gregos para o português, ostomia é forma 
irregular. Não há ‘ostoma’ nem ‘ostomia’ registradas nos dicionários [...]. Fruto da metodologia 
linguística, estoma é o nome regular, autônomo e existente no léxico [...]. Pelo exposto, ostomizado 
é neologismo mal formado. Assim como ostomia, inexiste nos dicionários” (BACELAR et al., 2004). 
“Durante anos ostomia era usado no Brasil como sinônimo de estomia. Devido às incertezas [...], 
em 2004, a Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST) realizou uma consulta à Academia 
Brasileira de Letras (ABL). A partir do parecer da ABL que o termo Ostomia não existia na língua 
portuguesa, a SOBEST fez as devidas alterações, tanto em seu estatuto como em seus demais 
documentos e processos de educação de seus associados e comunidade científica” (YAMADA, 
2005). A autora desta pesquisa encontrou o uso das duas grafias, porém, pelo exposto anterior, 
optou pelos termos “estoma”, “estomia” e “estomizado”, já que o profissional de enfermagem que 
trata deste universo é intitulado por estomaterapeuta. 
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Apesar do quadro anterior, no ano de 2012, a Associação Brasileira de 

Ostomizados considerava os números entre 100.000 e 150.000 estomizados no 

Brasil, cujos números eram provenientes do código internacional em percentuais, 

aprovado pelo Ministério da Saúde (informação verbal)4.  

Como se percebe, há uma grande incerteza sobre a quantidade de 

estomizados no Brasil. Isso se deve a alguns fatores que, segundo Santos e 

Cesaretti (2015), compreendem: a dimensão continental, a inexistência ou falha de 

registro e as dificuldades de comunicação. Em contrapartida, no estado do Rio 

Grande do Sul, o sistema GUD (Gerenciamento de Usuários com Deficiência do 

SUS), implantado em 2010, organiza os dados das pessoas com deficiência física 

ou mental, além de prestar informações sobre custos e distribuição de materiais. 

Através desse sistema, foi possível obter o número de estomizados do Rio Grande 

do Sul, que compreende 9.280 (informação verbal)5. 

Mesmo que o número de estomizados no Brasil ainda não seja quantificável, 

percebe-se, através das estimativas, que é uma demanda da população, que 

necessita de atenção. Para que se possa melhor compreender o que é modificado 

no corpo do indivíduo que faz essa intervenção cirúrgica, se fará, a seguir, um breve 

estudo sobre os sistemas digestivo e urinário antes e após a estomia, sobre os 

cuidados que devem ser tomados na manipulação do estoma, sobre as bolsas 

coletoras e, por fim, sobre a convivência do estomizado quanto a sua situação. 

2.1.1 Estomias intestinais  

Quando o sistema digestivo é incapaz de realizar as suas funções, por 

determinados motivos, pode ocorrer a indicação de uma estomia. Se isso ocorrer no 

segmento digestório inferior (intestino delgado ou intestino grosso), o processo 

cirúrgico terá caráter de eliminação de resíduos e será denominado por estomia 

intestinal. Entre os motivos que levam uma pessoa a precisar de uma estomia 

intestinal, conforme Boog e Ceolim (1994) e Kretschmer (1980), estão: 

________________ 

4
 Informação fornecida por Cândida Carvalheira, presidente da Associação Brasileira de 
Ostomizados, em telefonema com a autora. Ligação telefônica proveniente de São Paulo, em 02 de 
novembro de 2012. 

5
 Informação fornecida por Ana Luisa da Veiga, funcionária da Área Técnica da Saúde da Pessoa 
com Deficiência/RS (departamento de Estomia), por e-mail proveniente em 20 de outubro de 2015. 
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a) traumatismos, cujas causas mais frequentes são os ferimentos por armas 

de fogo (revólveres) ou arma branca (facas, estiletes e outros), acidentes 

de carro e demais causas que provocam ferimentos no aparelho 

intestinal; 

b) doenças inflamatórias, sendo as mais comuns a doença de Crohn6, a 

retocolite ulcerativa7 e a diverticulite8; 

c) más-formações congênitas intestinais, que acontecem quando as 

crianças nascem com deformações no aparelho digestivo, impedindo o 

trânsito normal das eliminações; 

d) doenças hereditárias, que são doenças herdadas dos familiares, como a 

polipose adenomatosa familiar9, a síndrome de Peutz-Jeghers10 e os 

carcinomas do cólon; 

e) câncer de intestino;  

f) doenças agudas, tais como a obstrução intestinal e os divertículos 

perfurados de intestino grosso. 

O processo cirúrgico para uma estomia intestinal é realizado com o intuito de 

solucionar essas obstruções no intestino. Conforme Santos e Cesaretti (2015), a 

confecção de um estoma é, portanto, uma tática do tratamento cirúrgico de diversas 

afecções do trato digestivo, cuja porção intestinal afetada é retirada ou 

temporariamente inutilizada. A porção do intestino que permanece sadia é 

exteriorizada no abdômen (Figura 2), formando o estoma (BOOG; CEOLIM, 1994; 

SANTOS; CESARETTI, 2015). 

________________ 

6
 Doença de Crohn “é uma doença granulomatosa crônica do intestino delgado ou do intestino 
grosso, ou de ambos, de etiologia ainda desconhecida. O início ocorre com mais frequência em 
adultos jovens. O segmento mais atingido é o íleo. [...] Pode ocorrer em qualquer porção do tubo 
digestivo, inclusive no duodeno e estômago” (PORTO; PORTO, 2014, p. 685 e 707). 

7
 A retocolite ulcerativa “caracteriza-se por um processo inflamatório da mucosa colônica, que pode 
evoluir até a formação de ulcerações. [...] Geralmente ocorre em indivíduos jovens, com ligeira 
predominância do sexo feminino” (PORTO; PORTO, 2014, p. 708). 

8
 A diverticulite significa a “presença de inflamação e de infecção associadas aos divertículos, mais 
frequentemente os localizados no cólon sigmoide” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
COLOPROCTOLOGIA et al., 2008, p. 3). 

9
 A polipose adenomatosa familiar “é uma doença autossômica dominante caracterizada pelo 
desenvolvimento de numerosos pólipos adenomatosos e um grande risco para o surgimento de 
tumores coloretais” (CAVALHEIRO et al., 2002, p. 2). 

10
 A síndrome de Peutz-Jeghers “é uma síndrome herdada de forma autossômica dominante, 
caracterizada pela associação entre polipose gastrintestinal e pigmentação mucocutânea. Peutz-
Jeghers com pólipos hamartomatosos é mais prevalente no intestino delgado (jejuno, íleo e 
duodeno, respectivamente), mas pode ocorrer em qualquer outro sítio no trato gastrintestinal” 
(CAVALHEIRO et al., 2002, p. 78). 
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Figura 2 – Estoma intestinal 

 

Fonte: Doherty (2010) 

Como no organismo do indivíduo estomizado o alimento não completa todo o 

percurso de digestão, o indivíduo deve aprender a orientar sua alimentação, já que 

as funções de absorção de nutrientes não são completas. Em consequência, o 

estomizado acaba apresentando perda nas funções de secreção, digestão, 

absorção, excreção e, consequentemente, de movimentos peristálticos, comuns ao 

intestino saudável. Esta perda corresponde à quantidade e à localização em que o 

intestino foi afetado. Porém, como descrito anteriormente, todos os estomas têm em 

comum a perda do esfíncter anal e, consequentemente, a perda do controle sobre 

as eliminações (KRETSCHMER, 1980). 

A localização em que o intestino foi afetado é determinante também à escolha 

do método cirúrgico, que pode ser realizado seguindo diferentes técnicas, e à 

demarcação do estoma, que pode ser conectado a um orifício em qualquer parte do 

abdômen. Para tanto, é primordial a identificação da porção do intestino prejudicada, 

podendo envolver o jejuno, o íleo, o ceco ou o cólon (ascendente, transverso, 

descendente ou sigmóide).  Assim, as estomias intestinais também se qualificam de 

acordo com a localização, recebendo a nomenclatura de acordo com a porção do 

trato que é exteriorizado: jejunostomia (jejuno), ileostomia (íleo), cecostomia (ceco) e 

colostomia (cólon).  

2.1.2 Estomias urinárias 

Quando o sistema urinário é incapaz de realizar as suas funções por 

determinados motivos, assim como no sistema digestivo, também pode ocorrer a 
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indicação de uma estomia. As estomias realizadas no aparelho urinário têm como 

objetivo, segundo Paula, Paula e Cesaretti (2014), a manutenção do escoamento da 

urina para o meio externo, de forma que não ocorra ou que seja mínima a 

repercussão para o trato urinário superior.  

De acordo com Paula, Paula e Cesaretti (2014), as principais indicações para 

a confecção de um estoma urinário compreendem os tumores do trato urinário, 

lesões funcionais graves e anomalias anatômicas. Esses motivos são responsáveis 

pela decisão médica em se realizar um estoma temporário ou definitivo; interno ou 

externo; e continente ou incontinente. As derivações urinárias temporárias são 

realizadas com o uso de cateteres, restringindo-se ao alívio pressório do trato 

urinário, não ultrapassando o período de 30 dias, enquanto que as definitivas são 

realizadas no intuito de permanecer definitivamente com o paciente.  

As derivações urinárias internas foram abandonadas pela medicina por 

apresentar diversos problemas (entre eles o número indesejado de evacuações e a 

incidência de posteriores doenças graves nos intestinos), mas, para entendimento, a 

técnica compreendia o uso do sigmóide como reservatório, quando a bexiga não 

podia mais ser preservada, e o uso do esfíncter anal para preservar a continência. 

Enquanto que as derivações externas compreendem a confecção de um estoma na 

parede abdominal, tal como na estomia intestinal. As derivações de urostomias 

continentes e incontinentes se diferenciam pelo controle e incontrole, 

respectivamente, da saída da urina. As urostomias incontinentes são realizadas 

através da utilização de um segmento do íleo para a confecção do estoma 

abdominal. Assim, os ureteres são desconectados da bexiga e interligados a essa 

porção de íleo. A urina não é controlada e a sua saída é constante, havendo a 

necessidade do uso permanente de aparelhos coletores. Por esse motivo, 

principalmente, as estomias continentes são sempre mais atrativas para todos os 

doentes, mas algumas circunstâncias podem impedir o bom funcionamento do 

estoma e, assim, não são recomendadas (SANTOS; CESARETTI, 2015). Apesar da 

atratividade das urostomias continentes, a derivação incontinente é o tipo de 

reconstrução mais comum do trato urinário. É um procedimento mais simples, cuja 

técnica é mais difundida por ter o risco de complicações reduzidas em relação ao 

outro.  
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2.1.3 Cuidados com o estoma: pré e pós-operatório 

Os cuidados com o estoma começam antes mesmo da cirurgia, no pré-

operatório - período de preparo físico e psicológico do paciente. De acordo com 

Paula, Paula e Cesaretti (2014), o período pré-operatório é essencial para uma 

melhora na aceitação do estoma, tanto para o paciente quanto para os seus 

familiares. Por isso, os profissionais da saúde envolvidos nessa fase devem 

acreditar que a pessoa estomizada pode ter uma vida normal e feliz, pois isso terá 

grande influência no processo de aceitação. Alguns desses profissionais não 

possuem o preparo especializado em reabilitação do estomizado, não conseguindo 

fornecer orientações adequadas. Assim, a participação de um estomaterapeuta é 

muito importante e pode contribuir para o comportamento do paciente no pós-

operatório. 

O pré-operatório engloba a entrevista, o exame físico e o plano de cuidados. 

A entrevista é o período de sanar as dúvidas, já que, nessa fase do tratamento, tanto 

o doente quanto a família estão receptivos por informações. O enfermeiro deve 

aproveitar o momento para explicar sobre o ato cirúrgico e o pós-operatório, o tipo 

de estomia a ser realizada, sua aparência e as características do efluente. Também 

deve ser iniciada a abordagem sobre os cuidados com o estoma e com a bolsa 

(PAULA; PAULA; CESARETTI, 2014; SANTOS; CESARETTI, 2015).   

No exame físico pré-operatório são observados especialmente o abdômen, 

avaliando: as condições da parede abdominal para comportar o estoma, o estado da 

região perineal, o estado nutricional geral e pressão  arterial, e observar a presença 

de edemas de membros inferiores e presença de lesões de pele. Já no plano de 

cuidados, são observados os aspectos psicológicos do paciente, são realizados os 

testes de sensibilidade dos adesivos em indivíduos potencialmente alérgicos e são 

preparados os cólons através de limpezas mecânicas. Por fim, também acontece a 

demarcação do local do estoma. Essa última etapa é primordial para facilitar o 

cuidado com o estoma e contribui para diminuir o risco de complicações tanto no 

estoma quanto na pele circundante (PAULA; PAULA; CESARETTI, 2014).   

O procedimento de demarcação deve ser realizado pelo cirurgião 

coloproctologista ou pelo estomaterapeuta, sendo a participação do doente 

significativa nesse momento, opinando na seleção do local, visto que a boa 

localização do estoma lhe facilitará o autocuidado. Assim, no momento da 
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demarcação, devem ser considerados alguns aspectos fundamentais, tais como: a 

posição (postura e mobilidade), os aspectos físicos (dobras cutâneas, cicatrizes, 

músculo reto do abdômen, linha da cintura), os aspectos relacionados com o doente 

(diagnóstico, idade, ocupação), as preferências (do cirurgião e do doente), e a 

necessidade de mais de uma estomia (SANTOS; CESARETTI, 2015).  

Esses preparos pré-operatórios mencionados contribuem para uma técnica 

cirúrgica adequada, porém, 

a criação de uma estomia satisfatória e o manejo adequado das eventuais 
complicações nem sempre podem ser alcançados, especialmente na 
urgência, quando não há tempo hábil para os cuidados anteriormente 
delineados, o que pode levar à localização imprópria e à construção 
incorreta da estomia (PAULA; PAULA; CESARETTI, 2014, p. 19). 

Uma cirurgia cuidadosa e a construção de um bom estoma não encerram a 

obrigação dos profissionais da saúde para com o paciente. Instruções detalhadas e 

um bom treinamento no cuidado do estoma representam uma parte indispensável do 

tratamento. “O paciente deve sair com confiança e esperança. Isto só será possível 

se o paciente [...] tiver aprendido a ministrar o cuidado do estoma” (KRETSCHMER, 

1980, p. 85). A assistência de enfermagem no período pós-cirurgia  deve ter como 

meta o atendimento às necessidades da pessoa com estomia, objetivando-se a 

ensiná-la no desenvolvimento das atividades de autocuidado, a dar-lhe suporte 

emocional, a prevenir complicações no estoma, e a coordenar esforços para a 

reabilitação. 

Conforme descreve Carvalheira (2004, p.10), “o estoma deve ser tratado com 

delicadeza e suavidade para não ocorrer sangramentos. A pele ao redor tem que 

receber cuidados para não ser ferida”. Para que este tratamento seja feito de 

maneira correta, o estomizado deve utilizar alguns equipamentos necessários a sua 

nova condição, bem como manuseá-los com cuidados precisos. Assim sendo, é 

altamente desejável que cada médico ou hospital elabore um protocolo explicativo 

sobre cuidados especiais com estomas intestinais.  

Um destes protocolos, coordenado por Carvalheira (2004), descreve os 

cuidados que o estomizado deve se habituar em ter após a cirurgia. Tais cuidados 

são apresentados entre os itens a seguir e são divididos quanto à higiene, à troca 

das bolsas, à escolha das bolsas, às vestimentas, aos esportes, aos lazeres e à 

alimentação: 
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a) quanto à higiene: o estoma e a pele circundante devem ser limpos com 

água e sabão neutro. O colostomizado pode tomar banho com ou sem a 

bolsa, enquanto o ileostomizado deve manter a bolsa, pois o 

funcionamento da estomia é quase permanente. A bolsa drenável deve 

ser esvaziada sempre que houver presença de fezes, devendo ter o 

cuidado de não deixá-la muito cheia, para evitar desprendimentos e 

vazamentos; 

b) quanto às vestimentas: a pessoa estomizada pode usar as roupas que 

gosta e se sente bem. No entanto, deve cuidar para não utilizar roupas ou 

cintos demasiadamente apertados por cima do estoma; 

c) quanto aos esportes: como qualquer indivíduo, o estomizado pode e deve 

praticar esportes, inclusive os aquáticos. Porém, atividades que exijam 

grande esforço abdominal, levantamento de peso, ou de modalidade 

violenta não são recomendados; 

d) quanto a lazeres e viagens: o estomizado pode viajar com naturalidade, e 

pode utilizar todos os meios de transporte habituais (tendo um certo 

cuidado com os cintos de segurança). Porém, deve, sempre que sair de 

casa, levar material para a troca da bolsa, bem como uma bolsa reserva, 

junto de si; 

e) quanto à alimentação: o estomizado pode comer de tudo, como fazia 

antes, mas deve ter a ciência de que seu organismo já não absorve tão 

bem os alimentos. Para tanto, deve sempre fazer refeições regulares e 

calmamente, mastigando cuidadosamente todos os alimentos. O 

estomizado tem o dever de conhecer as propriedades de cada alimento 

que consome se quiser evitar diarreias, flatulências e odores. É 

importante construir uma dieta bem balanceada e beber muita água; 

f) quanto à escolha da bolsa: o tipo de bolsa a ser usado é indicado nas 

primeiras vezes pela enfermeira especializada, depois disso o paciente 

mesmo escolhe o tipo de bolsa da marca que melhor se adaptou; 

g) quanto à troca das bolsas: as bolsas de sistema fechado devem ser 

trocadas de duas a quatro vezes ao dia e as bolsas drenáveis podem ser 

trocadas sempre que as barreiras de proteção da pele estiverem 

danificadas, ou quando o adesivo estiver se desprendendo da pele, ou, 

ainda, quando o paciente sentir irritação ou ardor na pele. 
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Ainda, quanto às bolsas coletoras, observa-se que a remoção do 

equipamento deve ser feita com delicadeza, evitando o trauma. O enfermeiro deve 

previamente instruir o estomizado, informando sobre esvaziamentos, trocas e 

descartes, para que não haja dúvidas no autocuidado. Também é do enfermeiro a 

responsabilidade de indicação e seleção do material adequado ao tipo de estomia, 

através da escolha do primeiro equipamento coletor. De acordo com Paula, Paula e 

Cesaretti (2014), “é importante ressaltar que não existe um equipamento ideal que 

se adapte a todas as pessoas e situações, mas há uma diversidade de produtos que 

podem ser utilizados em diferentes necessidades”, cujas variações serão abordadas 

na subseção a seguir. 

2.1.4 Bolsas coletoras 

Conforme anteriormente descrito, as bolsas coletoras são responsáveis pela 

coleta dos resíduos do corpo, eliminados através do estoma. Elas são essenciais 

para o indivíduo, já que não pode mais controlar a saída das fezes ou urina, 

voluntariamente, pós-cirurgia. De acordo com Santos e Sawaia (2000), a utilização 

da bolsa coletora é um dos fatores de aceitação do estomizado para com a sua nova 

condição, ao representar a extensão do próprio corpo e ao permitir a materialização 

da vivência do corpo alterado. Portanto, segundo Kretschmer (1980), um aparelho 

de coleta deve preencher alguns critérios, que facilitam o convívio do estomizado 

com a sua condição: 

a) manter-se lacrado por, no mínimo, vinte e quatro horas, proporcionando 

segurança de dia e de noite; 

b) ser de fácil manuseio; 

c) proporcionar conforto e permitir liberdade de movimentos; 

d) ser diminuto e permitir o uso das roupas sobre ele; 

e) isolar ruídos e odores; 

f) não irritar a pele e o estoma; 

g) possuir preço razoável; 

h) ser de fácil obtenção e de tamanhos variados. 

Hoje, existem diversos tipos e marcas de bolsas que são colocadas sobre o 

estoma para recolher as fezes, apropriadas para diversos tipos de estomas e pele. A 
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escolha da bolsa coletora apropriada para cada paciente deve ser feita juntamente 

com o estomaterapeuta, profissional responsável pela orientação do autocuidado do 

estomizado (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2010). É importante evidenciar 

que tais dispositivos devem obedecer a alguns requisitos básicos como segurança, 

proteção, eficácia na coleta de resíduos, facilidade no manuseio, conforto, e 

economia. 

Atualmente há diferentes opções de bolsas que são colocadas sobre o 

estoma para recolher as fezes ou a urina. Em geral, todas consistem em uma parte 

adesiva que adere à pele circundante ao estoma e um saco para recolher os 

resíduos. Como a bolsa é aderida ao estoma apenas através de adesivos, é natural 

que, às vezes, aconteçam desprendimentos inesperados e vazamentos das fezes ou 

da urina, fatalidades devido aos adesivos mal aplicados, à incompatibilidade deles 

com a pele ou ao descuido, por ter a bolsa demasiadamente cheia. Segundo 

Carvalheira (2004), não se deve deixar a bolsa encher mais de um terço da sua 

capacidade. Comumente, as bolsas coletoras também podem ser classificadas, 

quanto ao esvaziamento, em drenáveis ou fechadas (não drenáveis) e, quanto ao 

sistema, em uma peça ou duas peças (GRUPO C.I.D.O. et al., 2009).  

As bolsas drenáveis intestinais (Figura 3) possuem a extremidade inferior com 

uma abertura por onde o usuário pode realizar os esvaziamentos da bolsa coletora. 

Esta abertura deve ser fechada com uma presilha específica para a bolsa, que é 

adquirida separadamente pelo usuário. A utilização desta bolsa deve ser realizada 

principalmente por aqueles indivíduos que eliminam fezes menos sólidas, tanto por 

pacientes que passaram pela cirurgia de ileostomia, quanto pela colostomia. A 

recomendação é que este dispositivo seja esvaziado antes de atingir a metade de 

sua capacidade, cerca de 375 ml. Possuem comprimento útil de 20 cm a 30 cm; 

largura útil de 12 cm a 16 cm; e formato convencional (GRUPO C.I.D.O. et al., 2009; 

SANTOS; CESARETTI, 2015).  
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Figura 3 – Bolsas coletoras drenáveis intestinais 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Já as bolsas coletoras fechadas, ou não drenáveis, intestinais (Figura 4), não 

possuem aberturas além daquela que deve ser posicionada sobre o estoma. 

Portanto, sempre que a recomendação de um terço da capacidade for preenchida, 

cerca de 250 ml, ela deve ser descartada e substituída. Este dispositivo é indicado 

para indivíduos que passaram pela colostomia e que possuem eliminações sólidas. 

Possuem comprimento útil de 16 cm a 22 cm; largura útil de 12 cm a 16 cm; formato 

quadrado, retangular ou anatômico (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2010; 

SANTOS; CESARETTI, 2015). 

Figura 4 – Bolsas coletoras fechadas intestinais 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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As bolsas coletoras para derivação urinária (figura 5) são necessariamente 

drenáveis e seguem as mesmas medidas dos aparelhos coletores intestinais 

(comprimento útil de 20 cm a 30 cm e largura útil de 12 cm a 16 cm). O reservatório 

tem capacidade de 300 ml. Possui duas válvulas essenciais: uma é antirrefluxo, para 

impedir que a urina eliminada retorne ao estoma e à pele, impedindo ferimentos; e a 

outra é o mecanismo de drenagem, que funciona como via de eliminação (SANTOS; 

CESARETTI, 2015). 

Figura 5 – Bolsa coletora urinária transparente 

  

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Os dispositivos coletores que são especificamente de duas peças (tanto 

drenáveis, quanto fechados, intestinais e urinários) possuem a placa adesiva 

separada da bolsa coletora, possibilitando a troca da bolsa sem a remoção da placa 

– o que acaba sendo menos prejudicial, pois os descolamentos acabam irritando a 

pele. As duas possuem um aro plástico que faz a união segura das duas partes. 

Neste sistema, a placa é adquirida separadamente da bolsa coletora e deve ser 

trocada a cada quatro dias, ou até que o adesivo comece a perder a eficiência. Já a 

bolsa, deve ser substituída a cada vinte e quatro horas se for drenável, ou então, 

duas a três vezes ao dia se for fechada (GRUPO C.I.D.O. et al., 2009).  

Enquanto que o dispositivo composto de duas peças possibilita a troca 

apenas de um dos componentes, o sistema de uma peça necessita da troca de todo 

o aparelho, pois é aderido diretamente ao estoma através do adesivo específico, 

sem diferenciação entre placa e bolsa. Como não há a placa específica, a bolsa 

coletora deve ser recortada de acordo com o tamanho do estoma do paciente. As 

grandes vantagens do sistema de peça única, se comparados ao de duas peças, 
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são a flexibilidade e a discrição. Assim como no anterior, quando drenável, a cada 

vinte e quatro horas todo o dispositivo deve ser substituído e, quando não drenável, 

de duas a três vezes ao dia – isso significa que há maiores irritações cutâneas 

devido ao ato de descolamento sempre que a bolsa coletora é trocada (GRUPO 

C.I.D.O. et al., 2009). 

Ainda, as bolsas possuem dois padrões principais de cor11 e a opção de 

possuir filtros. Assim, podem ser encontradas no mercado a cor opaca e a 

transparente, disponibilizadas em todas as bolsas anteriormente citadas. O modelo 

opaco possui coloração bege e esconde o conteúdo da bolsa, já o modelo 

transparente permite a visualização do estoma e do seu conteúdo, sendo utilizada 

normalmente apenas no pós-operatório, no hospital. Quanto aos filtros, eles 

compõem alguns modelos de bolsas coletoras e são compostos de carvão ativado. 

A sua finalidade é possibilitar a saída do ar impedindo a eliminação de odores 

desagradáveis, e evitando que sejam percebidos por outras pessoas (ESTEVES, 

2009). 

De acordo com Zanin e Frazão (2016), as bolsas coletoras podem ser 

utilizadas sem quaisquer problemas nas atividades diárias, mesmo para tomar 

banho ou nadar na piscina, pois a água não deve afetar o sistema. O site 

FibraCirúrgica (2013) reitera essa ideia, ao indicar, nas instruções de uso de 

diversas bolsas coletoras, a desnecessidade da retirada da bolsa durante o banho 

de banheira, de chuveiro ou de piscina. Também o Portal Ostomizados (2007, p. 1) 

apresenta que “as restrições às atividades aquáticas limitam-se apenas aquelas que 

possam provocar traumas, como é o caso de alguns esportes aquáticos”. 

Carvalheira (2004) orienta que durante o banho a bolsa coletora pode ser mantida, o 

que caracteriza a possibilidade do uso da bolsa sob a água. Já os sites MediTeq 

(2016) e Ostomía Profesional (2016) também propõem que o estomizado pode 

banhar-se em mar, em piscina e em banheira com a bolsa coletora, no entanto, 

recomendam: que a bolsa seja esvaziada antes de nadar; que a bolsa seja 

inspecionada com cuidado para verificar se está se soltado;  que a bolsa coletora 

não seja substituída imediatamente antes de mergulhar na água, pois ainda não 

estaria suficientemente aderida à pele; e que se tome cuidado com água quente ou 

calor excessivo, pois o calor pode afrouxar a vedação da bolsa.  

________________ 

11
 Foram encontradas também algumas bolsas estampadas, no modelo pediátrico, no catálogo da 
empresa Coloplast, através do site disponível em: <http://www.coloplast.com.br/>. 
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2.1.5 Convivência do estomizado quanto a sua condição 

Buscando uma visão geral sobre o processo de viver do paciente estomizado, 

identificaram-se, nesta seção, as alterações comportamentais e psicológicas 

causadas pela estomia, cujo resultado pode proporcionar o aparecimento de 

diversos sentimentos, entre eles, os negativos. 

Um estoma intestinal é aceito, do ponto de vista médico, como um preço justo 

pela cura de uma doença grave. Qualquer operação é realizada no interesse do 

paciente e unicamente com este propósito. Apesar disto, como na amputação de 

uma extremidade, o paciente interpreta a estomia como uma medida contrária aos 

seus interesses. A agressão psicológica, muito mais do que a física, pode constituir 

a maior dificuldade para o estomizado. “A perda do controle esfincteriano não 

implica somente numa deficiência mecânica, mas também na perda de uma função 

muito complexa, cuja importância vinha sendo enfatizada desde a primeira infância” 

(KRETSCHMER, 1980, p. 119). 

Cada pessoa aprende, desde pequena, a ter controle sobre os esfíncteres 

anais, isto é, só evacua quando tem vontade e se encontra em local adequado, com 

privacidade, criando o hábito de intimidade durante os momentos de realizar as 

eliminações naturais. Neste sentido, todo estoma é resultado de uma cirurgia pouco 

visível, mas traumatizante devido à nova e inesperada mudança do aspecto do 

corpo, onde a eliminação não pode ser controlada. Kretschmer (1980, p. 119) utiliza 

um argumento de Freud12 para relatar a importância da eliminação para a formação 

do ser:  

Freud foi o primeiro a chamar nossa atenção para a importância do reto e 
de sua função no desenvolvimento psicológico e afirmou que a educação 
dirigida para a ‘limpeza’ desempenha um papel importante na formação de 
certos traços do caráter. 

A limpeza representa um valor padrão na sociedade e é utilizada, em sentido 

simbólico, como bom, honesto e digno. Estas interferências são interpretadas por 

alguns pacientes como implicações pessoais negativas. As fezes, os odores e ruídos 

associados ao estoma constituem tabus. Como consequência, surgem várias 

________________ 

12
 Sigismund Schlomo Freud (Freiberg, 6 de maio de 1856 - Londres, 23 de setembro de 1939) foi um 
médico neurologista austríaco, que se dedicou à construção de um extenso referencial teórico-
metodológico denominado Psicanálise que, insuperável até os dias de hoje, permanece enquanto 
base sólida para a investigação e teorização do psiquismo humano (LOBATO, 2013). 
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reações psicológicas. A extensão do efeito psicológico depende da importância 

consciente e subconsciente que a parte do corpo perdida e sua função tinham para 

o paciente. 

Essas pessoas podem considerar-se aleijadas, feias e sem atração sexual. 
Sua autoconfiança fica terrivelmente abalada; a vergonha e os complexos 
de inferioridade representam consequências comuns (KRETSCHMER, 
1980, p. 120). 

Qualquer indivíduo que é submetido a uma intervenção cirúrgica que resulta 

em ser estomizado passa, embora em grau variável, por um trauma psicológico, do 

qual talvez os efeitos mais marcantes sejam as alterações na imagem corporal e na 

autoestima.  

Imagem corporal é a figuração do próprio corpo, ou seja, a maneira pela qual 

o corpo se apresenta para si próprio. É o conjunto de sensações sinestésicas 

construídas pelos sentidos (audição, visão, tato, paladar), oriundos de experiências 

vivenciadas pelo individuo, podendo ser assimilado de maneira positiva ou negativa.  

Ela se desenvolve desde o nascimento até a morte, sofrendo modificações que 

implicam na construção contínua, tornando-se dependente da aprovação do outro 

para sentir-se dentro dos padrões estéticos (MENDES et al., 2012; SILVA; LANGE, 

2010). Já a autoestima expressa um sentimento ou uma atitude de aprovação ou de 

repulsa por si mesmo, aludindo ao apreço (estima, amor) e referindo-se ao quanto 

um sujeito se considera valioso. Pode ser entendida como um juízo pessoal de valor, 

julgada pela forma como o indivíduo aceita a si mesmo (BANDEIRA; HUTZ, 2010; 

MATARUNA, 2004).  

Conforme Menezes e Quintana (2008), a alteração no corpo e o sofrimento 

quanto à nova situação podem desencadear sentimentos até então inexistentes no 

estomizado. As modificações experimentadas pelos estomizados de ambos os 

sexos estão relacionadas à capacidade de retornar à vida social. Muitos 

estomizados se preocupam com estas questões por acreditarem que a sua bolsa 

será aparente e que as pessoas perceberão a sua existência. Preocupam-se ainda 

com os cheiros, os ruídos, as frequentes idas ao banheiro e até mesmo com a 

atividade sexual, desta forma os estomizados adotam uma postura de 

distanciamento e isolamento social. 

A pessoa com estoma, desde o Decreto brasileiro sob nº 5.296 de 02 de 

dezembro de 2004, é considerada “pessoa com deficiência”, enquadrado na 
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categoria referente à “deficiência física”. De acordo com Maciel (2000, p. 53), “cada 

deficiência acaba acarretando um tipo de comportamento e suscitando diferentes 

formas de reações, preconceitos e inquietações. As deficiências físicas causam 

imediatamente apreensão mais intensa por terem maior visibilidade”. No caso do 

estomizado, há esta apreensão na visualização da bolsa coletora. Muitos 

estomizados se isolam da sociedade por acreditarem que a bolsa será percebida.  

A falta de informação é uma das causas mais importantes e frequentes para 

que o paciente estomizado se isole e evite o convívio social. Exemplo disso é o 

desconhecimento acerca dos benefícios que possuem, principalmente desde que a 

sua condição foi enquadrada como deficiência no Brasil. É para isso que os Núcleos 

de Estomizados estão sendo organizados a cada dia, permitindo que os pacientes, 

de maneira geral, se adaptem à sua condição de estomizado, retomem suas 

atividades profissionais e sociais e participem ativamente da vida familiar.  

Outro motivo importante para o isolamento social e familiar permeia as 

dificuldades com a sexualidade, pois a própria cirurgia coopera para isso, podendo 

causar em homens a ejaculação retrógrada e a impotência, e, em ambos os sexos, a 

diminuição da libido e as preocupações sobre a aceitação do parceiro em satisfazê-

lo (BARBUTTI; SILVA; ABREU, 2008). O estomizado e seu parceiro necessitam de 

informações a respeito de sua sexualidade, pois, no período inicial, pode haver um 

período de crise, onde ambos necessitam da busca à adaptação. Se analisado o 

caso de uma ileostomia, por exemplo, se torna fácil o entendimento acerca de como 

o estoma pode influenciar a sexualidade, já que, nesta situação, não há o controle 

sobre as eliminações fecais e sobre o barulho provocado pelos gases, então o uso 

da bolsa coletora é constante, e visualmente nada atraente. 

Em uma sociedade que possui padrões estéticos e de beleza tão rígidos e 
que tanto valoriza o corpo, a alteração física provocada pela formação do 
estoma, implica em uma mudança social e sexual, havendo maior 
preocupação com o ato sexual devido a um não enquadramento nos 
padrões sociais (BARBUTTI; SILVA; ABREU, 2008, p. 34). 

O paciente estomizado, bem como seu companheiro, por tal motivo pode 

apresentar rejeição com relação ao estoma, adotando, assim, mecanismos de 

defesa que conflitam com sentimentos de desejo e, ao mesmo tempo, repulsa, nojo 

e compaixão. Ainda de acordo com Barbutti, Silva e Abreu (2008): 
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A constatação com o lidar com pacientes ostomizados é de que a maioria 
não consegue, com facilidade, retomar sua atividade sexual, ou retomam 
apenas parcialmente, devido a problemas físicos, problemas com o 
dispositivo, vergonha ou medo de não serem aceitos pelos parceiros. 

Para que haja uma adaptação do paciente frente a esse novo contexto, é 

necessária, como constatado anteriormente, uma atividade multidisciplinar (médico, 

enfermeira, estomaterapeuta, psicólogo etc.), desde o período pré-operatório até o 

pós-operatório tardio. O estomizado bem assistido pode viver praticamente sem 

restrições, mas para isso é necessário o conjunto dos vários profissionais envolvidos 

no trabalho de assistir ao paciente como um ser inteiro, propiciando sentimentos de 

segurança e facilitando a recuperação. A pessoa estomizada tem dúvidas e medos 

que precisam ser solucionados, para tanto, é de fundamental importância o apoio de 

profissionais, familiares e amigos. Segundo Kretschmer (1980), quase todos os 

pacientes com estoma percebem uma queda na autoestima e o prestígio afetado na 

sociedade. A reação da família pode reforçar esse sentimento ou minimizá-lo. Sem a 

ajuda da família, as probabilidades de uma boa reabilitação diminuem.  

A aceitação da sua condição de estomizado, segundo Carvalheira (2004), é 

um processo lento e conquistado no dia-a-dia. É necessário muito tempo para que a 

pessoa comece a entender seu estoma, a cuidar dele e a perceber que poderá 

realizar as mesmas atividades que praticava antes da cirurgia, pois tudo depende 

das condições físicas e do bem-estar individual, e não do estoma. Conforme relata 

Boog e Ceolim (1994), um ser humano é um ser social que está em constante ação 

e interação com outros indivíduos, atividades que devem ser retomadas após a 

cirurgia de estomia, assim que suas condições físicas permitirem, tendo o dever de 

sentir-se saudável, com direito à cidadania, sem ser discriminado pela sociedade. O 

estomizado deve ser tratado de forma igualitária perante a sociedade e deve ter o 

direito de se sentir incluído, até mesmo na moda.  

Como o presente trabalho pretende desenvolver, após a adaptação do 

método, produtos de moda para mulheres estomizadas, no segmento moda praia, a 

próxima seção aborda, de maneia geral, a relação da mulher estomizada com a 

moda e apresenta os produtos de moda praia existentes para esse nicho.  
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2.1.6 A moda e a mulher estomizada 

A moda, de acordo com Moura (2008), é uma importante área de produção e 

expressão da cultura contemporânea, que apresenta tanto os reflexos e referências 

da sociedade, quanto dos usos e costumes do cotidiano. É um fenômeno 

sociocultural que está sempre em mudança e, assim como outros processos 

culturais, constrói identidades individuais e grupais, cria códigos e produz 

significados. De uma maneira macro, segundo Miranda (1998), a moda afeta muitas 

pessoas simultaneamente, mas, por outro lado, ela exerce um efeito pessoal no 

comportamento individual.  

De acordo com Winter e Moraes (2013), o corpo, a moda e a beleza se 

relacionam, onde o corpo é responsável por transmitir significados e a moda por ser 

um instrumento nessa transmissão, buscando atingir o objetivo que é a beleza. 

Dessa forma, a moda tem ligação direta com o prazer de ver e de ser visto, cujo 

prazer de ser visto abriga aspectos da psicologia humana, fazendo com que a moda 

opere no inconsciente. Assim, o fato de uma pessoa não encontrar roupas ideais 

para si, pode causar efeitos psicológicos, devido a essa relação com o inconsciente. 

E, apesar da infinidade de produtos de moda disponíveis no mercado, esse fato é 

recorrente. 

Ergonomicamente, o corpo humano é o ponto de partida para o correto 

dimensionamento de um produto, com a previsão de que há semelhanças em forma 

e tamanho, mas nunca igualitários. A partir da produção industrial, houve a 

necessidade de estabelecer padrões nas formas e medidas, visando sintetizar as 

variações individuais (MARTINS, 2008). Além de padrões de medidas, houve o 

surgimento do padrão de beleza, onde a indústria e a mídia passaram a exercer 

influências, principalmente sobre o corpo da mulher.  

Segundo Winter e Moraes (2013), uma atitude importante e preocupante que 

este controle gera é exclusão do corpo que foge do padrão socialmente aceito, que 

faz com que haja a diminuição do autoconceito. Quando as mulheres são expostas 

às imagens que se encaixam no padrão de beleza atual, aceito e propagado pela 

mídia, recebem a mensagem de como devem parecer para serem julgadas 

atraentes. Ao ver essas imagens, elas frequentemente percebem uma desconexão 

significativa entre sua própria atratividade e a das modelos, gerando a insatisfação. 

Conforme Laus (2012, p. 18), 
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particularmente no Brasil, estudos demonstram que a insatisfação acomete 
cerca de 60% a 83% das crianças [...], 60% a 80% dos adolescentes [...], 
60% a 87% dos adultos [...] e 55 a 73% dos idosos [...]. É consenso entre os 
pesquisadores que o sexo feminino é mais insatisfeito. 

A imagem do corpo brasileiro, erótico e exótico, é uma face da identidade 

brasileira, gerando uma série de estereótipos, sobretudo internacionalmente. Essas 

propriedades eróticas, de acordo com Leitão (2011), não residem na “nudez natural”, 

e sim no “desnudamento”. Embora o “nu” e o “vestido” estejam em categorias 

contrárias, não são exclusivos. A própria roupa de praia, por vezes se encontra, 

dependendo da situação social, mais próxima de um que de outro. O biquíni, por 

exemplo, pode ser um elemento que se acrescenta ao corpo, justamente para 

chamar a atenção para seu desnudamento. Ele sinaliza (cobrindo ou descobrindo) 

as partes do corpo feminino de natureza sexual.  

Assim, a percepção e a concepção que se têm, em geral, sobre o próprio 

corpo, influenciam também os comportamentos de diversas formas (WINTER; 

MORAES, 2013). Como é perceptível, muitas questões relacionadas à imagem 

corporal e à alteração da estética surgem antes mesmo da mutilação cirúrgica para 

a confecção de um estoma. Quando é realizado o procedimento cirúrgico, o caso é 

agravado pela mudança física, e assim, a autoimagem corporal deve ser ajustada a 

essa nova situação. As mulheres estomizadas acabam experimentando a sensação 

de um corpo mutilado, onde o estigma é um atributo que produz um amplo 

descrédito na vida do sujeito. Consequentemente surgem sentimentos de tristeza, 

estranheza e preocupação com a evolução do seu pós-operatório, como 

anteriormente constatado. 

Os padrões que a mulher estomizada incorporou da sociedade, ao longo da 

sua vida, tornam-na fragilizada ao que os outros veem como seu defeito. Essa 

preocupação com a imagem corporal induz à procura de soluções para cobrir o 

corpo, como vestimentas ou disfarces para esconder a bolsa coletora, 

principalmente em momentos de exposição corporal pública, em que a bolsa 

coletora estará aparente.  

Essa preocupação pôde ser confirmada em pesquisa anterior13, realizada no 

ano de 2013, onde dezoito mulheres foram questionadas sobre produtos específicos 

________________ 

13
 COLLET, Jessica Andressa. Moda inclusiva: projeto de coleção de lingeries para portadores de 
estoma. 2013. 171 f. Monografia (Conclusão do Curso de Moda) - Feevale, Novo Hamburgo-RS, 
2013 Disponível em : <http://biblioteca.feevale.br/Monografia/MonografiaJessicaCollet.pdf>. 
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de moda. Das dezoito mulheres estomizadas que responderam ao questionário, 

todas relataram que gostariam de ter acesso a produtos de moda especiais e 

descreveram as dificuldades em se encontrar produtos no segmento moda praia. 

Ainda de acordo com a pesquisa, apenas duas respondentes já haviam utilizado 

algum produto de moda especial para estomizadas, e ambas expuseram que esses 

produtos foram confeccionados de forma caseira, o que demonstrou, dentre tantos 

fatores, a falta de produtos no mercado. 

Visando suprir essa falta, o presente trabalho surgiu inicialmente com a 

intenção de desenvolver produtos de moda para mulheres estomizadas brasileiras, 

no segmento moda praia. Mas para que o desenvolvimento desses produtos 

pudesse atender o objetivo, tornou-se primordial a adoção de um método eficaz de 

projeto. Nessa linha de pensamento, a próxima sessão foi destinada à apresentação 

de métodos de design e de moda, para traçar, posteriormente, o mais adequado 

para a intenção da pesquisa. 

 

2.2 Métodos projetuais 

De acordo com Back et al. (2008), a produção de utensílios acontece desde 

os primórdios da criação humana, mas o estudo do processo de projeto de produtos, 

de maneira sistemática, só ocorreu a partir da década de 1960. E foi somente a 

partir de 1980, com a globalização, que a atividade de desenvolvimento de produtos 

passou a ter sua devida importância. Isto é explicável pelo fato de que, com a 

globalização da economia, os produtos passaram a ser competitivos, sendo exigidos 

com elevada qualidade pelo mercado. No Brasil, somente a partir da década de 

1990, quando houve a abertura da economia brasileira, os profissionais com 

competências em desenvolvimento de produto passaram a ser requisitados.  

Antes, a indústria brasileira pouco inovava em seus produtos, e o que mais 
funcionava era a adaptação de produtos do exterior, tanto por empresas 
nacionais quanto por internacionais, usando para essa prática um nome 
mais sofisticado, o de engenharia reversa (BACK et al., 2008, p. 9). 

A partir de então, foram dados novos enfoques ao desenvolvimento de 

produtos, através da compreensão de que a qualidade, a competitividade, o custo e 

a redução do tempo de lançamento podem ser alcançados no projeto. Assim, para 
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se desenvolver um produto com eficiência e eficácia, constatou-se que era 

necessário saber “o que fazer, para quem fazer, quando fazer, com que fazer e 

como fazer”, sendo essa organização de conhecimentos, métodos e ferramentas 

denominada por metodologia de projeto (BACK et al., 2008, p. 7).  

A definição etimológica do termo “metodologia”, conforme Prodanov e Freitas 

(2013) provém dos vocábulos gregos “meta” (ao largo), “odos” (caminho) e “logos” 

(estudo), sendo compreendida como uma disciplina que estuda, compreende e 

avalia os métodos disponíveis para a realização de um projeto ou de uma pesquisa. 

Já o método projetual, de acordo com Munari (1998, p. 20), é “uma série de 

operações necessárias, dispostas por ordem lógica, ditada pela experiência. O seu 

objetivo é o de se atingir o melhor resultado com o menor esforço”.  Desse modo, 

compreende-se que o método é um conjunto de procedimentos, adaptável conforme 

as necessidades do profissional, para que se tenha um melhor aproveitamento em 

cada etapa, desempenhando menos energia para isso.  

