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RESUMO 

 

 

O objetivo desta dissertação é propor ações para apoiar os designers no 

desenvolvimento de produtos de moda com enfoque nos clientes, pautadas no 

método projetual de design e no ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer e 

Zack. Para o desenvolvimento desta pesquisa, optou-se por uma pesquisa 

qualitativa e exploratória, sendo que o método utilizado foi o estudo de caso. A 

coleta de dados se deu por meio de visitas técnicas realizadas em indústrias da 

área da moda e entrevistas efetuadas com profissionais do setor, sendo que os 

dados foram analisados empregando técnicas usuais da análise de conteúdo. Os 

resultados revelam que a incorporação de ações ao método de design de moda, 

tendo por base a utilização do ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer e Zack, 

pode contribuir com a acurácia dos produtos em relação às expectativas dos 

clientes. 

 

 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento; métodos para design de moda; ciclo de 

Meyer e Zack. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this dissertation is to propose actions to support designers in the 

development of fashion products with a focus on customers. For the development of 

this search, we chose a qualitative and exploratory research, and the method used 

was the case study. The data collection was done through technical visits made in 

fashion industries and interviews with professionals in the industry, and the data 

were analyzed using usual techniques of content analysis. The results show that the 

incorporation of actions into the fashion design method, based on the use of Meyer 

and Zack's Knowledge Management cycle, can contribute to the accuracy of the 

products in relation to the clients' expectations. 

 

 

Key-words: Knowledge management; methods for fashion design; Meyer and Zack 

cycle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos que contextualizam e 

delineiam esta pesquisa. Para tanto, faz-se uma exposição do tema e caracteriza-se 

o problema de pesquisa. Na sequência, são indicados os objetivos e a justificativa, 

bem como os aspectos que caracterizam a aderência desta dissertação ao 

Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações. Por 

fim, apresenta-se a estrutura deste documento. 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA DE 

PESQUISA 

 

A indústria da moda tem sofrido com as transformações decorrentes da 

economia globalizada. A entrada de produtos chineses no mercado e os altos 

impostos têm dificultado a sobrevivência das indústrias nacionais, impondo aos 

empresários o investimento em design de produto, marketing, processos produtivos 

e equipes de vendas. Dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) 

revelam que, mesmo com esse quadro desfavorável, essa indústria representa no 

contexto nacional uma das principais atividades econômicas geradoras de emprego 

e renda, tornando evidente a sua importância (ABIT, 2016). 

Diante desse cenário, o comportamento do consumidor mudou, exigindo da 

indústria dinamismo e criatividade. Trata-se de uma indústria que demanda agilidade 

no desenvolvimento de produtos em curto prazo de tempo, com ciclos de vida cada 

vez mais reduzidos devido ao fast fashion1, exercendo grande pressão sobre os 

designers2 e tornando os produtos efêmeros rapidamente.  

Apesar da pressão que a indústria exerce sobre os designers, Celaschi 

(2007) afirma que esses profissionais devem ocupar-se de tudo aquilo que pode se 

tornar instrumento de satisfação dos clientes, mediante um projeto programado e 

projetado para tal, capaz de transformar um bem qualquer em objeto de comércio. 

                                                                 
1 Fast fashion é um fenômeno de apresentar novos produtos de vestuário em ciclos muito curtos de 
desenvolvimento e produção (DOERINGER; CREAN, 2004). 
2 Designer é o profissional responsável pela criação e desenvolvimento do produto, além do 
acompanhamento da produção até a utilização do produto (CHRISTO, 2008).  
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Para Montemezzo (2003), os designers devem ser capazes de interpretar e filtrar as 

informações fornecidas pelo contexto sociocultural e canalizá-las em produtos 

competitivos. 

Na indústria da moda, o design é considerado um projeto proveniente da 

geração de ideias, as quais conduzem a um método projetual3 de configuração de 

objetos pensados desde o momento de elaboração até sua aplicação no mercado. 

De acordo com Rech (2002), o mundo da moda, por meio do design, busca 

contemplar as necessidades e os desejos dos consumidores por meio de projetos 

orientados para o mercado, oferecendo soluções ou propostas inovadoras para as 

demandas de consumo. Em outras palavras, a moda passa a evidenciar uma 

atividade de projetar, sendo resultado do planejamento. Para tanto, Rech (2002) e 

Montemezzo (2003) sustentam a importância do uso de métodos de projeto 

aplicados à moda. 

O termo método, nas esferas do design, segundo Coelho (2008), e no 

contexto desta pesquisa, define-se pelo caminho para se atingir uma finalidade 

composta por processos4 e técnicas que compreendem ações para o 

desenvolvimento de produtos de moda, instrumentalizando o designer por meio de 

informações e facilitando a interpretação e a decodificação dos fatores mutáveis 

(tendências, percepções de clientes, mercado). 