Segundo Bonsiepe (1984), as técnicas projetuais têm certa probabilidade de 

sucesso, mas não garantem a certeza de um determinado resultado. Existem 

variáveis que interferem no projeto, mas, sobretudo, o resultado dependerá do 

designer, que estará no comando do processo, gerenciando e controlando as 

situações geradas durante o processo de design. Ainda assim, o uso dos métodos 

projetuais, por parte dos profissionais em design, é de extrema importância para 

uma melhor organização das etapas de desenvolvimento de um projeto, não apenas 

para proporcionar um melhor aproveitamento do tempo, mas também, para auxiliar o 

projetista na constatação de eventuais problemas e questões importantes 

antecipadamente e para possibilitar soluções práticas, rápidas e funcionais (WOLFF; 

KUNZLER, 2010). 

Conforme Munari (1998), a existência de um método é importante, pois, 

graças a ele, o profissional pode realizar o projeto sem perda de tempo ou 

improvisação na criatividade. Um designer criativo deve utilizar o método a seu 

favor, empregando essa ferramenta como uma distinção da qualificação profissional 

e usufruindo da possibilidade de modificações para a melhoria do processo.  

O processo de design, segundo Löbach (2001, p. 141), “é tanto um processo 

criativo como um processo de solução de problemas”. Deste modo, o trabalho do 

designer consiste em descobrir uma solução criativa e eficaz para o problema, 

concretizada em um projeto e dotada de características que possam satisfazer as 
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necessidades dos usuários. “O objetivo da definição do problema consiste em listar 

os requisitos funcionais e os parâmetros condicionantes [...], incluindo uma 

estimativa de tempo para as diversas etapas e dos recursos humanos necessários” 

(BONSIEPE, 1984, p. 43). Assim, no projeto, o uso de algum método possibilita 

nortear a solução a ser encontrada.  

De acordo com Fornasier, Martins e Demarchi (2008), a área do design de 

moda, em comparação às demais áreas do design, principalmente no Brasil, 

demonstra-se desfavorável ao uso de métodos. Mesmo com a importância das 

metodologias de projeto para o produto de moda, a área é muito carente nesses 

estudos. Reiterando o fator carência de estudos sobre metodologias no 

desenvolvimento de produtos de moda, cita-se a pesquisa de Sandra Regina Rech, 

no ano de 2001, como pioneira na problemática da moda no Brasil, sob a 

perspectiva da criação e do desenvolvimento de produtos. Até esse momento a 

bibliografia existente era, segundo Rech (2001, p. 13), “inexpressiva e carente de 

comprovação científica”, pois era comum encontrar apenas: materiais técnicos de 

modelagem, costura e confecção; guias práticos de como se vestir conforme as 

últimas tendências de moda; manuais empíricos de desenvolvimento de coleções; 

ou biografias de estilistas famosos. Atualmente algumas bibliografias com o enfoque 

metodológico vêm sendo publicadas, tais como as obras de Rech (2002), Jones 

(2005), Treptow (2007), Sorger e Udale (2009) e Frings (2012). 

A necessidade de estudos sobre metodologias da moda foi gerada 

principalmente pela mudança cultural, que substituiu a arte da cópia pela inovação. 

Atualmente os produtos de moda requerem diferenciação. Nesse contexto, 

deflagrou-se a demanda por criadores que possuíssem uma visão abrangente. 

Antes, a maioria das empresas não via a necessidade de criadores sendo capazes 

de perceber e articular as questões mercadológicas, técnico-produtivas e 

socioculturais envolvidas na elaboração de produtos de moda (SANCHES, 2008). 

Hoje, para se realizar um projeto dedicado ao vestuário, deve se pensar de 

maneira transversal, analisando-se os processos projetuais que geram a intenção de 

criação (CONTI, 2008). Isso poderia ser facilitado através do uso de métodos de 

design. Porém, de acordo com Sanches (2008, p. 290),  

“o desenvolvimento de produtos de moda, sob a ótica das metodologias de 
design, ainda é pouco explorada pelos gestores empresariais e, até mesmo, 
pelas escolas que formam os profissionais da área”. 
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Também se ressalta que alunos e profissionais de moda são mais resistentes 

ao uso do método do que os que atuam nas outras habilitações da profissão. O 

distanciamento entre design e moda, provocado por este fato, tem consequências 

indesejadas para o design, segundo Wolff e Kunzler (2010, p. 2), em quatro 

dimensões:  

a) banaliza a área de moda, afastando os profissionais da origem do design;  

b) prejudica o aluno, uma vez que este posicionamento pode não prepará-lo 

devidamente para a atividade projetual;  

c) fragiliza o projeto, já que este pode não estar devidamente fundamentado, 

causando problemas de produção e de qualidade do produto;   

d) impede a integração do design à estratégia da empresa, prejudicando a 

gestão de design. 

Através dessas considerações, observou-se que o estudo dos métodos 

projetuais é um campo relativamente novo para a área de moda, mas de 

comprovada importância, sendo um caminho promissor se forem levados em 

consideração os princípios do design. Também se percebeu que há um grande 

número disponível de métodos de projeto no design de produto em relação à área 

da moda. Esta diferença foi percebida através de pesquisas anteriores, podendo 

citar como exemplo os estudos realizados por: Camargo (2012), Montemezzo 

(2003), Fornasier, Martins e Demarchi (2008), Wolff e Kunzler (2010), Sanches 

(2008) e Rech (2001). 

Outro fator que levou a autora deste trabalho a buscar embasamento em 

métodos de design, aliados aos de moda, foi a constatação de que a proposta parte 

de uma necessidade do usuário e de uma problemática definida, bem como o 

processo de design o faz. Normalmente, o método de moda inicia diretamente pela 

pesquisa de tendências e definição do tema e das quantidades, sem considerar a 

necessidade do usuário ou, ainda, sem constatar um problema. 

Assim, para desenvolver esta pesquisa foram utilizadas metodologias de 

projeto de produto, aliadas às metodologias de desenvolvimento de coleção de 

moda. Este conjunto foi obtido a partir da revisão das propostas dos métodos de 

design de produto de: Munari (1998), Baxter (2001), Löbach (2001) e IDEO (2011); e 

dos métodos de moda de: Rech (2002), Treptow (2007) e Frings. A intenção foi 

traçar uma forma adaptada para o desenvolvimento de produtos de moda, que 
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levem em consideração os requisitos do usuário, assim como é constatado nos 

metodologias de design de produtos. Nas próximas seções o método de cada autor 

será devidamente abordado, para servir de aporte teórico para a adaptação do 

método de pesquisa.  

 

2.2.1 Métodos do design de produtos 

Conforme abordado anteriormente, nos projetos de design de produto 

diversos são os métodos disponíveis para guiar o designer. Autores como Munari 

(1998), Baxter (2001), Löbach (2001) e IDEO (2011) propõem etapas do processo 

de design que podem ser seguidas para um melhor aproveitamento do projeto e 

melhor desempenho do produto final. A seguir, cada um desses autores terá a sua 

obra estudada separadamente. 

2.2.1.1 O processo de projeto segundo Bruno Munari (1998) 

A metodologia de projeto trabalhada por Bruno Munari (1998) é apresentada 

no livro “Das coisas nascem coisas”, que apresenta técnicas de projeto para a 

resolução de problemas, muitas vezes, através de exemplos. O autor inicia seu 

raciocínio definindo o método projetual como “uma série de operações necessárias, 

dispostas por ordem lógica, ditada pela experiência” (MUNARI, 1998, p. 20), e 

também, relacionando-o a uma receita de culinária.  

Segundo ele, o método do projeto não é algo estabelecido, o designer tem a 

liberdade de aprimorar o processo de acordo com a sua necessidade. Para que isso 

aconteça, vai depender da criatividade do projetista, que ao utilizar o método, tem a 

visão do que se pode melhorar para a execução do seu projeto. Ele defende o uso 

do método no campo do design e afirma que usar a criatividade não significa 

improvisação sem método. 

[...] não se deve projectar sem um método, pensar de forma artística 
procurando logo a solução, sem se ter feito uma pesquisa para se 
documentar acerca do que já foi feito de semelhante ao que se quer 
projectar; sem saber que materiais utilizar para a construção, sem ter 
precisado bem a sua exacta função (MUNARI, 1998, p. 21). 
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Munari (1998) apresenta o problema de design como resultante de uma 

necessidade, cuja solução melhora a qualidade de vida. E essa solução é obtida 

pela utilização do método, que segue o esquema visualizado na figura 6.  

Figura 6 – Método de Munari 

 

Fonte: Adaptado de Munari (MUNARI, 1998, p. 65) 

Assim, se visualiza que a primeira etapa condiz à definição do problema. 

Posteriormente, se deve definir qual tipo de solução se quer atingir, que podem ser: 

provisória ou definitiva, comercial, que dure no tempo, tecnicamente sofisticada ou 

simples e econômica. Ainda em relação ao problema, deve-se dividi-lo em 

componentes. Essa divisão é pertinente para a criatividade, na resolução dos 

subproblemas, para torna-los menos complexos. Então são recolhidos os dados 

pertinentes ao problema e seus componentes, para no futuro serem analisados.  

Quando os dados foram analisados, o designer deve utilizar a criatividade 

para a visualização de todas as operações necessárias para a solução do problema. 

A criatividade recolhe também as possiblidades de materiais e tecnologia à 

disposição do projeto, bem como da experimentação deles. Da experimentação dos 

materiais e instrumentos, podem surgir esboços, desenhos e modelos do que 

poderá ser eventualmente a solução do problema. Estes modelos são verificados e 

modificados sempre que houver necessidade. Por fim, são realizados desenhos 

construtivos, com as medidas precisas e todas as indicações necessárias para a 

realização do protótipo. 

O método de Munari (1998) é apresentado como um processo incompleto e 

não fixo, provindo da experiência do autor. Segundo ele, é um caminho longo a ser 

seguido, onde a solução não é encontrada rapidamente, sendo trabalhada em cada 
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passo necessário para o desenvolvimento do problema, para, assim, se chegar ao 

melhor resultado. 

2.2.1.2 O processo de projeto segundo Mike Baxter (2001) 

O método de Mike Baxter (2001) está compreendido no livro “Projeto de 

produto: Guia prático para o design de novos produtos”, que apresenta o processo 

de desenvolvimento de projeto, não apenas sob o aspecto visual, mas incluindo 

também o projeto para a fabricação, para as necessidades do mercado, para a 

redução de custos, para a confiabilidade e para as preocupações ecológicas.  

Segundo Baxter (2001, p. 15), a organização das atividades de projeto (figura 

7) é sempre complexa. As atividades para o desenvolvimento de um produto, 

relativamente simples, podem ser classificadas em quatro etapas: a primeira começa 

assim que for dada a partida do processo de desenvolvimento, explorando algumas 

ideias para um primeiro teste de mercado; a segunda etapa inclui a especificação da 

oportunidade, especificação do projeto e volta-se para o projeto conceitual, para 

selecionar o melhor conceito; na terceira etapa o conceito selecionado é submetido 

a um segundo teste de mercado, se o novo teste também for satisfatório, deverão 

ser iniciadas as atividades de configuração do produto; já a quarta etapa está 

relacionada aos desenhos detalhados do produto e seus componentes, desenhos 

para a fabricação e a construção do protótipo, onde a aprovação do protótipo 

encerra o processo de desenvolvimento do produto.  

Ainda, de acordo com Baxter (2001, p. 15), “[...] as atividades de projeto não 

seguem uma linha reta, mas são marcadas por avanços e retornos, pois uma 

decisão tomada numa determinada etapa pode afetar a alternativa anteriormente 

adotada”. Assim, o desenvolvimento do produto pode ser considerado um processo 

estruturado, onde cada etapa desse processo compreende um ciclo de geração de 

ideias, seguido de uma seleção das mesmas, podendo o designer omitir algumas 

etapas, ou repeti-las. O processo decisório das atividades de projeto é estruturado, 

mas nada indica que as atividades geradoras dessas decisões também devam 

seguir a mesma estrutura. 
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Figura 7 – Atividades de desenvolvimento de produto 

 

Fonte: Baxter (2001, p. 16) 

O autor descreve o desenvolvimento de novos produtos como uma atividade 

importante e arriscada, apresentando o Funil de Decisões como uma ferramenta de 

auxílio para visualizar as variações de risco e incerteza e para a tomada de 

decisões. A figura 8 apresenta o Funil de Decisões, onde as formas retangulares e 

sombreadas representam as alternativas, e as formas arredondadas representam as 

decisões. 
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Figura 8 – Funil de decisões de Mike Baxter 

 

Fonte: Baxter (2001, p. 9) 

Baxter (2001) apresenta a metodologia criativa que é dividida em quatro 

fases: preparação, geração de ideias, seleção de ideias e revisão do processo 

criativo. O autor também divide o desenvolvimento de novos produtos em quatro 

fases, que compreendem: viabilidade e especificação; projeto e desenvolvimento; 

engenharia e produção; fabricação e vendas. Na fase de projeto e desenvolvimento 

é que estão as etapas de projeto conceitual, projeto da configuração e projeto 

detalhado (conforme se visualiza no Quadro 3), onde o autor produz princípios de 

projeto para o novo produto. Em cada uma dessas etapas do processo de projeto 

“pensa-se na forma e nos detalhes do projeto, que podem ser modificados, à medida 

em que os aspectos mais específicos do projeto forem melhor definidos” (BAXTER, 

2001, p. 222). 

Quadro 3 – Etapas do processo de projeto 

Etapa do de-
senvolvimento 

Elementos do projeto Resultado de 
cada etapa 

Nível de 
apresentação 

Projeto 
conceitual 

Princípios de projeto para o produto como 
um todo. 

Ideias preliminares sobre a configuração 
do produto como um todo. 

Princípios do 
projeto 

Suficientes para 
definir a 
oportunidade de 
projeto 

Projeto da 
configuração 

Princípios de projeto para os 
componentes. 

Projetos de configuração para os 

Construção do 
protótipo 

Suficiente para 
verificar a 
adequação aos 
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componentes. 

Ideias preliminares sobre projetos 
detalhados dos componentes. 

objetivos e 
possibilidades de 
fabricação 

Projeto 
detalhado 

Princípios de projeto para detalhamento 
dos componentes. 

Projeto detalhado de todos os 
componentes. 

Especificação 
completa do 
produto 

Suficiente para a 
fabricação 

Fonte: Adaptado de Baxter (2001). 

No projeto conceitual, acontece a geração do maior número possível de 

conceitos e a seleção do melhor deles. É uma etapa que demanda muita 

criatividade, se propondo a desenvolver as linhas básicas da forma e da função do 

produto. O projeto conceitual só pode ser considerado terminado quando se chega a 

um conjunto de princípios funcionais e de estilo para o produto como um todo, 

apresentando como os produtos atenderão às necessidades dos consumidores e se 

diferenciarão dos concorrentes. 

O projeto da configuração começa com a divisão dos componentes para a 

fabricação. Isso é conhecido como arquitetura do produto, e é estudada no nível 

conceitual, usando as mesmas técnicas do projeto conceitual. A seguir, pensa-se 

como cada componente poderá ser fabricado. Ao fazer isso, o projeto de 

configuração examina as ideias preliminares do projeto detalhado. Isso inclui o 

material e processos de fabricação para a produção dos componentes. A 

configuração do projeto trabalha em cima do conceito selecionado e determina como 

será feito e chega até o protótipo do produto. Já o projeto detalhado examina os 

princípios para o detalhamento de cada componente. São preparados os desenhos 

técnicos e as especificações completas de materiais e processo de fabricação, 

suficientes para a produção industrial do produto.  

Baxter (2001) também apresenta 34 ferramentas para auxiliar todo o processo 

(ver Quadro 4). Durante a sua obra o autor procura trabalhar o desenvolvimento de 

produtos voltado para o consumidor, onde o sucesso ou fracasso de um novo 

produto acaba dependendo dos elementos: facilidade de produção, aceitação dos 

distribuidores, simpatia dos consumidores, confiabilidade e durabilidade do produto. 
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Quadro 4 – Ferramentas disponíveis por Baxter (2001) 

Etapas do 
desenvolvimento 

Ferramentas 

Planejamento do 
produto 

 Conceitos-chaves do 
desenvolvimento de produto 

 Conceitos-chaves do estilo 
 Etapas da criatividade 
 Brainstorming  
 Sinética 
 Brainwriting  
 Análise paramétrica 
 Análise do problema 
 Anotações coletivas 
 Análise morfológica 
 MESCRAI 
 Analogias  
 Votação  
 Clichês e provérbios 
 Avaliação FISP 

 Conceitos-chaves sobre 
planejamento estratégico 

 Análise FFOA 
 Análise PEST 
 Painel de consumidores 
 Análise da maturidade do 

produto 
 Análise dos concorrentes 
 Auditoria do risco de produtos 
 A equipe de projeto 
 Conceitos-chaves da 

especificação da oportunidade 
 O método Delphi 
 Pesquisa das necessidades de 

mercado 
 Especificação da oportunidade 

Projeto conceitual 

 Conceitos-chaves do projeto 
conceitual 

 Análise das funções do produto 
 Análise do ciclo de vida do 

produto 

 Conceitos-chaves do 
planejamento do produto 

 Especificação do projeto 

Projeto da configu-
ração e detalhado 

 Conceitos-chaves da configuração 
 Análise das falhas 

Fonte: Adaptado de Baxter (2001). 

2.2.1.3 O processo de projeto segundo Bernd Löbach (2001) 

O método clássico de Bernd Löbach (2001) pode ser visualizado no livro 

“Design Industrial: bases para a configuração dos produtos industriais”. Na sua obra, 

Löbach (2001) apresenta todas as dimensões do Design Industrial, desde suas 

definições, configurações e funções, até as relações do objeto com o designer. 

Essas relações, que podem ser constatadas na figura 9, Löbach (2001, p. 15) define 

como “processo de design, no qual se representa a ideia da satisfação de uma 

necessidade na forma de um produto industrial”. O processo de design, fruto das 

relações entre designer e objeto, de acordo com Löbach (2001, p. 141), “é tanto um 

processo criativo como um processo de solução de problemas”, onde o trabalho do 

designer consiste em encontrar uma solução para um problema, concretizada em 

um projeto e incorporando as características que possam satisfazer as necessidades 

humanas, de forma duradoura. 
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Figura 9 – O processo do design 

 

Fonte: Löbach (2001, p. 16) 

Assim, Löbach divide e esquematiza o processo de design e suas etapas 

através do Quadro 5. Como se pode visualizar, Löbach divide seu processo em 

quatro grandes fases: fase de preparação, geração, avaliação e fase da realização. 

Estas, por sua vez, se subdividem em: análise do problema, alternativa do problema, 

avaliação das alternativas do problema e realização da solução dos problemas. Para 

cada uma destas etapas o autor propõe uma série de atividades. A descoberta de 

um problema constitui o ponto de partida para o processo de design de Löbach. 

Quando há o conhecimento de um problema e intenção de solucioná-lo, segue-se a 

análise do mesmo. Por meio da coleta dos conhecimentos, se tem uma visão global 

do problema. Depois da primeira fase do processo, onde se analisa o problema e 

seu entorno, a segunda fase é destinada à geração das alternativas para o mesmo, 

a fase da produção de ideias baseadas nas análises realizadas, onde se deve gerar 

a maior quantidade possível ele alternativas. Entre as alternativas elaboradas pode-

se encontrar a solução mais plausível. O último passo do processo de design é a 

materialização da alternativa escolhida. Ela deve ser revista mais uma vez, retocada 

e aperfeiçoada. Muitas vezes, ela não é nenhuma das alternativas, isoladamente, 

mas uma combinação das características encontradas em várias alternativas. A 

melhor alternativa apresentada se converte em um protótipo. 
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Quadro 5 – Processo de Design de Löbach 

Processo 

Criativo 

Processo de Solução do 

problema 
Processo de design 

1. Fase de 

preparação 

Análise do problema 

Conhecimento do problema 

Coleta de informações 

Análise das informações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição do problema, 

clarificação do problema, 

definição de objetivos 

Análise do problema de design 

Análise da necessidade 

Análise da relação social (homem-produto) 

Análise da relação com ambiente (produto-ambiente) 

Desenvolvimento histórico 

Análise do mercado 

Análise da função (funções práticas) 

Análise estrutural (estrutura da construção) 

Análise da configuração (funções estéticas) 

Análise de materiais e processos de fabricação 

Patentes, legislação e normas 

Análise de sistema de produto (produto-produto) 

Distribuição, montagem, serviço a clientes, 

manutenção 

Descrição das características do novo produto 

Exigências para com o novo produto 

2. Fase da 

geração 

Alternativas do problema 

Escolha dos métodos de 

solucionar problemas, produção 

de ideias, geração de alternativas 

Alternativas de design 

Conceitos do design 

Alternativas de solução 

Esboços de ideias 

Modelos 

3. Fase da 

avaliação 

Avaliação das alternativas 

do problema 

Exame das alternativas, processo 

de seleção 

Processo de avaliação 

Avaliação das alternativas de design 

Escolha da melhor solução 

Incorporação das características ao novo produto 

4. Fase da 

realização 

Realização da solução do 

problema 

Realização da solução do 

problema 

Nova avaliação da solução 

Solução de design 

Projeto mecânico 

Projeto estrutural 

Configuração dos detalhes 

Desenvolvimento de modelos 

Desenhos técnicos e de representação 

Documentação do projeto, relatórios 

Fonte: Löbach (2001, p. 142) 

De acordo com Löbach (2001), o processo de design pode se desenvolver de 

forma complexa (dependendo da magnitude do problema), isso acaba justificando 

essa divisão, embora as fases nunca sejam exatamente separáveis no caso real. 

Elas se entrelaçam umas às outras, com avanços e retrocessos. 

2.2.1.4 O método Human-centered design da IDEO (2011) 

Human-Centered Design (em português, Design Centrado no Ser Humano), 

de acordo com a empresa IDEO (2011), é um processo empregado há décadas na 
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criação de novas soluções, principalmente para empresas multinacionais. O uso do 

referido método permitiu a criação de inovações que colaboraram para melhorar a 

vida de milhões de pessoas, como o computador de baixo custo para o grupo 

Positivo, a estratégia de crescimento das Havaianas e o Sistema Para Doação de 

Sangue da Cruz Vermelha. 

Conforme Krippendorff (2000b, p. 3), o enfoque no ser humano surgiu através 

da mudança de paradigma de produtos para “bens”, “informações”, “identidades”, 

“aparências”, “moda”, “marcas”, enfim. Essa mudança instigou os designers na 

percepção de que esses bens intangíveis eram práticas sociais, símbolos e 

preferências, e não apenas coisas; devendo ser projetados para os compradores, os 

consumidores ou o público. Assim, houve uma distinção clara entre design centrado 

no ser humano, que se preocupa com a maneira dos indivíduos verem, 

interpretarem e viverem com artefatos; de design centrado no objeto, que ignora as 

qualidades humanas em favor de critérios objetivos mensuráveis sem envolvimento 

humano (por exemplo, a funcionalidade, o custo, o esforço, a durabilidade, ou 

mesmo, a estética formal). 

O design centrado no objeto foi resultante da era industrial (1750-1950), da 

produção em série e dos lucros de um mercado em expansão. Nesse contexto, a 

indústria tinha como objetivo principal a produção dos bens materiais que eram 

vendidos para acúmulo de capital através da geração de lucro. Assim, as pessoas 

para os quais os bens materiais eram projetados, desenvolvidos e produzidos 

acabavam, muitas vezes, em segundo plano. De acordo com Krippendorff (2000a), a 

partir das décadas de 70 e 80 as interfaces decompuseram os artefatos em 

sequências interativas, proporcionando ao design um foco totalmente novo. 

Juntamente, a complexidade das relações existentes entre os bens materiais e as 

pessoas desarticulou os instrumentos que orientam os processos de concepção e 

produção dos bens materiais. Isso significa dizer que a abordagem projetual de 

concepção de bens industriais de maneira objetiva e linear já não era mais garantia 

de sucesso para o modo de produção de uma empresa, nem mesmo atendia às 

expectativas das pessoas. A semântica do produto esclareceu sobre a maneira de 

como os indivíduos lidam com os artefatos, provando que a tangibilidade destes é 

insignificante se comparada ao fato de que os artefatos acontecem dentro de 

composições sensoriais e motoras, não existindo fora do envolvimento humano.  
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Dessa forma, surgiu a percepção do Design Centrado no Ser Humano, que 

segundo Giacomin (2012), possui suas raízes em áreas como: ergonomia, ciência 

da computação e inteligência artificial. Norman e Verganti (2013) o definem como 

uma filosofia que adota inicialmente a inovação através da aproximação dos 

usuários e da observação de suas atividades, onde os componentes críticos de HCD 

se concentram em duas etapas: primeiramente na análise das necessidades do 

usuário e, na procura por tecnologias (ou métodos) que podem melhor satisfazê-las; 

e em seguida, no processo iterativo e cíclico de prototipagem rápida e de testes. 

Assim, atualmente algumas ferramentas de design centrado no ser humano 

se baseiam no uso de técnicas que comunicam, interagem, simpatizam e estimulam 

as pessoas envolvidas, obtendo uma compreensão de suas necessidades, desejos 

e experiências. Praticado em sua forma mais básica, o Design Centrado no Ser 

Humano conduz a produtos, sistemas e serviços que são intuitivos – física, 

perceptiva, cognitiva e emocionalmente (GIACOMIN, 2012).  

De acordo com Chaves, Bittencourt e Taralli (2013), além dos pesquisadores 

que cooperam na fundamentação e no conhecimento sobre o HCD, a empresa 

americana IDEO contribui na divulgação de informações sobre o assunto ao utilizar 

a abordagem do Design Centrado no Ser Humano para ajudar organizações 

públicas e privadas a crescerem e a inovar. A empresa é mundialmente conhecida 

por utilizar a metodologia centrada no ser humano com seus clientes e por difundir 

suas práticas através de publicações. Entre tais publicações, destaca-se o 

livro/manual denominado “Human-Centered Design: kit de ferramentas”, onde consta 

uma compilação das ferramentas e dos métodos aplicados pela empresa para 

possibilitar a propagação das práticas utilizadas pelas equipes da empresa. 

Segundo a empresa IDEO (2011, p. 3), os objetivos do livro/manual se concentram 

em: ajudar demais organizações a se relacionar melhor com as pessoas às quais 

serve; transformar dados em ideias implementáveis; facilitar a identificação de novas 

oportunidades; e aumentar a velocidade e eficácia na criação de novas soluções. 

Para a presente pesquisa, utilizou-se como referência a metodologia da IDEO 

presente no referido livro/manual, para constituir um dos métodos de design 

abordados.  

O manual inicia apresentando, de forma resumida, as três lentes do HCD, que 

metaforicamente representam lentes pelas quais o designer deve visualizar e 

examinar as soluções (Figura 10). A primeira lente deve ser utilizada para examinar 
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os Desejos das pessoas para as quais se está criando a solução, procurando ouvir e 

entender o que elas querem. Durante as várias etapas do processo de design, deve-

se enxergar o mundo através desta lente. Uma vez identificado qual é o desejo do 

usuário, começa-se a examinar as soluções através das lentes da praticabilidade (o 

que é possível técnica e organizacionalmente) e da viabilidade (o que é viável 

financeiramente), que são utilizadas nas fases finais do processo. 

Figura 10 – As três lentes do HCD 

 

Fonte: IDEO (2011, p. 6) 

Após as lentes que devem ser consideradas para obter as soluções, são 

apresentadas três etapas do processo de estratégia do HCD. São elas: Ouvir (Hear), 

Criar (Create) e Implementar (Deliver). Durante a fase “Ouvir” são coletadas histórias 

e inspirações nas pessoas, conduzindo pesquisas de campo. Na fase “Criar” o 

trabalho deve ser em seminários para traduzir em estruturas, oportunidades, 

soluções e protótipos o que se ouviu dos usuários. Enquanto que a fase 

“Implementar” é a fase que marca o início da implementação de soluções através de 

um sistema rápido de modelagem de custos e receitas, estimativas de capacitação e 

planejamento de implementação. Durante o processo, o pensamento do designer 

alternará do concreto ao abstrato, identificando temas e oportunidades e, mais tarde, 

retornará ao concreto com soluções e protótipos.  

Para que se pudessem compreender as três etapas do processo, bem como 

visualizar os passos e ferramentas apresentados pelo livro/manual da IDEO, foi 

organizado o Quadro 6, que reuniu a metodologia apresentada na referida 

publicação.  
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Quadro 6 – Método HCD da IDEO 

ETAPA PASSOS FERRAMENTAS 

OUVIR 
 
Os resultados são: 
» histórias das pessoas  
» observações sobre a 
realidade dos membros 
da comunidade 
» entendimento profundo 
das necessidades, 
barreiras e restrições 

Identificar um desafio 
estratégico 

 

Avalie o conhecimento 
preexistente 

 

Identifique pessoas com quem 
conversar 

 

Escolha métodos de pesquisa 

» Entrevistas individuais 
» entrevistas em grupo 
» imersão em contexto 
» auto-documentação 
» descoberta guiada pela comunidade 
» entrevistas com experts 
» buscar inspiração em novos locais 

Desenvolvendo a abordagem de 
entrevista 

» Guia de entrevista 
» conceitos sacrificiais 
» técnicas de entrevista 

Desenvolver um modelo mental 
» A mente de principiante 
» observar vs. Interpretar 

CRIAR 
 
Os resultados são: 
» oportunidades 
» soluções 
» protótipos 

Desenvolvendo a abordagem 
» Co-projeto participativo 
» projeto empático 

Compartilhando histórias  

Identificando padrões 
» Extrair insights principais  
» encontrar temas  
» criar estruturas 

Criando áreas de oportunidade  
Brainstorm de novas soluções  

Transformando idéias em 
realidade 

 

Coletando feedback  

IMPLEMENTAR 
 
Os resultados são: 
» análise de possibilidade 
» análise de viabilidade 
» pipeline de inovação 
» plano de 
implementação 
» plano de aprendizado 

Desenvolvendo um modelo de 
receita sustentável 

 

Identificando capacidades 
necessárias para implementar 
soluções 

 

Planejando um conjunto de 
soluções 

 

Criando um calendário de 
implementação 

 

Planejando mini-pilotos e 
iteração 

 

Criando um plano de 
aprendizado 

» Monitorando indicadores 
» avaliando resultados 

Fonte: Adaptado de IDEO (2011). 

Ainda, concomitante à publicação em estudo, o site da IDEO14 oferece mais 

57 ferramentas para auxiliar durante as etapas mencionadas pelo livro (Quadro 7). 

Dessa forma, o designer pode escolher quais as técnicas que funcionam melhor 

para o seu contexto e situação. 

________________ 

14
 Disponível em: <http://www.designkit.org/methods>. 
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Quadro 7 – Ferramentas recomendadas pela IDEO 

ETAPA FERRAMENTAS 

OUVIR 

Estruturar seu desafio de design Visita guiada 

Recrutar ferramentas Construir uma equipe 

Entrevista Desenhar 

Entrevista de grupo Pares de observação a pares 

Entrevista a especialistas Definir o seu público 

Conversas iniciais Pesquisa secundária 

Inspiração análoga Imersão 

Fichas ordenadas Fluxo de recursos 

Colagem Extremos e objetivo final 

Criar um plano de projeto  

CRIAR 

 

Baixar seus aprendizados Prototipagem rápida 

Regras de Brainstorm Storyboard 

Pacote de ideias Encenação 

Criar um conceito Obter feedback 

Princípios de Design Integrar feedback e iterar 

Criar enquadramentos Obter visual 

Misturas Quadro de modelo de negócios 

Verificar as vísceras Encontrar temas 

Sessão de co-criação Explore seu palpite 

Determinar o que prototipar Criar declarações de intuição 

Compartilhar histórias 

inspiradoras 
Top cinco 

Como nós podemos Brainstorm 

IMPLEMENTAR 

 

Prototipagem ao vivo Medir e avaliar 

Construir parcerias Funcionários do seu projeto 

Pilotar Capacidades em lista rápida 

Roteiro Criar um lançamento 

Receita sustentável Continue recebendo feedback 

Maneiras de aumentar a 

estrutura 
Estratégia de financiamento 

Definir o sucesso  

Fonte: Adaptado de IDEO (2011). 

Observando as explicações e definições dos métodos, percebeu-se que a 

IDEO não possui um único caminho para solucionar os problemas distintos, mas sim 

uma gama de ferramentas para a criação do melhor método a ser utilizado em cada 

cenário. Assim, o método HCD da IDEO se torna um processo composto por 

diversos conjuntos de ferramentas, que oferece técnicas, métodos, dicas e planilhas 
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para guiar o designer por um processo que dá voz a comunidades e permite que os 

seus desejos orientem a criação e implementação de soluções. 

2.2.2 Métodos de moda  

No campo do design de moda, alguns autores passaram a pesquisar sobre os 

métodos voltados ao projeto de produtos de moda. Entre eles, estudaram-se os 

métodos de: Rech (2002), Treptow (2007) e Frings (2012). Através deles 

compreendem-se melhor o ambiente e as etapas projetuais da moda. A seguir tais 

autores serão abordados separadamente. 

2.2.2.1 O método de Sandra Regina Rech (2002) 

O método de Sandra Regina Rech (2002) é apresentado durante o livro 

intitulado por “Moda: por um fio de qualidade”. Este livro foi publicado a partir da 

constatação da carência de estudos que sediassem o processo de criação e 

desenvolvimento do produto de moda. Assim, nessa obra, Rech (2002) apresenta 

um método de desenvolvimento, que está compreendido no Capítulo 4 da obra, 

onde fundamenta seus argumentos principalmente em autores como: Slack (1997), 

Kotler (1999) e Munari (1982). Numa abordagem interdisciplinar e simultânea, as 

fases apontadas por Rech (2002) são: 

a) Geração do conceito: abrange a análise das coleções anteriores, o 

estabelecimento da direção mercadológica da nova coleção e a avaliação 

da dimensão da coleção; 

b) Triagem – nessa fase, o produto é estudado quanto à sua elaboração e à 

sua adequação. Também é efetivada a definição dos temas de moda; 

c) Projeto preliminar – corresponde aos esboços dos modelos e à escolha 

de cores, formas, tecidos, aviamentos, componentes, acessórios e 

etiquetas;  

d) Avaliação e melhoramento – etapa de desenvolvimento do desenho 

técnico, da modelagem e da ficha técnica; 

e) Prototipagem e projeto final – nessa fase, a peça-piloto é desenvolvida, e, 

aprovada ou não. O desenvolvimento da embalagem e a produção de 
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materiais para divulgação (catálogos e fotos) também ocorrem nesta 

etapa final, onde o produto está pronto para seu lançamento no mercado. 

Ainda de acordo com Rech (2002), para a criação de uma coleção, devem ser 

analisados dois quesitos, que devem permear todo o projeto: a elaboração e a 

adequação. Ao analisar um produto quanto à elaboração, evidenciam-se três 

aspectos importantes. O primeiro é o objeto de inspiração, que é necessário para 

aguçar a sensibilidade e a criatividade. O segundo é a contemporaneidade da forma, 

que é a decodificação e a transformação para tornar contemporâneas as formas e 

estilos, onde a atualidade é o principal aspecto a ser considerado. O terceiro é a 

estética, que é a noção do belo quanto ao estilo, às cores, às estampas e aos 

aviamentos. Ao analisar um produto quanto à adequação, considera-se a 

funcionalidade e os aspectos comercial e cultural do produto. Desse modo, uma 

coleção de moda deve estimar as práticas do uso, prever os custos e os preços, e 

considerar o contexto cultural que influencia a escolha de um produto.  

Após tais considerações sobre as análises do produto, Rech (2002) propõe o 

desenvolvimento do projeto de produto de moda, de modo sistematizado e 

fundamentado através das etapas: 

a) Coleta de informações sobre moda – onde se coletam dados referenciais 

de moda (ideias, modelos, tecidos, padronagens, modelagens) que serão 

utilizadas na próxima coleção de moda; 

b) Definição do tema – etapa para definir o conceito geral da coleção, que 

deve refletir a tendência da estação, estar de acordo com a filosofia da 

empresa e atingir as necessidades do consumidor; 

c) Esboços dos modelos – quando o designer gera novos conceitos usando 

ferramentas do desenho (croqui) ou da modelagem (CAD).  

d) Definição dos modelos – fase onde são tomadas as decisões através da 

análise técnica e comercial do produto proposto, na qual se analisa a sua 

coerência com as expectativas dos consumidores e da empresa. Desta 

análise devem participar todos os envolvidos no desenvolvimento do 

produto. 

Em síntese, as etapas mencionadas se relacionam, podendo idealizar um 

único método, conforme se observa no Quadro 8. 
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Quadro 8 – Método de Rech (2002) 

Desenvolvimento de 

Produtos de Moda 
Ações realizadas 

Geração do conceito 

- Análise das coleções anteriores 

- Direcionamento mercadológico 

- Dimensão da coleção 

Triagem 

- Análise quanto à elaboração 

- Análise quanto à adequação 

- Coleta de informações sobre moda 

- Definição do tema 

Projeto preliminar 
- Esboços dos modelos 

- Escolha de materiais 

Avaliação e Melhoramento 

- Desenho técnico 

- Modelagem  

- Ficha técnica 

Prototipagem e Projeto Final 

- Peça-piloto 

- Embalagem 

- Material de divulgação (catálogos e fotos) 

Fonte: adaptado de Rech (2002). 

Ainda, conforme Rech (2002), produtos resultantes de projetos de produtos 

têm um melhor desempenho que aqueles desenvolvidos pelos métodos empíricos e 

são obtidos em um curto espaço de tempo. Outro aspecto relevante para o projeto 

seria a qualidade, que, desde o início do projeto, decorre de algumas variáveis, 

dentre elas: a definição de uma metodologia de desenvolvimento de produto; e a 

pesquisa de tendências de moda, utilizando métodos de desenvolvimento da 

criatividade. A autora argumenta que o principal objetivo do projeto de produtos é 

satisfazer as necessidades e expectativas do consumidor/usuário. Porém, conforme 

visualizado, durante o processo não há qualquer etapa que dê ênfase à pesquisa 

das necessidades do usuário. 

2.2.2.2 O método de Doris Treptow (2007) 

O método de Doris Treptow (2007) está compreendido através das laudas do 

livro sob título “Inventando Moda: planejamento de Coleção”. Entre os três métodos 

de moda levantados pela presente pesquis, o método de Treptow (2007) se 

apresenta similarmente a um passo a passo detalhado. Esta obra é dividida em duas 

partes. A primeira é dedicada à compreensão das definições de moda, de 
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consumidor, de marca, de gestão e de pesquisa. Já a segunda apresenta o 

planejamento de coleção, dividido em 26 capítulos. O planejamento de coleção de 

Treptow (2007) reúne desde a etapa de reunião inicial de planejamento, até a fase 

de reunião de feedback das vendas.  Mas, através das considerações obtidas a 

partir dos estudos sobre os métodos de design15, e da constatação da ausência de 

divisões no método de Treptow (para separar as etapas de projeto, de fabricação e 

de vendas), na presente pesquisa optou por abordar os capítulos de números 1 a 

19, onde o primeiro indica a reunião de planejamento e o décimo nono contém a 

confecção das fichas técnicas. Cada uma das etapas está descrita, respeitando a 

ordem de capítulos, conforme Treptow (2007), nas alíneas a seguir:  

a) Reunião de planejamento - visa definir a quantidade de peças que terá na 

coleção, a distribuição das peças no mix de produtos, o tempo de 

execução da coleção (cronograma), o tempo de comercialização, o capital 

de giro disponível e o potencial de faturamento; 

b) Cronograma de coleção - é uma tabela que cruza atividades e datas, e 

serve para organizar todas as atividades previstas, atribuindo-lhes datas 

de execução; 

c) Parâmetro da coleção – nesta fase são estipulados o mix de produtos 

(variedade de produtos oferecidos) e o mix de moda (categoria de 

produtos oferecidos). Também há o cruzamento desses resultados em 

uma tabela de parâmetro, que serve como guia para o trabalho do 

designer; 

d) Dimensão da coleção – é o tamanho total de uma coleção, podendo ser 

realizado através da consideração das quantidades de modelos, cores e 

tamanhos, ou então, do estudo do faturamento médio ideal; 

e) Pesquisa de tendências – nesta etapa há a coleta de informações e de 

materiais que podem servir de suporte para o desenvolvimento da 

coleção. Treptow (2007) considera os painéis de tendência importantes 

neste momento para a visualização dos elementos de estilo em evidência; 

f) Briefing de coleção – é a construção de um conjunto de informações, que 

concentre de modo claro o conceito da coleção. Pode-se fazer uma leitura 

comercial, onde trata das expectativas de vendas da coleção; ou uma 

________________ 

15
 Apresentados a partir da página 51. 
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leitura estética, que se refere à interpretação das tendências de moda e 

mercado, gerando uma fonte de inspiração para a equipe de criação; 

g) Inspiração – é a fase de escolha de um tema para a coleção; 

h) Cores – compreende a confecção da cartela de cores da coleção, que 

deve se reportar ao tema escolhido; 

i) Tecidos – nesta etapa são escolhidos os tecidos que farão parte da 

coleção e são confeccionadas as cartelas de tecido; 

j) Aviamentos – assim como na fase anterior, são eleitos os aviamentos 

necessários à coleção e são confeccionadas cartelas para tais materiais;  

k) Elementos e princípios do design – os elementos do design de moda, 

conforme Treptow (2007), são a silhueta, a linha, a textura e a cor, 

podendo ser utilizados como princípios do design em: repetição, ritmo, 

gradação, radiação, contraste, harmonia, equilíbrio e proporção; 

l) Elementos de estilo – são detalhes utilizados repetidamente em uma 

coleção, mas com variações de um modelo para o outro, para apresentar 

unidade visual; 

m) Desenhos – nesta fase são geradas as alternativas dos produtos através 

de esboços, croquis, desenhos técnicos. De maneira livre, os desenhos 

podem ser realizados à mão livre ou através do computador. Nesta etapa 

também são gerados os desenhos de estampas e bordados;  

n) Reunião de definição – esta reunião objetiva-se a avaliar a proposta de 

coleção, sugerindo alterações e decisões sobre a permanência de certos 

produtos; 

o) Modelagem – os desenhos selecionados na reunião de aprovação são 

modelados para a elaboração de protótipos. A modelagem pode ser 

realizada por moulage ou por modelagem plana; 

p) Protótipo – é confeccionado por uma costureira polivalente, chamada 

pilotista ou piloteira, capaz de discutir com o designer as dificuldades 

encontradas ao costurar a peça e propondo alterações; 

q) Reunião de aprovação – visa a aprovação da coleção, já em protótipos; 

r) Graduação e encaixe – as peças aprovadas são preparadas para a 

produção e para o cálculo de custo preciso. O encaixe pode ser realizado 

de três maneiras: disposição dos moldes diretamente sobre a folha de 

risco; estudo por meio de miniaturas confeccionadas por pantógrafo; ou 
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pelo sistema CAD/CAM (computer aided design e computer aided 

manufacturing); 

s) Ficha Técnica – é o documento descritivo de uma peça de coleção. Com 

ela, o setor de custos e o departamento comercial estipularão o preço de 

venda, o setor de planejamento e controle da produção calculará os 

insumos necessários para a fabricação conforme os pedidos, e o setor de 

compras efetuará a aquisição da matéria-prima (tecidos e aviamentos). 

As demais etapas citadas por Treptow (2007) – que compreendem: formação 

do preço de venda, mostruário, lançamento e divulgação, vendas, produção, 

entregas e reunião de feedback – são condizentes à fabricação ou vendas, não 

pertencendo mais às etapas de projeto de produto.     

Conforme visualizado, na metodologia de Treptow (2007), uma coleção deve 

ser coerente e contemplar os aspectos de identidade da marca, de perfil do 

consumidor, de tema de coleção, de propostas de cores e de materiais, para assim 

criar produtos que possam ser absorvidos pelo público alvo. Deve-se ter uma 

preocupação também com a funcionalidade e os benefícios que estes produtos vão 

oferecer aos usuários, mesmos que estes atributos possam ser intangíveis. Mas, da 

mesma maneira que fora percebido no método de Rech (2002), Treptow (2007) não 

aborda fases em seu método que sejam destinados às pesquisas de necessidades 

do usuário. 

2.2.2.3 O método de Gini Stephens Frings (2012) 

O método de Gini Stephens Frings (2012) pode ser compreendido através do 

livro “Moda: do conceito ao consumidor”, que apresenta diversos aspectos da área 

da moda, compreendidos em quatro partes, onde a primeira concentra-se nos 

fundamentos da moda; a segunda aborda o desenvolvimento, a produção e a 

comercialização de matérias-primas; a terceira traça o processo de produção e do 

desenvolvimento de design de moda; e a quarta parte aborda o varejo (FRINGS, 

2012). Assim, o projeto de produtos de moda é descrito na terceira parte, mais 

precisamente no capítulo de número 9, onde a autora apresenta todo o processo em 

um esquema, que pode ser visualizado na figura 11.  
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Figura 11 – Desenvolvimento de produtos de moda por Frings (2012) 

 

Fonte: Frings (2012, p. 215) 

O projeto de produtos de moda, visualizado na figura anterior, é descrito por 

Frings (2012) através da subdivisão do capítulo em quatro etapas, intituladas por: 

desenvolvimento de produto, desenvolvimento de design, desenvolvimento da 

peça de amostra e seleção da coleção.  

No desenvolvimento de produto, Frings (2012) discorre inicialmente sobre 

dois aspectos: clientes e estilo. Segundo a autora (2012, p. 212),  

todo fabricante de roupas é definido pelos seus clientes e identificado pelo 
seu estilo particular. Para isso, é preciso identificar um nicho de mercado 
em torno de um determinado estilo de vida ou necessidade – idealmente 
uma parte do mercado que não é servido adequada ou inteiramente por 
outro fabricante. 

Os fabricantes que se especializam em uma categoria particular de estilo, 

faixa de preço, sexo e faixa de tamanhos de vestuário acabam mantendo uma 

identidade própria e atraindo clientes ano após ano. A coerência é o segredo. Desse 

modo, é perceptível que, dentre os três métodos de moda abordados por esta 

pesquisa, apenas Frings (2012) disponibiliza uma fase específica para o 

conhecimento acerca do consumidor, mesmo que de forma superficial, pois 

descreve o levantamento das características do público e não das necessidades. 

Ainda nessa etapa, a autora descreve o merchandising como um dos 

processos do desenvolvimento de produto. É o processo de planejamento, que inclui 
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atividades como o estabelecimento de metas financeiras, orçamentos e faixas de 

preços; de tamanho da coleção; de compra de tecidos; de programação de produção 

e entrega; e de fluxo de produto.   

Na etapa correspondente ao desenvolvimento de design, a autora descreve 

as fases de elaboração de conceitos e modelos e de seleção de cores. Para a 

conclusão dessas fases, de acordo com Frings (2012), o designer deve montar 

quadros conceituais; utilizar elementos do design através da combinação agradável 

de cor, tecido, linha e forma; usufruir de princípios do design na proporção, no 

equilíbrio e na repetição; e idealizar conceitos (à mão livre ou via computador) 

através de esboços, croquis e/ou desenhos técnicos. 

Na fase de desenvolvimento da peça de amostra, ocorrem os processos de 

confecção do primeiro molde (por moulage, por modelagem plana ou por moldes 

computadorizados); de idealização do protótipo; e de criação da ficha técnica. Já a 

fase de seleção da coleção é responsável pela aprovação ou edição dos produtos; 

pela reavaliação do plano de merchandising; pela apresentação da coleção; e pela 

confecção das amostras. 

2.3 Resumo do capítulo 

Neste capítulo foram apresentadas questões envolvendo a estomia: os 

conceitos, os cuidados pré e pós-operatório, as bolsas coletoras, a convivência do 

estomizado com a sua condição e a mulher estomizada e sua relação com a moda. 

Para a área de métodos projetuais foram apresentados algumas obras de 

renomados autores do design e da moda, tais como: IDEO (2011), Baxter (2001), 

Munari (1981), Lobach (2001), Rech (2002), Treptow (2007) e Frings (2012). 

Assim, este capítulo atingiu os seguintes objetivos específicos: 

a)  compreender as dificuldades enfrentadas pelos estomizados; 

b) apontar os aspectos físicos e psicossociais das pessoas com estomas 

intestinais ou urinários;  

c) buscar metodologias do design e da moda para o embasamento da 

adaptação do método; 

Através dessas constatações, o próximo capítulo se destina a apresentar a 

metodologia necessária para a realização do trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

Nesta fase do trabalho são apresentados os procedimentos metodológicos 

adotados para o desenvolvimento da pesquisa e para o desenvolvimento dos 

produtos de moda.  

3.1 Metodologia para o desenvolvimento da pesquisa  

Para o delineamento básico dessa pesquisa a partir do problema proposto, 

que trata sobre como desenvolver produtos de moda, no segmento moda praia, que 

possam atender as necessidades de mulheres com estomas intestinais e/ou 

urinários e auxiliá-las no convívio com a bolsa coletora, buscou-se utilizar um 

método de pesquisa que contribuísse para compreender e comprovar a hipótese. Tal 

hipótese busca entender se seria possível, através do estudo sobre o estomizado e 

a bolsa coletora, e do levantamento de metodologias consagradas, o 

desenvolvimento de produtos de moda, no segmento moda praia, para mulheres 

estomizadas, já que o universo do estomizado é pouco explorado na criação de 

projetos de design e de moda. Na figura 12 é apresentado um fluxograma para 

evidenciar a classificação desta pesquisa. 

Figura 12 – Fluxograma de classificação da pesquisa 

 

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013) 
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Assim, este trabalho assume como método científico, que é a linha de 

raciocínio adotada no processo de pesquisa, o método hipotético-dedutivo, pois 

tenta explicar as dificuldades expressas no problema, através de hipóteses. Das 

hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas. Ou 

seja, o método hipotético-dedutivo inicia com um problema, passando pela 

formulação de hipóteses e por um processo de inferência dedutiva. Quanto à 

natureza, este estudo enquadra-se na aplicada, pois visa suscitar conhecimentos 

para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p. 32). A partir da identificação de um problema, pode-se 

estabelecer uma nova forma de atuação se comprovada a hipótese de pesquisa 

elencada neste trabalho, testada durante o desenvolvimento prático. 

Já quanto ao objetivo do estudo, será do tipo exploratório, pois, de acordo 

com Prodanov e Freitas (2013), esse ponto de vista da pesquisa visa proporcionar 

uma visão geral acerca do problema, tornando-o explícito ou construindo hipóteses 

sobre ele. A pesquisa exploratória possui planejamento flexível, o que permite o 

estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos. Sobre os procedimentos técnicos, 

a presente pesquisa conta com revisão bibliográfica para contextualização do 

assunto. Enquanto à abordagem, esta pesquisa se enquadra de forma qualitativa, 

pois há a preocupação com o processo social no lugar da estrutura social, buscando 

assim se visualizar o contexto pesquisado, já que, considerando as dificuldades 

enfrentadas pelos estomizados no seu dia-a-dia, lidando com a doença e as 

consequências para sua autoestima, foi possível entender o universo do estomizado. 

Nessa abordagem, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

básicas no processo, sendo uma maneira de interpretação dinâmica e totalizante da 

realidade (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

Por consequência, o trabalho foi dividido em duas etapas, onde a primeira se 

apropriou da pesquisa bibliográfica, para o embasamento teórico dos conteúdos 

sobre a estomia, os estomizados e os fatores a eles relacionados, e sobre os 

métodos projetuais de design de produtos e de moda. Já a segunda se apropriará do 

desenvolvimento do método adaptado e sua exemplificação através do 

desenvolvimento de produtos de moda praia para mulheres estomizadas, conforme 

seção a seguir. 
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3.2 Metodologia para o desenvolvimento de produtos de moda  

De acordo com as constatações obtidas a partir do desenvolvimento da 

pesquisa, quando a autora realizou buscas sobre métodos projetuais, notou-se certa 

carência no uso de métodos projetuais para a área da moda enfocados no usuário. 

Conforme Fornasier, Martins e Demarchi (2008), a área do design de moda é 

comprovadamente desfavorável no uso de métodos. Essa constatação levou a 

autora ao levantamento bibliográfico dos métodos de alguns dos renomados autores 

do design e da moda. A intenção foi o cruzamento das informações para a busca da 

adaptação dos métodos, que seria mais eficaz neste trabalho, pois partiria da 

constatação de um problema específico assim como os projetos de design o fazem. 

Assim sendo, foram levantados os métodos de design, que foram detalhadamente 

estudados durante as páginas 51 a 65 deste trabalho. O resumo dessas informações 

pode ser visualizado no Quadro 9. 

Quadro 9 – Métodos de design 

Métodos de design 

IDEO (2011) Baxter (2001) Munari (1981) Löbach (2001) 

Ouvir Especificação do projeto 

Problema  Análise do problema de design 

 - Análise da necessidade 

 - Análise da relação social 

 - Análise da relação com ambiente  

 - Desenvolvimento histórico 

 - Análise do mercado 

 - Análise da função (funções práticas) 

 - Análise estrutural (da construção) 

 - Análise da configuração (estética) 

 - Análise de materiais e processos 

 - Patentes, legislação e normas 

 - Análise de sistema de produto  

 - Distribuição, montagem, [...] 

 - Características do novo produto 

 - Exigências com o novo produto 

Definição do problema 

Componentes do 

problema 

Recolha de dados 

Análise dos dados  

Criatividade  

Materiais e Tecnologia 

Criar 

Projeto conceitual 

- geração de conceitos 

- seleção do melhor conceito 

Experimentação  
Alternativas de design 

 - Conceitos do design 

 - Alternativas de solução 

 - Esboços de ideias 

 - Modelos 
Modelo 

Verificação 

Avaliação das alternativas de design 

 - Escolha da melhor solução 

 - Incorporação das características 

Projeto de configuração 

- arquitetura do produto 

- examinar materiais e 

processos 

- protótipo do produto 

Desenho Construtivo  

Solução de design 

 - Projeto mecânico 

 - Projeto estrutural 

 - Configuração dos detalhes 

 - Desenvolvimento de modelos 

 - Desenhos técnicos  

 - Documentação do projeto, relatórios 
Implementar 

Projeto detalhado 

 - detalham. e desenhos técn.  

 - especificar materiais Solução 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Também foram levantados os métodos projetuais de moda dos autores: Rech 

(2002), Treptow (2007) e Frings (2012), que foram detalhadamente abordados 

durante as páginas 65 a 72. O resumo dessas informações também foi elaborado, 

podendo ser visualizado no Quadro 10. 

Quadro 10 – Métodos de moda 

Métodos de moda 

Rech (2002) Treptow (2007) Frings (2012) 

Geração do conceito 

 - análise das coleções anteriores 

 - direção mercadológica 

 - dimensão da coleção 

Reunião de planejamento  Desenvolvimento de produto  

 - clientes e estilo 

 - estabelecimento de metas 

financeiras, orçamentos e faixas de 

preços; de tamanho da coleção; de 

compra de tecidos; de programação 

de produção e entrega; e de fluxo de 

produto.   

Cronograma de coleção 

Parâmetro da coleção  

Dimensão da coleção 

Triagem 

 - elaboração e adequação 

 - definição dos temas de moda 

 - informações sobre moda 

Pesquisa de tendências 

Briefing de coleção 

Inspiração 

Projeto preliminar 

 - esboços dos modelos 

 - escolha de cores, formas, tecidos, 

aviamentos, componentes, 

acessórios e etiquetas;  

 - Definição dos modelos 

Cores 

Desenvolvimento de design 

 - elaboração de conceitos e modelos  

 - seleção de cores 

 - quadros conceituais 

 - combinação de cor, tecido, linha e 

forma 

Tecidos 

Aviamentos 

Elementos do design 

Elementos de estilo 

Desenhos 

Reunião de definição 

Avaliação e melhoramento 

 - desenho técnico 

 - modelagem  

 - ficha técnica 

Modelagem 
Desenvolvimento da peça de 

amostra 

 - modelagem  

 - criação da ficha técnica 

 - idealização do protótipo 

Protótipo  

Reunião de aprovação 

Prototipagem e projeto final 

 - a peça-piloto é desenvolvida 

 - aprovação 

 - desenvolv. da embalagem 

 - produção de materiais para 

divulgação (catálogos e fotos) 

Graduação e encaixe 
Seleção da coleção 

 - aprovação ou edição 

 - reavaliação de merchandising;  

 - apresentação da coleção;  

 - confecção das amostras. 

Ficha Técnica 

Etapas de produção, 
lançamento e vendas. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

A partir dos métodos compreendidos no Quadro 9 e no Quadro 10, a segunda 

fase da pesquisa se apropriou do cruzamento dessas informações, com o intuito da 

adaptação de um método de projeto à situação dessa pesquisa, para guiar o 

processo de criação dos produtos de moda praia para mulheres estomizadas. Essa 

intenção é proveniente da constatação de que, na presente pesquisa, há uma 

problemática bem definida e uma verificação de necessidade do usuário,  assim 

como acontece comumente nos projetos de design. Mas o resultado é definido por 
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produtos de moda. Enquanto os métodos de design iniciam o processo com a 

definição do problema e a análise da necessidade, os métodos de moda começam 

com as pesquisas de tendências, de temas, de quantidades e de valores (não 

havendo uma análise sobre as necessidades do cliente, nem iniciando com um 

problema real). Assim, o cruzamento dos métodos pôde guiar a autora no 

desenvolvimento dos produtos, nesta pesquisa, de maneira mais eficaz do que 

aconteceria se fosse utilizada a obra de apenas um dos autores. A próxima seção se 

destina à apresentação do desenvolvimento do método adaptado. 

3.3 Resumo do capítulo 

Neste capítulo foram apresentadas as metodologias utilizadas pelo presente 

trabalho, tanto aquela utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, quanto a 

verificação da necessidade de uma adaptação dos métodos do design e da moda 

para o desenvolvimento dos produtos. Através das constatações aqui obtidas, o 

próximo capítulo se destina a apresentar justamente essa adaptação, incluindo 

desde o processo de criação do método até o seu resultado finalizado. 
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4 MÉTODO ADAPTADO 

Como anteriormente descrito, a ideia de adaptação de um método para a 

realização do presente trabalho é decorrente da averiguação da carência de 

métodos específicos de moda que considerem as necessidades reais do usuário. 

Ainda, houve a constatação de que a situação desta pesquisa necessitava de um 

método para guiar o processo de criação dos produtos de moda inclusivos, cuja 

necessidade real do usuário estava presente, como acontece nos projetos de 

design, mas o resultado seria dado por produtos de moda. 

Através do referencial levantado, viu-se que os métodos de moda, de maneira 

geral, iniciam com as pesquisas de tendências, de temas, de quantidades e de 

valores, sem que haja uma análise das necessidades do cliente. Em contrapartida, 

os métodos de design comumente iniciam o processo com a definição do problema 

e a análise da necessidade. Então, em hipótese, o cruzamento dos métodos 

levantados anteriormente, poderia guiar o desenvolvimento dos produtos de moda 

desta pesquisa de maneira mais eficaz que a utilização de apenas um deles. Para 

isso, a adaptação foi concebida através do estudo dos métodos dos autores: IDEO 

(2011), Baxter (2001), Munari (1998), Löbach (2001), Rech (2002), Treptow (2007) e 

Frings (2012).  

Para a adaptação, primeiramente, foram confeccionados fluxogramas 

individuais dos métodos, seguindo fidedignamente a obra dos autores. Essa fase foi 

fundamental para a visualização conjunta dos sete métodos. Tais fluxogramas 

podem ser visualizados na Figura 13, ou de maneira mais detalhada através dos 

Apêndices Apêndice 1 a Apêndice 7, no final do presente trabalho. Todos os 

fluxogramas foram fixados em uma parede, para que as etapas pudessem ser 

cautelosamente relacionadas. Também, todas as etapas foram impressas 

separadamente (respeitando as colorações dos fluxogramas) e fixadas na parede, 

para facilitar o processo de cruzamento das mesmas. Assim, foram sendo 

observadas etapas coincidentes entre os métodos, ou mesmo, inéditas. 
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Figura 13 – Fluxogramas dos métodos estudados 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Todas as etapas similares foram justapostas, conforme pode ser observado 

no exemplo apresentado na Figura 14. A motivação que levou a autora a optar e 

reposicionar as etapas conforme a sua percepção, veio do estudo do referencial 

teórico já levantado e, também, das vivências profissionais em projetos e em 

empresas de moda (têxteis, calçadistas e do vestuário). 
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Figura 14 – Adaptação dos métodos através da justaposição das etapas 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Para a compreensão da escolha e justaposição de cada etapa, bem como da 

apresentação detalhada do método adaptado de design de moda, desenvolvido e 

proposto por este trabalho, o presente capítulo foi dividido em três seções, onde: a 

primeira expõe o fluxograma, a segunda discorre sobre a sequência de etapas do 

método, e a terceira apresenta os comentários e as considerações sobre o método. 

4.1 Fluxograma do método adaptado 

O fluxograma, visualizado através da Figura 15, representa o resultado final 

do cruzamento dos quatro métodos de design e três métodos de moda, 

anteriormente apresentados. Através dele, podem ser observadas, de maneira geral, 

as etapas propostas por esta pesquisa para que um desenvolvimento de moda com 

foco no usuário possa ser realizado (tal como no caso do desenvolvimento de 

produtos de moda praia para mulheres estomizadas). Posteriormente, cada etapa 

será caracterizada individualmente, bem como apresentados os motivos que 

levaram a sua escolha. Essa decisão de apresentar o fluxograma antes da descrição 

de desenvolvimento de cada etapa foi idealizada através da observação dos 

métodos estudados, que também apresentam a versão final (em quadros ou 

fluxogramas) antes da descrição detalhada; e também, pela percepção de que isso 

facilitará o entendimento do leitor quanto ao processo integral do método proposto.  
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Figura 15 – Fluxograma do método adaptado 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 



82 

 

4.2 Sequência de etapas do método proposto 

Para o desenvolvimento do método adaptado, como anteriormente exposto, 

foram alinhados os fluxogramas individuais de cada autor e, posteriormente, foram 

cruzadas as informações. Durante essa equiparação de dados, foi observado que 

algumas etapas coincidiam entre diversos métodos, mas, algumas vezes, em 

posições diferentes no processo. Com a intenção de chegar ao resultado final com 

um bom embasamento das obras estudadas, as etapas coincidentes não foram 

inicialmente descartadas, mas sim, justapostas.  

Então, para que esse embasamento fosse visualmente percebido no 

resultado final (que é o fluxograma representado pela Figura 15, página 81), foi 

adicionada uma tarja de cores sobre o retângulo que representa cada etapa, onde 

cada cor simula uma obra distinta. Assim, quando uma mesma etapa contemplou 

diferentes obras, ela recebeu as cores específicas, conforme estipulado pela 

legenda do fluxograma. Também, para representar a iteração do processo no 

fluxograma, que possui a limitação da linearidade, as etapas foram interligadas 

através de linhas em espirais, justamente para representar as idas e vindas que 

podem ocorrer durante o desenvolvimento. Para uma compreensão mais 

aprofundada sobre cada etapa, contemplando suas características e as decisões 

dos seus usos e das suas posições, cada etapa será abordada separadamente, 

conforme subseções a seguir.    

4.2.1 Definição do problema 

Essa fase surgiu a partir das etapas da IDEO (2011) e de Munari (1998), que 

foram identificadas como semelhantes no cruzamento de dados. Tais etapas são, 

respectivamente: “identificar um desafio estratégico” (IDEO, 2011), “problema” 

(MUNARI, 1998) e “definição do problema” (MUNARI, 1998). 

De acordo com IDEO (2011), “identificar um desafio estratégico” é a base do 

método, pois ele orienta as pesquisas de campo e o desenvolvimento das soluções. 

Idealmente, devem ser identificados desafios que as pessoas estejam enfrentando 

ou oportunidades em que a organização esteja interessada. O desafio estratégico, 

segundo a IDEO (2011), pode ser formulado em formato de pergunta ou iniciando 

com um verbo no infinitivo. 
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Conforme Munari (1998), o “problema” parte de uma necessidade, cuja 

solução é capaz de proporcionar uma melhora na qualidade de vida do 

usuário/consumidor. Além disso, o autor propõe que a solução para o problema não 

deve ser imediatamente idealizada. O designer deve primeiramente definir o 

problema, estabelecendo seus limites, que é a segunda etapa idealizada por Munari: 

“definição do problema”. 

Assim, “identificar um desafio estratégico”, “problema” e “definição do 

problema” deram origem à primeira etapa do método adaptado, nomeada por 

“Definição do problema” (ver Figura 16). As três etapas mencionadas foram 

justapostas durante a criação do método, pois se relacionam intimamente: tanto a 

“identificação de um desafio estratégico” quanto o “problema” provém de um desafio 

ou oportunidade identificada; enquanto que a fase “definição do problema” impõe os 

limites suficientes para idealizar a solução. De forma resumida, o problema de 

projeto é igual à demanda a ser atendida, considerando as necessidades e os 

desejos do usuário, e a atual fase do método adaptado visa exatamente a 

identificação desses itens. 

Figura 16 – Etapa: Definição do problema 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Foi, também, a fase “definição do problema” que deu origem ao nome da 

etapa correspondente no método proposto. De acordo com o léxico, definir 

corresponde à ideia de “expor com precisão; esclarecer; explicar; determinar” 

(BUENO, 1996, p. 183). Então, no método adaptado pela presente pesquisa, a etapa 

inicial propõe que o designer não só identifique um problema, mas também que o 

caracterize. Assim como IDEO (2011) e Munari (1998), essa foi considerada como a 

fase inicial do método, e a primordial para que a solução seja alcançada.  
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4.2.2 Análise do problema de design 

Essa fase surgiu a partir das etapas de Munari (1998), Baxter (2001),e 

Löbach (2001), que se relacionaram durante o desenvolvimento do método 

proposto. Tais etapas são respectivamente: “componentes do problema” (MUNARI, 

1998), “especificação de oportunidade” (BAXTER, 2001), “análise da necessidade” 

(LÖBACH, 2001), “análise da relação social (homem-produto)” (LÖBACH, 2001), e 

“análise da relação com ambiente (produto-ambiente)” (LÖBACH, 2001).  

Conforme Munari (1998), “componentes do problema” é a fase de separar em 

partes o problema de projeto para melhor conhecê-lo. Essa operação de divisão 

facilita o projeto, pois tende a isolar os pequenos problemas isolados que se ocultam 

no inicial. Assim, quando os pequenos problemas são resolvidos, podem recompor o 

problema macro, auxiliando a sua resolução. 

Baxter (2001) define a “especificação de oportunidade” como a etapa de 

descrição e justificativa de todos os fatores que determinarão o sucesso comercial 

do produto, onde deve ser especificada, além de aspectos como preço e aparência, 

a ideia central (ou benefício básico). De acordo com Baxter (2001, p. 127), o 

benefício básico, “representa a vantagem que o consumidor perceberá, ao adquirir o 

novo produto, em relação aos concorrentes”, cuja ideia central pode ser inspirada 

em três fontes de pesquisa: na demanda e nos desejos dos consumidores, na 

concorrência exercida por produtos existentes, ou nas oportunidades tecnológicas. 

Assim, a “especificação da oportunidade” é baseada na análise dos produtos 

concorrentes, na pesquisa das necessidades de mercado e na auditoria tecnológica. 

É importante salientar que esta é a terceira fase constante no fluxograma proposto 

por Baxter. As duas fases anteriores foram utilizadas mais tardiamente no método 

adaptado, já que mencionam sobre a geração de ideias e sobre os testes de 

mercado, e não na definição de uma necessidade – e isso sugere que o autor 

possua um viés muito mais comercial (de lucratividade exclusiva industrial) se 

comparado aos outros autores. 

Já conforme Löbach (2001), quando há o conhecimento de um problema de 

design e a intenção de solucioná-lo, segue-se a fase macro de “análise do problema 

de design”, que é a recolha sem censuras de todos os conhecimentos possíveis 

para a posterior avaliação. O autor divide essa macro-fase em 14 passos distintos, 

que podem ser visualizados em sua totalidade no Quadro 5, na página 59 deste 
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trabalho. Como todas os passos citados por Löbach (2001) foram desmembrados 

para a criação do método adaptado, os três primeiros da fase acima exposta foram 

justapostos nesse momento. São elas: “análise da necessidade”, “análise da relação 

social (homem-produto)”, e “análise da relação com ambiente (produto-ambiente)”. 

Segundo Löbach (2001), durante a “análise da necessidade” devem ser estudadas 

quantas pessoas teriam interesse na solução do problema – o que é importante para 

a empresa, pois condiciona o retorno do investimento. Já na “análise da relação 

social (homem-produto)”, devem ser estudadas as relações do provável usuário com 

o produto em planejamento, identificando se a solução é adequada para 

proporcionar prestígio social. Enquanto que na “análise da relação com ambiente 

(produto-ambiente)” devem ser consideradas as relações entre a solução e o meio 

ambiente, efetuando um prognóstico de todas as circunstâncias em que o produto 

será utilizado em sua vida útil, e considerando tanto as ações do produto sobre o 

meio ambiente quanto as ações do meio ambiente sobre o produto. 

Assim, “componentes do problema”, “especificação de oportunidade”, “análise 

da necessidade”, “análise da relação social (homem-produto)”, e “análise da relação 

com ambiente (produto-ambiente)” deram origem à etapa do método adaptado, 

nomeada por “Análise do problema de design” (ver Figura 17). As cinco etapas 

mencionadas foram justapostas durante a criação do método, pois mencionam sobre 

a ideia de decomposição e especificação do problema para a sua devida análise.  

Figura 17 – Etapa: Análise do problema de design 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Ainda, o nome da etapa adaptada foi gerado a partir da macro-fase de Löbach 

(2001), “análise do problema de design”, pois de acordo com o léxico, analisar 
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contempla à ideia de “fazer análise de; investigar; decompor” (BUENO, 1996, p. 50). 

Assim, se considerou que o nome contemplaria todas as fases dos autores, 

propondo que o designer decomponha o problema em partes menores, especifique 

todas as oportunidades relativas a essa decomposição e analise cada uma, 

considerando as necessidades do usuário e as relações do produto (com o usuário e 

com o ambiente). É uma fase primordial para conhecer o problema de maneira mais 

aprofundada. 

4.2.3 Identificação do conhecimento preexistente 

Essa fase surgiu a partir da etapa da IDEO (2011), que é “Avalie o 

conhecimento preexistente” (ver Figura 18). Conforme o autor, há grandes chances 

de que alguns integrantes da equipe de projeto já possuam algum conhecimento 

sobre o desafio estabelecido inicialmente. Identificar esse conhecimento, segundo 

IDEO (2011), auxilia na descoberta de quais aspectos são conhecidos pela equipe 

de projeto, quais são desconhecidos e quais são conflitantes entre os indivíduos da 

equipe. Além disso, essa fase ajuda na formulação de hipóteses sobre o tema.  

Ainda, IDEO (2011), propõe que nessa fase o grupo de projeto se reúna e 

individualmente tome nota sobre os seus conhecimentos. Então as notas são 

juntamente posicionadas e os integrantes podem observar quais os aspectos que 

carecem de uma pesquisa mais aprofundada. 

Figura 18 – Etapa: Identificação do conhecimento preexistente 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Essa fase da IDEO (2011) foi considerada importante durante o 

desenvolvimento do método adaptado, mesmo sendo citada apenas por um autor. 

Sua importância é justificável pelo fato de ser uma etapa para a “identificação do 

conhecimento preexistente” – nome que deu origem à etapa – e para a formulação 

de hipóteses sobre tais conhecimentos. Para o método adaptado, essa etapa deve 
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ser utilizada para estabelecer as noções de cada aspecto decomposto na etapa 

anterior, utilizando a formulação de hipóteses para a posterior confirmação.  É 

importante salientar que a identificação desses conhecimentos, existentes ou 

inexistentes, não deve descartar a etapa de pesquisa dos dados. Também 

considera-se que essa fase pode ter maior ou menor importância à medida em que a 

equipe de projetos já conheça o usuário. 

4.2.4 Escolha de procedimentos de pesquisa 

Essa etapa também foi inspirada em apenas um dos autores levantados neste 

trabalho, IDEO (2011), através das fases: “escolha métodos de pesquisa”, 

“identifique pessoas com quem conversar”, “desenvolvendo a abordagem de 

entrevista” e “desenvolver um modelo mental”. 

IDEO (2011) identifica a fase “escolha métodos de pesquisa” como útil não só 

para buscar o entendimento dos indivíduos, mas também para procurar modelos de 

comportamento dos mesmos dentro do contexto e da comunidade que os cercam. 

Assim, o autor considera importante o emprego de diversos métodos de pesquisa, 

onde propõe o uso de: entrevistas individuais, entrevistas em grupo, imersão em 

contexto, auto documentação, descoberta guiada pela comunidade, entrevistas com 

experts e busca de inspiração em novos locais. Já a fase “identifique pessoas com 

quem conversar”, de acordo com IDEO (2011), é o momento para a definição do 

público a ser pesquisado. “Recrutar participantes apropriados e inspiradores é 

crítico”, é importante encontrar participantes que representem os extremos, por 

serem mais fáceis de observar e identificar (IDEO, 2011, p. 26). 

A terceira fase de IDEO (2011) utilizada nesse momento, “desenvolvendo a 

abordagem de entrevista”, representa o preparo para a entrevista. Segundo o autor, 

desenvolver a estratégia para uma entrevista é de suma importância para gerenciar 

o equilíbrio entre as necessidades do entrevistador e do entrevistado. Para tanto, 

IDEO (2011) cita três elementos que podem auxiliar no desenvolvimento da 

abordagem correta: guia de entrevista, que é a elaboração cuidadosa das perguntas; 

conceitos sacrificiais, que podem ser utilizados para incitar uma conversa, já que 

podem auxiliar a tornar mais acessíveis questões abstratas; e técnicas de entrevista, 

onde o autor incita o uso de técnicas distintas para não basear a entrevista apenas 

em perguntas diretas. 
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A quarta fase de IDEO (2011) utilizada para o desenvolvimento da etapa em 

estudo, “desenvolver um modelo mental”, representa o momento para praticar e 

treinar a observação e a interpretação acerca do comportamento das pessoas antes 

da entrevista. De acordo com o autor, entender o comportamento capacita a 

identificação de necessidades físicas, cognitivas, sociais e/ou culturais que podem 

ser atendidas através de produtos, serviços e experiências. Para tal, IDEO (2011) 

propõe o uso de dois modelos mentais: a mente de principiante, que dispõe que o 

entrevistador perceba o ambiente e o comportamento sem utilizar suposições 

baseadas em experiências anteriores; e observar vs. Interpretar, que pretende que o 

entrevistador possa distinguir observação de interpretação. 

Através das quatro fases dispostas acima, foi desenvolvida a etapa do 

método adaptado nomeada por “escolha de procedimentos de pesquisa”. É 

importante descrever que vários autores apontam para a “recolha de dados” 

(conforme etapa 4.2.5 descrita na página 89), que é a etapa onde a pesquisa em si é 

realizada, mas nenhum deles, além de IDEO (2011), posiciona uma etapa específica 

no seu processo para a escolha, preparo e estratégia dos métodos de pesquisa a 

serem utilizados. Essa fase foi considerada interessante e importante durante o 

desenvolvimento da adaptação, já que nesse momento o projetista faz uma pausa 

para descrever a maneira que irá obter as confirmações para as hipóteses geradas 

na fase anterior.  

Dessa forma, a fase “escolha métodos de pesquisa”, de IDEO (2011), foi a 

principal para a criação da etapa em estudo. Porém, para a adaptação, a fase  

acabou sofrendo alterações. Uma delas condiz à alteração no nome da etapa, onde 

se optou por utilizar a palavra “procedimentos” no lugar de “métodos”. Essa 

mudança no nome se deu para que o método de pesquisa tratado na etapa não 

fosse confundido com o método adaptado, que é o conjunto de 29 etapas. Portanto, 

o novo nome é definido por “Escolha de procedimentos de pesquisa” (ver Figura 19). 

Figura 19 – Etapa: Escolha de procedimentos de pesquisa 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Outra alteração condiz às escolhas possíveis pelo método de pesquisa que, 

contrariamente às fase de IDEO (2011), dispostas pela obra estudada, passa a ser 

livre. Durante as etapas de IDEO (2011), constantes no manual “Human-Centered 

Design: kit de ferramentas”, sugere-se a utilização de técnicas, que possuem o 

contato direto com o público em questão (principalmente através de entrevistas), 

passando a não utilizar outros métodos de pesquisa. Até mesmo IDEO relata a 

possibilidade do uso de outros métodos: “além dos métodos descritos neste livro, 

fontes secundárias e dados quantitativos podem ser usados” (IDEO, 2011, p. 28). 

Por tal motivo, como a etapa passa a ser livre para a escolha específica a cada 

situação, as fases do autor IDEO (2011) nomeadas por “identifique pessoas com 

quem conversar”, “desenvolvendo a abordagem de entrevista” e “desenvolver um 

modelo mental” foram utilizadas como opcionais às escolhas da equipe de projetos, 

mas de suma importância caso seja eleita a realização de entrevistas. Essa decisão 

de tornar o uso de tais etapas como opcionais não deve desmotivar a sua utilização, 

já que, para um projeto dedicado às necessidades reais do usuário, é importante 

coletar os dados com pessoas. 

4.2.5 Pesquisa de contexto 

Essa fase surgiu a partir das etapas de Munari (1998), Löbach (2001) e Rech 

(2002) que, de certa forma, se entrelaçaram no cruzamento de dados. Tais etapas 

são respectivamente: “coleta de dados” (MUNARI, 1998), “desenvolvimento 

histórico” (LÖBACH, 2001), “análise do mercado” (LÖBACH, 2001) e 

“direcionamento mercadológico” (RECH, 2002). 

Conforme Munari (1998, p. 40), a “coleta de dados” é a fase de recolha de 

todas as informações necessárias para o estudo dos componentes do problema, 

desmembrados anteriormente. O autor também sugere que antes de se começar a 

pensar em uma solução possível, deve-se “verificar se alguém já não pensou nisso”. 

Para isso é essencial o estudo do mercado. Em exemplo, Munari (1998, p. 40) 

apresenta o projeto de uma luminária, cuja fase de coleta de dados se encarrega da 

pesquisa de todas as informações pertinentes a cada componente da luminária: 

“quantos tipos de lâmpada há hoje no mercado, quantos tipos de reostatos, quantos 

tipos de interruptores, etc”. 
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Löbach (2001, p. 144) menciona o “desenvolvimento histórico” como 

interessante para determinados tipos de produto, “com a finalidade de extrair dados 

para o novo desenvolvimento”, porém, não dá maiores detalhes sobre essa fase. 

Outros autores, como Bonsiepe (1984) e Bertoncello e Gomes (2002), descrevem o 

“desenvolvimento histórico” como uma análise diacrônica, cujo objetivo é a 

documentação do desenvolvimento e das mutações de um determinado produto no 

transcurso do tempo, fazendo-se necessária uma coleção de material histórico. 

Já a outra fase de Löbach (2001), nomeada por “análise do mercado” é 

descrita pelo autor como uma reunião e revisão de todos os produtos da mesma 

classe oferecidos no mercado, que concorrem com o produto que está sendo 

projetado. Esse passo possui especial importância quando a resposta ao problema é 

uma melhoria de um produto já existente no mercado, porém, que possua 

diferenciação. Para a execução dessa fase, Löbach (2001, p. 144) sugere que sejam 

comparados pontos comuns de referência, cujas comparações “devem representar 

estados reais dos produtos existentes, determinar suas deficiências e valores, para 

estabelecer a melhoria possível do produto em desenvolvimento”. 

Enquanto que na fase “direcionamento mercadológico”, Rech (2002) 

compreende como parte integrante de uma fase macro, que é a geração do 

conceito. Nesse momento é estabelecido o posicionamento de mercado da 

empresa, os objetivos gerais, os limites de mercado, entre outros. Concomitante ao 

“direcionamento mercadológico”, durante a fase macro, Rech (2002) sugere que 

sejam realizadas: a análise das coleções anteriores e a avaliação da dimensão da 

coleção. Para a presente pesquisa, considerou-se que esses passos de “análise e 

avaliação” melhor se aproximaram das fases posteriores da adaptação, portanto, 

foram retomadas posteriormente neste trabalho. 

Ainda, é importante levar em consideração, nesta etapa, o método de IDEO 

(2011), que menciona minuciosamente o preparo da coleta de dados por entrevistas, 

descrito anteriormente. Para IDEO (2011, p. 18), “o ato de projetar soluções 

inovadoras e relevantes, que atendam às necessidades das pessoas, começa com o 

entendimento de suas necessidades, expectativas e aspirações para o futuro”. Para 

tanto, o autor coloca como fundamental abordar as pessoas em seus próprios 

contextos para entender os seus problemas. Tais abordagens permitem 

“desenvolver empatia pelas pessoas para as quais o projeto está sendo 
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desenvolvido, além de permitir que a equipe questione suposições e inspirar novas 

soluções” (IDEO, 2011, p. 20).  

Assim, “coleta de dados”, “desenvolvimento histórico”, “análise do mercado” e 

“direcionamento mercadológico”, além das considerações de IDEO (2011), deram 

origem à etapa do método adaptado, nomeada por “Pesquisa de contexto” (ver 

Figura 20). As quatro etapas mencionadas foram justapostas durante a criação do 

método, pois todas se referem à recolha de informações necessárias para o estudo 

dos componentes do problema, desde dados históricos até mercadológicos.  

Figura 20 – Etapa: Pesquisa de contexto 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

O nome da etapa foi criado para que representasse todas as fases 

envolvidas, visando a contextualização da demanda de maneira geral. Assim, na 

adaptação, pretende-se que o projetista utilize essa etapa para levantar o máximo 

de informações possíveis sobre todos os componentes do problema, inclusive 

reunindo os dados mercadológicos, sincrônicos, diacrônicos apontados por Munari 

(1998), Löbach (2001) e Rech (2002), e se utilizando da coleta de dados com as 

pessoas, conforme IDEO (2011), buscando uma melhor compreensão das 

necessidades dos possíveis consumidores. 

4.2.6 Compartilhar os dados 

Essa etapa surgiu a partir da fase extraída do método da IDEO (2011), que é 

identificada por “compartilhando histórias” (ver Figura 21). IDEO (2011) sugere que o 

compartilhamento de histórias para toda a equipe de projeto transforma as histórias 

em dados e informações que podem ser utilizados para inspirar a criação de 

oportunidades, ideias e soluções. O autor entende que essas histórias sejam os 

fatos e comentários concomitantes à coleta de dados (entrevistas, por exemplo), e 

não apenas o apanhado das informações: “histórias são baseadas em pessoas reais 

e suas vidas, e não meros resumos de informações. [...] São úteis por serem 
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registros de eventos específicos” (IDEO, 2011, p. 62). O autor idealiza que as 

histórias possam ajudar na imaginação de soluções para problemas específicos, e 

que o compartilhamento das mesmas deve ser realizado logo após a coleta dos 

dados, para que nenhum detalhe seja perdido. 

Figura 21 – Etapa: Compartilhar os dados 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

No método adaptado optou-se por substituir o termo “histórias” por “dados”. 

Pretendeu-se com isso que o designer compartilhe com a equipe de projetos todos 

os dados obtidos na etapa anterior, indiferentemente se tais informações foram 

obtidas paralelas à coleta de dados em si (como as histórias de IDEO) ou durante os 

demais métodos utilizados na pesquisa de contexto. Nesse sentido, o importante é 

que as informações sejam em sua totalidade divulgadas para os envolvidos, para 

que nenhuma ideia seja perdida. Essa fase pode ser de suma importância quando a 

demanda é nova. Mas decresce importância à medida que cresce o conhecimento 

preexistente. 

4.2.7 Análise dos dados e oportunidades 

Essa fase surgiu a partir das etapas de Munari (1998) e IDEO (2011), que 

foram justapostas durante o cruzamento dos métodos. Tais etapas são 

respectivamente: “análise dos dados” (MUNARI, 1998), “identificando padrões” 

(IDEO, 2011) e “criando áreas de oportunidade” (IDEO, 2011). 

De acordo com Munari (1998), após a coleta de dados, todas as informações 

devem ser analisadas para averiguar como os subproblemas, anteriormente 

decompostos, foram resolvidos. “Muitas vezes, certos detalhes bem resolvidos 

tecnicamente são depois sobrecarregados de falsos valores estéticos [...]. Nesse 

caso, [...] consideram-se apenas os valores técnicos”, eliminando os valores 

estéticos (MUNARI, 1998, p. 42). Essa etapa pode fornecer sugestões sobre o que 
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deve ser evitado para o sucesso do projeto ou, ainda, orientar o projeto de outros 

materiais, outras tecnologias, outros custos, enfim.  

Já IDEO (2011, p. 64) define a etapa “identificando padrões” como uma fase 

para “extrair sentido da pesquisa”, principalmente “através da observação de 

padrões, temas e macro-relações entre a informação”. Segundo o autor, é uma fase 

recompensadora, já que a observação de padrões e conexões entre os dados pode 

conduzir o designer para possíveis soluções do problema. Ainda, IDEO (2011) 

sugere o uso de três passos para a realização da etapa, cuja utilização é seletiva ao 

contexto de cada caso, são eles: extrair insights principais (onde são geradas 

revelações, anteriormente ocultas, através da combinação dos dados levantados); 

encontrar temas (consiste em explorar as semelhanças, diferenças, e inter-relações 

entre informações); e criar estruturas (que permitem situar as informações das 

histórias em um contexto mais abrangente, visualizando perspectivas diferentes). 

Posteriormente à etapa “identificando padrões”, IDEO (2011) expõe a etapa 

“criando áreas de oportunidade”, que traduz os insights anteriores em 

oportunidades, vislumbrando possibilidades futuras. De acordo com IDEO (2011), 

uma área de oportunidade é um passo para a geração de soluções, que rearticula os 

problemas e necessidades encontrados para inspirar novas ideias. O autor instiga o 

questionamento e uso das palavras “como poderíamos” no princípio de cada 

oportunidade, podendo assim criar modelos mentais que sugiram possibilidades de 

solução. Esses questionamentos, nas próximas etapas, almejam instigar as ideias. 

Através das três fases anteriormente descritas – “análise dos dados”, 

“identificando padrões” e “criando áreas de oportunidade” –, foi desenvolvida a etapa 

do método adaptado, nomeada por “Análise dos dados e oportunidades” (ver Figura 

22). As fases foram justapostas durante a criação do método, de certo modo, 

tratavam da análise das informações coletadas anteriormente, transformando tais 

informações em subsídio para a geração de ideias. 

Figura 22 – Etapa: Análise dos dados e oportunidades 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Como é perceptível na visualização da Figura 22, o nome da etapa 

corresponde apenas à fusão das fases “análise dos dados” e “criando áreas de 

oportunidade”, enquanto que a fase “identificando padrões” está oculta. Essa última 

fase acabou subentendendo-se no processo de criação de oportunidades, já que no 

método de IDEO (2011) as oportunidades não podem ser criadas sem a prévia 

identificação de insights. Assim, a intenção dessa etapa, na adaptação desenvolvida 

pela presente pesquisa, é que os dados sejam analisados, conforme a sugestão de 

Munari (1998), e que essa análise gere insights e oportunidades, tal como vislumbra 

IDEO (2011). 

4.2.8 Geração de ideias preliminares 

Essa fase surgiu a partir das etapas de IDEO (2011), Munari (1998) e Baxter 

(2001), que, de certa forma, se entrelaçaram no cruzamento de dados. Tais etapas 

são, respectivamente: “desenvolvendo a abordagem” (IDEO, 2011), “brainstorm de 

novas soluções” (IDEO, 2011), “criatividade” (MUNARI, 1998) e “ideias para novos 

produtos” (BAXTER, 2001). 

Conforme IDEO (2011, p. 57), “criar significa desenvolver um entendimento 

profundo e traduzi-lo em inovações”. Assim, o autor expõe que “desenvolvendo a 

abordagem” é a fase de iniciar as criações, podendo ser realizada de diferentes 

maneiras. IDEO (2011) sugere o uso de duas abordagens comuns à criação: a 

abordagem participativa e a abordagem empática. A abordagem participativa é um 

co-projeto de soluções com pessoas da comunidade, com o intuito de extrair o 

conhecimento local para conduzir ideias que podem ser mais bem aceitas pelo 

público. Já a abordagem empática visa criar soluções através da empatia, como 

uma maneira de projetar juntando à experiência da equipe de design com as 

necessidades reais das pessoas, usufruindo de um entendimento profundo dos 

problemas e realidade das pessoas para as quais se está projetando (IDEO, 2011). 

O autor indica que essa fase seja livre para utilizar apenas uma ou ambas as 

abordagens, ou ainda que ela seja desenvolvida procurando apoio em técnicas 

diferentes. 

Já a fase “brainstorm de novas soluções” é descrita por IDEO (2011, p. 73) 

como uma etapa que permite “pensar de forma abrangente e sem qualquer restrição 

organizacional, operacional ou tecnológica”. É uma prática para gerar uma 
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quantidade grande de ideias sem julgamentos. O autor sugere que o grupo de 

projeto seja reunido por um mediador, que apresenta a temática. Então, cada 

componente do grupo deve, em um curto intervalo de tempo, tomar nota, 

separadamente, de todas as ideias que surgirem, afixando-as no local determinado 

pelo mediador, para que todos possam visualizar. Baxter (2001) é um autor que 

também apresenta duas técnicas de brainstorm em sua obra – “brainstorming” e 

“brainwriting” –, mas as mantém apenas como ferramentas de apoio ao método. 

Para Baxter (2001), o brainstorming é uma sessão de agitação de ideias, realizada 

em grupo e orientada por um líder, que apresenta o problema, incita a geração de 

ideias pelos demais membros do grupo e grava ou anota as ideias geradas. 

Enquanto que o brainwriting é uma evolução da ferramenta anterior, onde cada 

membro anota suas ideias, em vez de falar sobre elas.  

A fase “criatividade”, de Munari (1998, p. 44), é o momento para obter ideias. 

Porém, a procura por ideias intuitivas e imediatas (que tudo resolvem) deve ser 

“deixada de lado em benefício de um modo mais criativo de proceder”. Assim, a 

criatividade acaba substituindo a ideia, mas processa-se similarmente a ela, onde a 

única diferença se encontra nos limites: enquanto a ideia é fantasiosa (podendo 

chegar a propor soluções irrealizáveis), a criatividade se atém ao problema – 

limitando-se aos resultados da análise dos dados e dos subproblemas. Em suma, a 

fase de criatividade se baseia em todo o material coletado anteriormente para a 

geração de soluções pertinentes ao problema, sem julgamentos ou decisões 

precipitadas.  