Para que objetos de moda sejam pensados desde o momento de sua 

elaboração até sua aplicação no mercado, o Setor de Desenvolvimento de Produtos 

deveria organizar as suas atividades por meio de métodos de design5 capazes de 

estruturar o pensamento criativo mediante ações, contribuindo com a integração dos 

setores, como, por exemplo, entre a alta direção, marketing, comercial, designers, 

custos, compras, produção e outros. Essa integração tem como objetivo a troca de 

informações com vistas a apoiar os designers no desenvolvimento de produtos de 

forma que atenda às expectativas do usuário/consumidor, doravante denominado de 

cliente.  

Um exemplo claro da necessidade dessa integração são as redes sociais das 

marcas, nas quais os clientes deixam comentários acerca dos produtos. Outro 

                                                                 
3 Método projetual de design é definido como um conjunto de procedimentos que visam atingir um 
objetivo de projeto (COELHO, 2008). 
4 Processo é definido como o método em movimento (COELHO, 2008). 
5 Design se refere ao processo que corresponde ao planejamento das ações do projeto, atuando de 
forma dinâmica em uma perspectiva orientada para a configuração de interface do produto 
(TSCHIMMEL, 2010). 
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exemplo são as informações preciosas a respeito das preferências e dos desejos 

dos clientes, obtidas pela equipe de vendas pela frente direta. No entanto, tais 

informações chegam ao designer de forma pulverizada por uma série de limitações 

em suas trocas, não se constituindo em fontes confiáveis para a tomada de decisões 

relacionadas ao desenvolvimento de novos produtos. Dessa forma, o conhecimento 

fica fragmentado, dificultando a tomada de decisão para as próximas coleções.  

O conhecimento não é algo novo para as organizações, mas a sua 

sistematização e utilização tem sido enfatizadas pelos modelos de Gestão do 

Conhecimento (DAZZI; ANGELONI, 2004). Nesse sentido, Dalkir (2011) argumenta 

que vários modelos de ciclos da Gestão do Conhecimento contribuem com a 

melhoria dos processos no intuito de transformá-los em valores competitivos para as 

organizações, os quais, de forma geral, compreendem processos relacionados à 

captura, aquisição e internalização do conhecimento.  

Por sua vez, o desenvolvimento de produtos compreende diversos processos, 

os quais são complexos, pois envolvem distintas ações, pessoas e setores. Nesse 

contexto, a Gestão do Conhecimento, por meio de seus ciclos, pode contribuir para 

que o conhecimento possa ser criado, codificado, disseminado e apropriado, 

apoiando os designers no desenvolvimento de novos produtos. 

Dentre a diversidade de ciclos da Gestão do Conhecimento presentes na 

literatura, esta pesquisa tomou por base teórica o ciclo proposto por Meyer e Zack 

(1996), que tem como referência um modelo sobre a concepção e o 

desenvolvimento de produtos de informação, sugerindo que o conhecimento sobre 

design de produtos seja transferido para o domínio intelectual e sirva de base para 

um ciclo da Gestão do Conhecimento que possa ser utilizado nos processos e ações 

da organização. As fases envolvidas nesse ciclo compreendem a aquisição de 

dados ou informações, refinamento, armazenamento ou recuperação, distribuição e 

apresentação ou utilização.  

Nesse sentido, esta pesquisa faz a articulação entre o método proposto por 

Montemezzo (2003), que sugere um caminho para o desenvolvimento de produtos 

de moda, e o ciclo de Meyer e Zack (1996), contando assim com dois pilares 

teóricos: método projetual para design de moda e ciclo da Gestão do Conhecimento. 

Diante desse contexto, a questão de pesquisa que norteia este estudo é: Como o 

ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer e Zack apoia os designers para o 

desenvolvimento de produtos de moda com enfoque nos clientes?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

Definido o problema de pesquisa, apresentam-se os objetivos desta pesquisa. 

 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

No intuito de responder ao problema de pesquisa apresentado, o objetivo 

geral desta dissertação é propor ações para apoiar os designers no 

desenvolvimento de produtos de moda com enfoque nos clientes, pautadas no 

método projetual de design e no ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer e Zack. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

(1) apresentar os principais fundamentos teórico-metodológicos relativos ao 

ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer e Zack e ao método projetual de 

design de moda proposto por Montemezzo; 

(2) mapear a relação entre o método projetual de design de moda com as 

fases do ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer e Zack; 

(3) identificar lacunas existentes entre o método projetual de design de 

moda em relação às fases do ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer e 

Zack;  

(4) propor ações para o desenvolvimento de produtos de moda pautadas no 

método projetual de design e no ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer 

e Zack. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, a indústria da moda participa significativamente no crescimento 

econômico e no desenvolvimento do país. Segundo dados da ABIT relativos a 2015, 

esse setor emprega 1,5 milhão de pessoas de forma direta e oito milhões 

indiretamente, das quais 75% são mulheres. A indústria da moda é o segundo maior 

empregador na indústria de transformação, perdendo apenas para alimentos e 

bebidas, e também o segundo maior gerador de primeiro emprego; possui 32 mil 

empresas formais em todo o País, sendo o quarto maior parque produtivo de 

confecção do mundo; representou uma produção de seis bilhões de peças e um 

faturamento de 39,3 bilhões em 2015 (ABIT, 2016). Nesse sentido, confirma-se a 

importância desse mercado no crescimento econômico. 