Da mesma forma, Baxter (2001) apresenta a fase “ideias para novos 

produtos”, cuja intenção é explorar algumas ideias iniciais, podendo ser 

apresentadas na forma de desenhos. De acordo com o autor, a geração de ideias 

requer o uso da criatividade, que é o coração do design (em todos os estágios do 

projeto) e uma das mais misteriosas habilidades humanas. Baxter (2001) destaca a 

importância da preparação para a geração de ideias, pois a criatividade geralmente 

é proveniente de associações, combinações, expansões ou visões de conceitos 

existentes. Assim, percebe-se que a ideia criativa não surge no vácuo, mas sim de 

esforço consciente na busca da solução. Para a geração de tais ideias, Baxter 

(2001) estimula o uso de diversas técnicas da criatividade.  

Dessa forma, as fases de IDEO (2011), Munari (1998) e Baxter (2001), 

nomeadas por “desenvolvendo a abordagem”, “brainstorm de novas soluções”, 
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“criatividade” e “ideias para novos produtos”, deram origem à etapa do método 

adaptado, que foi definido por “Geração de ideias preliminares” (ver Figura 23). As 

fases estudadas foram posicionadas lado a lado durante a criação do método por 

coincidirem no uso da criatividade e na geração de ideias. 

Figura 23 – Etapa: Geração de ideias preliminares  

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

A fase “ideias para novos produtos” é a etapa inicial do método de Baxter 

(2001), o que foi modificado durante o cruzamento e a equiparação com os demais 

métodos, pois foi utilizada apenas nesta oitava etapa da adaptação. Acredita-se que, 

assim como contradiz o próprio autor, é necessária uma preparação para a geração 

de ideias – que condiz a um aprofundamento do problema e à análise prévia dos 

dados. Também, o mesmo autor afirma que as suas “atividades de projeto não 

seguem uma linha reta, mas são marcadas por avanços e retornos” (2001, p. 15). 

Outra consideração a se fazer é acerca da fase “brainstorm de novas soluções”. 

Sabe-se que o brainstorm é uma técnica criativa, também apresentada por Baxter 

(2001) como uma ferramenta. Como a adaptação pretende deixar o projetista livre 

para escolher suas próprias técnicas, o brainstorm poderia ser uma sugestão de 

uso, mas não obriga o designer a utilizá-lo. Outros exemplos de técnicas que 

também podem ser utilizadas nesta etapa podem ser conferidas através do Quadro 

11. 

Quadro 11 – Outros exemplos de técnicas para a geração de ideias preliminares 

Técnica Descrição 

Sinética 
 

“Na sinética, o grupo dá importância especial à fase de Preparação, explorando todos 
os aspectos possíveis e amplos do problema. Muitas vezes, apenas o líder do grupo 
conhece o verdadeiro problema [...]. Por exemplo, quando se trata de melhorar o 
abridor de latas, o líder pode propor ao grupo, o conceito de ‘abertura’. Assim, o grupo 
deve pensar em todos os meios para se promover essa abertura [...]” (BAXTER, 2001, 
p. 68). 

Análise 
Paramétrica 

“A análise paramétrica serve para comparar os produtos em desenvolvimento com 
produtos já existentes ou àqueles dos concorrentes, baseando-se em certas variáveis, 
chamadas de parâmetros comparativos” (BAXTER, 2001, p. 72). 

Anotações 
coletivas 

“ Um grupo de participantes é selecionado e cada um recebe uma prancheta com um 
papel, onde está escrito o problema, na parte superior. Os participantes tem um prazo 
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(geralmente um mês) para colocar as suas ideias sobre o problema no papel [...]. Ao 
fim do período estipulado, os papeis são recolhidos e todas as ideias são reunidas 
[...]” (BAXTER, 2001, p. 76). 

Análise 
morfológica 

“A análise morfológica estuda todas as combinações possíveis entre os elementos ou 
componentes de um produto ou sistema [...](BAXTER, 2001, p. 77). 

MESCRAI 
“MESCRAI é uma sigla de ‘Modifique (aumente,diminua), Elimine, Substitua, Combine, 
Rearranje, Adapte, Inverta’. Esses termos funcionam como uma lista de verificação 
para estimular possíveis modificações no produto” (BAXTER, 2001, p. 79). 

Analogias 
“Analogia é uma forma de raciocínio, em que as propriedades de um objeto são 
transferidas para um outro objeto diferente, mas com certas propriedades em comum 
(BAXTER, 2001, p. 80). 

Fonte: adaptado de Baxter (2001). 

Enfim, a etapa proveniente das fases acima expostas faz jus ao uso livre de 

toda e qualquer técnica criativa que liberte a equipe de projetos para a geração de 

ideias preliminares sobre o problema, cuja técnica guiará a criatividade, resultando 

em diversas representações (palavras, sentenças, desenhos, protótipos, enfim). 

Também, assim como sugere IDEO (2011), disponibiliza-se o uso de duas 

abordagens à criação: a participativa (co-criação com usuários) e a empática 

(empatia). Lembra-se que a abordagem participativa pode ser mais eficaz no 

atendimento das necessidades reais dos usuários, já que, dessa forma, o projeto é 

desenvolvido com a co-criação de usuários. 

 Assim, pretende-se que esta etapa resulte o maior número possível de ideias 

(livres e sem julgamento), mas que todas tenham um aporte no problema. Essa fase 

ainda não contempla a realização de esboços do produto final, já que, nesse 

momento, ainda não há a necessidade de se ter definido o produto a ser 

desenvolvido (se o resultado será uma camiseta ou um calçado, por exemplo). Essa 

decisão pode ser tomada a partir das ideias preliminares obtidas na etapa em 

questão. O julgamento e a aprovação dessas ideias são realizados na etapa 

seguinte. 

4.2.9 Reunião de planejamento 

Essa fase surgiu a partir de nove etapas, provenientes dos métodos de 

Treptow (2007), Baxter (2001), Frings (2012) e IDEO (2011). Tais etapas são: 

“reunião de planejamento” (TREPTOW, 2007), “teste das necessidades de mercado” 

(BAXTER, 2001),  “melhor conceito” (BAXTER, 2001), “metas da empresa” 

(FRINGS, 2012), “Merchandising: planejar, orçar, alinhar, fixar tamanho” (FRINGS, 
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2012), “Coletando feedback” (IDEO, 2011), “desenvolvendo um modelo de receita 

sustentável” (IDEO, 2011), “identificando capacidades necessárias para implementar 

soluções” (IDEO, 2011) e “planejando um conjunto de soluções” (IDEO, 2011). 

A fase de Treptow (2007), nomeada por “reunião de planejamento”, é definida 

como o momento para a comunicação entre os membros da equipe de projetos, já 

que o processo de desenvolvimento é dinâmico e necessita ser discutido. A autora, 

que apresenta a sua metodologia voltada à moda, descreve essa fase como propício 

para definir a quantidade de peças que a coleção terá, a distribuição das peças no 

mix de produtos, o tempo de execução da coleção (cronograma), o tempo de 

comercialização, o capital de giro disponível e o potencial de faturamento. Também 

orienta que nesse momento deva ser delineado o direcionamento da empresa, 

reunindo informações dos setores industrial, comercial e de marketing. 

A etapa “teste das necessidades de mercado”, de acordo com Baxter (2001), 

é o momento para um primeiro teste de mercado, explorando as ideias iniciais do 

desenvolvimento. Nessa fase, as ideias podem ser apresentadas a um pequeno 

número de potenciais consumidores ou vendedores, para a obtenção de aprovação 

ou novos insights. Já a etapa “melhor conceito”, de Baxter (2001), visa a seleção dos 

conceitos gerados anteriormente. De acordo com o autor, “o procedimento mais 

importante no projeto de produtos é pensar em todas as possíveis soluções e 

escolher a melhor delas” (BAXTER, 2001, p. 64). Para que essa decisão seja 

possível, é imprescindível que a especificação do problema (previamente analisada) 

possa orientar a escolha das melhores alternativas. Isso determina que a 

criatividade seja também necessária na fase de seleção, pois, nesse estágio, as 

ideias podem ser expandidas, desenvolvidas e combinadas para que a solução ideal 

possa ser alcançada. Porém, Baxter (2001, p. 65) compreende que a seleção das 

ideias é “mais sistemático, disciplinado e rigoroso que os procedimentos de geração 

das ideias”. Segundo o autor, esta fase pretende identificar, entre todas as ideias 

geradas, aquela que melhor solucione o problema. 

Nesse momento, do método de Frings (2012) também foram retirados dois 

passos: “metas da empresa” e “Merchandising: planejar, orçar, alinhar, fixar 

tamanho”. O primeiro, “metas da empresa” corresponde à definição dos limites do 

projeto para que ele seja adequado às pretensões da empresa. Isso inclui definir a 

identidade do cliente e da empresa. De acordo com Frings (2012), a identidade do 

cliente pode ser determinada por nichos de mercado, considerando a aproximação 
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de estilos de vida ou necessidades desse grupo. Já a identidade da empresa deve 

ser estabelecida e mantida, pois o designer ou o fabricante são reconhecidos pelos 

compradores pela sua particularidade, que pode ser dada através da especialização 

em uma categoria de estilo, faixa de preço, gênero e/ou faixa de tamanho de 

vestuário. Enquanto o segundo passo, “Merchandising: planejar, orçar, alinhar, fixar 

tamanho”, “é o planejamento para que se tenha a mercadoria certa no momento 

certo na quantidade certa e no preço certo para atender às necessidades dos 

clientes-alvo da empresa” (FRINGS, 2012, p. 214). Segundo a autora, as atividades 

de merchandising incluem tarefas como: o estabelecimento de metas financeiras; os 

orçamentos e faixas de preços; a realização dos planos de merchandising; o 

planejamento do tamanho da coleção e da compra de tecidos; o sourcing, a 

programação da produção e as entregas; o controle de fluxo do produto; a 

apresentação de coleção; e o plano de quantidade de produtos para as lojas. 

Do autor IDEO (2011), foram extraídas três fases para se juntarem às 

anteriormente expostas: “coletando feedback”, “desenvolvendo um modelo de 

receita sustentável” e “planejando um conjunto de soluções”. A primeira, “coletando 

feedback”, é o momento de extrair opiniões sobre as soluções geradas 

anteriormente. IDEO (2011) propõe que seja realizada uma reunião com a equipe de 

projeto e com alguns possíveis consumidores para a apresentação das soluções e 

para a coleta de feedback sobre elas. O objetivo desse momento não é provar que 

as ideias são perfeitas e imutáveis, mas, pelo contrário, a intenção é evolui-las e 

modificá-las. A segunda fase extraída de IDEO (2011), “desenvolvendo um modelo 

de receita sustentável”, é a ocasião para o desenvolvimento de uma estratégia de 

rentabilidade que possa sustentar a oferta em longo prazo. De acordo com o autor, 

deve ser realizada uma análise de viabilidade de cada solução gerada, partindo do 

valor provido para o cliente. A intenção dessa fase é o desenvolvimento intencional 

de um modelo de receita para cada solução, analisando-as e modificando-as para 

deslumbrar o sucesso em longo prazo.  

A terceira fase de IDEO (2011), “identificando capacidades necessárias para 

implementar soluções”, propõe o planejamento de capacidades requeridas para 

tornar real a experiência do usuário, isto é, onde e como os usuários finais irão 

comprar ou experimentar a solução. Assim como a fase anterior, o autor solicita a 

análise comercial de cada solução, permitindo modificações para possibilitar a 

distribuição para o cliente final. Já a quarta fase extraída de IDEO (2011) para 
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compor esta etapa, “planejando um conjunto de soluções”, vislumbra o mapeamento 

de cada solução utilizando uma matriz específica (que isola os novos usuários dos já 

existentes e as novas ofertas das já existentes, identificando as soluções 

evolucionárias, as incrementais e as revolucionárias). Nesse momento, deve-se 

tentar entender como as soluções geradas podem influenciar e expandir a empresa, 

ou seja, se o foco de cada solução está no grupo de clientes atual ou no em novos 

clientes e se essas soluções estendem ou adaptam uma oferta existente na 

empresa ou se criam uma nova oferta. 

A partir dessas nove fases apresentadas, retiradas das obras de Treptow 

(2007), Baxter (2001), Frings (2012) e IDEO (2011), foi criada a etapa do método 

adaptado, nomeada por: “Reunião de planejamento” (ver Figura 24).  

Figura 24 – Etapa: Reunião de planejamento 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Tais fases foram reunidas durante o desenvolvimento do método por tratarem 

de análises conjuntas e feedbacks sobre as soluções geradas na etapa anterior, 

bem como sobre as metas da empresa. Já o nome da adaptação é proveniente da 

fase de Treptow (2007), por também pretender uma ocasião para o diálogo entre os 

projetistas. 

Assim, a etapa adaptada visa a reunião dos envolvidos no projeto para o 

debate sobre as soluções criadas anteriormente, podendo abranger alguns possíveis 

consumidores, visando a co-criação e maior assertividade dos produtos. A intenção 

é: a análise de cada solução, conforme orienta IDEO (2011) – que incluem o 

feedback, a rentabilidade, a distribuição e o ineditismo; a consideração das metas da 

empresa, ou seja, a identidade do cliente e da empresa, conforme Frings (2012); a 
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escolha das melhores ideias e aprovação dos consumidores, conforme Baxter 

(2001); e as definições da coleção, de acordo com Frings (2012) e Treptow (2007), 

que incluem iniciar o planejamento sobre: quantidade de peças da coleção, mix de 

produtos, tempo de execução e orçamentos. 

4.2.10 Briefing de coleção 

Essa etapa surgiu a partir dos passos propostos nos métodos de Baxter 

(2001), Treptow (2007) e Löbach (2001), que são: “especificação do projeto” 

(BAXTER, 2001);  “briefing de coleção” (TREPTOW, 2007); “descrição das 

características do novo produto” (LÖBACH, 2001); e “exigências para com o novo 

produto” (LÖBACH, 2001). De acordo com Baxter (2001), a “especificação do 

projeto” visa fixar “metas técnicas para o novo produto, abrangendo desde as suas 

funções básicas, sua aparência, até as embalagens e a forma de embarque para as 

distribuidoras” (BAXTER, 2001, p. 17). O autor define a especificação do projeto 

como um documento que descreva os interesses de marketing, vendas, 

desenvolvimento e produção, tornando-se um padrão referencial para todas as 

alternativas geradas durante o desenvolvimento. O esperado é que esse documento 

determine o sucesso do projeto no mercado, pois cada produto que não atender a 

ele provavelmente estará em inconformidade e deve ser descartado durante o 

processo de desenvolvimento. 

A fase de Treptow (2007), nomeada por “briefing de coleção”, é o momento 

de confecção de um documento ou painel que possa transmitir de maneira concisa 

as instruções finais ou as informações essenciais para o desenvolvimento dos 

produtos, podendo estar incluídas informações como: aspectos de dimensão da 

coleção, definição de público alvo, preços estimados, volume de vendas e condições 

ambientais (tendências de moda). De acordo com a autora, o briefing pode ser 

encontrado na literatura como tendo diferentes formas de apresentação.  

Já as fases de Löbach (2001), sob títulos: “descrição das características do 

novo produto” e “exigências para com o novo produto”, não são descritas em sua 

obra. Apenas são expostas no quadro demonstrativo do seu processo de design de 

produtos. Ambas as fases foram utilizadas como aporte para a presente etapa pois 

representam o momento de descrição das características e exigências para com o 
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novo produto, antes mesmo da geração de conceitos do produto, bem como as 

etapas de Baxter (2001) e de Treptow (2007) o fazem.   

Dessa forma, essas quatro fases foram utilizadas como base para a criação 

da etapa “Briefing de coleção” (ver Figura 25), que se apropriou do nome e 

descrições geradas por Treptow (2007), mas também visa a inclusão das etapas de 

Baxter (2001) e de Löbach (2001). Tais fases foram unidas durante a criação do 

método, pois tratavam da confecção de um item com as especificações do projeto. 

Figura 25 – Etapa: Briefing de coleção 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Dessa forma, a etapa adaptada pretende a confecção de um item em formato 

livre que resuma todas as especificações do projeto, descrevendo os interesses de 

marketing, vendas, desenvolvimento e produção, bem como incluindo as metas da 

empresa, o problema e seus componentes, os dados analisados, e todas as 

informações importantes idealizadas durante a reunião de planejamento. É a 

confecção de um documento que contenha todas as predefinições obtidas durante a 

fase anterior, “Reunião de planejamento”, sendo um registro de todas as 

informações importantes que deve acompanhar e guiar o desenvolvimento até a sua 

conclusão. Assim, o propósito da etapa é conceituar o projeto de forma objetiva, 

para que todo o desenvolvimento seja focado nessas informações e para que o 

briefing seja um instrumento que favoreça a geração de conceitos e a sua efetiva 

escolha.   

4.2.11 Cronograma de coleção 

Essa etapa foi gerada a partir da fase proposta por Treptow (2007), nomeada 

por “cronograma de coleção” (ver Figura 26). De acordo com a autora, o cronograma 

pode ser definido por uma tabela que cruza atividades e datas. Ele prevê organizar 

as atividades do projeto lhes atribuindo datas de execução para, assim, concluir o 

projeto em um prazo final estipulado.  
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Figura 26 – Etapa: Cronograma de coleção 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

A etapa pretende utilizar o cronograma de coleção assim como Treptow 

(2007) descreve, cruzando todas as atividades necessárias para a resolução da 

coleção com os prazos pretendidos em uma tabela. Considera-se essa atividade de 

suma importância para o acompanhamento do projeto, já que é uma forma de 

controle temporal sobre cada atividade e uma maneira de alcançar o resultado final 

no tempo estipulado previamente.  

4.2.12 Dimensão e parâmetro da coleção 

Essa etapa foi gerada a partir das fases propostas por dois autores que 

abordaram métodos de moda: Treptow (2007) e Rech (2002). Tais fases foram 

nomeadas pelos autores por “parâmetro da coleção” (TREPTOW, 2007) e “dimensão 

da coleção” (RECH, 2002; TREPTOW, 2007). 

Rech (2002) apenas aponta que seja realizada uma avaliação da “dimensão 

da coleção”, mas não descreve essa tarefa de maneira clara. Enquanto isso, 

Treptow (2007) propõe de maneira detalhada que o tamanho de uma coleção 

depende principalmente da estratégia de comercialização da empresa, variando 

imensamente de uma empresa para outra. A autora também apresenta duas formas 

para o dimensionamento de uma coleção: a primeira se baseia no estudo da 

Unidade de Estoque, que é funcional para empresas com distribuição através de 

lojas próprias; e a segunda prevê o dimensionamento a partir do estudo do 

Faturamento Médio Ideal. 

Já a fase “parâmetro da coleção” é descrita por Treptow (2007) como o 

momento de planejamento da equipe de criação quanto ao dimensionamento, ao 

Mix de Produto e ao Mix de Moda. Enquanto o Mix de Produto deve definir a 

variedade de produtos oferecidos por uma empresa (por exemplo, shorts, bermudas, 

camisetas, regatas, etc.), o Mix de Moda visa identificar as categorias desses 
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produtos, classificando-os em: básicos, fashion ou vanguarda. Produtos básicos são 

peças funcionais que costumam ter venda garantida. Produtos fashion são modelos 

comprometidos com as tendências do momento através de formas, cores e/ou 

padronagens. Já os produtos vanguarda são peças complementares, que podem 

utilizar tendências atuais ou futuras, mas nem sempre apresentam características 

muito comerciais por serem peças mais diferentes. De acordo com Treptow (2007), 

esse é o momento de cruzamento desses dados para servir como parâmetro para o 

trabalho. Para tanto, a autora sugere a utilização de uma tabela para o cruzamento 

dos dados, onde a primeira coluna apresenta todos os itens do Mix de Produto, as 

três seguintes compõem o Mix de Moda e as linhas são preenchidas com as 

quantidades estipuladas de cada peça. 

Essas três fases foram utilizadas como base para a criação da etapa 

“Dimensão e parâmetro da coleção” (ver Figura 27). As fases foram unidas durante a 

criação do método, pois representavam o dimensionamento da coleção e a 

classificação desse dimensionamento. 

Figura 27 – Etapa: Dimensão e parâmetro da coleção 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Pretende-se que, durante a atual etapa do método adaptado, sejam 

planejadas as quantidades que devem compor a coleção, bem como as divisões do 

Mix de Produto e do Mix de Moda, assim como sugerem Treptow (2007) e Rech 

(2002). E, como o dimensionamento da coleção pode variar dependendo da 

estratégia de cada empresa, no método adaptado essa etapa fica livre para a 

escolha de meios distintos para a quantificação. 

4.2.13 Pesquisa de mercado e tendências 

Para que essa etapa fosse idealizada, foram justapostas algumas fases dos 

autores: Treptow (2007), Frings (2012) e Rech (2002). Essas fases são, 

respectivamente: “pesquisa de tendências” (TREPTOW, 2007), “pesquisa de 
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mercado e tendências” (FRINGS, 2012), “influências econômicas, globais e 

tecnológicas” (FRINGS, 2012), “análise das coleções anteriores” (RECH, 2002) e 

“coleta de informações sobre moda” (RECH, 2002).  

De acordo com Treptow (2007), na fase de “pesquisa de tendências” devem 

ser coletadas todas as informações e materiais que possam auxiliar no 

desenvolvimento da coleção, incluindo, além da pesquisa de tendências, a reunião 

de amostras de cores, de tecidos e de aviamentos. A autora descreve o processo de 

tendências iniciando pelos comitês setoriais, que identificam e interpretam 

convergências de comportamento. Após, essas informações são transmitidas aos 

estilistas, sobretudo pelas feiras de fios e de têxteis, que, ao utilizar os temas 

apontados em suas coleções, acabam reforçando tais ideias para o mercado e para 

o consumidor final. E, através da divulgação das suas coleções, a indústria “toma 

conhecimento das novas propostas e consegue discernir entre a interpretação 

individual do estilista e o que realmente se transformará em tendência” (TREPTOW, 

2007, p. 82). Para coletar informações sobre tendências de moda, o designer deve 

estar constantemente pesquisando sobre comportamento, vitrines, feiras, revistas e 

desfiles, recolhendo vídeos, fotografias, revistas, anotações, amostras, entre outros. 

O agrupamento dessas informações em painéis pode facilitar a percepção visual da 

equipe de projeto. A autora sugere a utilização de painéis para visualizar as 

tendências em evidência.  

Frings (2012, p. 88) propõe que, na sua fase de “pesquisa de mercado e 

tendências”, sejam reunidas um montante de informações “para antecipar mudanças 

e preferências dos consumidores”. Para isso, é fundamental o estudo contínuo do 

estilo de vida dos consumidores, dos relatórios de tendências, de revistas de moda e 

de jornais, para a tomada de decisões certeiras em relação ao design, à fabricação e 

às vendas. Isso deve ser realizado para antecipar os desejos e necessidades dos 

clientes, anteriormente à temporada de vendas. Conforme Frings (2012), a previsão 

de moda envolve: estudar o mercado, observar o estilo de vida dos clientes, 

pesquisar as estatísticas de vendas, avaliar as coleções assinadas, pesquisar as 

publicações de moda, observar o que as pessoas estão usando, e manter-se 

atualizado com os acontecimentos atuais, com as artes, e com o humor do público.  

Já a etapa “influências econômicas, globais e tecnológicas”, de Frings (2012), 

visa considerar os impactos da economia, do comércio internacional e da tecnologia 

sobre os consumidores e sobre o marketing de moda. Por exemplo, fatores como os 
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gastos do consumidor, como a situação da economia, como o mercado monetário 

internacional e como os custos de mão de obra podem ser tomados como impactos 

econômicos. Já uma influência tecnológica pode ser exemplificada pelas mudanças 

nas áreas de comunicação, de coleta de informações, de desenvolvimento de 

tecidos e de produção de roupas. Enquanto a concorrência das importações frente à 

um mercado interno saturado pode ser dado como um exemplo de impacto global 

em todos os níveis da indústria. Esses três fatores devem ser pesquisados e 

compreendidos durante o desenvolvimento de uma coleção, pois influenciam 

positiva ou negativamente as empresas. No fluxograma apresentado por Frings 

(2012), as fases “pesquisa de mercado e tendências” e “influências econômicas, 

globais e tecnológicas” são etapas paralelas, que servem de subsídio para as fases 

de merchandising e de design, e compõem dois capítulos inteiros dedicados à 

pesquisa de moda e à demanda de consumo. 

A etapa “análise das coleções anteriores”, de Rech (2002) compõe a fase 

macro de “geração do conceito”, mas não é especificada pela autora. Presume-se 

que esse momento seja propício para analisar os resultados de coleções anteriores, 

verificando as peças mais vendidas, os lucros obtidos e os problemas encontrados, 

para idealizar “os limites do mercado da empresa no passado e no presente e os 

desdobramentos previsíveis por categoria de artigo” (RECH, 2002, p. 69). Outra fase 

de Rech (2002), “coleta de informações sobre moda”, também serviu de base para a 

concepção da etapa adaptada. O momento para a coleta de informações sobre 

moda é destinado à recolha de todos os referenciais de moda, passíveis de 

utilização na próxima coleção, que incluem ideias, modelos, tecidos, padronagens, 

modelagens, entre outros.  

Dessa forma, as cinco fases abordadas serviram de embasamento para a 

elaboração da etapa incluída no método adaptado: “pesquisa de mercado e 

tendências” (ver Figura 28). As fases aproximaram-se durante o desenvolvimento do 

método adaptado, pois destacam a pesquisa de tendências e informações de moda, 

e a pesquisa de mercado. 
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Figura 28 – Etapa: Pesquisa de mercado e tendências  

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Assim, a etapa da adaptação apropriou-se do nome dado por uma das etapas 

de Frings (2012), que de certo modo é capaz de englobar todas as demais fases dos 

autores: “pesquisa de mercado e tendências”. Com isso, espera-se que o designer 

realize a coleta de todas as informações possíveis sobre tendências de moda, bem 

como o máximo de dados plausíveis para a análise do mercado (considerando o 

comércio da própria empresa em coleções anteriores, os consumidores, e as 

influências econômicas, globais e tecnológicas). E, assim como propõe Treptow 

(2007), a utilização de painéis de tendências, agrupando todas as informações 

obtidas nessa etapa do método pode facilitar a percepção visual da equipe de 

projeto. 

4.2.14 Inspiração e definição do tema da coleção 

Para a etapa de “inspiração e definição do tema da coleção”, foram 

agrupadas algumas fases provenientes das obras de Frings (2012), Treptow (2007) 

e Rech (2002). Tais fases são nomeadas pelos autores por: “recursos artísticos e 

culturais” (FRINGS, 2012), “inspiração” (TREPTOW, 2007) e “definição do tema” 

(RECH, 2002). 

Frings (2012) descreve a fase de “recursos artísticos e culturais” como o 

momento para coletar contribuições que possam inspirar a coleção. Dentre tais 

itens, podem estar presentes: a indumentária histórica ou étnica, as artes, os 

tecidos, a natureza, os lugares culturalmente estimulantes, enfim. De acordo com 

Frings (2012, p. 104), “percepção é a chave para a criatividade”, cuja capacidade de 

observação e absorção pode gerar ideias para inspirar toda a coleção. 
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  A fase “inspiração” é descrita por Treptow (2007) como o argumento, a 

história de uma coleção. É o momento de escolha de um tema para a coleção. 

Segundo a autora, essa decisão “depende da sensibilidade do designer ou equipe 

de criação”, que deve olhar além do que já existe para encontrar novas ideias, 

antevendo preferências futuras e se distanciando dos temas ligados às tendências 

atuais (TREPTOW, 2007, p. 110). O tema de coleção pode surgir de variadas fontes, 

servindo de inspiração para propostas de moda conforme o objetivo da empresa. A 

autora, ainda, aconselha o uso de algumas tendências de moda atreladas ao tema 

de coleção, para que as peças possam ter o compromisso de venda, e não apenas 

criações artísticas. A intenção de definir um tema de coleção é apresentar uma 

proposta de estilo do seu criador, e não apenas se limitando a reproduzir as 

tendências pesquisadas.  Da mesma forma, Rech (2002) apropria-se da fase de 

“definição do tema”, que visa a escolha do conceito geral da coleção, refletindo as 

tendências da estação, a filosofia da empresa e as necessidades do consumidor. 

As três fases expostas foram norteadoras para a elaboração da etapa 

“definição do tema”, conforme se observa na Figura 29. Durante o desenvolvimento 

do método adaptado, consideraram-se semelhantes as fases dos autores Frings 

(2012), Treptow (2007) e Rech (2002), que mencionavam o uso de elementos para 

inspirar o designer, usando-os como subsídio para a criação das peças, de maneira 

uniforme. Já o título da etapa é proveniente da etapa de Rech (2002), que de certo 

modo, ao se definir o tema de coleção, subentende-se que houve a ação de 

pesquisa sobre recursos artísticos e culturais para inspirar a coleção.    

Figura 29 – Etapa: Inspiração e definição do tema 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Assim, a etapa “inspiração e definição do tema da coleção”, correspondente 

no método adaptado, objetiva-se à escolha do tema de coleção, que, diferente da 

pesquisa de tendências, faz o uso de elementos diversos para inspirar a coleção. A 

intenção é unificar a coleção, remetendo ao tema escolhido, mas sem modificar as 

características que são atribuídas à marca. Como essa fase também é munida de 
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pesquisas diversas, a utilização de painéis para visualizar rapidamente a inspiração 

escolhida, pode facilitar a equipe de projetos a unificar as ideias. 

4.2.15 Desenhos e experimentações 

A etapa “desenhos e experimentações” é a fase destinada para a geração de 

desenhos e/ou experimentações acerca do produto a ser desenvolvido. 

Diferentemente da fase de geração de ideias preliminares (etapa descrita no item 

4.2.8), nesse momento a equipe de projetos já possui o conhecimento sobre quais 

produtos devem desenvolver. E essa etapa é primordial para a geração de conceitos 

dos produtos. Nesse momento os produtos começam a tomar uma forma. 

A etapa de geração de ideias foi desenvolvida a partir de nove fases, 

provenientes de todos os autores estudados: IDEO (2011), Baxter (2001), Munari 

(1998), Treptow (2007), Rech (2002), Frings (2012) e Löbach (2001). Isso significa 

que todos os autores estudados destinaram uma fase em seus métodos para a 

geração de ideias, mesmo que diferentes entre si. Superficialmente, a primeira 

diferenciação está na titulação das fases, que receberam os nomes: “transformando 

ideias em realidade” (IDEO, 2011), “projeto conceitual” (BAXTER, 2001), 

“experimentação” (MUNARI, 1998), “desenhos” (TREPTOW, 2007), “esboços dos 

modelos” (RECH, 2002), “design: ideia, croqui” (FRINGS, 2012), “conceitos do 

design” (LÖBACH, 2001), “alternativas de solução” (LÖBACH, 2001) e “esboços de 

ideias” (LÖBACH, 2001). 

O processo de geração de ideias de IDEO (2011) é realizada durante a fase 

“transformando ideias em realidade”. O autor pretende que nessa fase o projetista 

possa tornar tangível as ideias obtidas anteriormente no processo, através da 

construção de protótipos simples e rápidos. A intenção é que o protótipo seja uma 

ferramenta descartável e imprecisa para auxiliar na comunicação e para ajudar a 

gerar mais ideias. De acordo com IDEO (2011), os formatos mais comuns de 

protótipos utilizados são os modelos físicos, os storyboards16, os teatros e os 

diagramas. 

A fase de Baxter (2001), “projeto conceitual”, é especificada pelo autor como 

um momento que exige muita criatividade, pois é nessa fase que as invenções são 

________________ 

16
 Storyboards são uma série de imagens ou desenhos, que representam em quadros a experiência 
completa do usuário (IDEO, 2011). 
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idealizadas. Porém, é vital a preparação prévia. Nesse momento deve-se 

reexaminar o planejamento do produto, realizado durante as etapas anteriores, pois, 

“se o planejamento do problema for feito com cuidado, todas as informações 

necessárias para orientar a conceituação do projeto já estarão disponíveis”, faltando 

apenas “arrumá-las no espaço do problema” (BAXTER, 2001, p. 175). O autor, 

ainda, propõe que, para o sucesso do projeto conceitual, seja gerado o maior 

número possível de conceitos, desenvolvendo linhas básicas da forma e da função 

do produto. De acordo com Baxter (2001), isso exige intuição, imaginação e 

raciocínio lógico. Entretanto, para auxiliar a equipe de projetos, existem diversas 

ferramentas para ajudar a abstrair o conceito do problema, a analisar diferentes 

aspectos do projeto conceitual e a gerar um grande número de alternativas para a 

solução do problema. Entre tais técnicas, Baxter (2001) orienta o uso de três 

ferramentas: análise de tarefas (técnica descritiva que explora as interações entre o 

produto e seu usuário), análise das funções (técnica analítica que detalha como as 

funções do produto são percebidas e avaliadas pelo consumidor) e análise do ciclo 

de vida (técnica analítica que constrói o fluxo do ciclo de vida do produto para gerar 

oportunidades de inovação). 

Segundo a fase “experimentação”, de Munari (1998), devem ser 

experimentados materiais e instrumentos para obter informações que permitam 

estabelecer relações úteis ao projeto, possibilitando a descoberta de novas 

aplicações. Ao interpretar essa fase de Munari (1998), percebeu-se certa 

semelhança com a etapa de IDEO (2011), ao utilizar experimentações rápidas como 

protótipos imperfeitos e passíveis de mudanças. Dessas experiências, segundo o 

autor, podem resultar informações para a construção futura de modelos 

demonstrativos. Já os esboços são tratados por Munari (1998) como ferramentas 

para fixar os pensamentos e para comunicar uma forma ou função. 

A fase “desenhos”, de Treptow (2007), consta subdividia em sua obra, cujas 

partes que compõem a fase são definidas por: esboços, desenhos de moda, 

desenhos técnicos e desenhos de estamparia e bordado. A primeira divisão, 

nomeada por “esboços”, é o momento para a realização desse estilo de desenho, 

que não possui compromisso estético. A intenção do uso de esboços é a criação, de 

maneira rápida, de uma série de ideias, para depois desenvolver desenhos mais 

apurados a partir dessas ideias. A segunda divisão, “desenhos de moda” ou “croqui”, 

é o momento para apurar os esboços realizados, para visualizar as combinações 
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entre as peças da coleção. Esse estilo de desenho é importante para transmitir a 

relação entre as peças para outros departamentos da empresa, podendo ser 

realizado através do desenho à mão livre ou do desenho assistido por computador. 

A terceira divisão corresponde ao “desenho técnico”, que é um desenho planificado, 

que se objetiva a comunicar as ideias de maneira específica para o setor 

responsável pela modelagem e pela pilotagem. Já a quarta divisão condiz ao 

“desenho de estamparia e bordado”, que é a previsão de aplicações de estampas ou 

bordados nas peças.  

Semelhante à segunda divisão do autor anterior, também a fase de Rech 

(2002), nomeada por “esboços dos modelos”, prevê que o designer de moda gere 

novos conceitos de diferentes maneiras. O profissional pode transpor a sua ideia 

para o papel através de croquis ou através de desenhos assistidos por computador 

(CAD).  

Enquanto a fase de Frings (2012), “design: ideia, croqui”, descreve o 

momento para a geração de novos conceitos, combinando agradavelmente “todos 

os elementos de um bom design – cor, tecido, linha e forma – em cada peça 

(FRINGS, 2012, p. 220). Os elementos do design devem se relacionar bem entre si 

para um resultado agradável do conjunto, por isso, os princípios do design servem 

como uma orientação para combinar os elementos. Assim, Frings (2012) classifica 

os princípios do design como sendo: proporção (harmonia entre tamanhos), 

equilíbrio (“peso” visual no design, podendo ser simétrico ou assimétrico), repetição 

(senso de movimento) e ponto focal. E, para desenvolver as ideias, testando os 

elementos, o designer deve realizar os esboços dessas ideias, a fim de visualizar 

bidimensionalmente a harmonia e a coerência das peças – seja através de 

desenhos à mão livre ou de desenhos assistidos por computador.  

Treptow (2007) descreve a fase “elementos e princípios do design” como o 

momento de utilização de ferramentas do design para criar combinações originais e 

que estimulem o consumo. Os elementos de design de moda, conforme percepção 

da própria autora, são: silhueta, linha, textura e cor. E as maneiras como esses 

elementos são utilizados são chamadas de princípios do design, que contemplam: 

repetição, ritmo, gradação, radiação, contraste, harmonia, equilíbrio e proporção. 

Da obra de Löbach (2001), foram retiradas três fases: “conceitos do design”, 

“alternativas de solução” e “esboços de ideias”. As três fases se referem ao 

processo de geração de alternativas, produzindo ideias para as análises realizadas 
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anteriormente. De acordo com Löbach (2001), é importante que nesse momento as 

ideias não sofram julgamentos, pois é fundamental que se tenha liberdade para a 

procura de alternativas para o problema. Nessa fase criativa é importante que o 

designer crie esboços dos detalhes promissores, para que surjam combinações e 

para que as ideias sejam preparadas para a fase de avaliação.  

Todas as dez fases expostas deram norte à criação da etapa “desenhos e 

experimentações”, pertencente ao método adaptado (ver Figura 30). As dez fases, 

provenientes das metodologias de autores renomados do design e da moda, foram 

consideradas semelhantes durante o desenvolvimento do método, pois descreviam 

o processo de geração de alternativas – por protótipos, por experimentações ou por 

desenhos. Já o nome da etapa pretendeu englobar, em parte, todas as fases 

estudadas, onde a palavra “desenhos” inclui qualquer manifestação no formato de 

desenho artístico (esboços, croquis, desenhos de estampas e bordados) e a palavra 

“experimentações” engloba todos os testes realizados com materiais ou com 

produções de protótipos imperfeitos.  

Figura 30 – Etapa: Desenhos e experimentações 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Assim, a etapa do método adaptado visa a geração do maior número de 

ideias em modo de desenhos e experimentações, a fim de comunicar as ideias para 

toda a equipe, para a posterior análise e seleção. Excluíram-se, nesse momento, os 

desenhos técnicos, acreditando que a geração deles para cada peça idealizada 

poderia ser um trabalho desnecessário se a peça fosse descartada na etapa 

seguinte ou sofresse quaisquer modificações. Portanto, a etapa de “desenhos e 

experimentações” se utiliza dos conceitos dos autores citados, pretendendo ser o 

momento para a geração de alternativas, considerando os elementos e princípios do 
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design expostos por Frings (2012) e Treptow (2007) e a combinação dos elementos 

“Materiais e tecnologia”, que, na verdade, passam a fazer parte da etapa atual, 

conforme subseção a seguir.  

4.2.15.1 Materiais e tecnologia 

Esta etapa foi idealizada como uma fase que influencia diretamente a anterior, 

não se encontrando linear no processo, já que são necessárias pesquisas e análises 

paralelas para a reunião de configurações para a geração de alternativas. Apesar 

das diferentes formas que os autores abordam esse momento, verificou-se que essa 

forma seria mais lógica no processo, provendo diferentes conclusões sobre 

“materiais e tecnologia” para a geração dos desenhos e experimentações. Portanto, 

esse momento foi fundamentado nas ideias de Munari (1998), Rech (2002), Baxter 

(2001), Löbach (2001), Treptow (2007) e Frings (2012), conforme demonstra a 

Figura 31.  

Figura 31 – Etapa: Dimensão e parâmetro da coleção 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Munari (1998) descreve a fase “materiais e tecnologia” como sendo o 

momento para uma pequena coleta de dados, porém relativos aos materiais e às 

tecnologias que o designer pode ter à sua disposição para a realização do projeto. 

Ou seja, é o momento de coletar os possíveis materiais a serem trabalhados pela 

empresa, bem como de verificar a tecnologia que a empresa possui para a 

confecção dos produtos. É inútil pensar em soluções que desconsiderem tais dados. 
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Já Rech (2002) propõe que esse momento seja destacado para a escolha de cores, 

formas, tecidos, aviamentos, componentes, acessórios e etiquetas. Enquanto Baxter 

(2001) prevê que nesse momento, cuja fase é nomeada por “alternativas de projeto, 

de materiais e de fabricação”, devem ocorrer a divisão dos componentes para a 

fabricação, explorando uma variedade de formas e funções para cada componente e 

fazendo a seleção da melhor. Por consequência, devem ser examinadas as ideias 

preliminares e as alternativas de formas, funções, materiais e processos para 

fabricação dos componentes. 

 O autor Löbach, expõe de maneira sucinta as duas fases que foram 

utilizadas nesse momento, e que compõem o fluxograma do autor. De acordo com 

ele, alguns aspectos importantes para o desenvolvimento de produtos industriais são 

a “Análise dos materiais e processos de fabricação passíveis de serem empregados, 

e até que ponto Patentes, legislação e normas influenciam as possíveis soluções do 

problema” (LÖBACH, 2001, p. 147, grifo do autor). Apesar de não fornecer maiores 

informações sobre as etapas, é compreensível que a fase de “Análise dos materiais 

e processos de fabricação” correspondem à pesquisa de materiais necessários para 

a realização do projeto, bem como da tecnologia disponível para executá-lo. Já a 

fase de “Patentes, legislação e normas” prevê a pesquisa desses três itens para 

verificar as influências, possibilidades e impossibilidades que podem exercer sobre 

as soluções. 

Da obra realizada por Treptow (2007), foram retiradas quatro fases: 

“aviamentos”, “elementos de estilo”, “cores” e “tecidos”, que correspondem à escolha 

de cada um desses itens. No item “elementos de estilo” a autora descreve a escolha 

de detalhes para serem utilizados repetidamente na coleção, mas com variações de 

um modelo para outro, para criar unidade visual entre as peças. No item “cores”, a 

autora sugere o uso de cartelas de cores para compor o uso de todas as colorações 

eleitas para serem utilizadas na coleção. A cartela de cores deve estar de acordo 

com a temática escolhida para a coleção, cujas cores devem ser indicadas por 

códigos. No item “tecidos”, a autora salienta que o designer, antes de tudo, deva 

conhecer as características dos tecidos, as suas classificações e as suas 

propriedades de caimento e de adequação, para depois coletar amostras e escolher 

os tecidos que farão parte da coleção. A coleta de tecidos faz parte da pesquisa de 

materiais e as amostras devem ser organizadas em cartelas com identificações. Já a 

escolha de tecidos vai depender da adequação do tecido ao projeto. No item 
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“aviamentos”, que são os materiais utilizados além do tecido para a confecção de 

uma roupa, a autora descreve também a coleta de amostras e o uso de cartelas 

identificadas para o acervo dos mesmos. 

A autora Frings (2012) também utiliza as fases “cor” e “tecido” em sua obra. 

De acordo com a autora, o “tecido” é o meio artístico do designer, cuja escolha do 

tecido ideal para cada peça é um dos aspectos mais importantes. “Os tecidos são 

escolhidos com base nas tendências da moda e em sua qualidade, desempenho, 

preço e conveniência” (FRINGS, 2012, p. 221). Enquanto a “cor” é particularmente 

importante, pois pode determinar a escolha ou rejeição de uma peça. A escolha das 

cores deve refletir a estação, o clima e o segmento de produtos, contendo uma 

gama de cores que agrade uma grande variedade de clientes. Dar nomes 

interessantes às cores também pode ser importante na promoção de uma peça. 

Através das fases dos autores acima expostos, foi desenvolvida a etapa 

“materiais e tecnologia”, que serve de subsídio às demais etapas. Ao desenvolver 

essa etapa, percebeu-se que os autores do design são mais generalistas a escolha 

de materiais que os autores de moda, cuja matéria-prima acaba descrevendo 

sempre o tecido. Para a etapa do método adaptado, esse pensamento foi 

desconstruído, já que, apesar de prever um novo método para a moda, pretende 

compreender também os demais setores da moda e não apenas o vestuário. Isso 

significa dizer que o método adaptado visa a inclusão de criações envolvendo 

também, de acordo com Frings (2012): calçados, bolsas, cintos, luvas, chapéus, 

lenços, meias, joias, semijoias, bijuterias, relógios, entre outros. 

Portanto, a etapa do método adaptado, nomeada por “materiais e tecnologia”, 

pretende pesquisar e definir os materiais necessários para a confecção dos 

produtos, bem como analisar a tecnologia disponível para a realização do projeto. 

Isso inclui, além da pesquisa em si, a definição de elementos de estilo, a escolha e 

confecção da cartela de cores, a definição e catalogação da matéria-prima e a 

averiguação das patentes, legislações e normas. Assim, essa etapa serve de 

subsídio para a geração de “desenhos e experimentações”, inter-relacionando-se 

com ela. Já os autores citados servem de apoio para um maior aprofundamento dos 

itens aqui expostos. 
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4.2.16 Análises: adequação, elaboração, função, estrutura e configuração 

Para o desenvolvimento da etapa “Análises: adequação, elaboração, função, 

estrutura e configuração” foram utilizadas definições dos autores: Baxter (2001), 

Rech (2002) e Löbach (2001). As fases correspondentes condizem à: “configuração 

do projeto” (BAXTER, 2001), “análise quanto à adequação” (RECH, 2002), “análise 

quanto à elaboração” (RECH, 2002), “análise da função (funções práticas)” 

(LÖBACH, 2001), “análise estrutural (estrutura da construção)” (LÖBACH, 2001), 

“análise da configuração (funções estéticas)” (LÖBACH, 2001) e “análise de sistema 

de produtos (produto – produto)” (LÖBACH, 2001). 

De acordo com Baxter (2001), “configuração do projeto” é a fase para o 

detalhamento do conceito selecionado, determinando como ele será feito. Ela 

decide, além da arquitetura do produto, o projeto de seus componentes e as linhas 

gerais dos materiais e processos. Ao final da fase, deve-se verificar se o produto se 

enquadra no seu objetivo e se é possível fabricá-lo. Já a “análise da configuração 

(funções estéticas)” de Löbach (2001) prevê que se estude a aparência estética de 

produtos existentes, com a finalidade de se extrair elementos aproveitáveis a uma 

nova configuração. A intenção é estabelecer todas as características da 

configuração do produto e compará-las com as de suas possíveis variantes. Assim, 

a análise de configuração pode servir para a elaboração de detalhes formais e 

simbólicos do novo produto. 

Outras fases de Löbach (2001) também foram a “análise da função (funções 

práticas)”, a “análise estrutural (estrutura da construção)” e “análise de sistema de 

produtos (produto – produto)”. A primeira analisa as informações sobre o tipo de 

função técnica do produto, tentando a compreensão sobre como é a forma de 

trabalhar do produto. Essa etapa é importante para a melhoria de um produto, cuja 

“análise da função é um método para estruturar as características técnicas 

funcionais de um produto, que podem ser observadas através das suas qualidades 

funcionais” (LÖBACH, 2001, p. 146). Já a segunda, “análise estrutural (estrutura da 

construção)”, prevê a estrutura de um produto, mostrando a sua complexidade 

estrutural e estudando como o avanço da tecnologia pode melhorá-lo (como, por 

exemplo, examinando se o número de certas peças/materiais pode ser reduzido, 

juntado ou racionalizado). Enquanto a terceira prevê a análise de produtos que 

exclusivamente fazem parte de um sistema, onde pretende a averiguação da 
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interação entre as partes do sistema e de que maneira ela pode influenciar o 

produto. 

Da obra de Rech (2002), foram utilizadas duas fases: “análise quanto à 

elaboração” e “análise quanto à adequação”. A autora propõe que, ao se analisar um 

produto quanto à elaboração, devem-se considerar três pontos importantes. O 

primeiro condiz ao objeto de inspiração, que estimula a inspiração de moda; o 

segundo se enquadra à contemporaneidade da forma, que prevê a atualidade como 

principal aspecto a ser considerado; e o terceiro prediz a estética, que é a noção do 

belo quanto ao estilo, à forma, às cores, às estampas e aos aviamentos. Na análise 

do produto quanto à adequação, deve ser considerada a funcionalidade e aspectos 

comerciais e culturais do produto. Isso porque qualquer coleção de moda deve privar 

pela praticidade e pela funcionalidade, com o objetivo de proporcionar o conforto, de 

possibilitar os movimentos do usuário e de se adequar ao contexto local. Mas, da 

mesma forma, não deve esquecer do lado comercial, antevendo custos compatíveis 

com a assimilação do mercado. 

Para o desenvolvimento da etapa “análises: adequação, elaboração, função, 

estrutura e configuração”, foram utilizadas as fases acima abordadas, como pode 

ser observado na Figura 32. O nome da etapa provém do resumo das fases 

abordadas, cujo objetivo é a análise das ideias quanto aos itens: adequação, 

elaboração, função, estrutura e configuração. 

Figura 32 – Etapa: Análises  

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Assim, na etapa aqui exposta, pretende-se que o designer realize análises 

minuciosas ante as suas ideias, para melhorá-las ou alterá-las, onde as análises: 

“quanto à adequação” visam estudar as ideias em relação às suas aplicações 
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funcionais, comerciais e culturais, conforme descreve Rech (2002); “quanto à 

elaboração” pretendem visualizar as ideias de acordo com a inspiração, a 

contemporaneidade e a estética, seguindo as descrições de Rech (2002); “quanto à 

função” almejam observar as soluções conforme a forma de trabalhar do produto, 

almejando qualidades funcionais, segundo ideias de Löbach (2001); “quanto à 

estrutura” preveem a estrutura das ideias, mostrando a sua complexidade estrutural 

e estudando como melhorá-la, conforme descreve Löbach (2001); e “quanto à 

configuração” pretendem detalhar os conceitos selecionados, determinando como 

eles serão feitos, e estudar os produtos existentes, com a finalidade de se extrair 

elementos aproveitáveis a uma nova configuração, conforme ideais de Baxter (2001) 

e Löbach (2001). 

4.2.17 Reunião de definição e revisão do projeto. Está aprovado? 

Para o desenvolvimento da etapa referenciada por “Reunião de definição e 

revisão do projeto. Está aprovado?” foram utilizadas as fases provenientes das 

obras de Treptow (2007), Baxter (2001) e Löbach (2001). Tais fases são, 

respectivamente: “reunião de definição” (TREPTOW, 2007), “revisão da 

especificação do projeto” (BAXTER, 2001), “revisão da especificação da 

oportunidade” (BAXTER, 2001), “escolha da melhor solução” (LÖBACH, 2001) e 

“incorporação das características ao novo produto” (LÖBACH, 2001). 

De acordo com Treptow (2007), nesse momento deve ser realizada uma 

“reunião de definição” da coleção, cujo objetivo é a apresentação dos elementos 

obtidos até então, tais como: a pesquisa realizada, os elementos de estilo, a cartela 

de cores, os materiais, os croquis e as estimativas de preço por peça. A intenção é 

que esse encontro sirva para a avaliação da proposta de coleção, sugerindo 

alterações que facilitem a produção, que reduzam custos ou que tornem o produto 

mais atraente ao consumidor. Ainda, nessa fase podem ser apresentadas um 

número maior de produtos, pois alguns podem ser descartados após a avaliação. 

 Baxter (2001) propõe duas fases de revisão, que incluem a “revisão da 

especificação do projeto” e a “revisão da especificação da oportunidade”. Ambas as 

fases não possuem maiores detalhamentos no transcorrer da obra do autor, apenas 

que são ocasiões para submeter o projeto “à revisão das pessoas-chaves que 
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forneceram as informações para a sua elaboração”, e, caso seja inadequada, deve 

ser melhorada (BAXTER, 2001, p. 221).  

Enquanto Löbach (2001) sugere para o momento de avaliação das 

alternativas de design as fases: “escolha da melhor solução” e “incorporação das 

características ao novo produto”. Embora o autor não especifique tais fases, ele 

orienta que nesse momento seja avaliada, dentre as alternativas elaboradas 

anteriormente, qual a solução mais plausível em relação aos critérios elaborados 

previamente. Segundo Löbach (2001), normalmente nas empresas industriais essa 

avaliação é realizada com a participação de todos os responsáveis pelo 

planejamento de produtos, design e comercialização. 

Assim, as obras dos autores Treptow (2007), Baxter (2001) e Löbach (2001) 

auxiliaram no desenvolvimento da etapa “reunião de definição e revisão do projeto”, 

conforme se observa na Figura 33. As fases dos autores expostos foram 

justapostas, pois indicaram um momento de reunião para revisar e definir as 

alternativas geradas.  

Figura 33 – Etapa: Reunião de definição e revisão do projeto. Está aprovado? 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

A etapa visa a reunião de todos os responsáveis pelo planejamento de 

produtos, design e comercialização e de potenciais consumidores para a 

apresentação dos elementos obtidos até então; e para a revisão e definição das 

alternativas geradas. A intenção é que esse encontro seja reservado para a 

apresentação de todos os conceitos gerados e para a avaliação de qual a solução 

aceitável em relação aos critérios da proposta de coleção, aprovando-a ou sugerindo 

alterações. Desse modo, a etapa recebeu, junto ao fluxograma, o questionamento 

“está aprovado?”. Se, após a reunião, algumas alternativas forem aprovadas, a 
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resposta será positiva e a etapa subsequente será a definição do “melhor projeto”, 

mas se as alternativas não forem aprovadas, a resposta será negativa e o processo 

deve retroceder, obedecendo à etapa de “mudança técnica” (conforme visualização 

da Figura 34). 

Figura 34 – Questionamento e possibilidades do fluxograma 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

4.2.18 Mudança técnica 

Essa etapa representa a fase que sequencia a resposta negativa à pergunta 

apresentada anteriormente. Ou seja, caso as alternativas de projeto não forem 

aprovadas durante a reunião de definição e revisão, a etapa seguinte será a 

“mudança técnica”. Apesar de Treptow (2007) e Löbach (2001) mencionarem a 

tarefa de alteração das alternativas geradas, apenas Baxter (2001) apresenta essa 

tarefa como uma fase separada e pertencente em seu método. Por tal motivo, o 

nome da etapa do método adaptado é proveniente de Baxter (2001), conforme se 

visualiza na Figura 35.  

Figura 35 – Etapa: Mudança técnica 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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De acordo com Baxter (2001), nessa fase é comum descobrir alternativas que 

não foram consideradas anteriormente, ou promover alguma mudança técnica, 

podendo levar ao retrocesso de uma ou duas etapas para se verificar as implicações 

dessa mudança. O autor, ainda, expõe que o tempo gasto nessas revisões costuma 

ser menor que o do desenvolvimento original, pois o caminho já é conhecido. 

Portanto, na etapa do método adaptado, pretende-se que o designer reúna 

todas as informações sobre as alterações que devem ser realizadas, que foram 

obtidas durante a “reunião de definição e revisão do projeto”. Assim, o designer pode 

agrupar todas as direções para norteá-lo durante o processo de revisão, voltando à 

etapa de “desenhos e experimentações”, bem como à de “materiais e tecnologia”, 

que a influencia. Essa dinâmica não é necessariamente um retrocesso, visto que o 

projeto de produtos ou da moda não é exatamente linear. Isso pode ser visto como 

uma iteração, que recebe um feedback (retroalimentação) para chegar ao “melhor” 

projeto. Essa iteratividade pode ser acompanhada pelo fluxograma, apresentado na 

página 81. 

4.2.19 Melhor projeto 

Contrariamente à fase anterior, esta é a etapa que sequencia a resposta 

positiva, cuja continuação não retrocede etapas no fluxograma. Essa fase também é 

apoiada pela fase constante no fluxograma de Baxter (2001): “melhor projeto”, 

conforme se visualiza na Figura 36. 

Figura 36 – Etapa: Melhor projeto 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Baxter (2001) não chega a descrever essa fase durante a sua obra, presume-

se que apenas a mantém no fluxograma para facilitar o entendimento. Para o 

método adaptado, essa etapa foi utilizada para que o designer reúna todas as 

alternativas aprovadas, bem como todas as informações provenientes da “reunião 

de definição e revisão do projeto”. Caso o designer ache pertinente, os croquis 
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podem ser aprimorados. Como a etapa não regride no fluxograma como a anterior, a 

próxima etapa é “projeto detalhado: descrição e desenhos técnicos”. 

4.2.20 Projeto detalhado: descrição e desenhos técnicos 

“Projeto detalhado: descrição e desenhos técnicos” é a etapa que sequencia a 

de “melhor projeto”. Foi desenvolvida a partir das fases que fazem parte das obras 

de Baxter (2001), Löbach (2001), Rech (2002) e Munari (1998), conforme pode ser 

visualizado na Figura 37. Tais fases são: “projeto detalhado” (BAXTER, 2001), 

“montagem geral e projeto de componentes” (BAXTER, 2001), “desenhos técnicos e 

de representação” (LÖBACH, 2001), “desenho técnico” (RECH, 2002) e “desenho 

construtivo” (MUNARI, 1998). 

Figura 37 – Etapa: Projeto detalhado: descrição e desenhos técnicos 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

De acordo com Baxter (2001), as fases “projeto detalhado” e “montagem geral 

e projeto de componentes” é o momento para a produção de desenhos técnicos e 

especificações de fabricação, suficientes para a produção do produto, devendo 

conter informações para a especificação completa do produto, incluindo sobre a 

montagem e componentes. Da mesma forma, a fase “desenhos técnicos e de 

representação”, de Löbach (2001), e a fase “desenho técnico”, de Rech (2002), 

resultam em um modelo visual com todos os desenhos técnicos necessários e textos 

explicativos para a produção do produto. A fase de Munari (1998), “desenho 

construtivo”, condiz ao momento para a realização dos desenhos de construção, que 

devem servir para comunicar todas as informações úteis para a confecção de um 

protótipo. Tais desenhos devem ser executados de maneira clara para se evidenciar 

todos os aspectos.  
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Apesar das informações aqui expostas, nenhum dos autores detalha com 

maior precisão esse momento, não deixando claro, inclusive o melhor momento para 

a realização desses desenhos técnicos, já que trazem essa fase em momentos 

distintos. Baxter (2001) prevê que os desenhos técnicos sejam feitos antes dos 

protótipos, já Löbach (2001) coloca essa fase como uma das últimas de seu método, 

sendo posterior aos protótipos. Rech (2002) coloca a fase de geração de desenhos 

técnicos logo após a confecção dos croquis, mas Munari (1998) aloca esse 

momento ao final do método, prevendo que seja realizado ao final de todo o 

processo. Ainda, Frings (2012) e Treptow (2007) citam a realização de desenhos 

técnicos juntamente à fase de “desenhos e experimentações”. 

Como o desenho técnico é mais primoroso que o artístico, pois visa a 

compreensão dos detalhes do produto, para a etapa desenvolvida, optou-se que os 

desenhos técnicos fossem realizados após a escolha das alternativas esboçadas. 

Assim, o tempo não é desperdiçado, caso alguma alternativa sofra alterações, ou 

ainda, caso seja excluída. Porém, a etapa foi colocada antes de alcançar as 

modelagens, para que sirva de embasamento para a compreensão dos modelos.  

Ainda, é importante salientar que esta etapa do método adaptado, definida 

por “projeto detalhado: descrição e desenhos técnicos”, não condiz à confecção das 

fichas técnicas, mas apenas aos desenhos técnicos e descrições primárias. A ficha 

técnica, no método adaptado por esta pesquisa, será composta apenas quando 

houver a certeza de quantidades dos materiais utilizados por peça – definidas pela 

modelagem e pelo protótipo. 

4.2.21 Modelagem 

Para a etapa definida por “modelagem” na adaptação, foram utilizadas 

definições das obras de Treptow (2007), Frings (2012), Rech (2002) e Löbach 

(2001). As fases que proveram tais definições foram: “modelagem” (TREPTOW, 

2007), “molde do protótipo” (FRINGS, 2012), “modelagem” (RECH, 2002), “projeto 

mecânico” (LÖBACH, 2001) e “projeto estrutural” (LÖBACH, 2001). 

Löbach (2001) define de maneira sucinta que durante as fases de “projeto 

mecânico” e “projeto estrutural” sejam determinadas as estruturas e dimensões 

físicas do produto. O autor orienta que o designer, nesse momento, deve elaborar a 

solução nos mínimos detalhes. Na obra de Rech (2002) não há um detalhamento 
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sobre a fase “modelagem”. Porém, a fase sob mesma titulação na obra de Treptow 

(2007), de acordo com a autora, considera que as alternativas eleitas através dos 

desenhos são encaminhadas ao setor de modelagem para a elaboração de 

protótipos. O protótipo deve ser confeccionado em tamanho propício para prova. Já 

os moldes devem ser realizados a partir da interpretação do profissional, adaptando 

as modelagens para incluir os detalhes expressos no desenho técnico. Ainda 

conforme a autora, o desenvolvimento de modelagens do vestuário pode ser 

realizado de duas formas: a moulage, que é característico da alta-costura, onde o 

modelista ajusta o tecido sobre o manequim de prova; e a modelagem plana, que é 

traçada diretamente sobre o papel ou em sistemas CAD/CAM, utilizando tabela de 

medidas e cálculos geométricos. “O molde final, independente do método pelo qual 

foi desenvolvido, deverá receber inscrições que o identifiquem” (TREPTOW, 2007, p. 

157). 

A fase “molde do protótipo”, de Frings (2012), é o momento para a realização 

das modelagens para cortar e costurar o protótipo. Segundo a autora, o modelista 

pode utilizar três métodos diferentes para fazer os moldes: moulage, que é a 

modelagem tridimensional, cujo modelista sobrepõe um tecido simples diretamente 

sobre um manequim, para dar forma e criar os moldes; modelagem plana, que utiliza 

ângulos, réguas e curvas para alterar os moldes-base previamente traçados a partir 

de medidas prescritas; ou molde gerado por computador, que são feitos usando 

softwares de design assistido por computador (CAD), onde o modelista manipula 

moldes gráficos pequenos. De acordo com Frings (2012), após a confecção do 

molde, ele é colocado sobre o tecido, traçado e cortado, para ser costurado e 

transformado na peça de amostra ou protótipo.  

Dessa forma, as obras de Treptow (2007), Frings (2012), Rech (2002) e 

Löbach (2001) serviram de apoio à construção de mais uma etapa do método 

adaptado, cuja nomenclatura se apropria das fases de Treptow (2007) e Rech 

(2002), conforme é possível visualizar na Figura 38. As fases dos autores que 

nortearam a etapa de “modelagem” foram justapostas durante o desenvolvimento da 

mesma, pois tratavam do momento cujos moldes necessários para a confecção do 

produto são realizados. 



125 

 

Figura 38 – Etapa: Modelagem 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Essa é uma etapa característica – mas não exclusiva – de métodos de moda, 

principalmente quando se trata de artigos do vestuário. Porém, para a etapa do 

método adaptado, consideram-se todos os produtos atrelados à moda, como dantes 

citado. Para tanto, essa etapa visa a confecção dos moldes necessários para a 

produção de protótipos ou amostras, deixando disponível a utilização dos mais 

variados métodos de modelagem. 

4.2.22 Desenvolvimento de protótipos 

Para a criação da etapa “desenvolvimento de protótipos” foram utilizados 

conceitos gerais das obras de: Treptow (2007), IDEO (2011), Frings (2012), Munari 

(1998), Löbach (2001) e Baxter (2001). As fases que possibilitaram a referida etapa 

foram: “protótipo” (TREPTOW, 2007), “planejando mini-pilotos e iteração” (IDEO, 

2011), “costura ou ajuste” (FRINGS, 2012), “modelo” (MUNARI, 1998), “modelos” 

(LÖBACH, 2001) e “protótipo experimental” (BAXTER, 2001).  

De acordo com Treptow (2007), a fase “protótipo” é subsequente à 

modelagem e condiz ao momento para a confecção do protótipo, o que inclui tarefas 

como o corte do tecido, a costura e a prega de rebites ou botões. Conforme a 

autora, a montagem do protótipo deve ser realizado por uma costureira polivalente, 

que esteja apta a discutir com o designer e com o modelista acerca das dificuldades 

encontradas durante o processo e das possíveis alterações que facilitariam a 

confecção do produto. É de extrema importância que o designer e o modelista 

acompanhem a montagem dos protótipos para averiguar, juntamente à costureira, 

defeitos na modelagem e comportamentos inesperados no tecido. Frings (2012) 
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também orienta que, na sua fase “costura ou ajuste”, sejam realizadas as 

montagens dos protótipos ou amostras. Nesse momento, a equipe de design deve 

trabalhar juntamente com um costureiro altamente especializado para ir testando os 

métodos de construção industriais e para resolver os problemas (FRINGS, 2012). 

 Na fase “planejando mini-pilotos e iteração” da IDEO (2011), são planejados 

mini-pilotos antes da implementação completa. Isso poderia significar, para um 

projeto de moda, por exemplo, a utilização de materiais similares e de menor custo 

para a execução de mini-pilotos anteriormente à produção da amostra. Após cada 

confecção dos mini-pilotos, “é importante reunir a equipe de projeto para entender o 

que correu bem e quais foram [...] os obstáculos” (IDEO, 2011, p. 94). O autor, 

ainda, sugere a utilização de uma planilha para iterar continuamente os mini-pilotos, 

testes, e medidas de sucesso.  

Embora os autores Munari (1998) e Löbach (2001) não aprofundem os 

conhecimentos sobre as fases referidas, para Munari (1998, p. 51), a fase “modelo” 

representa a realização de testes “para demonstrar as possibilidades materiais ou 

técnicas a serem utilizadas no projeto”. Enquanto para Löbach (2001), a fase 

compreende o momento de confecção de modelos preliminares, que poderão ser 

comparados entre si, verificando qual a solução admissível aos critérios elaborados 

inicialmente pelo projeto. Já conforme Baxter (2001), o “protótipo experimental” é a 

fase de verificação se a solução atendeu aos objetivos propostos. É um momento 

importante para o desenvolvimento do produto, visando a representação das 

funções principais do produto. Ainda segundo o autor, a construção de protótipos 

deve ser simples e barata nos estágios iniciais de desenvolvimento, pois ainda é 

passível de modificações. 

A reunião das fases acima expostas serviu de subsídio para a criação da 

etapa “desenvolvimento de protótipos”, como é possível observar na Figura 39. 

Enquanto Treptow (2007) e Frings (2012) abordam protótipos que envolvem os 

testes de processos de corte e costura, por serem métodos voltados à moda, IDEO 

(2011), Munari (1998), Löbach (2001) e Baxter (2001) definem modelos mais 

generalistas, que se atém à solução do problema. 
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Figura 39 – Etapa: Desenvolvimento de protótipos 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

 Para a etapa do método adaptado, pretende-se que o designer desenvolva 

protótipos a fim de testar a modelagem e de verificar se atende à solução do 

problema inicial. Assim como os autores dos métodos do design, a etapa visa a 

confecção de protótipos generalistas (que se aplicam a qualquer área da moda), e 

não apenas à utilização do corte e da costura. Também permite a utilização de 

materiais similares para a confecção de protótipos em estágios iniciais. 

4.2.23 Reunião de aprovação. Está aprovado? 

Para a criação da etapa “reunião de aprovação” foram utilizados conceitos 

gerais das obras de: Baxter (2001), Munari (1998), Frings (2012) e Treptow (2007). 

As fases que possibilitaram a referida etapa foram: “teste de mercado” (BAXTER, 

2001), “teste de desempenho físico” (BAXTER, 2001), “verificação” (MUNARI, 1998), 

“seleção da coleção” (FRINGS, 2012) e “reunião de aprovação” (TREPTOW, 2007). 

De acordo com Baxter (2001), a fase “teste de mercado” é uma segunda 

ocasião para a apresentação das ideias a um pequeno grupo de potenciais 

consumidores, buscando aprovação e feedback. Já o “teste de desempenho físico”, 

ainda conforme Baxter (2001), é o momento destinado para os testes acerca do 

protótipo, pretendendo antecipar o aparecimento de determinadas falhas antes que 

os produtos cheguem ao mercado. Ainda, o autor sugere o uso de uma metodologia 

para a análise de falhas, que analisa as funções do produto, os tipos de falhas 

potenciais, as causas das falhas, as ocorrências, os efeitos e a gravidade. “Assim, 

podem-se identificar os tipos de falhas esperadas, para descobrir um meio de evitá-

las”, aperfeiçoando o projeto do produto (BAXTER, 2001, p. 246).  
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A fase de “verificação”, da obra de Munari (1998), define como necessária a 

verificação dos modelos, apresentando-os a um certo número de prováveis usuários 

para coletar opiniões acerca do objeto. De acordo com o autor, a partir dessas 

informações verificam-se possíveis modificações. Ainda, supõe que “os modelos 

deverão necessariamente ser submetidos a todo tipo de verificação, a fim de 

controlar sua validade” (MUNARI, 1998, p. 52). 

Frings (2012) aborda a fase de “seleção da coleção” como sendo o momento 

para reunir a gerência, o designer e o merchandiser para selecionar os melhores 

protótipos para a coleção. Alguns modelos podem ser totalmente eliminados, 

enquanto outros precisam sofrer edições. Segundo Frings (2012), nesse ponto os 

planos de merchandising iniciais devem ser consultados e repensados. Já Treptow 

(2007), prevê que a “reunião de aprovação” envolva a equipe de estilo, diretoria e 

setor de vendas para a aprovação dos protótipos. Conforme a autora, nesse 

momento, podem ser sugeridas alterações ou eliminação de modelos, mas somente 

após a aprovação das peças que os protótipos podem ser encaminhados para uma 

etapa seguinte. Ainda, é importante rever o mix de produto e o mix de moda para 

conferir se não há peças faltando ou sobressalentes. 

Para o desenvolvimento da etapa “reunião de aprovação”, foram, portanto, 

utilizadas definições provindas das obras de: Baxter (2001), Munari (1998), Frings 

(2012) e Treptow (2007), conforme se observa na Figura 40. As fases dos autores 

foram agrupadas por tratarem do momento para a averiguação dos protótipos, seja 

testando o desempenho, analisando falhas ou coletando opiniões. 

Figura 40 – Etapa: Reunião de aprovação 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Através do agrupamento das informações disponibilizadas pelos autores, a 

etapa do método adaptado pretende a realização de uma reunião com os 

responsáveis pelo projeto, com a diretoria e com o setor de vendas (se houver). A 

intenção é a verificação dos protótipos, revisitando as especificações do projeto, 

testando o desempenho, analisando falhas e coletando opiniões, para resultar na 

aprovação, na modificação ou na eliminação das alternativas. Sugere-se que o 

desempenho e a análise de falhas sejam realizados através de testes de prova em 

um modelo real (possível consumidor), para a observação do comportamento do 

produto, questões ergonômicas e para a coleta de feedback (aprovação da ideia 

e/ou geração de mais alguns insights provenientes do usuário). O setor calçadista já 

utiliza esta técnica e é devidamente importante para a análise dos protótipos. 

Ainda, a etapa recebeu a indagação “está aprovado?” junto à sua 

nomenclatura no fluxograma para orientar a equipe de projetos no método. Caso os 

protótipos sejam aprovados durante a reunião, a etapa seguinte será condizente ao 

“desenvolvimento da peça de amostra”. Mas, caso os protótipos necessitem passar 

por modificação, o projeto deve regredir à etapa de “mudança técnica”, conforme se 

observa na Figura 41. 

Figura 41 – Questionamento e possibilidades do fluxograma 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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4.2.24 Desenvolvimento da peça de amostra 

Para a etapa de “desenvolvimento da peça de amostra”, foram utilizadas 

definições das obras de Baxter (2001), Frings (2012), Löbach (2001) e Rech (2002). 

As fases utilizadas como norteadoras para a criação da etapa do método adaptado 

foram: “protótipo de produção” (BAXTER, 2001), “peça de amostra” (FRINGS, 2012), 

“desenvolvimento de modelos” (LÖBACH, 2001) e “peça-piloto” (RECH, 2002), 

conforme se visualiza na Figura 42. 

Figura 42 – Etapa: Desenvolvimento da peça de amostra 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Da mesma forma que o “protótipo experimental”, Baxter (2001) define o 

“protótipo de produção” como sendo a fase de verificação se a solução atendeu aos 

objetivos propostos. A construção do protótipo de produção é importante para o 

desenvolvimento do produto, visando a representação estrutural e funcional, e 

utilizando materiais e processos iguais aos da produção industrial.  

A fase “peça de amostra”, de Frings (2012, p. 236), é o momento para a 

confecção de “amostras das peças que serão mantidas no showroom para serem 

apresentadas a compradores ou levadas por representantes de vendas a eventos e 

reuniões de negócios”. Conforme a autora, as amostras são feitas na fábrica para 

testar a produção. 

Os autores Löbach (2001) e Rech (2002) não definem com clareza as suas 

etapas. Löbach (2001) utiliza a fase “desenvolvimento de modelos” como uma das 

finais de seu método, já durante o momento de realização da solução do design. De 

maneira sucinta, o autor orienta que a melhor alternativa deve ser convertida em um 

protótipo e cabeça de série, mas não detalha essa tarefa. Já Rech (2002) utiliza a 

fase durante o processo de prototipagem e projeto final, orientando apenas que a 

peça-piloto seja confeccionada e avaliada.  

Para a etapa do método adaptado, esse é o momento para a confecção de 

peças de amostra, ou seja, para a construção do produto como será disponibilizado 
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no mercado. É a confecção das primeiras peças do produto finalizado, que servirá 

de guia para a produção dos demais e/ou que será utilizado como um artifício de 

vendas. Da mesma forma que o protótipo, faz-se importante uma avaliação da peça, 

para que esteja satisfatória como solução do problema inicial. 

4.2.25 Graduação e cálculo de insumos 

Para o desenvolvimento da etapa “graduação e cálculo de insumos” 

utilizaram-se como base as informações constantes na obra de Treptow (2007). A 

fase extraída de tal obra foi: “graduação e encaixe”, conforme se observa através da 

Figura 43. 

Figura 43 – Etapa: Graduação e cálculo de insumos 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Segundo Treptow (2007), a fase de “graduação e encaixe” é importante para 

se obter o cálculo de custo preciso, pois é o momento de graduar os moldes e medir, 

através do encaixe dos moldes, o consumo médio de tecidos e aviamentos de cada 

peça. Para tanto, o primeiro passo é definir em quais tamanhos a peça será ofertada 

ao mercado e estipular a participação de cada tamanho no total das vendas com 

base em levantamento de vendas anteriores. Conforme a autora, para o vestuário, 

“salvo exceções, as grades de tamanho costumam apresentar a distribuição 1-2-2-1 

(1P, 2M, 2G, 1GG) ou 2-3-3-2”, ou seja, para cada peça tamanho “P” e “GG”, são 

comercializadas 2 ou 1,5 peças a mais tamanho “M” e “G” (TREPTOW, 2007, p. 

161).  

Ainda segundo a autora, o segundo passo é graduar o molde, que consiste 

em acrescentar ou diminuir as diferenças proporcionais de um tamanho para outro. 

Tal tarefa pode ser realizada manualmente ou através de sistemas CAD/CAM, que 

apresentam vantagem em economia de tempo nessa fase. O terceiro passo condiz à 

simulação do encaixe, que corresponde à representação da disposição dos moldes 

no decorrer do tecido, utilizando o menor espaço possível para o corte. Deve-se ter 
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cuidado em especial com as diferenças de larguras dos rolos de tecido, com os 

tecidos que possuem padronagens e com tecidos que possuem sentido de corte. O 

encaixe também pode ser realizado manualmente (diretamente sobre a folha de 

risco ou através de miniaturas confeccionadas por pantógrafo) ou através de 

sistemas CAD/CAM, que são mais vantajosos por informarem automaticamente os 

cálculos de consumo. 

A etapa correspondente no método adaptado, “graduação e cálculo de 

insumos”, é de suma importância para diversos produtos da moda, e não apenas 

para artigos do vestuário, como descreve Treptow (2007). Portanto, no método 

adaptado, essa etapa visa a graduação dos moldes confeccionados de acordo com 

os tamanhos estipulados pela empresa, acrescentando ou diminuindo as diferenças 

proporcionais de tamanhos. Já o cálculo de insumos deve ser realizado de maneira 

particular à cada projeto, utilizando o método de encaixe apenas quando for 

necessário (em insumos têxteis e de couro, por exemplo).  

4.2.26 Definir: divulgação, embalagem, serviço a clientes  

Para a referida etapa, foram utilizadas descrições provenientes das obras de 

Rech (2002), IDEO (2011) e Löbach (2001). As fases dos autores que orientaram 

esse momento foram: “embalagem” (RECH, 2002), “material de divulgação 

(catálogos e fotos)” (RECH, 2002), “criando um calendário de implementação” 

(IDEO, 2011) e “distribuição, montagem, serviço a clientes, manutenção” (LÖBACH, 

2001). 

De acordo com IDEO (2011), a fase “criando um calendário de 

implementação” é o momento para mapear as soluções durante um calendário de 

implementação, “colocando as pertencentes à categoria de inovação Incremental em 

primeiro lugar no calendário e as da categoria de inovação Revolucionaria mais à 

frente” (IDEO, 2011, p. 93). A intenção é procurar conexões entre as soluções, 

dividindo-as em uma série de passos que resultarão na solução final. O autor sugere 

que se criem notas em um calendário, analisando possibilidades para a condução 

dos próximos passos de cada solução. 

Löbach (2001) e Rech (2002) não detalham suas fases, apenas a citam de 

maneira sucinta. Enquanto Löbach (2001) descreve que o tipo de “distribuição, 

montagem, serviço a clientes e manutenção” são aspectos adicionais que devem ser 
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considerados para se alcançar a solução para o problema. Para Rech (2002), as 

fases “embalagem” e “material de divulgação (catálogos e fotos)” são desenvolvidas 

ao final do projeto, durante a fase macro “prototipagem e projeto final”, pois o 

produto já está pronto para ser lançado no mercado.  

Tais fases foram justapostas durante o desenvolvimento do método adaptado 

por representarem o momento posterior à configuração do produto, mas de suma 

importância para a solução do problema, ao dar vasão ao planejamento de 

elementos de implementação, divulgação e retorno dos clientes. Assim, as fases 

compuseram a etapa do método adaptado nomeada por “definir: divulgação, 

embalagem, serviço a clientes”, conforme se observa na Figura 44. 

Figura 44 – Etapa: Definir: divulgação, embalagem, serviço a clientes 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Para a etapa do método adaptado, esse é o momento para o planejamento e 

definição: de divulgação, ou seja, como o produto será conhecido pelo consumidor; 

de embalagens, que envolverão e protegerão o produto até a aquisição pelo 

usuário; e de serviço a clientes e de manutenção, que cobrirão o atendimento ao 

usuário, sanando dúvidas e garantindo o produto. Outra tarefa relativa à fase condiz 

ao calendário de implementação, que deve incluir um planejamento de 

implementação no mercado para os produtos. 

4.2.27 Ficha técnica 

Outra etapa imprescindível para o desenvolvimento de produtos de moda é a 

elaboração da “ficha técnica”. Para que essa etapa fosse devidamente 

caracterizada, foram utilizados preceitos das obras de Baxter (2001), Löbach (2001), 

Rech (2002) e Treptow (2007), conforme Figura 45, cujas fases extraídas foram: 

“projeto para fabricação” (BAXTER, 2001), “projeto do ferramental” (BAXTER, 2001), 

“planejamento da produção” (BAXTER, 2001), “configuração dos detalhes” 
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(LÖBACH, 2001), “documentação do projeto, relatórios” (LÖBACH, 2001) e “ficha 

técnica” (RECH, 2002; TREPTOW, 2007).  

Figura 45 – Etapa: Ficha técnica 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Para Baxter (2001), as fases “projeto para fabricação”, “projeto do 

ferramental” e “planejamento da produção” consistem no momento para elaborar as 

especificações para a fabricação dos produtos, que dependem intimamente dos 

processos de fabricação a serem empregados. De acordo com o autor, isso consiste 

em especificar material, máquinas, ferramentas e acabamentos necessários, além 

de desenhos detalhados do produto e seus componentes, e de desenhos para 

fabricação. “Deve haver também um fluxograma indicando como serão realizadas as 

montagens das peças” (BAXTER, 2001, p. 247). 

As fases “configuração dos detalhes” e “documentação do projeto, relatórios”, 

de acordo com Löbach (2001), fazem parte do momento para elaboração da 

documentação, que após passar por avaliação é utilizada como um instrumento para 

a produção correta dos produtos. O profissional responsável por tal item deve 

determinar a estrutura exata, as dimensões físicas do produto e as especificações 

(como, por exemplo, os raios de curvatura, os acabamentos superficiais, os 

elementos de manejo e as escalas de leitura), descrevendo o produto nos seus 

mínimos detalhes. Já Rech (2002) apenas orienta que a ficha técnica seja 

construída. Apesar dos autores acima expostos não detalharem com precisão tal 

documentação, autores como Treptow (2007) apresentam maiores informações 

sobre essa etapa. 

Para Treptow (2007), a “ficha técnica” é um documento descritivo de cada 

peça da coleção. É a partir dela que são estipulados: o preço de venda, o cálculo 

dos insumos necessários para a produção conforme os pedidos e a aquisição de 
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matéria-prima. Segundo a autora, o preenchimento da ficha pode ser realizado por 

assistentes, mas deve ser supervisionada pelo designer ou pelo setor de engenharia 

de produto, já que erros de preenchimento podem acarretar inúmeros problemas na 

produção. Treptow (2007), ainda, descreve que o formato da ficha técnica pode 

variar entre as empresas, mas os campos fundamentais são: os dados de 

identificação (período da coleção, referência, descrição, responsabilidade, código do 

molde, grade de tamanhos, data de aprovação e desenhos técnicos frente e costas); 

os dados sobre insumos diretos (tecidos e aviamentos, indicados em tabelas); os 

dados sobre elementos decorativos (combinação de cores de estampas ou 

bordados, indicada em tabela); os dados sobre insumos indiretos (elementos de 

identificação ou embalagens); e os dados sobre mão-de-obra (sequência de 

operações, relacionando maquinário e tempo de trabalho).  

Assim como Treptow (2007), a etapa “ficha técnica” do método adaptado visa 

a construção de um documento descritivo dos produtos, que possa conter tantas 

informações quanto for necessário para a produção dos mesmos. É o documento 

que resume e comprova a possibilidade de produção do produto. Os campos devem 

ser criados a partir da necessidade do designer, sendo preenchidos com 

preciosismo para evitar possíveis erros.  

4.2.28 Solução e aprendizado 

A fase final do método adaptado compreende uma conclusão do projeto, que 

se define por “solução e aprendizado”. Da mesma forma que as anteriores, se 

espelha na etapa proveniente de Munari (1998), mas também inclui a etapa “criando 

um plano de aprendizado” da IDEO (2011), conforme se observa na Figura 46. 

Figura 46 – Etapa: Solução e aprendizado 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

A fase “solução” de Munari (1998), nada mais é que a resposta ao problema 

de design, que melhora a qualidade de vida das pessoas. É o resultado do método, 
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que deve atender à pergunta inicial. Já a fase “criando um plano de aprendizado”, da 

IDEO (2011), orienta que mesmo durante a implementação das soluções é 

importante continuar a aprender. “No Design Centrado no Ser Humano, projetar e 

avaliar são parte de um único processo, pois exigem atenção aos efeitos que as 

soluções têm sobre a vida das pessoas” (IDEO, 2011, p. 96). O autor sugere: que as 

análises iniciais sejam revisitadas para observar as soluções criadas, que um grupo 

de potenciais consumidores seja ouvido antes, durante e após a implementação, e 

que se crie uma estratégia para integrar métodos quantitativos e qualitativos de 

aprendizado.  

Ao estudar ambas as fases, percebeu-se a relevância em não apenas criar a 

solução, mas monitorá-la. Para tanto, a fase final do método adaptado visa: a 

análise do desenvolvimento dos produtos, pois essa etapa é iterativa e decorre em 

todo o processo; a análise das soluções finais; e a criação de um plano de 

aprendizado a curto e longo prazo, buscando entender a relevância e os efeitos que 

as soluções têm sobre a vida das pessoas, tal como descreve IDEO (2011). Assim, 

ao finalizar as descrições sobre as etapas do método adaptado, a próxima seção 

aborda algumas considerações importantes sobre o desenvolvimento da adaptação. 

4.3 Considerações sobre o desenvolvimento do método adaptado 

Como anteriormente exposto, uma das principais razões que incitaram a 

elaboração de um método adaptado para a realização do presente trabalho foi a 

constatação da ausência de métodos específicos de moda que considerem as 

necessidades reais do usuário. Os métodos de moda, de maneira geral, iniciam com 

as pesquisas de tendências ou com direcionamentos da empresa, sem considerar 

as carências do cliente. Por outro lado, os métodos de design normalmente iniciam o 

processo definindo exatamente a necessidade do usuário.  

Através dessas constatações, foram realizados cruzamentos de métodos 

provenientes do design e da moda, intencionando-se a guiar o desenvolvimento dos 

produtos de moda desta pesquisa de maneira mais eficaz que a utilização de 

apenas um deles. Assim, a adaptação foi desenvolvida através do cruzamento dos 

métodos de design de produto: Munari (1998), Baxter (2001), Löbach (2001) e IDEO 

(2011); e dos métodos de moda de: Rech (2002), Treptow (2007) e Frings (2012). O 

resultado da adaptação realizada originou-se do estudo aprofundado de cada uma 
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das fases dos autores expostos, e a compilação do método desenvolvido pode ser 

conferida através do Quadro 12, ou então, através do fluxograma, que consta na 

página 81. 

Quadro 12 – Processo adaptado de Design de Moda 

Processo Criativo Processo adaptado de Design de Moda 

Levantamento de 
demandas dos 

usuários 

 Definição do problema 

 Análise do problema de design 

 Identificação do conhecimento preexistente 

 Escolha de técnicas de pesquisa 

 Coleta de dados 

 Compartilhar os dados 

 Análises dos dados e oportunidades 

 Geração de ideias através de técnicas criativas 

Triagem 

 Reunião de planejamento 

 Briefing de coleção 

 Cronograma de coleção 

 Dimensão e parâmetro da coleção 

 Pesquisa de mercado e tendências 

 Inspiração e definição do tema 

Projeto conceitual 

 Desenhos e experimentações 

 Materiais e tecnologia 

 Análises: adequação, elaboração, função, estrutura e configuração 

 Reunião de definição e revisão do projeto. Está aprovado? 

 Mudança técnica 

 Melhor projeto 

 Projeto detalhado: descrição e desenhos técnicos 

Prototipagem 

 Modelagem 

 Desenvolvimento de protótipos 

 Reunião de aprovação. Está aprovado? 

Projeto detalhado 

 Desenvolvimento da peça de amostra 

 Graduação e cálculo de insumos 

 Definir: divulgação, embalagem, serviço a clientes 

 Ficha técnica 

 Solução e aprendizado 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Para o desenvolvimento da adaptação, como já apresentado, os sete 

métodos provenientes das obras do design e da moda foram transformados em 

fluxogramas coloridos e afixados em uma parede. Cada fase desses fluxogramas foi 

reimpressa, separada e reorganizada em um novo fluxograma, agrupando-se as 

fases semelhantes. A primeira constatação condiz à possibilidade que esse 

momento inicial proporcionou, onde foi possível manter todos os métodos no mesmo 

campo de visão e reorganizar cada fase livremente, sem perdê-la do método 
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original, já que as cores foram mantidas até a obtenção do resultado final. Dessa 

forma, todas as fases puderam ser organizadas em um fluxograma primário, que 

pôde ser modificado até o final da pesquisa.  

Concomitante a isso, as obras foram consultadas e descritas textualmente, 

buscando a compreensão particular de cada fase. Através de ambos os processos 

foi possível considerar algumas informações que talvez não teriam sido incluídas 

nas etapas caso o método fosse realizado de outra forma, o que poderia ocasionar a 

falta de alguma informação importante para o projetista. Também, perceberam-se 

convergências e divergências em diversos momentos entre os métodos, sendo 

interessante a constatação de algumas etapas peculiares de cada um, que foram 

importantes para o conjunto. 

A distinção entre os métodos também foi percebida na forma em que as obras 

são apresentadas. Particularmente, Baxter (2001) inicia a sua obra apresentando um 

fluxograma de todo o método, de maneira lógica, porém, durante o livro apresenta 

os elementos de maneira aleatória, não definindo todas as etapas. Löbach (2001) 

também inicia a sua obra com um quadro contendo todas as fases do método, 

entretanto, no decorrer do texto não explica as etapas com clareza. Na obra de Rech 

(2002), o método é apresentado em itens, que raramente recebem descrições 

individuais. IDEO (2011) não exibe fluxogramas ou quadros que resumam o seu 

método, mas explica cada fase com transparência, incluindo exemplos que facilitam 

o entendimento. Da mesma forma, Treptow (2007), apresenta o seu método de 

maneira didática, textualmente, ao transcorrer de um capítulo, sem utilizar 

fluxogramas ou quadros para resumi-lo. Já Munari (1998) oferece um fluxograma 

lógico, cujas fases são acrescentadas na medida em que recebem a devida 

descrição. Enquanto Frings (2012) inicia o método de desenvolvimento dos produtos 

de moda exibindo um fluxograma, que é devidamente explanado durante o capítulo. 

Outra dificuldade encontrada condiz aos momentos diferentes em que as 

etapas são realizadas em cada método. Para atravessar esse obstáculo, diversas 

vezes o fluxograma afixado na parede foi reestruturado, buscando a melhor 

cronologia para as etapas – com base nas obras e na percepção da autora desta 

pesquisa. E isso se tornou um aspecto interessante ao se observar que a cada fase 

alcançada o fluxograma foi retomado e muitas vezes as fases foram reagrupadas, 

buscando alcançar o método adaptado ideal. Esse obstáculo foi observado 

principalmente ao tentar organizar as etapas em um fluxograma, que possui a 
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limitação da linearidade. De acordo com Baxter (2001, p. 13), “alguns designers não 

concordam com a divisão do projeto em etapas”, argumentando “que o processo, na 

prática, não segue uma sequencia linear, tendendo a ser aleatório”. Por isso alguns 

autores não apresentam fluxogramas, mas propõem “fluxos” em formas de espirais, 

para representar as idas e vindas de iterações. Essa identificação acarretou na 

interligação das etapas através de linhas em espirais, justamente para representar 

essa iteração que deve ocorrer durante o desenvolvimento. 

Outro aspecto a ser considerado é que, apesar de Frings (2012) deixar claro 

que os produtos de moda incluem os acessórios (calçados, bolsas, cintos, luvas, 

chapéus, lenços, meias, joias, semijoias, bijuterias, relógios e outros), nenhum dos 

métodos de moda considera, durante o processo e durante as descrições das fases, 

produtos que não sejam artigos do vestuário. Também, o design é mencionado 

diversas vezes durante as obras de moda, mas de fato só faz parte dos métodos de 

Frings (2012) e Treptow (2007) ao abordarem os elementos e princípios de design, 

que são resumidos a cor, tecido (textura), linha e forma (silhueta), sendo utilizados 

através de: repetição, ritmo, gradação, radiação, contraste, harmonia, equilíbrio, 

proporção e ponto focal. Ou seja, o design acaba resumido a uma única fase de todo 

o método.  