Um dos grandes desafios na indústria da moda é o desenvolvimento de 

produtos focados nas preferências e desejos dos clientes. Para que isso ocorra, os 

designers precisam estruturar suas atividades para levá-los a uma boa atuação 

profissional. Nesse contexto, os métodos de design apoiam a organização do 

pensamento criativo e do percurso percorrido para o desenvolvimento de produtos, 

compreendendo ações que servem como suporte para que os conhecimentos sejam 

criados, codificados e disseminados, garantindo a acurácia dos produtos e apoiando 

o incremento das vendas, tornando a indústria mais competitiva. Sendo assim, a 

escolha do método de Montemezzo (2003) se deve ao fato de ser o mais citado no 

Brasil e por agregar os principais métodos de design e os específicos para design de 

moda. 

É importante ressaltar que os designers precisam de informações confiáveis 

vindas de outros setores, como marketing, vendas, produção e outros, contribuindo 

assim com a tomada de decisão relativa ao desenvolvimento de novos produtos. Se 

de um lado estão os designers, que necessitam da estruturação de suas atividades; 

do outro estão as indústrias, que têm o compromisso de fornecer informações e 

guiar tais sujeitos ao pensamento estruturado e independente, auxiliando na 

construção de um profissional seguro que sabe gerenciar os fatores que envolvem o 

design de moda. Para apoiar a estruturação dessas atividades, a escolha do ciclo de 

Meyer e Zack (1996) justifica-se pelo fato de ser o único que sugere que o 

conhecimento sobre design de produtos seja transferido para o domínio intelectual e 

sirva de base para um ciclo da Gestão do Conhecimento. 
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A motivação para a realização desta pesquisa se deve à experiência 

profissional da autora por mais de dez anos como designer em indústrias da moda 

de diferentes segmentos. As atividades realizadas compreenderam desde as etapas 

de desenvolvimento de produto até o feedback dos clientes. Essa trajetória 

possibilitou o conhecimento de diversas áreas dessa indústria e diferentes métodos 

de trabalho.  

Além das experiências vivenciadas pela autora no âmbito da indústria da 

moda, a revisão da literatura, detalhada no Capítulo 4, aponta a escassez de 

pesquisas e investigações acerca do tema em questão. Foram identificados poucos 

estudos que propõem ações para apoiar os designers no desenvolvimento de 

produtos, tais como observados nos artigos (i) Fuzzy Association Rule Mining for 

Fashion Product Development (FARM), que sugere desenvolver uma mineração de 

regras de associação difusa para melhorar a eficiência e a eficácia do 

desenvolvimento de novos produtos; (ii) Supporting Product Development in the 

Textile Industry through the Use of a Product Life Cycle Management Approach, que 

fornece um roteiro sobre onde e como o Product Lifecycle Management (PLM) 

usado para desenvolver automóveis e aeronaves pode apoiar o desenvolvimento de 

produtos têxteis, em particular, para responder à demanda dos clientes voláteis (fast 

fashion scenario); (iii) How do Innovation Intermediaries Add Value?, que, adotando 

uma estratégia centrada no usuário, desenvolve proposições sobre os intermediários 

de inovação e como podem agregar valor aos processos de desenvolvimento de 

produtos para a indústria da moda. 

Além dos fatores citados, ao atuar como docente, a pesquisadora presencia 

as dificuldades reveladas por alunos em relação à aplicação de métodos de design 

de moda nas indústrias, as quais igualmente contribuíram para o interesse por esse 

tema. Dessa forma, esta pesquisa justifica-se por preencher essa lacuna teórica e 

empírica.  

 

 

1.4 ADERÊNCIA DA PESQUISA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento 

nas Organizações (PPGGCO) da Unicesumar é interdisciplinar, o que contribui para 
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o desenvolvimento desta pesquisa, pois subentende um raciocínio aberto para a 

configuração do conhecimento por meio e além das disciplinas. (NICOLESCU, 

2005). Esse pensamento é fundamental para estabelecer a reflexão da Gestão do 

Conhecimento no âmbito teórico e prático. Dessa forma, é permitido pesquisar áreas 

correlatas, propiciando completa aderência ao objetivo principal do Programa, uma 

vez que nessa área desenvolvem-se pesquisas para a implantação de 

metodologias, políticas e soluções que auxiliam na criação, codificação, 

disseminação e apropriação do conhecimento nas organizações. Assim, esta 

pesquisa possui aderência à linha de pesquisa do Programa denominada 

“Organização e Conhecimento”. 

Entender, antever e gerir os elementos que compõem o negócio da indústria 

do vestuário de moda é um desafio sob a perspectiva da Gestão do Conhecimento, 

portanto, acredita-se que os resultados oriundos desta pesquisa podem contribuir 

significativamente para a profissionalização do setor, que busca cada vez mais 

subsídios para o aprimoramento de seus profissionais. 

 

 

1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

Esta pesquisa encontra-se estruturada em seis Capítulos. O Capítulo 1 

contém a contextualização do tema e o problema de pesquisa, as justificativas para 

sua realização, os objetivos geral e específicos, bem como expõe a aderência da 

pesquisa ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão do 

Conhecimento nas Organizações, finalizando com essa seção.  