Para a adaptação, essas duas constatações foram evitadas. Assim, o método 

adaptado procurou desde o princípio abranger todos os projetos relativos à moda e 

atrelar o design em todo o processo, e não apenas em uma etapa. Para demonstrar 

a aplicação do uso do método adaptado, a seguir são descritas as etapas que o 

compreendem, utilizando como exemplo a criação de produtos de moda para 

mulheres estomizadas. 

4.4 Resumo do capítulo 

Neste capítulo foi apresentado o método adaptado, que é a principal 

contribuição acadêmica da presente pesquisa. Para tanto, foram desenvolvidos 

fluxogramas com base nos métodos de IDEO (2011), de Baxter (2001), de Munari 

(1981), de Lobach (2001), de Rech (2002), de Treptow (2007) e de Frings (2012). 

Esses fluxogramas foram cruzados e as etapas similares foram justapostas, dando 

origem à adaptação, que resultou em um novo fluxograma.  
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Assim, este capítulo atingiu o objetivo geral da pesquisa, que era: 

Desenvolver um método adaptado, inserindo etapas de levantamento de requisitos 

dos usuários nos modelos de desenvolvimento de produtos de moda, cujo método 

se destine à criação de produtos de moda que possam atender às necessidades 

reais do usuário. Neste caso, para a criação de produtos no segmento moda praia 

que contemplem os anseios de mulheres com estoma. 

Cada etapa dessa adaptação foi devidamente especificada neste capítulo e a 

aplicação e exemplificação do método adaptado é apresentado no capítulo 

subsequente, cujo exemplo utiliza a criação de produtos de moda para mulheres 

estomizadas. 
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5 EXEMPLO PRÁTICO: CRIAÇÃO DE PRODUTOS DE MODA PARA MULHERES 
ESTOMIZADAS UTILIZANDO O MÉTODO ADAPTADO 

Esta seção se destina à aplicação prática do método adaptado, elaborado por 

esta pesquisa. Para tanto, cada etapa do método está compreendida em uma 

subseção, contendo a devida descrição do processo. Nesse momento, reitera-se 

que essa aplicação foi realizada para a contemplação do trabalho acadêmico. 

Portanto, a exemplificação não é tratada com detalhamentos, já que o cerne da 

pesquisa é o método. 

Outro fator a ser considerado é que foi escolhido o público estomizado para 

contemplar a aplicação do método. Mas a aplicação do método desta pesquisa pode 

ser destinada a outras realidades, como, por exemplo, pessoas com outros tipos de 

deficiências ou com estruturas corporais distantes dos padrões ditados pelos 

modelos de moda. 

5.1 Definição do problema 

Conforme anteriormente descrita, esta etapa corresponde à identificação e à 

caracterização de um problema. Para tanto, o problema identificado correspondeu à 

demanda: moda praia para mulheres estomizadas, cujos benefícios do produto 

seriam dar liberdade às mulheres estomizadas, possibilitar inclusão num momento 

de convívio social em que as questões de corpo são muito importantes e auxiliar no 

convívio com a bolsa coletora. 

Após o indivíduo passar pelo trauma de uma doença grave, os médicos, na 

única alternativa de manter o paciente em vida, realizam o procedimento cirúrgico da 

estomia. Porém, não obstante ao sofrimento passado pela causa cirúrgica, muitos 

pacientes desconhecem ou não são informados a respeito do pós-operatório e de 

sua nova condição, tendo que “tomar contato com a nova realidade de forma brusca 

e solitária” (SILVA; SHIMIZU, 2006, p. 486). Apesar de a cirurgia ter salvado a vida 

do então estomizado, ela mexe com o físico e o psicológico da pessoa que desde 

pequena aprendeu a ter controle sobre suas eliminações e a fazê-las em local 

privado. Logo após a cirurgia, o estomizado deve reaprender sobre o novo 

comportamento de seu corpo e a se acostumar a eliminar os excrementos 
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publicamente, sejam eles fezes ou urina, coletados por uma bolsa coletora plástica, 

que se mantem em constante uso. 

A alteração no corpo e o sofrimento quanto à nova situação podem 

desencadear sentimentos até então inexistentes no indivíduo estomizado. As 

modificações experimentadas por eles, em ambos os sexos, estão relacionadas à 

capacidade de retornar à vida social. A falta de informação e de materiais modernos 

disponíveis no mercado são as causas mais importantes e frequentes para que o 

paciente estomizado se isole e evite o convívio social. O estomizado deve estar 

incluído socialmente, tendo o direito à fácil obtenção de seus aparelhos coletores e 

demais produtos - fato que diverge da realidade mercadológica brasileira. 

Assim, conforme Oliveira (2007), a pessoa estomizada, vivendo numa 

sociedade cujo ideal de beleza se estabelece em valores de juventude e de saúde, 

apresenta uma violação na autoimagem. Ainda, as mudanças pós-operação podem 

compreender o modo de se alimentar, de vivenciar a sexualidade e de se vestir. 

Esse último é justificado pelo uso do equipamento coletor, onde algumas pessoas 

estomizadas modificam o modo de se vestir utilizando roupas largas com o objetivo 

de ocultar o uso da bolsa coletora. Porém, esse tipo de estratégia acaba 

contribuindo no prejuízo na estética corporal e, por consequência, na autoestima 

(SILVA; SHIMIZU, 2006). Também, atualmente o estomizado é incapaz de encontrar 

produtos para a comercialização de maneira facilitada, e passa a improvisar 

aparelhos coletores ou materiais para cobrir a bolsa, no intuito de enfeitá-la.  

Na pesquisa de Manderson (2005, p. 411), uma das entrevistadas compartilha 

sua opinião quanto à incapacidade de se sentir bem com as roupas que usa, 

principalmente ao afirmar que vê outras garotas vestindo roupas justas e que 

gostaria de usá-las também. Ela ainda afirma que isso a faria se sentir sexy, pois 

acredita que esse sentimento está atrelado ao que veste, já que quando está 

vestindo calças largas, não se sente bonita em sua própria mente. De acordo com 

Esteves (2009), hoje em dia, os próprios estomizados, em especial as mulheres, 

descrevem orientações, através de cartilhas, sobre roupas, lingeries e roupas de 

praia, que poderiam disfarçar o uso da bolsa coletora e manter a sensualidade 

feminina. Tais informações compreendem recomendações sobre roupas 

estampadas para disfarçar o volume, sobre calças de cintura alta para cobrir a bolsa 

ou, ainda, sobre adaptações caseiras (MORAIS, 2009). 
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No entanto, segundo Davenport (2011), uma pesquisa recente da Hollister 

Ltd, em conjunto com a Colostomy Association, demonstrou o uso de tecnologias em 

relação ao conforto e à discrição da bolsa coletora, como importantes para satisfazer 

às necessidades de qualidade de vida de estomizados. Nesse ínterim, surgiu a 

intenção de se criar produtos de moda, no segmento moda praia, para mulheres que 

passaram pela cirurgia em questão, a fim de dar liberdade às mulheres estomizadas, 

possibilitar inclusão num momento de convívio social em que as questões de corpo 

são muito importantes e auxiliar no convívio com a bolsa, e também, com o intuito de 

propiciar informação sobre o tema.  

5.2 Análise do problema de design 

Esta etapa, como anteriormente exposto, propõe que o problema seja 

decomposto em partes menores, especificando as oportunidades relativas a essa 

decomposição e analisando cada uma – considerando as necessidades do usuário e 

as relações do produto (com o usuário e com o ambiente). Dessa forma, o problema 

foi decomposto conforme as alíneas a seguir: 

a) moda praia – oportuniza a criação de diversos produtos de moda, que 

condizem ao segmento moda praia. Isso significa que devem ser 

considerados materiais que possibilitem atividades aquáticas (permitindo 

o contato com o cloro, com o sal, com o calor e possibilitando rápida 

secagem) e modelagens que primam tais exercícios; 

b) para mulheres – verifica que o usuário é do gênero feminino, restringindo 

os produtos para tal categoria. Isso significa que as peças do vestuário 

devem permitir, de maneira tradicional, a cobertura do corpo superior (top) 

e inferior (bottom); 

c) estomizadas – oportuniza a criação de peças do vestuário que levem em 

consideração a condição de estomizado do usuário, considerando todos 

os fatores envolvidos no cotidiano desse indivíduo, bem como todas as 

restrições que a cirurgia provoca;  

d) dar liberdade às mulheres estomizadas, possibilitar inclusão num 

momento de convívio social – considera as necessidades do usuário, que 

devem ser verificadas para que os produtos atendam a tais fatores. Dessa 
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forma, deve ser realizada uma coleta de dados para a compreensão dos 

anseios do usuário quanto ao vestuário de moda praia; 

e) auxiliar no convívio com a bolsa coletora – visa a criação de produtos que 

possam auxiliar o estomizado no convívio com a bolsa coletora. Isso 

significa que os produtos devem facilitar na manutenção rotineira da bolsa 

e, como anteriormente verificado, devem agregar na estética de tal 

equipamento.  

5.3 Identificação do conhecimento preexistente 

Conforme anteriormente abordado, essa fase do método adaptado deve ser 

utilizada para a descoberta de quais aspectos, acerca do problema, são conhecidos 

pela equipe de projeto, quais são desconhecidos e quais são conflitantes, utilizando 

a formulação de hipóteses para a posterior confirmação. Dessa forma, para o 

desenvolvimento em questão, foi elaborado o Quadro 13, que representa o 

conhecimento preexistente sobre a temática abordada, cujas informações são 

sínteses do levantamento bibliográfico apresentado no item 2.1 do presente 

trabalho.  

Quadro 13 – Aspectos conhecidos e desconhecidos sobre a temática 

Aspectos Conhecidos Desconhecidos 

Estomia de 

eliminação 

(intestinal e 

urinária) 

Cirurgia realizada no sistema digestivo ou urinário para a confecção 

de um estoma; 

Causada por doenças inflamatórias, agudas ou hereditárias, por 

câncer, por más-formações ou por traumatismos;  

O estoma pode ser definitivo ou temporário. 

 

Estomizado 

Perde o controle voluntário sobre as eliminações, havendo a saída 

involuntária de urina ou fezes;  

Necessita utilizar uma bolsa para coletar resíduos e necessita de 

cuidados pré e pós operatório; 

A boa localização do estoma facilita o autocuidado, mas a 

demarcação é realizada de maneira individual; 

Passa por alterações físicas e psicológicas; e alterações na imagem 

corporal e na autoestima; 

Muitos estomizados passam por isolamento social por acreditarem 

que a sua bolsa será aparente e que as pessoas a perceberão; 

O estomizado bem assistido pode viver praticamente sem 

Sabe-se sobre a 

condição do estomizado 

através do referencial 

teórico já levantado, mas 

as opiniões pessoais dos 

estomizados quanto à 

sua condição são 

desconhecidas.  
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restrições, mas para isso é necessário o conjunto de vários 

profissionais envolvidos no trabalho de assistir ao paciente; 

Poderá realizar as mesmas atividades que praticava antes, pois 

tudo depende das condições físicas e bem-estar, e não do estoma 

Bolsa 

Coletora 

São usadas para as estomias intestinais: jejunostomia, ileostomia e 

colostomia; e para as estomias urinárias incontinentes; 

O tipo de bolsa é indicado nas primeiras vezes pela enfermeira 

especializada. Depois, o paciente escolhe a bolsa que se adaptou; 

Podem ser drenáveis ou fechadas e ter uma ou duas peças; 

A bolsa é aderida através de adesivos, sendo natural que 

aconteçam desprendimentos inesperados e vazamentos; 

Não se deve deixar a bolsa encher mais de um terço; 

A bolsa drenável deve ser esvaziada sempre que houver presença 

de fezes ou urina; e as bolsas de sistema fechado devem ser 

trocadas de duas a quatro vezes ao dia;  

Bolsas drenáveis: possuem comprimento de 20 cm a 30 cm; largura  

de 12 cm a 16 cm; e formato convencional. Bolsas fechadas: 

possuem comprimento  de 16 cm a 22 cm; largura de 12 cm a 16 

cm; formato quadrado, retangular ou anatômico 

Sabe-se sobre as 

características das bolsas 

coletoras através do 

referencial teórico já 

levantado, mas o 

comportamento real 

dessas bolsas, quando 

estão cheias de resíduos, 

é desconhecido. 

Moda praia 

para 

estomizados 

A pessoa estomizada pode usar as roupas que gosta e se sente 

bem. No entanto, deve cuidar para não utilizar roupas ou cintos 

demasiadamente apertados por cima do estoma; 

Os padrões estéticos que a mulher estomizada incorporou da 

sociedade, ao longo da sua vida, tornam-na fragilizada; 

A preocupação com a imagem corporal induz à procura de soluções 

para cobrir o corpo, e para esconder a bolsa coletora, 

principalmente em momentos de exposição corporal pública, em 

que a bolsa coletora estará aparente. 

O estomizado pode e deve praticar esportes, inclusive os aquáticos; 

podendo tomar banhos de piscina, de mar e de banheira com a 

bolsa coletora. 

A imagem do corpo brasileiro, erótico e exótico, é uma face da 

identidade brasileira, gerando uma série de estereótipos. A roupa 

de praia pode ser um elemento que se acrescenta ao corpo, 

justamente para chamar a atenção para seu desnudamento; 

Há a difícil obtenção de produtos de moda praia para as 

estomizadas, no Brasil, percebendo-se a falta de empresas 

brasileiras de moda engajadas com o público estomizado. 

Sabe-se sobre as 

dificuldades na obtenção 

de produtos de moda 

praia para as 

estomizadas, no Brasil, 

mas os produtos 

existentes são 

desconhecidos. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Além do Quadro 13, também foi relevante para o desenvolvimento dos 

produtos o conhecimento acerca das localizações dos estomas. Conforme estudado 

na seção 2.1 do presente trabalho, normalmente o estoma é demarcado no pré-
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operatório, podendo ser posicionado em qualquer ponto da região abdominal. Para a 

demarcação são considerados: a posição (postura e mobilidade), os aspectos físicos 

(dobras cutâneas, cicatrizes, músculo reto do abdômen, linha da cintura), os 

aspectos relacionados com o doente (diagnóstico, idade, ocupação), as preferências 

(do cirurgião e do doente), e a necessidade de mais de uma estomia (SANTOS; 

CESARETTI, 2015). Dessa forma, foi elaborada a Figura 47, que visa auxiliar na 

visualização dos possíveis locais para um estoma, facilitando o desenvolvimento dos 

produtos. Na figura, é possível visualizar um círculo vermelho, que representa a 

região onde é possível que um estoma esteja posicionado. 

Figura 47 – Possível região para o posicionamento de um estoma 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Ainda, para facilitar a visualização e auxiliar no posterior desenvolvimento dos 

produtos, foram posicionadas bolsas coletoras sobre o modelo anterior, conforme 

Figura 48. Foram utilizadas, em desenho (escala 1:20), as formas das bolsas 

coletoras drenáveis (nas medidas 13cm X 26cm), pois as bolsas coletoras drenáveis 

são maiores que as de sistema fechado, conforme estudado anteriormente. As 

bolsas coletoras foram dispostas sobre o círculo demarcado anteriormente, que 

representa as possíveis localizações dos estomas, e foram distribuídas 

aleatoriamente em ângulos de 0° e 90°.  
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Figura 48 – Posições das bolsas coletoras (bolsa drenável, escala 1:20) 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

 

Tendo em vista a resolução do problema de projeto, bem como a identificação 

do conhecimento preexistente, acima exposto, foi levantada uma hipótese para que 

se houvesse um foco dentro deste preceito: como o universo do estomizado é pouco 

explorado na criação de projetos de design e de moda, então o desenvolvimento de 

produtos de moda, no segmento moda praia, para mulheres estomizadas, pode ser 

possível após a compreensão da realidade em que vive o estomizado ao lidar com 

bolsa coletora. 

5.4 Escolha de procedimentos de pesquisa 

A presente etapa compreende-se na escolha das técnicas de pesquisa a 

serem utilizadas para o devido entendimento da temática. Diante disso, como a atual 

pesquisa já se apropriou do levantamento teórico sobre a estomia, e como foram 

observados aspectos ainda desconhecidos na fase anterior, considerou-se 

importante o estudo sobre tais aspectos, anteriormente à geração de ideias. Para 

tanto, estipulou-se o uso: de revisão de entrevistas previamente realizadas na 

literatura, buscando compreender as opiniões pessoais dos estomizados quanto às 

suas condições; de análise tridimensional das bolsas coletoras, para entender o 

comportamento real dessas bolsas; e da verificação de produtos de moda praia para 

mulheres estomizadas existentes na atualidade. 
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5.5 Pesquisa de contexto 

5.5.1 Revisão de entrevistas já realizadas 

Uma revisão bibliográfica sobre o processo de viver de pacientes estomizados 

após a cirurgia permitiu um acervo de textos que descrevem e transcrevem 

entrevistas realizadas com grupos de estomizados. Entre esses textos, doze 

referências foram tomadas como relevantes para o entendimento das opiniões 

pessoais dos estomizados quanto à sua condição – enfatizando as “vestimentas” e 

as “idas à praia/piscina/etc”. Para a sucinta compreensão dessas entrevistas, foi 

organizado o Quadro 14, que transcreve trechos das opiniões dos estomizados, de 

acordo com cada referência. 

Quadro 14 – Transcrições de trechos de entrevistas já realizadas, grifos nossos 

Referência Transcrições das entrevistas 

(BONILL-DE-
LAS-NIEVES et 

al., 2014, p. 
398) 

“Como eu realmente queria voltar a usar biquíni, eu descobri algumas tatuagens, dessas 
adesivas [...]” (A9). 

“Meus filhos acham que eu coloco o meu biquíni alto porque eu gosto. Então, nós, os 
ostomizados, vamos um pouco à praia e tentamos não vestir roupas apertadas para não 
amassar a bolsa” (C5). 

(COLLET, 
2013, p. 55) 

“[...] o que falta no mercado é moda praia, calcinhas com cós alto e com compressão” 
(Cerejeira). 

“Eu achei a ideia do projeto ótima e gostaria de sugerir que também fosse incluso neste 
projeto uma coleção moda praia” (Hortênsia). 

“Somente uma mulher estomizada pode entender a importância de estar lindamente vestida 
e, ao mesmo tempo, segura de que nenhum acidente irá acontecer com a bolsa ou 
nenhuma costura ou tecido cortará a pele. Aprendendo vagarosamente, eu diria, descobri 
que calcinhas asa delta são excelentes e lindas” (Acácia).  

(FAGUNDES, 
2014, p. 71–84) 

“[...] disse: ‘não, eu não quero ficar costurada como é que eu vou usar biquíni, [...], ah vou 
ficar toda emendada, porque não sei que mais’. [...] e ele ficou parado me olhando, e eu 
disse: ‘não, vamos negociar essa história assim, como tu vais pendurar um saquinho na 
minha barriga?’” (Talita). 

“A dificuldade é isso de não usar uma roupa que tu gostas, [...] não uso por causa de mim e 
da opinião das pessoas. O que elas vão pensar de mim? Então, é por causa das duas 
coisas, que sei lá. Tem muita gente que olha e fica olhando e aquilo ali tu te sentes mal por 
aquilo ali, das pessoas estarem te olhando, te analisando, porque o normal da pessoa é ir 
para uma festa com uma roupa normal e se uma pessoa já tá te analisando tu já ficas meio 
assim né, pô! Mas será que tô bem vestido, e aí tu já tá com uma bolsinha e tá aquele 
volume e a pessoa está te observando, tu fica pior ainda” (Cristian). 

“É claro que tem que esconder com roupa, com coisa, [...] tem uma amiga minha que ela 
me olhou e disse: “ah, não quis ir te visitar”. Depois que eu me operei, ela disse: ‘não quis ir 
te visitar por causa que tu estás com isso’. Ela não quis nem me visitar só porque eu estou 
com uma bolsa [...]” (Lia). 

“É desconfortante em algumas coisas e situações já tive uma festa que eu estava toda 
chique e quando vi descolou, vazou. Tem época que, por exemplo, no verão mesmo [...] não 
que o calor abafa a bolsinha, não, é que derrete a volta aqui por ser muito quente, quando 
tu vê, essa borrachinha aqui tá toda derretida aí ela descola [...]” (Marina).82 

“[...] se tá calor, eu tenho que sair de moletom, ou eu tenho que sair com colete, ou com uma 



149 

 

jaqueta. Eu não gosto de mostrar a bolsinha, e para não aparecer o volume, pego um 
moletom, uma coisa, um casaco, uma jaqueta, eu não gosto de demonstrar que eu estou 
com a bolsinha, então, não posso sair com uma coisa que eu gosto, uma camiseta que eu 
gosto coladinha, então tudo isso, e aí vai batendo a deprê” (Cristian). 84 

“É incômodo né! [...], por exemplo, eu gosto de praia, não vou tirar a camisa e ficar 
expondo, eu evito, tomo banho no cassino de camiseta, esse é meu maior problema, não 
me sinto bem, claro tem um amigo, um conhecido se diz, ah tu usas bolsinha? Uso mostro a 
bolsinha, nesse sentido aí sem problema nenhum, mas só que eu acho que se expor né é 
complicado, eu não acho legal, não vou pegar um megafone e vou sair falando: “eu tenho 
bolsinha né!” (risos), tu entendeu?” (Bernardo). 84 

“[...] aquele monte de coisa pendurada, ainda bem que no inverno é fácil, coloca um 
casacão, umas coisas, aí não aparece, mas no verão que é mais problema, e agora que eu 
ando sentindo mais, porque mulher ficar de roupa assim por causa da bolsa e aparece 
aquela bolota, [...] eu estou sempre tentando disfarçar a bolsa, boto a bolsa na frente, 
essas coisinhas assim, [...] e tem que usar roupa mais larga, para disfarçar, vestidinho 
largo. Eu só fui na piscina da casa de uma amiga minha, mas botava camiseta por cima e 
short pra ninguém ver, mas na praia sempre fui mais de roupa, não tive coragem de mostrar, 
toda família sabe, mas não quero que ninguém veja, eu não gosto, eu me sinto mal!” (Lia). 
84 

“[...]a única coisa que me privou foi de tomar banho de piscina no farroupilha que eu tomava, 
eu estava sempre na piscina ali e nem é por mim, mas era para os outros entendesse?” 
(Samuel). 

(GOMES et al., 
2012, p. 38–39) 

“As roupas não servem de um jeito normal. A cintura ficou em outro lugar, para tapar a 
bolsinha. É claro que a gente estranha” (M5). 

“A única coisa é isso, as roupas. Não posso mais usar essas blusinhas coladinhas, se eu 
colocar tenho que botar um casaquinho por cima. Até porque, as vezes ela [a bolsa] entra 
gazes e fica estufadinha. As roupas precisam ser mais largas” (M1). 

“Tem certas situações que tu dá um jeitinho, coloca uma roupa mais justa, coloca um chale 
por cima ou o vestido é larguinho, ou tem uma sobre peça, pra mim é normal” (M2). 

“Eu procuro usar mais camisetas e calças confortáveis porque o jeans aperta um pouco. Uso 
muito ralabela, camiseta. A vaidade não mudou em nada” (M3). 

“Só não uso mais blusa por dentro da calça e uso roupas mais soltas” (M4). 

“Não faço mais natação nem ando de bicicleta, pois fico insegura. [...] Não me deixaram 
nadar na piscina de um clube dizendo que eu poderia me contaminar e eu comecei a me 
sentir muito rejeitada” (M1). 

“Eu vou todos os dias à praia, e eu tomo banho de sol. Se aquele dia a bolsa está meio 
assim, eu já fico só de costas. Eu tento dar uma cuidada para a bolsa não descolar, mas 
também não tento me esconder” (M2). 

“Eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre me cuidei. Fazia ginástica e assim mudou muito. 
No primeiro momento não sentia vontade de nada, nem de me arrumar. Me isolei 
socialmente. Depois comecei a me arrumar de novo, comecei novamente a me pintar e, 
assim, comecei, aos poucos, a me resgatar, pois me vi no chão. [...] Hoje me sinto melhor 
que antes, apesar de ter perdido um pouco minha identidade” (M1). 

(GREGO, 2005, 
p. 67–73) 

“[...] às vezes, a gente está num lugar e estão olhando para você e dá para perceber o 
volume [...]” (COISA DE HOMEM, sexo masculino, 21 anos, 4 anos com estoma). 

“Eu gostava de nadar em piscina, não é possível, só se eu construir uma piscina só para 
mim, só se eu ganhar na loteria. Eu gosto de tomar aquele banho de mar, [...] eu não posso, 
porque é sujeito a bolsa sair [...]” (CAFÉ, sexo masculino, 45 anos, 1 ano e 6 meses com 
estoma).  

“A praia tenho que me resguardar, porque uns aceitam outros não, e é um local público, 
então tenho que entender, né?” (ALANA, sexo feminino, 45 anos, 8 anos com estoma). 

“Não vou, me recuso a ir à praia, alguém vai, mas eu não gosto de ir à praia” (ESPOSA, sexo 
masculino, 56 anos, 12 anos com estoma). 

“Minha vida de estomizado mudou [...], pois eu não posso andar a vontade assim, por 
exemplo: tipo na praia, sem camisa, essas coisas que sou homem” (COISA DE HOMEM, 
sexo masculino, 21 anos, 4 anos com estoma). 

“Para poder ir à praia, para viajar, ir a festa, passeio, coisas demoradas, eu tenho 
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dificuldade” (PREOCUPADO, sexo masculino, 51 anos, 25 anos com estoma). 

(MOTA; 
GOMES, 2013, 

p. 7078) 

“Claro que eu não vou tomar banho na praia, na piscina, não vou. Prefiro ficar sozinho. 
Vou a praia no final do verão só para olhar a praia e tomar um chimarrão. Mas não entro no 
mar, pois não quero que ninguém fique perguntando ou fique com nojo” (P6). 

“Deixei de usar as minhas roupas. De me vestir do jeito que me vestia! De tomar banho de 
praia. Todo mundo diz que é normal. Que tu podes tomar banho de praia. Mas ai eu fico 
com medo! Se já descola quando tomo banho! Imagina ficar de molho numa praia! Faz 
um ano e pouco. Eu me operei em novembro e nunca mais fui. Nem banho de piscina. Às 
vezes eu olho a piscina e dá uma vontade de entrar, mas fico pensando:_ Ah vou entrar e vai 
descolar. Ai eu não entro” (P8). 

“Não poder usar uma roupa, não poder botar um biquíni, não poder nada. Só uma 
bermuda. Não vou à praia, não vou a nada. Só uso saia. Não posso botar calça porque 
aperta. Não posso botar uma calça de cóton como eu usava porque tudo me aperta. Tem 
que ser saia ou coisa larga. Tudo isso mudou na minha vida. Então, mudou muito a minha 
vida. Não poder colocar uma saia, uma calça. Não poder dormir como eu dormia só de 
calcinha. Eu tenho sempre que dormir com uma calça de pijama porque se a bolsa ficar solta 
ela descola [choro]. Então, tudo isso ai é muito difícil” (P8). 

(NASCIMENTO, 
et al., 2011, p. 

560) 

“[...] ir ao dentista, ir ao salão, para sair a gente se sente incomodada, se acha diferente” 
(Safira). 

“[...] eu tinha vergonha de sair, para mim, eu iria me sujar [...]” (Jade). 

“[...] Deus me livre, eu não quero jamais que as pessoas saibam, a maioria da família nem 
sabe [...]” (Safira). 

“[...] acho que ninguém sabe, não quero causar preocupação” (Esmeralda). 

(SALES et al., 
2010, p. 224–

225) 

“Faço muito esforço para vencer tudo isso e ter uma vida normal, embora totalmente normal 
é impossível pelo fato de ter essa alteração corporal. Por mais que me esforce, a minha 
auto-imagem compromete a minha vida social” (s9).  

“A aparência não me incomoda, procuro usar uma roupa mais folgadinha. É claro que não 
era como antes, não tem como, tenho que usar uma roupa mais folgada para poder ficar 
à vontade” (s4). 

“Já faz quase nove anos que sou ostomizada, mas ainda não é fácil, sinto-me fragilizada. 
Tenho receio de frequentar certos ambientes, como clubes, praia [...]. Não dá para usar todo 
tipo de roupa que gostaria, pois a bolsa faz volume. Não tenho liberdade de dizer a todas 
as pessoas que sou ostomizada [...]” (s5).  

(SANTOS; 
POGGETO; 

RODRIGUES, 
2008, p. 359-

360) 

“Eu raramente olho no espelho. Na hora que eu me olho no espelho, tá complicado”. 

“De repente eu me vi, além de tudo, usando uma bolsa, que você olha no espelho, e te 
choca”. 

“Não gosto de olhar a minha barriga com aquela bolsa pendurada, não. Mudou... Então isso 
mexeu muito comigo”. 

“Fico desgostosa, triste quando vejo... Eu não era assim. Eu não dou conta disso, de olhar”. 

“Eu tenho vergonha de estar com o corpo todo mutilado daquele jeito. Existia a vergonha 
também. Fico deprimida, às vezes”. 

“Eu tenho preconceito, medo de que as pessoas tenham nojo de mim... Tenho vergonha, 
às vezes”. 

(SILVA; 
SHIMIZU, 2006, 

p.487-488) 

“Se uma roupa não servisse, olhava para o estoma e queria dar porrada na barriga. Tinha 
vontade de arrancar o equipamento coletor, jogar para cima, meter a mão e tirar o estoma” 
(Noêmia). 

“A gente passa muita vergonha porque a gente coloca um equipamento coletor, pensa que 
está arrumado e ele está com defeito e fica vazando. Fica todo mundo sentindo, olhando pra 
gente, e a gente fica envergonhada” (Rita). 

“Quando vou a áreas de lazer, tenho vontade de brincar, de me divertir, cair dentro da 
piscina [...]” (Rita). 

“A roupa mudou, só usava calça de lycra e hoje tenho que usar conjuntinho folgado pra 
tentar esconder a colostomia. Usava vestido, mas depois notei que aparecia o equipamento 
coletor, voltei a usar os conjuntinhos. Não aparece. Muita gente não sabe que uso” (Nair). 

(TASCHETTO, “[...] eu boto uma calcinha apertadinha [...] e olha, o ano passado eu fui para a praia com 
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1999, p. 83–
173) 

(pausa) mandei fazer um maiô e disse para mulher olha que tem que tapar duas ostomia, e 
fui [...], entrei na água todos os dias e não me senti menos que as outras” (Alcachofra).  

“Eu deixei de usar roupas bem apertadas, que gostava tanto e estava acostumada. Jeans 
não uso mais, eu era super vaidosa, usava tudo hiper-apertado, tinha que estar tudo bem. 
[...] Gosto mais, agora, de calça de cóton é o que me dá mais segurança e quando saio na 
rua, eu boto a bolsa na frente para tapar” (Calêndula).  

“Eu sou bastante vaidosa, e agora uso mais calça do tipo lycra e com camiseta comprida ou 
um casaquinho, acho que daí fica mais (pausa). Eu já acostumei com as minhas roupas. As 
mais apertadas eu uso quando me sinto bem. E calcinha eu uso bem apertada” 
(Alcachofra).  

 “A preocupação é permanente [...] sinto também que não posso mais ir em pescaria e 
nem tomar banho de rio, que era o que eu gostava de fazer e trabalhar no campo. [...] Que a 
ostomia incomoda, incomoda, principalmente com a roupa [...]” (Confrei).  

(VIOLIN, 2008, 
p. 43–90) 

“Eu gosto de roupa justa, eu só tenho um vestido para sair na rua que é largo, e todas as 
vezes que tenho que sair uso ele. Eu nunca gostei de roupa larga, então mudou muito as 
coisas na minha vida apesar de ter apenas um mês que fiz minha cirurgia [...]” (Cinza).43 

“Eu não gosto e nunca gostei de roupa larga, eu nunca usei roupa larga, as minhas roupas 
são todas assim, igual você está vendo, tudo justa e veio uma mulher aqui, acho que era 
enfermeira também e disse que eu tinha que me acostumar, e eu fiquei muito chateada 
aquele dia com ela, e chorei muito, porque eu não vou me acostumar, nunca, jamais, eu vou 
continuar usando as minhas roupas. Se não eu vou ter que comprar roupas novas e jogar as 
minhas fora?” (Preto).49 

“Hoje eu saio normal, vou à piscina, à praia, não tenho problema. Mas tudo no início 
incomoda um pouco. Quando fui na praia no fim do ano, eu entrei na água normal, só 
que usei um maiô e quase não aparecia [...]” (Rosa)54 

“E para não mostrar essa bolsa tem que usar roupas largas e camisa ou camiseta por fora da 
calça ou da bermuda porque senão ela aparece, e assim faz um ano que só uso bermuda, 
camiseta e chinelo. Então também não tenho mais vida social, não tenho coragem de sair 
para ir numa festa ou num churrasco, é muito difícil [...]” (Amarelo). 85 

“A enfermeira disse que eu posso fazer de tudo, ir à piscina, na sauna, na praia, só que 
a minha vergonha não me deixa fazer isso. Eu levo minha esposa e meus filhos na 
piscina, eles brincam na água, e eu não brinco, só fico olhando sentado em uma sombra, e 
sem tirar a camiseta” (Azul Escuro). 90 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Através das opiniões dos estomizados, transcritas em trechos no Quadro 14, 

é possível perceber que a maioria dos entrevistados evita a praia e as piscinas 

principalmente pela exposição pública, mesmo que sintam muita vontade de 

frequentar tais lugares. Sentem vergonha e não querem mostrar a bolsa para o 

público. Então, para não aparecer o volume da bolsa coletora, a escondem sob 

roupas mais largas. Apesar da maioria relatar o desgosto no uso de tais roupas, 

também são aconselhados a usar roupas mais largas para não obstruir a passagem 

de resíduos na bolsa. O receio que a bolsa vá descolar na água ou no calor também 

são fatores que os fazem se distanciarem de locais como a praia ou a piscina. 

Relatam desprendimentos no calor, pois o entorno do adesivo descola.  

Apesar disso, alguns entrevistados relataram que gostariam de usar moda 

praia, como todos fazem. Alguns participantes das entrevistas também descreveram 
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momentos positivos que tiveram ao entrar na água utilizando maiôs. Houveram 

entrevistados que descreveram o uso satisfatório de calcinhas asa delta, cós alto e 

com compressão. Outros entrevistados relataram o cuidado que se deve ter para 

que o vestuário não possua costuras ou tecidos que cortam a pele. Ainda assim, a 

maioria dos entrevistados descreve o uso de roupas folgadas para esconder a 

volumetria da bolsa coletora. Buscando a compreensão acerca da bolsa coletora em 

funcionamento, para entender o quesito “volume”, a próxima etapa se dedica ao 

estudo tridimensional de bolsas coletoras. 

5.5.2 Análise tridimensional de bolsas coletoras 

Para que se pudesse obter uma maior realidade na análise das bolsas 

coletoras, uma vez que apenas imageticamente não se teria a verificação da 

realidade do estomizado, buscaram-se os resultados obtidos através de outro estudo 

realizado pela autora17, que utilizou a tecnologia de digitalização tridimensional a 

partir de fotografias de dois modelos de bolsas coletoras intestinais. Tal processo, 

conhecido por digitalização 3D por fotogrametria, sob conceito geral, define-se como 

um método sem contato, passivo, cujo sistema se baseia “na sobreposição de uma 

sequência de fotografias através da identificação de elementos comuns nas 

mesmas” (BRANDI et al., 2014). Essa sobreposição de imagens geraram, para a 

pesquisa, oito modelos virtuais tridimensionais através da utilização do software 

123D Catch®, que foram, posteriormente, lançados no software Geomagic Studio® 

para a manipulação e preparação para análise. 

A partir das imagens obtidas através do tratamento realizado pelos softwares, 

bem como da percepção dos autores acerca da malha visualizada em três 

dimensões, as bolsas coletoras foram analisadas e comparadas, considerando a 

localização hipotética de um estoma, as diferenças entre as bolsas coletoras, os 

volumes de preenchimento e as poses da modelo. Por se tratar de uma observação 

tridimensional sobre o comportamento das bolsas coletoras, utilizaram-se a 

estratégia visual e a comparação de massas.  

Nessa pesquisa, a primeira constatação, ao se colocar a bolsa coletora 

opaca, drenável, de duas peças, com a modelo em posicionamento de pé, foi 

________________ 

17
 Estudo realizado pelos autores Collet, Silva e Aymone (2016), sob título “Bolsas coletoras utilizadas 
por portadores de estoma: uma análise tridimensional”. 
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tomada em relação ao formato da bolsa coletora que, por ser de material plástico, ao 

ser preenchido com água, tomou uma nova forma, onde passou de um formato 

retangular para triangular (buscando a similaridade em figuras geométricas básicas), 

conforme Figura 49.   

Figura 49 – Bolsa coletora drenável de duas peças - vazia e preenchida 

 

Fonte: Collet, Silva e Aymone (2016) 

Isso significou que a parte superior da bolsa coletora se comprimiu mas a 

bolsa esticou (tensionou). Assim, foi possível verificar que quanto maior a 

quantidade do conteúdo na bolsa coletora drenável (alterada de 190ml para 375ml 

no experimento), mais ela tendeu a se projetar para baixo, com o material plástico 

tomando um novo formato, devido à força da gravidade. No experimento foi utilizada 

a água para o preenchimento das bolsas, mas é relevante se considerar que os 

resíduos eliminados pelo corpo têm variações de densidade, podendo ser maiores 

ou menores se comparados à água. A densidade é intimamente ligada ao peso dos 

elementos, portanto, se a densidade das eliminações for maior que a da água 

utilizada nesse ensaio, maior será a força exercida sobre a bolsa coletora e mais ela 

será projetada para baixo. 

Através do software também foi possível ajustar automaticamente por meio de 

algoritmos a posição de “encaixe” entre os dois modelos (a bolsa coletora drenável 

preenchida com 190ml e com 375ml), para visualizar o desvio padrão entre eles, 

conforme Figura 50. Essa ferramenta teve sua importância pela comprovação 

numérica da deformação dos objetos. Assim, o software demonstrou um alto nível 

de deformação, cujas medições em desvio padrão foram de 9,3 mm, tendo 

deformação máxima de aproximadamente ±25 mm.  
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Figura 50 – Desvio padrão, bolsas coletoras drenáveis com 190ml e 375ml 

 

Fonte: Collet, Silva e Aymone (2016) 

Esse fenômeno também foi observado no estiramento da pele, no local onde 

a bolsa coletora foi unida a ela. Da mesma forma, quanto maior a massa contida na 

bolsa coletora, maior seria a força aplicada na pele do indivíduo e no adesivo. Este 

fato traduziu a sensação do estomizado acerca da insegurança em relação a sua 

bolsa coletora, principalmente porque o adesivo é tensionado a descolar. O que se 

observou, também, é que com a modelo na posição sentada, a gravidade não pôde 

interferir tanto na bolsa coletora, já que ela se apoiou sobre as pernas da modelo 

(ver Figura 51).  

Figura 51 – Bolsa coletora drenável, posição sentada 

 

Fonte: Collet, Silva e Aymone (2016) 

Portanto, também na posição sentada, houve maior sensação de segurança, 

pois a pele não estirou tanto quanto na posição de pé e o adesivo não tendeu tanto 

ao descolamento. Em hipótese, poderiam ser estes fatores que levam o estomizado 

a diminuir a prática de exercícios físicos. 

 A bolsa coletora drenável de duas peças apresentou maior peso que a bolsa 

coletora fechada de uma peça, pois possuía os elementos placa e presilha. Portanto, 
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no experimento, quando a modelo recebeu a bolsa coletora fechada, houve menor 

incidência da força da gravidade sobre ela. A deformação apresentada pela 

sobreposição da bolsa coletora fechada, de uma peça (preenchida com 125ml e 

250ml), foi menor que os índices anteriores. Assim, o software demonstrou um 

desvio padrão de 8,1mm, tendo deformação máxima de 22,7 mm e -39,8 mm, 

conforme Figura 52.  

Figura 52 – Desvio padrão entre bolsas coletoras fechadas de uma peça 

 

Fonte: Collet, Silva e Aymone (2016) 

A Figura 50 e a Figura 52 apresentaram as diferenças médias entre os pontos 

medidos, sendo possível analisar essa diferença com ferramentas estatísticas. No 

caso, tiveram-se desvios-padrão altos, inclusive maiores do que as médias, 

indicando uma grande variação nas diferenças medidas. Isso indicou que os valores 

médios (+6,7 e -8,1 mm) não são muito relevantes, fato que pôde ser observado nas 

figuras, as quais apresentam um grande degradê de cores. Nesse contexto, os 

valores máximos medidos (+25,0 e -39,8 mm) foram os mais relevantes, indicando a 

grande deformação sofrida pelas bolsas analisadas. 

Esses dados numéricos permitiram quantificar e corroborar a análise visual 

qualitativa, de que as bolsas encheram de modo não uniforme, projetando-se para 

baixo e esticando as partes superiores. Um dos fatores responsáveis pela 

diminuição da visualização do fenômeno foi a diferença de preenchimento das 

bolsas coletoras. Enquanto na primeira foram utilizados 190ml e 375ml, a segunda 

bolsa coletora recebeu apenas 125ml e 250ml. Essas quantidades foram utilizadas 

de acordo com a recomendação do fabricante que considera: a quantidade máxima 
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de preenchimento do aparelho drenável em metade da capacidade total ; e a 

quantidade máxima de um terço do total para o aparelho fechado. 

O aparelho coletor de duas peças é considerado, pelos próprios fabricantes, 

como o de maior resistência e o menos prejudicial, por proporcionar menores vezes 

o ato de descolamento. Porém, a sensação experimentada pela modelo, no estudo 

abordado, foi que a bolsa coletora de uma peça trouxe maior segurança, conforto e 

visual melhorado, por ser mais discreta que a bolsa de duas peças e por possuir 

menor capacidade e peso. Isso pode ser observado na análise comparativa visual 

entre as bolsas coletoras (Figura 53), onde a de duas peças ocupou maior espaço 

que a de uma peça.   

Figura 53 – Bolsas: duas peças (em ileostomia) e uma peça (em colostomia) 

 

Fonte: Collet, Silva e Aymone (2016) 

Mais um fator a ser considerado é relativo à localização do estoma. Na parte 

esquerda da Figura 58 é possível se visualizar a demonstração de uma ileostomia, 

enquanto que na parte direita da mesma é possível ver uma colostomia. Quanto 

mais abaixo da linha da cintura estiver fixada a bolsa coletora, mais ela se 

movimenta motivando um descolamento, já que pode estar sobreposta à articulação 

da perna. Os autores observaram também que, dependendo da cirurgia, pode haver 

maiores dificuldades no uso de roupas sobre a bolsa coletora.  

Através dessa constatação, bem como de todas as anteriores, é possível 

compreender as dificuldades enfrentadas pelo estomizado, principalmente, na área 

do design de produto ou de moda. Em tempos modernos, a procura de soluções 

para cobrir o corpo em momentos de exposição corporal pública deveria ser 

facilitada aos estomizados, cujos produtos deveriam ser vistos como auxiliadores no 

processo de aceitação do estomizado. Para uma avaliação mais consistente dessas 

percepções, a subseção seguinte apresenta, de maneira sucinta, os produtos de 



157 

 

moda praia especiais para mulheres estomizadas e disponíveis para a venda, 

encontrados pela autora da presente pesquisa. 

5.5.3 Análise de similares: produtos de moda praia para estomizadas 

A partir da constatação de ausência de lojas físicas, de qualquer natureza, 

que oferecessem produtos de moda praia para mulheres estomizadas, a procura foi 

concentrada através da internet. Foram encontradas quatro empresas: Respond, 

OstomySecrets, White Rose Collection e Vanilla Blush, cujos produtos são 

apresentados a seguir. 

Respond é uma empresa do Reino Unido, que faz parte da família de 

propriedade Eakin Group - especialistas em cuidados de estomia desde 1974. 

Possuem uma equipe de suporte treinada (enfermeiros comunitários, site e páginas 

de mídia social), e oferecem uma rede de apoio amigável, informações e conselhos 

de especialistas, além de diversos produtos. Entre tais produtos, são 

comercializados lingeries e moda praia para mulheres, homens e crianças, 

estomizados ou continentes. Para mulheres estomizadas, no segmento moda praia, 

há apenas um produto, que se caracteriza na forma de maiô, conforme se visualiza 

na Figura 54. O maiô foi projetado para esconder discretamente uma bolsa coletora, 

pois possui duas camadas de forro, onde uma delas é responsável por formar um 

bolso, destinado a comportar um aparelho coletor. 

Figura 54 – Maiô da empresa Respond 

  

Fonte: Respond (2015) 

Esse maiô é confeccionado pela marca HiLine, pertencente à Respond. Pode 

ser adquirido em oito opções de cores e oito opções de tamanhos. É comercializado 
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pelo valor correspondente à R$ 198,5518, acrescido do valor de frete. Os 

compradores podem adquirir o produto via internet19 ou telefone, e o envio pode ser 

realizado para a maioria dos países (incluindo o Brasil).  

A empresa Ostomysecrets está localizada nos Estados Unidos, e produz 

calcinhas, faixas e biquínis especiais para mulheres estomizadas (Figura 55). 

Também oferece produtos para crianças e homens estomizados. Os produtos foram 

criados, segundo Ostomysecrets (2015), por Lisa Becker para suprir suas próprias 

necessidades, já que ela passou pela cirurgia de estomia e sua maior preocupação, 

pós-cirurgia, era esconder a bolsa coletora para que ninguém soubesse da sua 

condição. Ambos os produtos são disponibilizados pela empresa através da 

internet20, telefone e também através de seus consultores de venda.  

Figura 55 – Biquínis e faixas da empresa Ostomysecrets 

  

    

Fonte: Ostomysecrets (2015) 

Na Figura 55 é possível visualizar os produtos oferecidos pela empresa 

Ostomysecrets para mulheres estomizadas, no segmento moda praia, que 

compreendem um biquíni (parte inferior), disponibilizado em três cores, e uma faixa 

(unissex), disponibilizada em quatro cores. A faixa compreende uma espécie de 

cinta larga, confeccionada em Lycra®, que possui um bolso interno para receber a 

________________ 

18
 Conversão para real na data 04/12/2016. O valor original, em libras esterlinas era: £44.95. 

19
 Através do site disponível em: <http://www.respond.co.uk/>. 

20
 Através do site disponível em: <https://www.ostomysecrets.com/>. 
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bolsa coletora e protegê-la. Já o biquíni é disponibilizado apenas a parte inferior, que 

contém um bolso interno e uma sobreposição similar a uma saia, que pode ser 

lateralmente franzida. Ambos os produtos são disponibilizados em oito variações de 

tamanho. O biquíni é comercializado no valor de R$173,7221, e a faixa no valor de 

R$121,5922. Os produtos são enviados ao cliente, através de postagem por correio, 

e as taxas de envio são responsabilidade do mesmo.  

A empresa White Rose Collection Ltd está localizada no Reino Unido e 

comercializa seus produtos mundialmente através do catálogo de produtos 

disponibilizado na internet23. Entre a gama de produtos, encontram-se lingeries e 

roupas de moda praia, para mulheres e homens. Os produtos são postados para o 

cliente e as taxas de envio são responsabilidade do mesmo (Figura 56). 

Figura 56 – Biquínis e maiôs da empresa White Rose Collection 

 

Fonte: White Rose Collection (2015) 

No segmento feminino, os produtos de moda praia distribuem-se em biquínis 

e maiôs. São confeccionadas em nylon/elastano, e os preços variavam entre R$ 

79,5124 e R$ 207,6125. As peças de moda praia da empresa White Rose Collection 

Ltd são projetadas, de acordo com a própria empresa, especialmente para 

estomizados, tendo em particular um forro duplo frontal com bolso, para dar um 

contorno mais suave e manter a bolsa coletora longe da pele, propiciando conforto 

ao usuário.  

________________ 

21
 Conversão para real na data 04/12/2016. O valor original, em dólares era: $49.99. 

22
 Conversão para real na data 04/12/2016. O valor original, em dólares era: $34.99. 

23
 Disponível em: <www.whiterosecollection.com>. 

24
 Conversão para real na data 04/12/2016. O valor original, em libras esterlinas era: £18.00. 

25
 Conversão para real na data 04/12/2016. O valor original, em libras esterlinas era: £47.00. 
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Já a empresa Vanilla Blush, localizada no Reino Unido, comercializa os 

produtos mundialmente, via internet26, para homens e mulheres, categorizando-os 

em ocasiões. Para mulheres apresenta as categorias: everiday (diário), intimacy 

(intimidade), special occasion (ocasiões especiais), sports and hernia prevention 

(esportes e prevenção de hérnia) e swimwear (moda praia) , conforme se visualizam 

na Figura 57.  

Figura 57 – Biquínis e maiôs da empresa Vanilla Blush 

    

Fonte: Vanilla Blush (2015) 

Os produtos referenciados como moda praia distribuem-se em biquínis e 

maiôs. Enquanto os biquínis da Vanilla Blush são oferecidos pelo valor de R$ 

167,8527, os maiôs custam R$ 220,8628 (as taxas de envio são responsabilidade do 

comprador). Ambos possuem três variações de cores e cerca de cinco tamanhos. 

Todos os produtos possuem um bolso interno para acomodar a bolsa coletora e 

franzidos externos ou babados para disfarçar o volume da bolsa. Os maiôs também 

possuem abertura para facilitar a manipulação da bolsa coletora, assim, podem ser 

compreendidos em duas peças.  

As demais empresas encontradas nos países Slovenia, Estados Unidos, 

Austrália e Canadá ofereciam apenas acessórios, faixas ou lingeries para 

estomizados. No Brasil, o único produto encontrado para estomizadas foi a Lingerie 

de bolsinha Lady Dan, que foi uma espécie de capa para o estoma, disponibilizada 

nas cores preta, branca e vermelha por uma fábrica de lingeries de Goiânia, a 

________________ 

26
 Disponível em: <http://www.vblush.com/>. 

27
 Conversão para real na data 04/12/2016. O valor original, em libras esterlinas era: £38.00 

28
 Conversão para real na data 04/12/2016. O valor original, em libras esterlinas era: £50.00 
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Composê Lingerie. Foram confeccionadas e doadas 100 peças desse produto, em 

outubro de 2002, no Dia Mundial do Ostomizado em Goiânia. Essa lingerie foi criada 

por Damaris Morais e foi apresentada na cartilha da mulher estomizada  de sua 

autoria.  

Segundo Morais (2009), a lingerie de bolsinha (Figura 58) surgiu através de 

uma ideia que a autora teve no Congresso de Jovens, no Canadá, em 2001. A 

autora observou uma americana que usava diariamente um tapa bolsinha sob a 

roupa, porque não gostava da sensação da bolsa coletora tocando na pele. Então, 

aprimorando o uso da americana, cortou e confeccionou a peça imaginada. Esta 

peça não está disponível para ser vendida, foi apenas distribuída em 2002. 

Figura 58 – Lingerie de bolsinha Lady Dan 

 

Fonte: Morais (2009, p. 25) 

Levando em consideração a situação mercadológica da mulher estomizada 

brasileira, percebe-se a difícil obtenção de produtos de moda para esse público no 

Brasil, bem como o preço exorbitante que este público precisa pagar em taxas de 

transporte e importação, para que obtenha produtos de moda que as auxiliem. Isto 

quando conseguem adquirir estes produtos, já que todas as empresas citadas 

anteriormente não disponibilizam outras línguas na internet a não ser o inglês. 

Através dessa análise acerca dos produtos existentes, percebe-se a falta de 

empresas brasileiras de moda engajadas com o público estomizado. 

A partir do levantamento de empresas que disponibilizam produtos de moda 

praia para mulheres estomizadas, e pretendendo o entendimento facilitado dos 

aspectos positivos, negativos e interessantes de tais produtos, foi aplicada a técnica 

P.M.I. A técnica, de acordo com De Bono (1995), significa “Plus”, “Minus” e 
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“Interesting”, onde “Plus” representa os pontos positivos a ser elencados, “Minus”, os 

pontos negativos e “Interesting”, os pontos interessantes. Tal técnica foi aplicada em 

um quadro, para a análise dos similares estudados, e pode ser visualizado através 

do Quadro 15. 

Quadro 15 – Técnica P.M.I 

Similares 
Pontos positivos 

(PLUS) 
Pontos negativos  

(MINUS) 

Pontos 
interessantes 

(INTERESTING) 

Produtos da 
empresa 
Respond 

Possui bolso para 
acomodar a bolsa 
coletora. 

Não esconde a volumetria da bolsa e 
não permite o fácil acesso à bolsa 
coletora. 
Preço alto. 

 

Produtos da 
empresa 
Ostomysecrets 

A faixa e o biquíni 
possuem bolsos para 
acomodar a bolsa 
coletora. O biquíni 
também apresenta 
uma sobreposição 
para disfarçar o 
volume. 

Disponibiliza apenas o bottom dos 
biquínis. O biquíni pode ser utilizado 
apenas por pessoas que têm o estoma 
abaixo da cintura. E a faixa, além de 
não esconder a volumetria, possui 
aparência negativa, que compõe uma 
peça à parte, chamando a atenção. 
Preço alto. 

A sobreposição 
do bottom do 
biquíni imita uma 
saia, que pode 
ser franzida de 
acordo com o 
gosto da usuária. 

Produtos da 
empresa 
White Rose 

Possui bolso para 
acomodar a bolsa 
coletora. Alguns maiôs 
são compostos por 
duas peças, 
possibilitando o fácil 
acesso à bolsa 
coletora 

A maioria dos maiôs e biquínis não 
possui artifícios, além de estampas, 
que propiciem o disfarce da bolsa 
coletora. 
Preço alto. 

Possui um maiô 
de duas peças 
cuja parte 
superior imita um 
micro vestido. 

Produtos da 
empresa 
Vanilla Blush 

Todos os conjuntos 
possuem bolsos 
internos e artifícios 
para o disfarce da 
volumetria, e o maiô 
possui fácil acesso.  

Todos os biquínis disponibilizam a 
parte inferior apenas na cor preta. E os 
maiôs, devido a abertura, podem ficar 
se deslocando no corpo, subindo e 
enrolando até a parte mais fina da 
cintura, deslocando a bolsa coletora. 
Preço alto. 

Possui fácil 
acesso à bolsa 
coletora. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

5.6 Compartilhar os dados 

Nesse momento, os dados obtidos nas etapas anteriores devem ser 

compartilhados com a equipe de projetos, para que nenhuma ideia seja perdida. 

Como esse desenvolvimento vem sendo realizado pela autora dessa pesquisa, com 

o auxílio do orientador, a etapa de compartilhamento dos dados foi desconsiderada, 

através da constatação de que os envolvidos na pesquisa já estão a par de todas as 

informações.   
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5.7 Análise dos dados e oportunidades 

Como anteriormente abordado, essa etapa se intenciona à análise dos dados, 

gerando insights e oportunidades, conforme descreve IDEO (2011). O autor instiga o 

questionamento e uso das palavras “como poderíamos” no princípio de cada 

oportunidade, podendo assim criar modelos mentais que sugiram possibilidades de 

solução. Para tanto, na criação dos produtos para mulheres estomizadas, a análise 

dos dados para a criação de insights e oportunidades foi idealizada através do 

Quadro 16. 

 Quadro 16 – Análise dos dados e oportunidades 

Dados Insights Oportunidades 

A bolsa drenável deve ser esvaziada 
continuamente 

A bolsa deve ser facilmente 
acessada. 

Como poderíamos propiciar o fácil 
acesso à bolsa?  
Ideia: Através de aberturas no 
vestuário, próximas à bolsa. 

O estomizado não deve utilizar 
roupas ou cintos demasiadamente 
apertados. Devem-se ter cuidados 
com costuras ou tecidos. 

As peças do vestuário não devem 
apertar demasiadamente o estoma, 
nem possuir tecidos ou costuras que 
agridam a pele. 

Como poderíamos proporcionar 
conforto sem prejudicar o estoma? 
Ideia: Escolher o tecido adequado, 
cuidar com costuras sobre o 
estoma. 

O estomizado pode praticar 
esportes, inclusive os aquáticos 

Não há limitações para o 
estomizado entrar na água 

Como poderíamos proporcionar 
atividades aquáticas ao 
estomizado, pelo vestuário? 
Ideia: Utilizar tecidos que 
proporcionem o uso em atividades 
aquáticas, e que possuam rápida 
secagem. 

As bolsas coletoras podem ser em 
plástico ou borracha, transparentes 
ou na cor da pele, e drenáveis ou 
descartáveis. 

Há diferenças entre tipos de bolsas 

Como poderíamos proporcionar o 
uso de produtos moda praia 
destinados a diferentes tipos de 
estomas e bolsas? 
Ideia: Usar bolsos internos que 
comportem diferentes localizações 
de bolsas e estomas. 

As bolsas coletoras podem ser 
utilizadas para nadar, mas é 
recomendável: que a bolsa seja 
esvaziada e inspecionada antes; 
que a bolsa coletora não seja 
substituída imediatamente antes; e 
que se tome cuidado com água 
quente ou calor. 

As bolsas coletoras podem ser 
utilizadas em atividades aquáticas, 
mas há recomendações que devem 
ser seguidas para que não ocorram 
acidentes. 

Como poderíamos tranquilizar e 
instruir o usuário quanto ao uso do 
produto em atividades aquáticas? 
Ideia: Os produtos poderiam 
acompanhar um guia de 
recomendações, para que os 
usuários utilizem os produtos da 
melhor forma, evitando acidentes 

Muitos estomizados se preocupam 
em retornar à vida social por 
acreditarem que a sua bolsa será 
aparente. Isso induz à procura de 
soluções para cobrir o corpo. A 
maioria dos entrevistados relatou 
evitar a praia principalmente pela 
exposição pública. Sentem vergonha 
e não querem mostrar a bolsa. 

A bolsa deve ser escondida sob a 
roupa para que o estomizado se 
sinta confortável durante períodos 
de socialização 

Como poderíamos encobrir a bolsa 
coletora e disfarçar seu volume 
através do vestuário moda praia? 
Ideia: Utilizar estampas, franzidos e 
babados. 
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Para não aparecer o volume da 
bolsa para e para não obstruir a 
passagem de resíduos na bolsa, 
usam roupas mais largas, apesar de 
relatarem o desgosto de tais roupas. 

Utilizam roupas largas para 
esconder o volume da bolsa e para 
não obstruir a passagem de 
resíduos, mas não gostam desse 
fato, pois preferem roupas mais 
ajustadas. 

Como poderíamos proporcionar 
produtos ajustados ao corpo, sem 
prejudicar o funcionamento do 
estoma? 
Ideia: utilizar materiais que possam 
ser utilizados em roupas justas, 
mas que não apertem a bolsa 
coletora. E utilizar pequenas folgas 
nas modelagens, na parte 
abdominal. 

No experimento, a primeira 
constatação ao se colocar a bolsa 
coletora foi que, ao ser preenchida, 
tomou uma nova forma, onde quanto 
maior a quantidade do conteúdo na 
bolsa coletora, mais ela tendeu a se 
projetar para baixo. Com a modelo 
na posição sentada, a bolsa se 
apoiou sobre as pernas da modelo, 
havendo maior sensação de 
segurança. 

A bolsa coletora deforma quando é 
preenchida, se projetando para 
baixo e criando maior volumetria na 
parte inferior (como uma pêra). Isso 
também faz com que exerça maior 
força sobre o adesivo e a pele. Isso 
não acontece quando a pessoa 
estomizada está sentada, pois a 
bolsa se apoia sobre as pernas e a 
propensão ao descolamento diminui. 

Como poderíamos propiciar apoio 
para a bolsa coletora, para que a 
sensação de segurança seja 
aumentada? 
Ideia: Bolsos internos que 
comportem a bolsa coletora. 

Quanto mais abaixo da linha da 
cintura estiver fixada a bolsa 
coletora, mais ela se movimenta, já 
que pode estar sobreposta à 
articulação da perna. Os autores 
observaram também que, 
dependendo da cirurgia, pode haver 
maiores dificuldades no uso de 
roupas sobre a bolsa coletora. 

Devem ser observadas as 
diferenças de localização em que o 
estoma pode estar disposto. 

Como poderíamos idealizar 
produtos para todas as localizações 
de estoma? 
Ideia: pensar em produtos que 
cubram toda ou parcialmente a 
área abdominal, e que tenham 
bolsos maiores que possam ser 
utilizados para diferentes tipos de 
estomas e bolsas coletoras.  

A empresa Respond desenvolveu 
um maiô, que esconde uma bolsa 
coletora, pois possui duas camadas 
de forro, onde uma delas é 
responsável por formar um bolso 
para comportar um aparelho coletor. 

Ponto positivo: possui bolso para 
acomodar a bolsa coletora.  
Ponto negativo: não esconde a 
volumetria da bolsa e não permite o 
fácil acesso à bolsa coletora. 

Utilizar a ideia do bolso interno para 
comportar a bolsa coletora, mas 
propiciar o disfarce da volumetria 
da bolsa. 

A empresa Ostomysecrets 
disponibiliza uma faixa, que 
compreende uma espécie de cinta 
larga, que possui um bolso interno 
para receber a bolsa coletora e 
protege-la; e um biquíni, que é 
disponibilizado apenas a parte 
inferior, que contém um bolso 
interno e uma sobreposição similar a 
uma saia, que pode ser lateralmente 
franzida. 

Pontos positivos: a faixa e o biquíni 
possuem bolsos para acomodar a 
bolsa coletora. O biquíni também 
apresenta uma sobreposição para 
disfarçar o volume.  
Pontos negativos: O biquíni pode 
ser utilizado apenas por pessoas 
que têm o estoma abaixo da cintura. 
E a faixa, além de não esconder a 
volumetria, possui aparência 
negativa, que compõe uma peça à 
parte, chamando a atenção. 

Também utilizar a ideia do bolso 
interno para comportar a bolsa 
coletora e propiciar o disfarce da 
volumetria da bolsa. Mas atentar 
para as diferenças de localização 
da bolsa coletora e para que o 
produto não chame ainda mais 
atenção para o estomizado. 

Já a empresa Vanilla Blush 
desenvolveu biquínis e maiôs, que 
possuem um bolso interno para 
acomodar a bolsa coletora e 
franzidos externos ou babados para 
disfarçar o volume da bolsa (os 
maiôs também possuem abertura). 

Pontos positivos: todos os conjuntos 
possuem bolsos internos e artifícios 
para o disfarce da volumetria, e o 
maiô possui fácil acesso.  
Pontos negativos: todos os biquínis 
disponibilizam a parte inferior 
apenas na cor preta. E os maiôs, 
devido a abertura, podem ficar se 
deslocando no corpo, subindo e 
enrolando até a parte mais fina da 
cintura, deslocando a bolsa coletora. 

Também utilizar a ideia do bolso 
interno para comportar a bolsa 
coletora, de propiciar o disfarce da 
volumetria da bolsa e de possibilitar 
o fácil acesso ao estoma e à bolsa. 
Mas cuidar para que as cores 
sejam variadas na coleção e que as 
peças não prejudiquem o conforto e 
o posicionamento da bolsa (as 
peças devem estar firmes e 
seguras). 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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5.8 Geração de ideias preliminares 

Como a etapa do método adaptado faz jus ao uso livre de toda e qualquer 

técnica criativa que liberte a equipe de projetos para a geração de ideias 

preliminares sobre o problema, foi eleita a ferramenta “Mapa mental” utilizada 

juntamente à uma adaptação individual da técnica de “Brainwriting”. Enquanto o 

“Brainwriting” é definido por Baxter (2001) como uma sessão de agitação de ideias, 

realizada em grupo, onde cada membro faz anotação rápida de todas as suas 

ideias; o mapa mental pode ser compreendido, de acordo com Camara (2012), como 

“processos gráficos de organização do pensamento e de conteúdos”, onde podem 

ser concatenadas “várias ideias de um modo visualmente organizado em um mesmo 

espaço”. 

Assim, foi utilizado o “Mapa mental” concomitantemente ao “Brainwriting” – 

realizado em uma sessão de agitação de ideias individual. Dessa forma, pretendeu-

se a geração de um grande número de ideias iniciais (livres e sem julgamento), 

aportadas no problema, como é possível visualizar no resultado final, compreendido 

pela Figura 59. 

Figura 59 – Mapa mental: desenvolvimento de moda praia para estomizadas 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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A partir da criação do Mapa Mental, surgiram os primeiros insights para o 

desenvolvimento, onde idealizou-se que: 

a) o produto deve possibilitar atividades aquáticas, considerando as 

condições da água (praia, piscina, lagos, rios, etc), por exemplo, a matéria 

prima deve suportar sal, cloro e areia, deve ser de rápida secagem e ter 

elastano; 

b) o produto deve ter modelagem que facilite o acesso à bolsa, que disfarce 

o volume (sem apertar) e que possua bolso interno; 

c) o mix de produtos pode incluir maiôs e biquínis, podendo ser vanguarda, 

fashion, ou básico; 

d) os produtos devem apresentar qualidade, estética, conforto e segurança; 

e) devem possuir estampas e tendências. 

5.9 Reunião de planejamento 

A etapa de reunião de planejamento prevê a reunião dos envolvidos no 

projeto para o debate sobre as soluções criadas anteriormente, analisando cada 

solução e as metas da empresa, escolhendo as melhores ideias e definindo a 

coleção de forma preliminar. Para tanto, nesse momento, ocorreu um breve 

planejamento da coleção, onde foram estipuladas considerações acerca das 

soluções iniciais, das metas da designer e da coleção. 

5.9.1 Sobre as soluções iniciais 

As soluções iniciais permearam ideias vinculadas à modelagem, através da 

utilização de bolsos internos para acomodar a bolsa coletora, aberturas para o 

acesso facilitado à bolsa e ao estoma, e a utilização de artifícios para o disfarce da 

volumetria da bolsa coletora. Isso acarretaria no contato direto apenas com a bolsa 

coletora, e não com o estoma ou a pele circundante, o que não restringiria o uso do 

produto por complicações do estoma,. Também aos materiais, que foram idealizados 

com o uso de elastano e tecnologias antibactérias/antialérgicas. 
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5.9.2 Sobre as metas da designer 

Como anteriormente estudado, é de suma importância a definição dos limites 

do projeto, que inclui definir a identidade do cliente e da empresa/designer. No caso 

deste trabalho, o nicho de clientes pretendido condiz às mulheres com estomias 

intestinais e urinárias, sem limitações de grades de tamanho, visando a possibilidade 

de comercialização sob medida. Dessa forma, os produtos são idealizados e 

produzidos pela designer e autora deste trabalho, que há alguns anos se dedica à 

criação de produtos para mulheres com estoma. Para tanto, foi criada uma marca 

fictícia, para qual os produtos foram idealizados e para que fosse possível identificar 

os produtos, serviços e a empresa. A imagem da marca pode ser conferida na 

Figura 60. 

Figura 60 – Marca fictícia criada 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

A marca Rosa Maré adota a imagem anterior para que o nicho consumidor 

possa entender ou referenciar facilmente o contexto dos produtos. Para tanto, foi 

utilizado o símbolo de uma rosa abstrata, relacionando-se imageticamente a um 

estoma pela forma, cor e brilho. Além disso, as cores seguiram tonalidades 

azuladas, já que estas tonalidades remetem à atividades aquáticas – uma das 

ocasiões de uso dos produtos moda praia. Quanto à tipografia, optou-se por uma 

fonte facilmente legível para o nome da marca. 
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5.9.3 Sobre a coleção 

Visando a idealização de produtos em fase teste, foi prevista a criação e 

desenvolvimento de uma pequena coleção, composta por quatro looks (maiôs e 

biquínis), para a temporada primavera/verão. Tal coleção não recebeu limite de 

orçamentos, por se tratar de uma experimentação desenvolvida apenas para o 

presente trabalho. 

5.10 Briefing de coleção 

Esta etapa visa a confecção de um item em formato livre que resuma todas as 

especificações do projeto, conceituando o projeto de forma objetiva, para que todo o 

desenvolvimento seja focado nessas informações. Para o presente 

desenvolvimento, o briefing foi realizado através de um documento em formato de 

ficha, que pode ser conferido através do Quadro 17. 

Quadro 17 – Briefing 

Briefing 

a) Produto 

 Produtos voltados à Moda praia, incluindo maiôs e biquínis, confeccionados sob 

medida; 

 Pequena coleção, composta por quatro looks, para a temporada primavera/verão 

2017; 

 O posicionamento estratégico dos produtos envolve a diferenciação e o estilo de vida 

do público; 

 Devem ser confeccionados em material adequado, cuidando com costuras e 

modelagens apertadas sobre o estoma; 

 Devem ser confeccionados para a utilização em atividades aquáticas (praia, piscina, 

rios);  

 Devem apresentar bolso interno para acomodar a bolsa coletora, aberturas para o 

acesso facilitado ao estoma, artifícios para o disfarce da volumetria; 

 Em diferenciação aos produtos já existentes no mercado, deve-se atentar para que o 

produto não chame ainda mais atenção para o estomizado; cuidar para que as cores 

sejam variadas na coleção; cuidar para que as peças não prejudiquem o conforto e o 

posicionamento da bolsa, devendo estar firmes e seguras; e os produtos devem 

comportar diferentes tipos de bolsas coletoras e localizações de estoma; 

 Os produtos devem acompanhar um guia de recomendações, para que os usuários 

utilizem os produtos da melhor forma, evitando acidentes; e embalagem para a 

acomodação e transporte dos produtos. 

b) Mercado 
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 Mesmo que o número de estomizados no Brasil ainda não seja quantificável, é um 

percentual considerável da população, que necessita de atenção;  

 Os padrões que a mulher estomizada incorporou da sociedade, ao longo da sua vida, 

tornam-na fragilizada ao que os outros veem como seu defeito. Essa preocupação 

com a imagem corporal induz à procura de soluções para cobrir o corpo, como 

vestimentas ou disfarces para esconder a bolsa coletora, principalmente em 

momentos de exposição corporal pública, em que a bolsa coletora estará aparente; 

 No Brasil não foram encontrados produtos Moda Praia voltados para mulheres 

estomizadas;  

 A nível internacional, foram encontradas três empresas que comercializam biquínis, 

maiôs e/ou faixas, são elas: Respond, Ostomysecrets e Vanilla Blush.  

c) Público-alvo 

 Estomizadas (intestinal e/ou urinária), que utilizam bolsas coletoras de resíduos; 

 Sexo feminino, de nacionalidade brasileira; 

 Que utilizam modelos de roupas juvenil ou adulto  

 Sem grade de tamanhos pré-estabelecida, pois são confeccionados sob medida; 

d) Objetivos 

 Criação de produtos que, além da lucratividade, possam realmente auxiliar as 

mulheres estomizadas no engajamento ao convívio social em praias, piscinas, rios, e 

demais localidades de exposição corporal pública; 

 Alcançar o maior número de estomizadas brasileiras, cujo alcance poderia ser obtido, 

em hipótese a ser analisada, através de divulgação e comercialização dos produtos 

via internet. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

5.11 Cronograma de coleção 

Essa etapa pretende utilizar o cronograma de coleção, cruzando todas as 

atividades necessárias para a resolução da coleção com os prazos pretendidos em 

uma tabela. O cronograma para o presente desenvolvimento pode ser conferido no 

Quadro 18. É importante ressaltar que o desenvolvimento dos produtos realizado por 

essa exemplificação contempla o trabalho acadêmico, cuja problematização e todo o 

estudo sobre estomas já haviam sido realizados no escopo deste trabalho. 

Quadro 18 – Cronograma 

Cronograma 

Etapas do método 
Mês Outubro Novembro 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definição do problema         

Análise do problema de design         

Identificação do conhecimento preexistente         

Escolha de procedimentos de pesquisa         
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Pesquisa de contexto         

Compartilhar os dados         

Análise dos dados e oportunidades         

Geração de ideias preliminares         

Reunião de planejamento         

Briefing de coleção         

Cronograma de coleção         

Dimensão e parâmetro da coleção         

Pesquisa de mercado e tendências         

Inspiração e definição do tema da coleção         

Desenhos e experimentações         

Materiais e tecnologia         

Análises: adequação, elaboração, função, estrutura 
e configuração 

        

Reunião de definição e revisão do projeto. Está 
aprovado? 

        

Mudança técnica         

Melhor projeto         

Projeto detalhado: descrição e desenhos técnicos         

Modelagem         

Desenvolvimento de protótipos         

Reunião de aprovação. Está aprovado?         

Desenvolvimento da peça de amostra         

Graduação e cálculo de insumos         

Definir: divulgação, embalagem, serviço a clientes         

Ficha técnica         

Solução e aprendizado         

Fonte: desenvolvido pela autora. 

5.12 Dimensão e parâmetro da coleção 

 Na etapa de dimensão e parâmetro da coleção devem ser planejadas as 

quantidades que devem compor a coleção, bem como as divisões do Mix de Produto 

e do Mix de Moda. Para o desenvolvimento em questão foi eleita a pequena 

quantidade de quatro looks para compor a coleção, pois os produtos foram 

desenvolvidos de forma experimental. Ainda assim, a mini coleção compõe o Mix de 

Produto (que define a variedade de produtos oferecidos) e o Mix de Moda (que 

identifica as categorias dos produtos em: básicos, fashion ou vanguarda), conforme 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Mix de Produto e Mix de Moda 

Peças Básico Fashion Vanguarda Total 

Biquíni Top 2 1 0 3 

Biquíni Bottom 0 0 2 2 

Maiô 0 2 0 2 

Total 2 3 2 7 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.13 Pesquisa de mercado e tendências 

Essa etapa visa a coleta de todas as informações possíveis sobre tendências 

de moda, bem como o máximo de dados plausíveis para a análise do mercado 

(considerando o comércio da própria empresa em coleções anteriores, os 

consumidores, e as influências econômicas, globais e tecnológicas). Também prevê 

a utilização de painéis de tendências, agrupando todas as informações obtidas 

nessa etapa do método para facilitar a percepção visual da equipe de projeto. Para o 

desenvolvimento proposto, foi investigado um dos princípios no campo das 

tendências: a macrotendência, que, também definida como pesquisa de tendências 

comportamentais, se caracteriza por apresentar panoramas de forma geral, que 

representam as necessidades dos consumidores e detectam o direcionamento do 

consumo. 

Santos, Pompeu e Sato (2011) apontam a importância da investigação das 

tendências comportamentais como fundamental para as marcas definirem 

estratégias mercadológicas e construírem vínculos mais duradouros com os 

consumidores. Ciente dessa influência, para o desenvolvimento aqui exposto, foram 

utilizadas definições baseadas nas pesquisas apresentadas pela empresa WGSN 

(2012), empresa especializada em pesquisa e tecnologia para profissionais de moda 

e design, cujas análises de mercado e tendências comportamentais emergentes são 

realizadas de maneira global e se apresentam de maneira virtual através de um site 

na internet29.  

A tendência comportamental eleita para o desenvolvimento aqui exposto é 

nomeada por “Encounter Culture”, cuja perspectiva prevê os encontros globais, 

________________ 

29
 Disponível em: <http://www.wgsn.com/>. 
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combinando sutilmente os estilos. A tendência gira em torno da procura por 

encontros exclusivos para a descoberta de diferentes culturas, diluindo fronteiras. 

Inspira-se em locais como Cuba, Caribe, Butão, Bolívia, Havana e Kochi, e 

apresenta tons vibrantes. O painel que referencia a macrotendência “Encounter 

Culture” pode ser conferida através da Figura 61. 

Figura 61 – Painel da macrotendência “Encounter Culture” 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Ainda, além da macrotendência acima exposta, as tendências estimadas para 

a moda praia, e comprovadas nos desfiles São Paulo Fashion Week para o verão 

2017, também foram inspirações para o desenvolvimento deste trabalho. Entre eles, 

os babados, as franjas, as super cavas e as hot pants, conforme se observa na 

Figura 62. 
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Figura 62 – Tendências moda praia para o verão 2017 

  

Fonte: desenvolvido pela autora. 

5.14 Inspiração e definição do tema da coleção 

A etapa “inspiração e definição do tema da coleção”, como abordado 

anteriormente, objetiva-se à escolha do tema de coleção, que faz o uso de 

elementos diversos para inspirar a coleção. A intenção é unificar a coleção, 

remetendo ao tema escolhido. Dessa forma, o tema eleito tomou em consideração 

as tendências anteriormente expostas e procurou inspirar-se em uma cidade de 

Cuba, com rica tradição histórica e cultural, nomeada por Havana. Dessa forma, a 

cidade de Havana, que é a capital e maior cidade de Cuba, torna-se a inspiração 

deste desenvolvimento, utilizando elementos como: cores, texturas, paisagens, 

cultura e história. Então, para que se idealizasse de maneira específica todas as 

ideias da autora acerca dessas associações, o conceito do tema da coleção fora 

contextualizado imageticamente, conforme se apresenta na Figura 63. 
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Figura 63 – Inspiração Havana 

  

Fonte: desenvolvido pela autora. 

5.15 Desenhos e experimentações 

Como exposto anteriormente, esta etapa pretende a geração de uma grande  

quantidade de ideias em modo de desenhos e experimentações juntamente à 

combinação dos elementos “Materiais e tecnologia”. Para tanto, foram 

confeccionados esboços iniciais para a geração de variados conceitos que 

pudessem corresponder à problemática inicial. Foram gerados 12 esboços 

considerando diversas posições das bolsas coletoras. Os desenhos foram 

inicialmente traçados sobre o estudo de “posições das bolsas coletoras (bolsa 

drenável, escala 1:20)”, visualizado na Figura 48, página 147, considerando 

possíveis alturas de estomas e bolsas coletoras. O apanhado desses esboços pode 

ser visualizado na Figura 64, ou de maneira mais detalhada através do Apêndice 8, 

no final do presente trabalho. 
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Figura 64 – Esboços gerados 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Posteriormente, os 12 esboços gerados foram avaliados e eleitos para 

compor a coleção almejada. Para tal, os conceitos gerados foram avaliados na 

Matriz de Decisão, exposta na Tabela 2, que avaliou o acesso facilitado à bolsa, o 

disfarce do volume da bolsa, a estética, o uso de tendências e a segurança.  

Tabela 2 – Matriz de Decisão dos conceitos gerados 

Atributos Peso C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Acesso facilita-
do à bolsa 

03 11 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12 12 

Disfarce do 
volume 

02 10 9 12 11 11 12 10 11 11 10 11 12 

Estética 04 12 10 12 12 9 10 9 12 11 10 9 12 

Tendência 01 10 10 11 10 10 10 9 12 12 9 10 12 

Segurança 05 12 12 12 12 12 12 11 12 12 11 12 12 

Pontos 171 164 179 172 164 170 156 178 174 157 164 180 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Conforme visualizado no quadro anterior, as notas de cada um dos 12 

conceitos foram multiplicadas com o peso de cada atributo e, ao final, os quatro 

melhores conceitos foram eleitos para dar seguimento ao desenvolvimento. Os 

quatro melhores conceitos (conceitos 3, 8, 9 e 12) podem ser previamente 

visualizados na Figura 65, mas serão abordados com maior detalhamento na seção 

5.19 do presente trabalho. 

Figura 65 – Quatro conceitos eleitos 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Através da materialização das ideias em desenhos foi possível, também, a 

pesquisa de matéria-prima e devida catalogação, conforme sub-etapa apresentada a 

seguir.  

5.15.1 Materiais e tecnologia 

A sub-etapa “materiais e tecnologia”, como anteriormente abordado, pretende 

pesquisar e definir os materiais necessários para a confecção dos produtos, e ocorre 

concomitante à geração de conceitos. É o momento dedicado para a definição de 

elementos de estilo, para a escolha e confecção da cartela de cores, e para a 

definição e catalogação da matéria-prima. Para a exemplificação tomada por este 

trabalho, os materiais são descritos através das subseções a seguir. 
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5.15.1.1 Cores 

Segundo Treptow (2007), a cartela de cores de uma coleção deve estar 

diretamente relacionada à temática trabalhada e deve conter todas as cores que 

serão utilizadas pelo estilista. Nessas condições, foram extraídas colorações do 

quadro temático anteriormente exposto e nomeado como Figura 63. Ciente da 

existência de milhares de cores e tons diferentes, e a possível gama de cores 

presente nesse quadro, a autora extraiu as cores principais presentes na figura e 

buscou na cartela de cores Pantone30 a suas nomenclaturas aproximadas, já que a 

codificação utilizada por tal cartela é adotada mundialmente. Ainda, para que a 

cartela de cores se apresentasse de maneira mais autoral, cada cor recebeu um 

nome específico, relacionado à temática. Assim, se originou a cartela de cores, 

conforme apresenta a Figura 66. 

Figura 66 – Cartela de cores 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

De acordo com as referências apresentadas, se torna possível, através das 

cores, aproximar a coleção do estudo. Então, a próxima etapa se direciona para a 

escolha e justificativa dos materiais a serem utilizados na coleção. 

________________ 

30
 Pantone Inc., é uma empresa sediada em Nova Jersey conhecida mundialmente pelo seu sistema 

de codificação de cores, utilizado na indústria gráfica. 
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5.15.1.2 Matéria-prima 

Treptow (2007) explica que os tecidos são a matéria-prima do profissional de 

moda e são através deles que todas as ideias e inspirações podem ser 

materializadas. A escolha dos tecidos, portanto, é uma etapa essencial e 

influenciada por diversos fatores da cadeia produtiva da moda. Por este motivo é 

indispensável que o designer conheça as suas características (propriedades, 

classificações, caimentos) e sua adequação no projeto proposto (estação e 

tendências). 

Para a coleção experienciada por este trabalho, a autora optou pela utilização 

de tecidos que ofereçam, principalmente, conforto e qualidade. Vislumbrando tais 

características, os tecidos foram escolhidos e apresentados através do Quadro 19, 

contendo imagens e informações pertinentes, que incluem os seguintes itens: 

referência, nome comercial, fornecedor, composição, largura e custo.  

Quadro 19 – Cartela de Materiais 

Imagem de referência Informações 

 

Referência: 317082 

Nome Comercial: Lycra
®
 Meril Confort New 

Fornecedor: Entremalhas Tecidos Ltda. 

Composição: 92% PA e 8% PUE 

Largura: 1,50m 

Custo: R$ 100,50/Kg 

 

Referência: 440011 

Nome Comercial: Segunda Pele Advance 

Fornecedor: Entremalhas Tecidos Ltda. 

Composição: 100% PA 

Largura: 0,90m 

Custo: R$ 70,90/Kg  

Fonte: desenvolvido pela autora. 

As malhas utilizadas possuem grande elasticidade como característica, o que 

torna uma peça confortável, já que possui maior adaptação ao corpo, 

acompanhando os movimentos do mesmo. Ainda, a Lycra® Meril apresenta um 

toque sedoso, fresco e é de rápida secagem, propício ao verão. Como as 

características dos materiais escolhidos pareceram atender as expectativas, a 
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autora parte para a escolha dos aviamentos necessários para a construção das 

peças da coleção que, segundo Treptow (2007, p.130), “podem ser classificados 

quanto à sua função e quanto à sua visibilidade na roupa”. Relacionado à função, os 

aviamentos podem ser de caráter componente ou decorativo. Os aviamentos 

componentes são utilizados na construção da peça e os decorativos são utilizados 

como enfeites, sem características funcionais. Com relação à visibilidade, os 

aviamentos são classificados como aparentes e não aparentes. Para a coleção 

desenvolvida, utilizaram-se aviamentos componentes de visibilidade aparente. O 

Quadro 20 apresenta os aviamentos utilizados nas peças.  

Quadro 20 – Cartela de aviamentos 

Imagem de referência Informações 

 

Referência: 002550 

Nome Comercial: Elástico Simples 1,5cm 

Fornecedor: Colombina 

Custo: R$ 18,90/rolo 

 

Referência: 022721 

Nome Comercial: Bojo Bolha Liso 

Fornecedor: Colombina 

Custo: R$ 3,15/par 

 

Referência: 000094 

Nome Comercial: Linha overloque 

Fornecedor: Entremalahas Tecidos Ltda 

Custo: R$ 4,60/cone 

 

Referência: 000035 

Nome Comercial: Linha Reta 

Fornecedor: Entremalahas Tecidos Ltda 

Custo: R$ 3,00/cone 

 

Referência: 046781 

Nome Comercial: Engate metal dourado 

Fornecedor: Colombina 

Custo: R$ 0,70/par. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Com a escolha de todos os materiais necessários para a realização da 

coleção, a autora segue com a catalogação de superfícies que proporcionaram 

mudanças a estes materiais. 

5.15.1.3 Superfícies 

As superfícies são todas as interferências realizadas a partir dos materiais 

para a coleção. Nestas condições, a autora atribuiu como superfícies as estampas 

em têxteis. Podem-se visualizar os elementos citados através do Quadro 21. 

Quadro 21 – Cartela de superfícies 

Imagem de referência Informações 

 

Referência: Estampa pássaros 

Nome Comercial: Nenhum 

Fornecedor: Entremalhas Tecidos Ltda. 

 

 

Referência: Estampa aqua-tropical 

Nome Comercial: Nenhum 

Fornecedor: Entremalhas Tecidos Ltda. 

 

 

Referência: Estampa Floral Tropical 

Nome Comercial: Nenhum 

Fornecedor: Entremalhas Tecidos Ltda. 

 

 

Referência: Estampa Tropical Jeans 

Nome Comercial: Nenhum 

Fornecedor: Entremalhas Tecidos Ltda. 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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5.15.1.4 Elementos de estilo 

Na criação de uma coleção de moda é fundamental haver uma unidade 

visual, onde as peças se relacionam entre si. Os elementos de estilo são detalhes 

repetidamente utilizados a fim de criar harmonia e identidade à coleção. Nestas 

condições, buscou-se embasamento na macrotendência e no tema, apresentados 

anteriormente, para a escolha dos elementos de estilo. Dessa forma, foram 

utilizados como elementos de estilo os babados e as estampas, que, utilizados 

repetidamente na coleção fizeram referência à temática anteriormente eleita.  

5.16 Análises: adequação, elaboração, função, estrutura e configuração 

A etapa aqui exposta visa a análise das ideias, para melhorá-las ou alterá-las. 

Tais julgamentos foram realizados “quanto à adequação”, “quanto à elaboração”, 

“quanto à função”, “quanto à estrutura”, “quanto à configuração”, que foram 

idealizados através do Quadro 22. 

Quadro 22 – Análises: adequação, elaboração, função, estrutura e configuração 

 

 

Look 1 

 

Look 2 

 

Look 3 

 

Look 4 

Quanto à 

configuração 

Possui semelhança 

com alguns maiôs 

existentes no 

mercado, 

diferenciando-se na 

abertura sob o busto 

e no bolso interno. 

Ainda assim, a 

confecção de tal 

produto é viável 

através das 

modelagens e 

costuras. 

Possui semelhança 

com alguns maiôs 

existentes no 

mercado, 

diferenciando-se por 

ser composto por 

duas peças e ter o 

bolso interno. Ainda 

assim, a confecção 

de tal produto é 

viável através das 

modelagens e 

costuras. 

Possui semelhança 

com alguns biquínis 

existentes no 

mercado, 

diferenciando-se por 

ter o bottom de 

cintura alta e por ter 

o bolso interno para 

comportar o aparelho 

coletor. Ainda assim, 

a confecção é viável 

através das 

modelagens e 

costuras. 

Possui semelhança 

com alguns biquínis 

existentes no 

mercado, 

diferenciando-se por 

ter o bottom de 

cintura alta, 

sobreposto por uma 

saia de babados e 

por ter o bolso 

interno. A confecção 

de tal produto 

também é viável 
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Quanto à 

função 

É funcional, pois o 

maiô possui uma 

abertura sob o busto 

que permite o 

manuseio da bolsa 

coletora sem despir o 

busto. Possui bolso 

para acomodar o 

aparelho coletor.  

É funcional, pois o 

maiô frente-única 

possui amarração 

(na nuca) que 

permite o manuseio 

da bolsa coletora 

sem despir o busto. 

O uso é facilitado e 

possui bolso interno 

e rápida secagem. 

É funcional, pois permite o acesso à bolsa 

coletora. Possui bolso para comportar o 

aparelho coletor e permite o uso das peças 

“top” e “bottom” separadamente. 

. 

Quanto à 

adequação 
Todos os quatro looks contemplam os trajes tipicamente utilizados em praias, piscinas e etc. 

Quanto à 

elaboração 
Todos os quatro looks atendem às tendências de moda vigentes e ao tema eleito. 

Quanto à 

estrutura 

Não possuem estrutura complexa, pois dependem apenas de máquinas de costura reta, 

overlock e galoneira para a confecção das peças. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

5.17 Reunião de definição e revisão do projeto. Está aprovado? 

Esta etapa, como anteriormente descrito, visa a reunião de todos os 

responsáveis para a apresentação dos elementos obtidos até então; e para a 

revisão e definição dos conceitos gerados, aprovando-os ou sugerindo alterações. 

Para esse desenvolvimento, como todos os envolvidos na pesquisa já estavam à par 

de todas as informações, a coleção composta pelos quatro looks foi aprovada sem 

modificações, descartando a etapa de mudança técnica, conforme segue. 

5.18 Mudança técnica 

Como explanado acima, essa etapa não foi utilizada pelo desenvolvimento 

aqui exposto, pois essa fase do método adaptado pretende o planejamento das 

alterações que devem ser realizadas e que foram obtidas durante a “reunião de 

definição e revisão do projeto”. Dessa forma, a próxima etapa foi dada por “melhor 

projeto” conforme exposto pelo método adaptado. 

5.19 Melhor projeto 

Para o método adaptado, essa etapa é destinada para a reunião definitiva de 

todas as alternativas aprovadas, bem como todas as informações provenientes da 
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“reunião de definição e revisão do projeto”. Diante disso, os quatro conceitos que 

compõem a coleção nesse desenvolvimento foram detalhados, conforme materiais 

elencados, e podem ser observados através das Figura 67, Figura 68, Figura 69 e 

Figura 70.  

Na Figura 67 é possível observar o primeiro look da coleção, que é composto 

por um maiô com abertura superior (sob os babados). Essa abertura facilita o 

acesso à bolsa coletora, já que é possível manipular a bolsa sem despir o busto. Tal 

maiô possui bolso interno para acomodar o aparelho coletor e foi desenvolvido na 

cor “Goiaba” e estampa “Pássaros”. Possui o artifício de disfarce da volumetria da 

bolsa coletora através de franzidos na parte estampada. Pode ser utilizado por 

estomizadas que possuem o estoma em áreas superiores do abdômen (na linha 

umbilical ou acima dela). Utiliza o tropicalismo do tema da coleção através das 

cores, babados e estampa. Também, faz jus às tendências no uso dos babados. 