O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, contendo os principais conceitos 

sobre conhecimento, Gestão do Conhecimento e seus ciclos, com ênfase no ciclo de 

Meyer e Zack. 

O Capítulo 3 contextualiza a importância atribuída ao design no contexto da 

indústria da moda, bem como indica os métodos de design e os métodos específicos 

para design de moda, com ênfase no método proposto por Montemezzo (2003).  

O Capítulo 4 relata inicialmente os procedimentos utilizados para a realização 

da revisão de literatura sobre os temas indústria da moda e ciclos da Gestão do 

Conhecimento. Na sequência, são descritos os procedimentos metodológicos 

adotados para propiciar o alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa frente às 
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classificações disponíveis na literatura científica, relativas ao método, instrumento, 

procedimentos de coleta, tratamento e análise dos dados obtidos. 

O Capítulo 5 apresenta a descrição e a análise dos resultados provenientes 

da análise de conteúdo. Iniciando esse item, retrata-se a caracterização das 

indústrias onde as entrevistas foram aplicadas. Na sequência, expõe-se o 

mapeamento da relação entre o método projetual de design de moda proposto por 

Montemezzo com as fases do ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer e Zack, 

sendo que, adiante, as lacunas encontradas entre os métodos são indicadas. Em 

seguida, propõem-se ações para o desenvolvimento de produtos de moda, pautadas 

nesse método e nesse ciclo.  

Por fim, no Capítulo 6, são expostas as considerações finais desta pesquisa, 

seguido das referências utilizadas, apêndice e anexo. 
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2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa bibliográfica relativa a um 

dos pilares teóricos que fundamentam o desenvolvimento desta dissertação: Gestão 

do Conhecimento e ciclos da Gestão do Conhecimento, com ênfase no ciclo de 

Meyer e Zack. 

 

 

2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE CONHECIMENTO E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO  

 

O conhecimento é uma estrutura intangível que resulta da atividade humana 

e, quando agregado às organizações, constitui o seu capital intelectual. Trata-se de 

um bem central das organizações, impactando diretamente seu sucesso. O grande 

desafio da Gestão do Conhecimento é utilizar os ativos de conhecimento 

desenvolvidos pela empresa e transformá-los em uma vantagem competitiva no 

mercado. 

A importância da criação do conhecimento organizacional é defendida por 

Nonaka e Takeuchi (1997). Trata-se da capacidade de uma empresa de criar novo 

conhecimento e difundi-lo, incorporando-o a serviços, produtos e sistemas. Os 

autores reforçam a troca de informação que gera novo conhecimento. Isso traz um 

novo olhar para a necessidade de uma estruturação melhorada do conhecimento 

para que este possa ser disseminado, proporcionando a inovação constante e o 

aperfeiçoamento dos produtos e serviços ofertados pela organização. 

Nonaka e Takeuchi (1997) tipificam o conhecimento em tácito e explícito, e 

ainda apontam as diferenças entre eles. Para os autores, o conhecimento tácito é 

aquele em que os indivíduos possuem dificuldades em articular e transpor aos 

outros com clareza, além disso, ele é adquirido por meio de experiências anteriores. 

Já o conhecimento explícito é aquele que o indivíduo consegue transpor com 

facilidade, podendo ser disponibilizado em manuais, arquivos e outros meios, mas, 

por sua vez, é apenas uma pequena fração do conjunto do conhecimento total. 

A grande valia do conhecimento tácito para as empresas e a necessidade da 

conversão desse conhecimento em explícito, também discutida pelos autores, é 
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denominada por Espiral do Conhecimento, a qual consiste em basicamente quatro 

etapas de conversão do conhecimento: socialização, externalização, combinação e 

internalização, como mostrado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Espiral do Conhecimento 
Fonte: Takeuchi e Nonaka (1997). 

 

Para Takeuchi e Nonaka (1997), a primeira etapa da Espiral do 

Conhecimento é a socialização, que acontece basicamente pelas trocas de 

experiências por meio da observação, da imitação, dos modelos mentais. 

Normalmente, um trabalhador aprende ao observar o outro a executar seu ofício, o 

que exige confiança e convivência. Esse conhecimento dá-se no nível tácito. A 

segunda etapa é a externalização, a qual acontece com a conversão do 

conhecimento tácito em explícito, codificado por meio de livros, manuais, internet, 

tornando-se então explícito para que outras pessoas o entendam. É um processo 

que se expressa basicamente por meio da linguagem escrita. 

A terceira etapa refere-se à combinação, que se trata de um processo 

ordenado de conceitos em um sistema de conhecimento. Os conhecimentos 

explícitos combinados geram um novo conhecimento para que possa, então, ser 

multiplicado. Esse modo de conversão ocorre em eventos de educação formal e por 

meio das redes de conhecimento codificadas, isto é, as intranets existentes nas 

organizações. Por fim, a quarta etapa diz respeito à internalização, que consiste no 

processo de incorporação, ou seja, quando o colaborador internaliza o 

conhecimento que o leva a um novo conhecimento, ocorrendo a reconfiguração do 
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próprio conhecimento tácito e gerando mudanças e melhorias das práticas 

individuais e coletivas. Esse conhecimento dá-se do nível explícito para o tácito. 

Utilizar os ativos de conhecimento da empresa e transformá-los efetivamente 

em vantagem competitiva no mercado é o grande desafio da Gestão do 

Conhecimento. Ela tem se destacado nas organizações como forma de questionar o 

modelo tradicional de gestão vigente. Tal modelo, na atualidade, não atende à 

demanda por mobilidade premente nas organizações, principalmente pela evidência 

de uma nova forma de diferencial competitivo centrado no ser humano (DAZZI; 

ANGELONI, 2004). 

Existem diversas definições para Gestão do Conhecimento, não havendo um 

consenso entre os estudiosos da área. Dalkir (2011) considera que seu objetivo 

básico é alavancar o conhecimento em benefício da organização e trata-se, 

portanto, de uma ferramenta sistemática e deliberada que garante a plena utilização 

da base do conhecimento da organização, juntamente com o potencial de 

competências, pensamentos e ideias individuais para criar uma organização mais 

eficaz. 

Ademais, a autora observa que há uma convergência no uso da Gestão do 

Conhecimento, de forma a entendê-la como um processo dinâmico e orientado por 

ciclos a fim de capturar, compartilhar e aplicar o conhecimento para agregar valor na 

organização. Dada a amplitude teórica do tema, o Quadro 1 apresenta as diferentes 

definições sob a ótica de alguns dos principais autores da área. 

 

Quadro 1 – Diferentes definições para Gestão do Conhecimento segundo alguns dos 

principais autores da área  
 

Autores Obras Definições 

Nonaka e 
Takeuchi  

(1997) 

Criação de 
Conhecimento na 
Empresa: como as 

empresas japonesas 
geram a dinâmica da 

inovação. 

Está na criação de conhecimento individual 
traduzido em organizacional por meio da 
transformação do conhecimento tácito em explícito, 
que ocorre a partir de quatro modos de conversão: 
socialização (tácito para tácito), externalização 
(tácito para explícito), combinação (explícito para 
explícito) e internalização (explícito para tácito). 

Choo 
(1998) 

The knowing 
organization: how 
organizations use 

information to 
construct meaning, 

create knowledge and 
make decisions. 

Está no uso estratégico da informação, em que a 
Gestão do Conhecimento deve conter três 
processos fundamentais: criação de conhecimento, 
criação de significados e tomada de decisão. Por 
meio dessa interação de processos, a organização 
constrói significados comuns sobre sua identidade e 
atividade, gerando o conhecimento organizacional. 

Continua...  
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Wiig 
(2000) 

Application of 
Knowledge 

Management in Public 
Administration. 

Está em como as organizações compreendem e 
gerenciam a construção sistemática e intencional do 
conhecimento, com os objetivos de maximizar a 
eficiência e o retorno sobre ativos de conhecimento 
da organização, buscando renovação permanente. 

Sveiby 
(2001) 

What is Knowledge 
Management? 

Está na fusão entre o gerenciamento da informação 
e o gerenciamento de pessoas. O primeiro tem o 
conhecimento como objeto, que pode ser 
alavancado com sistemas de informação; o 
segundo, como processos, envolvendo aprendizado 
e gerenciamento das competências individuais. 

Dalkir 
(2011) 

knowledge 
Management in Theory 

and Practice. 

Está na visão da Gestão do Conhecimento como 
uma atividade de negócios que trata os 
componentes de conhecimento da organização de 
forma explícita de acordo com as estratégias 
organizacionais e conecta os elementos dos ativos 
intelectuais aos resultados positivos organizacionais. 
E, ainda, é uma abordagem integrada para a 
criação, captura, organização, acesso e uso do 
capital intelectual da empresa. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

As diferentes definições para Gestão do Conhecimento apresentadas na 

literatura demonstram que as organizações procuram adotar práticas para organizar 

suas atividades diárias. Segundo Terra (2000), a Gestão do Conhecimento pode ser 

aplicada em qualquer empresa, seja qual for a sua natureza, e de maneira ilimitada. 

Assim, é nesse contexto que a indústria da moda se encontra. 

Dessa forma, a realização de pesquisas em Gestão do Conhecimento para a 

indústria da moda pode colaborar no desenvolvimento de ações que venham 

agregar valor às atividades dos designers, podendo ser orientadas por meio de um 

ciclo que, segundo Dalkir (2001), pode ser previsto para que as informações tenham 

um roteiro a seguir, tornando-se um ativo estratégico para a organização. 

 

 

2.2 OS CICLOS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Com base nas ênfases dadas à Gestão do Conhecimento por autores como 

Wiig (1993), Meyer e Zack (1996), McElroy (1999), Bukowitz e Williams (2002), e 

Dalkir (2011), diferentes modelos de ciclos da Gestão do Conhecimento foram 

propostos por esses autores com o objetivo de apoiar as organizações a 

gerenciarem e integrarem conhecimento em seus produtos e serviços. Tais ciclos 
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são compostos por processos, pessoas e tecnologias, e as fases que se destacam 

são basicamente: criação/captura, compartilhamento/disseminação e 

aquisição/aplicação. No Quadro 2, apresentam-se as fases dos ciclos de Gestão do 

Conhecimento baseadas nos autores supracitados. 

 

Quadro 2 – Fases dos ciclos da Gestão do Conhecimento segundo alguns autores 

Autores Fases dos ciclos da gestão do conhecimento 

Wiig 
(1993) 

Criação, abastecimento, compilação, transformação, disseminação, 
aplicação, geração de valor. 

Meyer e Zack 
(1996) 

Aquisição, refinamento, armazenamento, recuperação, distribuição 
e apresentação. 

McElroy 
(1999) 

Aprendizagem em grupo e individual, validação, afirmação de 
conhecimento, aquisição de informação, validação do 
conhecimento, integração do conhecimento. 

Bukowitz e 
Williams 
(2002) 

Adquirir, usar, aprender, contribuir, acessar, construir e suportar, 
redirecionar. 

Dalkir 
(2011) 

Captura, criação, codificação, compartilhamento, acesso, aplicação 
e reutilização. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

No ciclo de Wiig, o conhecimento é a principal força que determina e 

impulsiona a capacidade de agir de forma inteligente. Ainda segundo o autor, as 

organizações terão mais sucesso quando estiverem abastecidas com o melhor 

conhecimento possível, podendo saber mais sobre o que fazer e como fazer. O 

autor apresenta três condições necessárias para uma organização conduzir seus 

negócios com sucesso: a) deve ter um negócio (produtos, serviços e clientes); b) 

deve possuir recursos (pessoas, capital e instalações); c) deve ter capacidade de 

agir. (WIIG, 1993). 

Ainda nesse ciclo, o autor propõe quatro fases para a construção do 

conhecimento, que podem ser paralelas ou sequenciais: a) construção do 

conhecimento por meio de projetos, experimentação, raciocínio, contratação de 

novas pessoas, observação do mundo real, treinamentos; b) retenção do 

conhecimento, o qual pode estar nos indivíduos ou em um banco de dados; c) 

distribuição do conhecimento, tornando-o acessível, compartilhado e disponível por 

toda a organização; d) aplicação do conhecimento criado ou adquirido em situações 

reais da organização, de modo a produzir benefícios concretos e melhorando o seu 

desempenho. 
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A maior vantagem do ciclo de Wiig é a descrição clara e detalhada de como a 

memória organizacional é colocada em uso, a fim de gerar valor para os indivíduos, 

grupos e para a própria organização. Esse ciclo também enfatiza o uso comercial do 

conhecimento e as restrições, em que estas podem evitar que o conhecimento seja 

plenamente utilizado. (DALKIR, 2011). 

O ciclo de McElroy pretende ser integrativo e de amplo escopo, abrangendo 

tópicos afins como estratégias e culturas organizacionais, redes sociais, melhores 

práticas, capital intelectual, tecnologias e criação de sentido. Trata-se do conceito de 

integração e criação de valor implícito sobre os processos de identificação de 

conhecimento para a organização e seus colaboradores. (DALKIR, 2011). 

Esse ciclo passa por cinco processos: a) aprendizagem individual e coletiva; 

b) formulação das afirmativas de conhecimentos; c) aquisição de informações; d) 

afirmação das informações; e) integração do conhecimento. O ponto forte desse 

ciclo é a descrição e a avaliação do conhecimento e como a decisão consciente 

pode ou não ser integrada à memória organizacional. Aqui, o conhecimento é 

informação e, para que seja validado, deve estar codificado em nível organizacional. 

(McELROY, 1999). 

O ciclo de Bukowitz e Williams consiste em repositórios de conhecimento, 

relações, tecnologias da informação, infraestruturas de comunicações, habilidades 

funcionais, capacidade de resposta ambiental, inteligência organizacional, fontes 

externas, entre outros. O modelo de ciclo da Gestão do Conhecimento desses 

autores é estruturado a partir de dois processos: tático e estratégico. O processo 

tático consiste nas seguintes fases: a) obtenha, que se refere a buscar informações 

para a tomada de decisões, soluções de problemas e inovações; b) utilize, que 

ocorre da combinação de informações para promover a inovação organizacional; c) 

aprenda, que está relacionada ao processo de aprendizagem a partir de 

experiências como meio para criar vantagem competitiva; d) contribua, que diz 

respeito à ação dos funcionários ao registrar o aprendizado na base do 

conhecimento coletivo. (BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002).  

Já o processo estratégico da estruturação da Gestão do Conhecimento, 

segundo os autores, tem por objetivo o alinhamento da estratégia de conhecimento 

da organização com a estratégia geral de negócios. Esses processos consistem nas 

seguintes fases: a) avalie, que diz respeito a avaliar o capital intelectual, o 

relacionamento com o cliente, a base de conhecimento, bem como os processos de 
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trabalho, infraestrutura tecnológica, valores, normas e cultura; b) construa, que se 

refere a assegurar que o capital intelectual mantenha a organização competitiva e os 

recursos canalizados para criar e reforçar o conhecimento existente; c) desfazer, 

que consiste em não manter ativos recursos que não criem valor. Nesse ciclo 

existem duas fases críticas: a aprendizagem de conteúdos de conhecimento e a 

decisão ao conhecimento que deve ser mantido pela organização. Assim, é 

importante considerar que alguns tipos de conhecimento podem ser descartados, 

transferidos ou compartilhados com outras organizações, diminuindo custos com 

armazenamentos desnecessários e dando espaço para os novos conhecimentos. 

(BUKOWITZ; WILLIAMS, 2002). 

Com base nos ciclos da Gestão do Conhecimento propostos por esses 

autores, Dalkir (2011) propôs um modelo de ciclo Integrado da Gestão do 

Conhecimento. Para essa autora, converter o conhecimento tácito em explícito 

proporciona uma comunicação mais ampla e com menor custo. Nesse sentido, o 

Ciclo Integrado de Dalkir é baseado nos principais ciclos da Gestão do 

Conhecimento, composto por três estágios principais: a) criação ou captura do 

conhecimento; b) disseminação e compartilhamento do conhecimento; c) aquisição 

e aplicação do conhecimento. 

No ciclo Integrado, a criação ou captura do conhecimento refere-se à 

identificação e subsequente codificação do conhecimento interno e know-how 

(conhecer fazendo) da organização e/ou conhecimento a partir ambiente externo. A 

disseminação e o compartilhamento do conhecimento referem-se a quando ocorre o 

desenvolvimento de um novo conhecimento e know-how, sendo que essa etapa diz 

respeito à contextualização de conteúdo e à ligação entre o conhecimento e os seus 

detentores, contribuindo entre os usuários e membros da organização. Por fim, a 

aquisição e a aplicação do conhecimento tratam da validação e da avaliação 

relevante do conhecimento observado para que possa ser armazenado e integrado 

às práticas das ações pessoais e organizacionais, sendo que se o conteúdo de 

conhecimento identificado for considerado válido, a próxima etapa é contextualizá-lo 

com seus autores, identificando os principais atributos do conteúdo de conhecimento 

com os usuários. (DALKIR, 2011).  

O ciclo de Meyer e Zack (1996) tem como referência um modelo sobre a 

concepção e o desenvolvimento de produtos de informação e, dessa forma, em 
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função de seu alinhamento com o objeto de estudo desta pesquisa, a indústria da 

moda, a próxima seção é dedicada a uma explicação detalhada desse ciclo.  

 

 

2.3 O CICLO DE MEYER E ZACK  

 

O ciclo Meyer e Zack é um ciclo da Gestão do Conhecimento que sugere que 

a investigação e o conhecimento sobre design de produtos sejam transferidos para o 

domínio intelectual, servindo de base para um ciclo da Gestão do Conhecimento. O 

estudo dos autores é guiado por questionamentos como: O que as empresas de 

produtos de informação podem aprender com as indústrias na investigação sobre 

produtos físicos?; Como são concebidos e fabricados os produtos de informação e 

como a tecnologia da informação pode ser utilizada para apoiar esses processos?; 

O que é a arquitetura de um produto de informação e quais são as implicações 

estratégicas, organizacionais e técnicas em relação à arquitetura de empresas 

concorrentes nesta área? (MEYER; ZACK, 1996). 

Para responder a esses questionamentos, Meyer e Zack (1996) iniciaram um 

estudo sob a ótica do que pode ser aprendido com os produtos físicos, enfatizando 

assim a importância de gerir a evolução e a renovação da arquitetura do produto 

para o sustento do sucesso. Para os autores, a arquitetura de um produto refere-se 

ao seu conceito de design global, em que diferentes arquiteturas resultam em 

diferentes funcionalidades, custo, qualidade e desempenho, que servem como base 

para a inovação e a restrição sobre a variedade de versões de produto que uma 

empresa oferece.  

Na Figura 2, mostram-se as Famílias de Produtos e as Plataformas, que, 

aliadas ao conhecimento dos clientes e às tecnologias externas e internas, geram 

produtos derivados e famílias de produtos. 
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Figura 2 – Famílias de Produtos e Plataformas 
Fonte: Meyer e Zack (1996) (tradução própria). 

 

De acordo com Meyer e Zack (1996), a Plataforma de Produtos, conforme 

mostrado na Figura 2, deve ser composta de forma a permitir que uma empresa 

possa criar novas versões de seus produtos, os quais evoluirão ao longo do tempo 

por meio da incorporação de novas tecnologias, constituindo assim uma arquitetura 

totalmente nova e resultando em um novo design. Por sua vez, a Plataforma de 

Processos deve ser composta pelas tecnologias, instalações e processos para a 

fabricação de produtos, facilitando a inovação e a variedade de produtos derivados.  

As Plataformas de Produtos e Processos devem ser desenhadas para 

permitir a inovação e a geração de produtos derivados de forma rápida e com baixo 

custo incremental. A eficácia da geração de novos produtos reside na sua 

capacidade de criar um fluxo contínuo de novos produtos de sucesso durante um 

tempo prolongado, compartilhando da mesma tecnologia e aplicações de mercado. 

A falta de inovação, em termos de flexibilidade incorporada no processo de 

produção, limita a variedade de versões de produtos derivados. 

A Arquitetura de Produtos de Informação é essencial para a concepção de 

qualidade e para a sobrevivência de uma empresa, e apresenta características 
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como famílias de produtos, plataformas de produtos e processos, a fim de gerar 

produtos derivados e famílias de produtos de informação aliados às informações de 

clientes e fornecedores, conforme ilustrado na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – A Arquitetura de Produtos de Informação 

Fonte: Meyer e Zack (1996). 

 

A Plataforma de Produtos de Informação ou Repositório (Figura 3) é 

constituída por dados que são a essência dos produtos de informação. O repositório 

torna-se a base a partir da qual uma empresa cria suas famílias de produtos de 

informação. Quanto maior o escopo, profundidade e complexidade da estrutura da 

Plataforma, maior a flexibilidade para os produtos derivados. Um repositório bem 

concebido permite a uma empresa extrair o máximo de valor a partir do conteúdo. 

Em contrapartida, os níveis de complexidade e o esquema associado para a 

estruturação do repositório podem restringir o projeto básico do produto, portanto, 

deve haver flexibilidade para que se responda rapidamente às necessidades de 

produtos dos clientes. 

Por sua vez, os autores consideram que a Plataforma de Processos de 

Informação ou Refinaria (Figura 3) é composta por cinco etapas de processamento 

de informação: a) aquisição; b) refinamento; c) armazenamento ou recuperação; d) 

distribuição; e) apresentação ou utilização. Esses processos não são 
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necessariamente executados de forma sequencial porque pode ocorrer feedback 

entre eles. 

A primeira etapa, aquisição de dados ou informações, refere-se a fontes de 

matéria-prima, incluindo qualidade, espaço, largura, profundidade, credibilidade, 

exatidão, atualidade, relevância, custos, controle, exclusividade e assim por diante. 

Essas fontes de dados devem ser da mais alta qualidade para a busca de 

informações. Os autores referem-se ao ditado garbage in, garbage out6 como um 

princípio orientador dessa fase, em que os dados devem ser da mais alta qualidade 

para a busca de informações de modo a não comprometer a integridade jusante do 

processo e os produtos finais criados a partir do repositório. 

A segunda etapa, o refinamento, é a principal fonte de valor adicionado e 

refere-se à limpeza ou à padronização. Essa fase agrega valor por meio da criação 

de objetos de conhecimento mais prontamente utilizáveis e o armazenamento do 

conteúdo da forma mais flexível possível para uso futuro. Para que seja armazenado 

apenas o conhecimento útil para as organizações, o repositório e a refinaria são 

essenciais para realizar a filtragem do conhecimento. Essa etapa é essencial nesse 

modelo. 

A terceira etapa, o armazenamento ou recuperação, constitui uma ponte entre 

os estágios de aquisição e refinamento que alimentam o repositório e as fases 

posteriores de geração de produto. O armazenamento pode ser físico (arquivos, 

pastas, informação impressa) ou digital (banco de dados, software). O repositório e 

a refinaria permitem filtrar o conhecimento e armazenar apenas o conhecimento que 

tem valor para a empresa. O conteúdo do repositório deve ser constantemente 

analisado para alcançar a padronização do conteúdo. O repositório e o refinamento 

precisam ser apoiados por recursos de tecnologia da informação. O armazenamento 

pode ser físico ou digital. 

A quarta etapa, a distribuição, refere-se à forma como o produto será 

entregue ao utilizador final, por fax, e-mail, e também de que forma, envolvendo o 

meio de entrega, tempo, frequência, forma, linguagem, entre outros. A advertência 

dessa fase é o meio pelo qual o produto será entregue, como, “dados de áudio 

devem ter uma maneira de entregar sinais de áudio” (MEYER; ZACK, 1996, p. 48). 

                                                                 
6 Garbage in, garbage out ou lixo dentro e lixo fora é um termo utilizado pelos autores Meyer e Zack 
(1996) na fase de aquisição, referindo-se a que só devem ser mantidos os dados de alta qualidade. 
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O modelo também enfatiza a distribuição de conhecimento, principalmente, por 

meios tecnológicos.  

A última etapa do ciclo, a apresentação, refere-se à avaliação das fases 

anteriores. Caso o conteúdo não seja utilizável, significa que o ciclo falhou por não 

agregar valor ao indivíduo e à organização. 

Para sustentar a vantagem do produto e evitar sua obsolescência, Meyer e 

Zack (1996) acreditam que as empresas devem planejar a renovação de suas 

plataformas de repositório e refinaria, assim como uma empresa de produtos físicos 

deve renovar os seus projetos de produtos e processos de fabricação. Renovar uma 

plataforma de processos requer repensar as tecnologias subjacentes às cinco fases 

do processo e se esforçar para melhorar e padronizar as interfaces das etapas do 

processo. 

Esse ciclo é caracterizado como “refinaria” de conhecimento, ou seja, para 

esses autores, a