Figura 67 – Look 1 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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O segundo look da coleção pode ser visualizado na Figura 68. Ele é 

composto por um maiô de duas peças, no modelo frente-única, que também 

possibilita a abertura superior, facilitando o acesso à bolsa coletora sem despir o 

busto. Esse maiô possui bolso interno para acomodar a bolsa coletora e foi 

desenvolvido na cor “Maracujá” e estampa “Aqua-tropical”. Apresenta o artifício de 

disfarce da volumetria da bolsa coletora através da gola boba e, assim como o 

anterior, também pode ser utilizado por estomizadas que possuem o estoma em 

áreas superiores do abdômen (na linha umbilical ou acima dela). O tema da coleção 

pode ser visualizado através do tropicalismo das cores e da estampa. Também, faz 

jus às tendências no uso das super cavas. 

Figura 68 – Look 2 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Na Figura 69 é apresentado o terceiro look da coleção. Ele é composto por 

um biquíni, cujo top apresenta franjas e o bottom é um modelo de “hot pants”, de 

cintura alta, que termina 3cm acima da linha da cintura. O bottom facilita o acesso à 

bolsa coletora e possui, no forro, um bolso interno para acomodar o aparelho coletor. 

Esse biquíni foi desenvolvido na cor “Piscina” e estampa “Floral Tropical”. É um 

produto capaz de disfarçar a volumetria da bolsa coletora através dos franzidos 

externos constantes no bottom. Recomenda-se que seja utilizado por estomizadas 

que possuem o estoma em áreas inferiores do abdômen (abaixo da linha umbilical). 

O tema da coleção também pode ser verificado através do tropicalismo das cores e 

da estampa. E utiliza as tendências no uso das franjas e de “hot pants”. 

Figura 69 – Look 3 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Através da Figura 70 é possível se visualizar o quarto, e último, look da 

coleção. Ele é composto por um biquíni, cujo top e bottom apresentam babados. 

Assim como o anterior, o bottom é um modelo de “hot pants”, de cintura alta, que 

finaliza 3cm acima da linha da cintura. Também, o bottom facilita o acesso à bolsa 

coletora e possui, no forro, um bolso interno para acomodar a bolsa coletora. Esse 

biquíni foi desenvolvido na cor “Melancia” e estampa “Tropical Jeans”. O disfarce da 

volumetria da bolsa coletora é obtido através dos babados constantes no bottom. 

Pode ser utilizado por estomizadas que possuem o estoma em áreas inferiores do 

abdômen (abaixo da linha umbilical). O tema da coleção também pode ser verificado 

através do tropicalismo das cores, dos babados e da estampa. Utiliza as tendências 

no uso dos babados e “hot pants”. 

Figura 70 – Look 4 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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5.20 Projeto detalhado: descrição e desenhos técnicos 

Como abordado anteriormente, essa etapa do método adaptado prevê a 

idealização dos desenhos técnicos que servirão de aporte para o prosseguimento do 

desenvolvimento. Para a exemplificação, foram confeccionados os desenhos 

técnicos de forma colorida, para facilitar os processos de modelagem, de corte e de 

costura, como é possível observar através da Figura 71. 

Figura 71 – Desenhos Técnicos 

   

Fonte: desenvolvido pela autora. 

5.21 Modelagem 

Conforme visto anteriormente, a modelagem é uma etapa característica de 

métodos de moda, que visa a confecção dos moldes necessários para a produção 

de protótipos ou amostras, podendo ser utilizados os mais variados métodos de 

modelagem. Então, para a construção dos quatro looks, partiu-se de um molde base 

do corpo (body) constituído por duas técnicas de modelagens descritas por autores 

distintos: uma descrita por Heinrich (2007), que utiliza técnicas de modelagens 
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básicas, em língua vernácula, interpretadas para a confecção industrial, onde se 

apropriou da técnica de modelagem básica do vestido; e a outra relatada por Burgo 

(2004), que utiliza técnicas italianas de modelagens básicas específicas para 

biquinis, onde a autora adaptou tais técnicas para a anterior. Viu-se esta 

necessidade de adaptação para que o modelo italiano se fundisse ao modelo 

brasileiro anteriormente testado pela autora.  

Assim, foi empregada, na construção do molde base adaptado pelas técnicas 

anteriormente descritas, a modelagem plana, que, segundo Heinrich (2007), é 

utilizada para elaborar em duas dimensões algo que será desenvolvido em tecido e 

utilizado de forma tridimensional. Neste exemplificação, a modelagem foi realizada 

de forma virtual, através do uso do software Corel Draw, conforme se observa na 

Figura 72, que proporciona maior agilidade e precisão na construção (se comparado 

ao método manual), otimizando, assim, o processo de modelagem das peças do 

vestuário. 

Figura 72 – Processo de modelagem através do software Corel Draw 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Da mesma forma do molde base, todos os demais foram construídos, 

respeitando as medidas do tamanho 40, constantes na tabela de medidas padrão 

utilizada pela metodologia de Heinrich (2007). Também foi considerada a área 
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abdominal aproximada que possivelmente pode receber um estoma. Essa região foi 

desenhada sobre o molde base para guiar o traçado das peças (Figura 73). 

 Figura 73 – Traçado guia indicando área aproximada que pode receber estomas 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Ainda, na construção da modelagem, foi necessário observar a matéria prima 

que iria ser utilizada. Como houve o uso de tecidos em malha, devem ser realizadas 

diminuições na modelagem. Dessa forma, as medidas foram diminuídas dos moldes 

de acordo com a porcentagem de elasticidade do tecido, que, de acordo com 

Guimarães (2015), pode ser encontrada ao demarcar uma distância de 10 

centímetros no tecido, e, em seguida, espicha-lo o máximo possível (ver Figura 74). 

Figura 74 – Estudo de elasticidade da Lycra
®
 Meril 

  

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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É importante ressaltar que, também, para as modelagens, foram adicionados 

3 cm na medida da circunferência da cintura, para auxiliar na acomodação das 

bolsas coletoras. Essa medida (diminuta) foi proveniente das considerações que:  

a) A recomendação para atividades aquáticas é que o estomizado esvazie a 

bolsa coletora antes das atividades; 

b) A variação de volumetrias da bolsa coletora vazia ou cheia é 

demasiadamente elevada. 

Dessa forma, os 3 cm adicionados pretendem auxiliar no porte das bolsas 

coletoras, mas, ao mesmo tempo, não comprometem em demasia caso as bolsas 

estejam vazias. Ainda assim, as bolsas coletoras preenchidas podem ser 

acomodadas sob as peças devido à elasticidade da matéria-prima. Diantes das 

modificações das modelagens,  

Após modelados, devidamente identificados e acrescentadas as margens 

para costura, os moldes foram impressos em papel branco, recortados, e acrescidos 

os piques, deixando-os prontos para os próximos passos: o desenvolvimento dos 

protótipos e amostras. 

5.22 Desenvolvimento de protótipos 

Para a etapa do método adaptado, como anteriormente descrito, esta fase 

prevê que o designer desenvolva protótipos a fim de testar a modelagem e de 

verificar se atende à solução do problema inicial. Para a exemplificação, os 

protótipos foram desenvolvidos utilizando a matéria-prima definida anteriormente, e 

passaram pelos processos de corte e costura. Para o corte, visualizado na Figura 

75, os moldes foram sobrepostos ao tecido duplo, cuidando o sentido do fio, e foram 

contornados com o giz. Em seguida, o tecido duplo foi preso com alfinetes, para que 

não se desencontrassem, e foram recortados com uma tesoura.  
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Figura 75 – Corte dos tecidos 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Após o processo de corte, a autora pôde dar acabamento e unir estes 

recortes através da costura. A Figura 76 apresenta o registro da utilização da 

máquina overloque, utilizada principalmente para dar acabamentos aos tecidos. 

Figura 76 – Overloque dando acabamento aos tecidos 

    

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Além da máquina overloque, visualizada anteriormente, também se utilizaram, 

para a construção das peças: a máquina de costura reta doméstica (Figura 77), e a 

galoneira industrial (Figura 78).  
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Figura 77 – Processo de costura com máquina Reta 

    

Fonte: desenvolvido pela autora. 

A máquina de costura reta doméstica, vista na Figura 77, foi utilizada para 

uniões e para costuras em ziguezagues. Enquanto que a galoneira, observada a 

seguir, foi essencial para prender todos os vieses em torno das peças. 

Figura 78 – Máquina galoneira e processo de pregar viés 

    

Fonte: desenvolvido pela autora. 

5.23 Reunião de aprovação. Está aprovado? 

A fase de aprovação dos protótipos visa a verificação das peças, revisitando 

as especificações do projeto, testando o desempenho, analisando falhas e coletando 

opiniões, para resultar na aprovação, na modificação ou na eliminação das 
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alternativas. Reitera-se, nesse momento, que, para demais desenvolvimentos que 

se utilizem do método proposto, pode haver maior fidedignidade da análise dos 

produtos se houver participação de possíveis consumidores na aprovação dos 

protótipos. Porém, como a exemplificação contempla apenas a aplicação do método, 

que é o cerne do presente trabalho acadêmico, os produtos foram testados pela 

própria autora deste trabalho, utilizando uma bolsa coletora drenável, preenchida 

com água.  

Essa determinação de não utilizar uma pessoa com deficiência para o estudo 

foi tomada para evitar expectativas ao estomizado e, conforme as recomendações 

éticas de pesquisas científicas, para não submeter uma pessoa com deficiência 

desnecessariamente a qualquer tipo de experiência, por mais simples que seja. 

Ainda assim, o teste de prova, em um modelo real (mesmo que não estomizado) , foi 

importante para a observação do comportamento do produto e acarretou na 

modificação de duas peças, que necessitaram do retrocesso para a fase de 

modelagem. As peças modificadas foram os tops de ambos os biquínis, que ficaram 

demasiadamente pequenos para um modelo cortininha. Ambas as peças foram 

remodeladas e os protótipos foram refeitos. Após a remodelagem dessas duas 

peças, a coleção foi aprovada. 

5.24 Desenvolvimento da peça de amostra 

Conforme abordado anteriormente, esse é o momento para a confecção do 

produto tal como será disponibilizado no mercado. É a construção das primeiras 

peças do produto finalizado, que serão utilizados como um artifício de vendas. Para 

a presente exemplificação, considerou-se que os protótipos eram satisfatórios para o 

uso como peças de amostras, já que foram construídos com a matéria-prima original 

e idealizaram os conceitos inicialmente gerados.  

5.25 Graduação e cálculo de insumos 

A etapa “graduação e cálculo de insumos”, conforme visto anteriormente, visa 

a graduação dos moldes confeccionados de acordo com os tamanhos estipulados, 

acrescentando ou diminuindo as diferenças proporcionais de tamanhos. Para este 

trabalho, a graduação de tamanhos não foi realizada, pois o planejamento inicial não 
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estipulou limitações nas grades de tamanho, visando a possibilidade de 

comercialização sob medida. Dessa forma, a graduação dos moldes deve ser 

realizada particularmente a cada indivíduo. 

Já o cálculo de insumos, para a presente exemplificação, foi realizado 

utilizando o método de encaixe, que correspondeu à representação da disposição 

dos moldes no decorrer do tecido, utilizando o menor espaço possível para o corte. 

A Figura 79 apresenta o método de encaixe para o tecido “Segunda Pele Advance”. 

Figura 79 – Método de encaixe para cálculo de insumos 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Esse método de encaixe foi realizado no software Corel Draw, e acarretou na 

totalização de insumos de acordo com a Tabela 3. 

Tabela 3 – Cálculo de insumos (têxteis) 

Matéria-prima Total 

Lycra
®
 Meril Confort New 

Cor Lisa: Goiaba 0,578 m² 

Cor Lisa: Maracujá 0,578 m² 

Cor Lisa: Piscina 0,265 m² 

Cor Lisa: Melancia 0,346 m² 

Estampa pássaros 0,448 m² 

Estampa aqua-tropical 0,162 m² 

Estampa Floral Tropical 0,330 m² 

Estampa Tropical Jeans 0,439 m² 

Total 3,146 m² 

Segunda Pele Advance Total   1,588 m² 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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5.26 Definir: divulgação, embalagem, serviço a clientes  

Conforme abordado previamente, esta etapa do método adaptado, se objetiva 

a planejar a divulgação, as embalagens, e o serviço a clientes e de manutenção. 

Como essa exemplificação está, principalmente, disposta a testar a adaptação 

realizada pelo cruzamento de métodos projetuais, essa fase foi superficialmente 

contemplada, já que os produtos aqui gerados não estariam disponíveis para a 

comercialização. 

Dessa forma, foram geradas ideias primárias sobre divulgação, embalagem e 

serviço a clientes. Dentre essas ideias, foram esboçadas etiquetas, sacolas, caixas e 

folheto (guia), que atenderiam à definição de embalagem (Figura 80). Através 

desses esboços, definiu-se que: a sacola poderia ser confeccionada de material 

plástico, para que a usuária pudesse utilizá-la como uma bolsa de praia; a caixa 

poderia ser de papelão resistente, para o transporte do produto em longas 

distâncias; a etiqueta poderia conter a marca e demais informações dos produtos; e 

o folheto poderia conter informações para a recomendação de uso dos produtos. Já 

a divulgação e o serviço a clientes poderiam ser realizados através de sites e redes 

sociais na internet, juntamente com a comercialização dos produtos. 

Figura 80 – Embalagem 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 

5.27 Ficha técnica 

A etapa “ficha técnica” do método adaptado, como visualizado anteriormente, 

visa a construção de um documento descritivo dos produtos, que contenha todas as 

informações necessárias para a produção dos mesmos. Para este trabalho, foram 
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construídas as fichas técnicas dos quatro looks que compõem a coleção, e tais 

fichas podem ser visualizadas através do Apêndice 9. 

5.28 Solução e aprendizado 

A fase final do método adaptado visa a análise da solução e a criação de um 

plano de aprendizado, buscando entender a relevância e os efeitos que as soluções 

possam ter sobre a vida das pessoas. É o momento para a apresentação das 

soluções, revisitando as análises iniciais para observar as soluções criadas. 

Desse modo, retomam-se as fases iniciais da presente exemplificação, cuja 

intenção final era o desenvolvimento de produtos de moda, no segmento moda 

praia, que pudessem dar liberdade às mulheres estomizadas, possibilitar inclusão 

num momento de convívio social em que as questões de corpo são muito 

importantes e auxiliar no convívio com a bolsa coletora. Tais produtos 

oportunizavam a criação de diversos produtos de moda, no segmento moda praia, 

para o público feminino e na condição de estomizado, desde que fossem 

considerados materiais e modelagens que possibilitassem atividades aquáticas. 

Também deveriam ser verificadas as necessidades dos usuários em relação ao 

vestuário e à bolsa coletora, para que os produtos facilitassem a manutenção 

rotineira da bolsa e agregassem na estética de tal equipamento. Como soluções 

para a problemática foram desenvolvidos quatro looks, que compuseram uma 

coleção de moda. Tais peças foram embasadas por referencial teórico e seguiram o 

passo a passo proposto por esta pesquisa, passando por etapas de pesquisa de 

contexto, de experimentações e de desenvolvimento de protótipos e amostras.  

O primeiro look, visualizado através da Figura 81, foi composto por um maiô 

ajustado ao corpo com babados de ombro a ombro, que contém bolso interno para 

comportar a bolsa coletora. Também possui abertura sob os babados para a 

manipulação da bolsa coletora, sendo funcional, pois permite o manuseio da bolsa 

coletora sem despir o busto. E o material possui rápida secagem, considerando que 

é um produto para o uso na água. Possui estampa e franzidos para auxiliar no 

disfarce da volumetria da bolsa coletora. Utiliza o tropicalismo do tema da coleção 

através das cores, babados e estampa, fazendo jus às tendências também no uso 

dos babados. Pode ser utilizado por estomizadas que possuem o estoma em áreas 

superiores do abdômen (na linha umbilical ou acima dela).  
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Figura 81 – Resultados: Primeiro look 

   

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Ainda, para uma melhor visualização do primeiro produto, foi realizado um 

novo teste de prova, cujo produto foi testado pela própria autora deste trabalho, 

utilizando uma bolsa coletora drenável, preenchida com água, como é possível 

observar na Figura 82.  

Figura 82 – Teste de prova: Primeiro look 

   

Fonte: desenvolvido pela autora. 

O segundo look, exposto na Figura 83, foi desenvolvido através de um maiô 

ajustado ao corpo, composto por duas peças e gola boba. Possui bolso interno para 

comportar a bolsa coletora. A abertura superior permite a manipulação facilitada da 

bolsa coletora, sendo funcional, pois o maiô frente-única possui amarração (na nuca) 
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que permite o manuseio da bolsa coletora sem despir o busto. O uso é facilitado e o 

material possui rápida secagem. Assim como o anterior, também pode ser utilizado 

por estomizadas que possuem o estoma em áreas superiores do abdômen (na linha 

umbilical ou acima dela). O tema da coleção pode ser visualizado através do 

tropicalismo das cores e estampa e faz jus às tendências no uso das super cavas. 

Figura 83 – Resultados: Segundo look 

   

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Para melhor visualizar o segundo produto, também foi realizado um novo 

teste de prova, onde o produto foi testado pela própria autora da presente pesquisa, 

utilizando uma bolsa coletora drenável, preenchida com água (Figura 84).  

Figura 84 – Teste de prova: Segundo look 

  

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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O terceiro look, visualizado na Figura 85, é constituído por um biquíni 

composto por um top com franjas e um bottom cintura alta – com bolso interno para 

comportar a bolsa coletora e franzidos para disfarçar a volumetria –. Recomenda-se 

que seja utilizado por estomizadas que possuem o estoma em áreas inferiores do 

abdômen (abaixo da linha umbilical). O tema da coleção também pode ser verificado 

através do tropicalismo das cores e da estampa. Utiliza as tendências no uso das 

franjas e de “hot pants”. 

Figura 85 – Resultados: Terceiro look 

    

Fonte: desenvolvido pela autora. 

Da mesma forma que os anteriores, o produto foi testado pela autora do 

trabalho (Figura 86), para verificar o comportamento do produto em relação à bolsa 

coletora. Para tanto, foi utilizado uma bolsa coletora fechada, preenchida com água. 

Figura 86 – Teste de prova: Terceiro look 

  

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Já o quarto look, disposto na Figura 87, propõe um biquíni composto por top 

de amarração e bottom cintura alta, ambos com babados. O bottom, além de possuir 

bolso interno para comportar a bolsa coletora, é sobreposto por uma saia de 

babados para disfarçar a volumetria da bolsa coletora. Pode ser utilizado por 

estomizadas que possuem o estoma em áreas inferiores do abdômen (abaixo da 

linha umbilical). O tema da coleção também pode ser verificado através do 

tropicalismo das cores, dos babados e da estampa. Utiliza as tendências no uso dos 

babados e “hot pants”. 

Figura 87 – Resultados: Quarto look 

   

Fonte: desenvolvido pela autora. 

O quarto look também foi testado pela autora do trabalho, utilizando uma 

bolsa coletora fechada, preenchida com água, conforme . 

Figura 88 – Teste de prova: Quarto look 

 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Através da visualização dos produtos finalizados é possível considerar que: 

todos os quatro looks contemplaram os trajes tipicamente utilizados em atividades 

aquáticas; atenderam às tendências de moda vigentes e ao tema eleito; e possuíram 

confecção facilitada. Da mesma forma, contemplaram as especificações e insights 

gerados no início do desenvolvimento. Ainda, através dos testes de prova, foi 

possível observar que os produtos puderam auxiliar no disfarce da volumetria das 

bolsas coletoras, que estavam preenchidas com água durante os testes, e foi 

possível verificar que os quatro looks permitiram o fácil acesso à elas. Diante disso, 

é possível que os produtos, se comercializados, pudessem contribuir no cotidiano do 

seu público-alvo, agregando física e psicologicamente no retorno à vida social.  

É importante ressaltar, novamente, que o enfoque do presente trabalho foi a 

criação do método adaptado, e, por tal motivo, a exemplificação não foi apresentada 

com tantos detalhes. Também, se evitaram questões éticas ao realizar os testes de 

prova pela própria autora deste trabalho, utilizando bolsas coletoras preenchidas 

com água, com o intuito de evitar expectativas ao estomizado e de não submeter 

uma pessoa com deficiência desnecessariamente a qualquer tipo de experiência. 

Ainda assim, os testes de prova em um modelo real (mesmo que não estomizado) 

foi importante para a observação do comportamento dos produtos. 

Através da caracterização das soluções geradas, bem como da 

exemplificação de todas as etapas do método adaptado, direciona-se para as 

considerações finais do presente trabalho. Em breve conclusão, aponta-se os 

principais pontos observados com relação ao tema do trabalho, enriquecimentos 

obtidos na realização do estudo bem como dificuldades encontradas ao longo do 

desenvolvimento do mesmo. 

5.29 Resumo do capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a exemplificação do método adaptado, 

utilizando a proposta inicial do trabalho, que era o desenvolvimento de produtos de 

moda, no segmento moda praia, para mulheres que passaram pelo procedimento 

cirúrgico de confecção de um estoma de eliminação (intestinal e/ou urinário) e 

utilizam bolsas coletoras de resíduos.  

Assim, este capítulo atingiu o seguinte objetivo específico: 
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d) aplicar o método adaptado em uma exemplificação que contemple o 

desenvolvimento de produtos de moda praia para mulheres com estomas 

de eliminação. 

Diante dos resultados obtidos através do método adaptado e de sua devida 

aplicação no desenvolvimento dos produtos, o próximo capítulo se encaminha para 

as considerações finais decorrentes de todo o trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira parte da pesquisa teve o foco na obtenção de conhecimentos 

acerca do estomizado e suas dificuldades, onde foi possível compreender acerca de 

definições específicas sobre a cirurgia e os cuidados pré e pós-operatório. Também 

foram analisadas as bolsas coletoras existentes no mercado e as convivências do 

estomizado com esses produtos. Consideraram-se as dificuldades da mulher 

estomizada quanto às alterações na autoimagem, onde o estigma foi percebido 

como um atributo que produz um amplo descrédito, surgindo sentimentos de 

tristeza, estranheza e preocupação com a evolução do pós-operatório. Mesmo que 

essa preocupação com a imagem corporal induza as mulheres estomizadas à 

procura de soluções para cobrir o corpo e esconder a bolsa coletora (principalmente 

em momentos de exposição corporal pública como na moda praia), o mercado de 

moda brasileiro não se encontra preparado para atendê-las.  

Através da carência de produtos de moda para estomizados no Brasil, viu-se 

uma oportunidade de mercado que poderia ser atendida. Assim, por meio de um 

desenvolvimento de moda, que previsse a criação de produtos no segmento moda 

praia, as necessidades dos usuários poderiam ser atendidas. Considerando o 

problema real que percorreu esta pesquisa, bem como a necessidade do público em 

questão, constatou-se, também, que os métodos de moda não seriam suficientes 

para guiar o projeto em questão, sendo necessário um apoio em métodos do design 

de produtos, que estão acostumados a lidar com as necessidades do usuário. Essas 

identificações possibilitaram o levantamento de autores renomados de ambas as 

áreas, para uma adaptação nos métodos atuais, que poderiam embasar de maneira 

mais eficaz esta pesquisa, mas que poderia ser confirmado somente após o 

desenvolvimento prático dos produtos. 

Desse modo, a pesquisa se apropriou dos métodos de IDEO (2011), de 

Baxter (2001), de Munari (1981), de Lobach (2001), de Rech (2002), de Treptow 

(2007) e de Frings (2012), cujas etapas foram cruzadas e justapostas, dando origem 

a um novo fluxograma, que resultou no método adaptado – a principal contribuição 

acadêmica da pesquisa. Durante o cruzamento das informações, foram perceptíveis 

algumas convergências e divergências em diversas fases dos métodos, sendo 

interessante a constatação de algumas etapas peculiares de cada um, que foram 

importantes para o conjunto. Também houve a percepção da falta de informações, 
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que acarretou na inutilização de quatro etapas, provenientes de IDEO (2011), de 

Baxter (2001) e de Lobach (2001), para evitar o seu uso equivocado. Ainda assim, 

acredita-se que tais fases não comprometeram o resultado final da adaptação, já 

que este não foi embasado apenas nesses três autores, mas sim, em sete métodos 

diferentes.  

Durante o desenvolvimento da adaptação, um grande desafio a ser 

contornado foi a diferença dos momentos em que as etapas eram realizadas em 

cada método. Isso acarretou na constante reestruturação do fluxograma, que estava 

sendo construído na parede, buscando a melhor cronologia para as etapas com 

base nas obras e na percepção da autora desta pesquisa. Outro aspecto 

considerado na adaptação foi a inclusão, no método, de produtos de moda distintos, 

já que, apesar de Frings (2012) descrever os produtos de moda incluindo os 

acessórios (calçados, bolsas, cintos, luvas, chapéus, lenços, meias, joias, semijoias, 

bijuterias, relógios e outros), nenhum dos métodos de moda considerou durante as 

suas etapas produtos que não fossem artigos do vestuário. 

Também, nas referências de moda, percebeu-se que o design fora 

mencionado diversas vezes, mas só fez parte dos métodos de Frings (2012) e 

Treptow (2007). E, ainda assim, nessas duas obras o design se fez presente apenas 

ao abordarem os elementos e princípios de design, sendo resumido a uma única 

fase de todo o método. Para a adaptação, essa constatação foi evitada, pois atrelou 

o design em todo o processo, e não apenas em uma etapa. O que foi perceptível, 

também, através da eficácia obtida na exemplificação do método. 

O resultado proveniente da demonstração da aplicação do uso do método 

adaptado, cujo exemplo retomou a criação de produtos de moda para mulheres 

estomizadas, pode ser considerado animador para a presente pesquisa, pois 

confirma através do exemplo prático cada etapa proveniente da adaptação teórica. 

Percebeu-se, no uso da adaptação, que houve grande preocupação com as 

necessidades do usuário, que ocupam diversas etapas do método, tal como pode 

ser observado em métodos de design. Também, foi observado que as fases 

específicas de moda – tal como a pesquisa de tendências – foram devidamente 

contempladas, de uma maneira lógica no processo.    

Além disso, foi notória a facilidade na geração dos conceitos após o 

planejamento que o método adaptado propôs, principalmente através da etapa 

“Análise dos dados e oportunidades”, onde os dados foram analisados e serviram de 
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subsídio para a geração de insights. Igualmente, foi percebida a organização no 

desenvolvimento dos produtos, que puderam seguir um fluxograma lógico e criativo, 

evitando o esquecimento dos detalhes. Através da apreciação dos resultados, 

percebeu-se que os produtos contemplaram as especificações e insights gerados no 

início do desenvolvimento, o que poderia não ocorrer no uso de um dos outros 

métodos de moda (expostos por esta pesquisa), já que estes não contemplariam a 

verificação das reais necessidades do usuário. Diante disso, é possível que os 

produtos gerados através da adaptação, se comercializados, pudessem realmente 

contribuir no cotidiano do seu público-alvo, agregando física e psicologicamente no 

retorno à vida social.  

Nesse momento é importante ressaltar que, como anteriormente abordado, 

essa aplicação foi realizada para a simples contemplação do trabalho acadêmico. 

Portanto, a exemplificação não foi tratada com detalhamentos, já que o cerne da 

pesquisa era o método. Também, lembra-se que, para demais desenvolvimentos 

que se utilizem do método proposto, pode haver maior fidedignidade no 

desenvolvimento dos produtos se houver participação contínua dos usuários, 

através da co-criação. Porém, como a exemplificação contemplou apenas a 

aplicação do método, não foi utilizada a participação de uma pessoa com deficiência 

para o estudo, a fim de evitar expectativas ao estomizado e de não submeter uma 

pessoa com deficiência desnecessariamente a qualquer tipo de experiência.   

Por fim, pretende-se que o método para a moda complementado                                                            

por metodologias de design de produto seja válido para projetos que, assim como 

este, possuam uma problemática bem definida e uma verificação de necessidade do 

usuário, assim como acontece nos projetos de design. Espera-se também que a 

adaptação possa guiar o processo, proporcionando uma solução para tal problema, 

resultando em produtos de moda.  

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Apresentam-se algumas sugestões para futuros trabalhos: 

a) Testar o produto com usuários reais (público-alvo) e avaliar a aceitação e 

a contribuição proposta para a vida social do usuário;  

b) Avaliar o método proposto com outros produtos de moda;  
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c) Avaliar o método proposto com outros públicos, utilizando a co-

participação e co-criação;  

d) Agregar / desenvolver ferramentas de apoio às etapas propostas no 

método adaptado. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000001 

Identificação do produto 

Ref.:   Maiô 0001 Modelo:  Maiô com abertura e babados 

Coleção:  Verão 2017 Tamanho da peça piloto: M 

Público:  (x)Feminino  (  )Masculino  (  ) Infantil Designer:  Jessica A. Collet 

  

Detalhamento técnico 

Desenho Técnico:  

Frente                                                            Costas 

Descrição:  

Maiô ajustado ao corpo com babados de ombro a ombro. Contém bolso interno e franzidos   

para comportar a bolsa coletora e disfarçar a volumetria. Possui abertura (botões) sob os babados 

para a manipulação da bolsa coletora. 

 

Combinação de cores do modelo:  

Variantes / Nome Cor 1 Cor 2 Cor 3 Cor 4 

Variante 1 Goiaba 
Estampa 
Pássaros 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000001 

Materiais 

Tecidos principais:  

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

317082 Meril cor lisa 92% PA, 8%PUE 0,578 m² Entremalhas  

317082 Meril estampado 92% PA, 8%PUE 0,448 m² Entremalhas  

440011 Malha forro 100% PA 0,578 m² Entremalhas  

      

      

      

      

      

Aviamentos: 

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

000094 Linha reta e overlock 100% PES 100m Colombina  

- Engate de metal - 1 par Colombina  

- Elástico - 20cm Colombina  

- Bojo - 1 par Colombina  

      

      

      

      

Etiquetas: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Embalagem: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

Composição final do produto: 

Peças e suas Partes PA (%) PUE (%) CO (%) 

Lado direito 92% 8%  

Forro 100%   
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000001 

Montagem e acabamento do produto 

Serviços terceirizados:  

Código Descrição / Item 
Setor responsável 

(envio) 
Prazo de 
entrega 

Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Sequência operacional de montagem:  

Op. Descrição Setor Máquina Tempo Unit Custo M/O 

1º Cortar conforme moldes Corte Tesoura   

2º Costurar elásticos para franzir Costura Reta   

3º Unir lado dir., forro e bojos Costura Overlock   

4º Pregar enfeite de metal no top Costura Reta   

5º Prender babados ao top Costura Reta   

6º Pregar tiras de amarração ao top Costura Reta   

7º 
Unir lado direito, forro e bolso 
(bottom frente) 

Costura Overlock   

8º 
Unir lado direito e forro (bottom 
costas)  

Costura Overlock   

9º Costurar viés (bottom costas) Costura Galoneira   

10º 
Unir frente e costas (bottom 
laterais) 

Costura Overlock   

11º Unir frente, costas e fundilho Costura Overlock   

12º Pregar viés (bottom, pernas) Costura Galoneira   

13º Retirar excessos de fios e tecidos Acabam. Tesoura   

14º      

15º      

16º      

17º      

18º      

19º      

 

Responsável técnico 

Responsável (Nome) Data 

Jessica Andressa Collet 10 de novembro de 2016. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000002 

Identificação do produto 

Ref.:  Maiô 0002 - top Modelo:  Maiô de duas peças com gola boba 

Coleção:  Verão 2017 Tamanho da peça piloto: M 

Público:  (x)Feminino  (  )Masculino  (  ) Infantil Designer:  Jessica A. Collet 

  

Detalhamento técnico 

Desenho Técnico:  

Frente                                                        Costas 

 

Descrição:  

Maiô ajustado ao corpo, com duas peças e gola boba. Possui bolso interno para comportar a 

bolsa coletora. A abertura superior permite a manipulação facilitada da bolsa coletora. 

 

 

Combinação de cores do modelo:  

Variantes / Nome Cor 1 Cor 2 Cor 3 Cor 4 

Variante 1 
Estampa 
aqua-tropical 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000002 

Materiais 

Tecidos principais:  

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

317082 Meril estampado 92% PA, 8%PUE 0,162 m² Entremalhas  

440011 Malha forro 100% PA 0,100 m² Entremalhas  

      

      

      

      

      

      

Aviamentos: 

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

000094 Linha reta e overlock -  Colombina  

- Engate de metal -  Colombina  

- Bojo -  Colombina  

      

      

      

      

      

Etiquetas: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Embalagem: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

Composição final do produto: 

Peças e suas Partes PA (%) PUE (%) CO (%) 

Lado direito 92% 8%  

Forro 100%   
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000002 

Montagem e acabamento do produto 

Serviços terceirizados:  

Código Descrição / Item 
Setor responsável 

(envio) 
Prazo de 
entrega 

Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Sequência operacional de montagem:  

Op. Descrição Setor Máquina Tempo Unit Custo M/O 

1º Cortar conforme moldes Corte Tesoura   

2º Unir lado dir., forro e bojos (top) Costura Overlock   

3º Pregar enfeite de metal no top Costura Reta   

4º Retirar excessos de fios e tecidos Acabam. Tesoura   

5º      

6º      

7º      

8º      

9º      

10º      

11º      

12º      

13º      

14º      

15º      

16º      

17º      

18º      

19º      

20º      

 

Responsável técnico 

Responsável (Nome) Data 

Jessica Andressa Collet 10 de novembro de 2016. 
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  FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000003 

Identificação do produto 

Ref.:  Maiô 0002 - bottom Modelo:  Maiô de duas peças com gola boba 

Coleção:  Verão 2017 Tamanho da peça piloto: M 

Público:  (x)Feminino  (  )Masculino  (  ) Infantil Designer:  Jessica A. Collet 

  

Detalhamento técnico 

Desenho Técnico:  

Frente                                                       Costas 

 

Descrição:  

Maiô ajustado ao corpo, com duas peças e gola boba. Possui bolso interno para comportar a 

bolsa coletora. A abertura superior permite a manipulação facilitada da bolsa coletora. 

 

 

Combinação de cores do modelo:  

Variantes / Nome Cor 1 Cor 2 Cor 3 Cor 4 

Variante 1 Maracujá    
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000003 

Materiais 

Tecidos principais:  

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

317082 Meril cor lisa 92% PA, 8%PUE 0,578 m² Entremalhas  

440011 Malha forro 100% PA 0,478 m² Entremalhas  

      

      

      

      

      

      

Aviamentos: 

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

000094 Linha reta e overlock -  Colombina  

      

      

      

      

      

      

      

Etiquetas: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Embalagem: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

Composição final do produto: 

Peças e suas Partes PA (%) PUE (%) CO (%) 

Lado direito 92% 8%  

Forro 100%   
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000003 

Montagem e acabamento do produto 

Serviços terceirizados:  

Código Descrição / Item 
Setor responsável 

(envio) 
Prazo de 
entrega 

Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Sequência operacional de montagem:  

Op. Descrição Setor Máquina Tempo Unit Custo M/O 

1º Cortar conforme moldes Corte Tesoura   

2º 
Unir lado direito, forro e bolso 
(bottom frente) 

Costura Overlock   

3º 
Unir lado direito e forro (bottom 
costas) 

Costura Overlock   

4º Costurar viés (bottom costas) Costura Galoneira   

5º 
Unir frente e costas (bottom 
laterais) 

Costura Overlock   

6º Unir frente, costas e fundilho Costura Overlock   

7º 
Pregar viés (bottom, pernas e gola 
boba) 

Costura Galoneira   

8º Estender viés para amarrações Costura Galoneira   

9º Retirar excessos de fios e tecidos Acabam. Tesoura   

10º      

11º      

12º      

13º      

14º      

15º      

16º      

17º      

18º      

19º      

20º      

 

Responsável técnico 

Responsável (Nome) Data 

Jessica Andressa Collet 10 de novembro de 2016. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000004 

Identificação do produto 

Ref.:   Biquíni 0001 -top Modelo:  Biquíni com franjas 

Coleção:  Verão 2017 Tamanho da peça piloto: M 

Público:  (x)Feminino  (  )Masculino  (  ) Infantil Designer:  Jessica A. Collet 

  

Detalhamento técnico 

Desenho Técnico:  

Frente                                                        Costas 

 

Descrição:  

Biquíni composto por top com franjas e bottom cintura alta com bolso interno e franzidos 

para comportar a bolsa coletora e disfarçar a volumetria. 

 

 

Combinação de cores do modelo:  

Variantes / Nome Cor 1 Cor 2 Cor 3 Cor 4 

Variante 1 
Estampa 
floral tropical  

   

     



243 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000004 

Materiais 

Tecidos principais:  

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

317082 Meril estampado 92% PA, 8%PUE 0,162 m² Entremalhas  

440011 Malha forro 100% PA 0,035 m² Entremalhas  

      

      

      

      

      

      

Aviamentos: 

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

000094 Linha reta e overlock   Colombina  

    Colombina  

      

      

      

      

      

      

Etiquetas: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Embalagem: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

Composição final do produto: 

Peças e suas Partes PA (%) PUE (%) CO (%) 

Lado direito 92% 8%  

Forro 100%   
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000004 

Montagem e acabamento do produto 

Serviços terceirizados:  

Código Descrição / Item 
Setor responsável 

(envio) 
Prazo de 
entrega 

Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Sequência operacional de montagem:  

Op. Descrição Setor Máquina Tempo Unit Custo M/O 

1º Cortar conforme moldes Corte Tesoura   

2º Unir lado dir., forro e franjas (top) Costura Overlock   

3º Costurar viés (top) Costura Galoneira   

4º Costurar cordas para amarração Costura Galoneira   

5º 
Fazer bainha para embutir 
amarrações (top) 

Costura Reta   

6º Retirar excessos de fios e tecidos Acabam. Tesoura   

7º      

8º      

9º      

10º      

11º      

12º      

13º      

14º      

15º      

16º      

17º      

18º      

19º      

20º      

 

Responsável técnico 

Responsável (Nome) Data 

Jessica Andressa Collet 10 de novembro de 2016. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000005 

Identificação do produto 

Ref.:   Biquíni 0001 - bottom Modelo:  Biquíni com franjas 

Coleção:  Verão 2017 Tamanho da peça piloto: M 

Público:  (x)Feminino  (  )Masculino  (  ) Infantil Designer:  Jessica A. Collet 

  

Detalhamento técnico 

Desenho Técnico:  

   Frente                                                      Costas 

 

Descrição:  

Biquíni composto por top com franjas e bottom cintura alta com bolso interno e franzidos 

para comportar a bolsa coletora e disfarçar a volumetria. 

 

 

Combinação de cores do modelo:  

Variantes / Nome Cor 1 Cor 2 Cor 3 Cor 4 

Variante 1 Azul piscina    
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000005 

Materiais 

Tecidos principais:  

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

317082 Meril cor lisa 92% PA, 8%PUE 0,265 m² Entremalhas  

440011 Malha forro 100% PA 0,230 m² Entremalhas  

      

      

      

      

      

      

Aviamentos: 

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

000094 Linha reta e overlock   Colombina  

- Elástico   Colombina  

      

      

      

      

      

      

Etiquetas: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Embalagem: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

Composição final do produto: 

Peças e suas Partes PA (%) PUE (%) CO (%) 

Lado direito 92% 8%  

Forro 100%   
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000005 

Montagem e acabamento do produto 

Serviços terceirizados:  

Código Descrição / Item 
Setor responsável 

(envio) 
Prazo de 
entrega 

Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Sequência operacional de montagem:  

Op. Descrição Setor Máquina Tempo Unit Custo M/O 

1º Cortar conforme moldes Corte Tesoura   

2º 
Costurar elásticos para franzir 
(bottom) 

Costura Reta   

3º 
Unir lado direito, forro e bolso 
(bottom frente) 

Costura Overlock   

4º 
Unir lado direito e forro (bottom 
costas) 

Costura Overlock   

5º 
Unir frente e costas (bottom 
laterais) 

Costura Overlock   

6º Unir frente, costas e fundilho Costura Overlock   

7º Pregar viés (bottom, pernas) Costura Galoneira   

8º Retirar excessos de fios e tecidos Acabam. Tesoura   

9º      

10º      

11º      

12º      

13º      

14º      

15º      

16º      

17º      

18º      

19º      

20º      

 

Responsável técnico 

Responsável (Nome) Data 

Jessica Andressa Collet 10 de novembro de 2016. 

 
 
 



248 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000006 

Identificação do produto 

Ref.:   Biquíni 0002 - top Modelo:  Biquíni c/ top e bottom de babados 

Coleção:  Verão 2017 Tamanho da peça piloto: M 

Público:  (x)Feminino  (  )Masculino  (  ) Infantil Designer:  Jessica A. Collet 

  

Detalhamento técnico 

Desenho Técnico:  

Frente                                                       Costas 

 

 

Descrição:  

Biquíni composto por top de amarração e bottom cintura alta, ambos com babados. Possui 

bolso interno para comportar a bolsa coletora. 

 

 

Combinação de cores do modelo:  

Variantes / Nome Cor 1 Cor 2 Cor 3 Cor 4 

Variante 1 Melancia 
Estampa tropical 
jeans 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000006 

Materiais 

Tecidos principais:  

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

317082 Meril cor lisa 92% PA, 8%PUE 0,126 m² Entremalhas  

317082 Meril estampado 92% PA, 8%PUE 0,019 m² Entremalhas  

440011 Malha forro 100% PA 0,026 m² Entremalhas  

      

      

      

      

      

Aviamentos: 

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

000094 Linha reta e overlock   Colombina  

      

      

      

      

      

      

      

Etiquetas: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Embalagem: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

Composição final do produto: 

Peças e suas Partes PA (%) PUE (%) CO (%) 

Lado direito 92% 8%  

Forro 100%   
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000006 

Montagem e acabamento do produto 

Serviços terceirizados:  

Código Descrição / Item 
Setor responsável 

(envio) 
Prazo de 
entrega 

Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Sequência operacional de montagem:  

Op. Descrição Setor Máquina Tempo Unit Custo M/O 

1º Cortar conforme moldes Corte Tesoura   

2º Unir lado dir. forro babados (top) Costura Overlock   

3º Costurar viés (top) Costura Galoneira   

4º Costurar cordas para amarração Costura Galoneira   

5º 
Fazer bainha para embutir 
amarrações (top) 

Costura Reta   

6º Retirar excessos de fios e tecidos Acabam. Tesoura   

7º      

8º      

9º      

10º      

11º      

12º      

13º      

14º      

15º      

16º      

17º      

18º      

19º      

20º      

 

Responsável técnico 

Responsável (Nome) Data 

Jessica Andressa Collet 10 de novembro de 2016. 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000007 

Identificação do produto 

Ref.:   Biquíni 0002 - bottom Modelo:  Biquíni c/ top e bottom de babados 

Coleção:  Verão 2017 Tamanho da peça piloto: M 

Público:  (x)Feminino  (  )Masculino  (  ) Infantil Designer:  Jessica A. Collet 

  

Detalhamento técnico 

Desenho Técnico:  

Frente                                                       Costas 

 

 

Descrição:  

Biquíni composto por top de amarração e bottom cintura alta, ambos com babados. Possui 

bolso interno para comportar a bolsa coletora. 

 

 

Combinação de cores do modelo:  

Variantes / Nome Cor 1 Cor 2 Cor 3 Cor 4 

Variante 1 Melancia 
Estampa tropical 
jeans 
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000007 

Materiais 

Tecidos principais:  

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

317082 Meril cor lisa 92% PA, 8%PUE 0,220 m² Entremalhas  

317082 Meril estampado 92% PA, 8%PUE 0,420 m² Entremalhas  

440011 Malha forro 100% PA 0,320 m² Entremalhas  

      

      

      

      

      

Aviamentos: 

Código Descrição / Item Composição Consumo Fornecedor Custo/ U. 

000094 Linha reta e overlock   Colombina  

      

      

      

      

      

      

      

Etiquetas: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Embalagem: 

Código Descrição / Item Localização Consumo Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

Composição final do produto: 

Peças e suas Partes PA (%) PUE (%) CO (%) 

Lado direito 92% 8%  

Forro 100%   
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO                                                         N.º:  0000007 

Montagem e acabamento do produto 

Serviços terceirizados:  

Código Descrição / Item 
Setor responsável 

(envio) 
Prazo de 
entrega 

Fornecedor Custo/ U. 

      

      

      

      

      

      

Sequência operacional de montagem:  

Op. Descrição Setor Máquina Tempo Unit Custo M/O 

1º Cortar conforme moldes Corte Tesoura   

2º Costurar babados no cós (bottom) Costura Overlock   

3º 
Unir lado direito, cós, forro e bolso 
(bottom frente) 

Costura Overlock   

4º 
Unir lado direito, cós e forro 
(bottom costas) 

Costura Overlock   

5º 
Unir frente e costas (bottom 
laterais) 

Costura Overlock   

6º Unir frente, costas e fundilho Costura Overlock   

7º Pregar viés (bottom, pernas) Costura Galoneira   

8º Retirar excessos de fios e tecidos Acabam. Tesoura   

9º      

10º      

11º      

12º      

13º      

14º      

15º      

16º      

17º      

18º      

19º      

20º      

 

Responsável técnico 

Responsável (Nome) Data 

Jessica Andressa Collet 10 de novembro de 2016. 



254 

 

Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES que concedeu bolsa de mestrado. 


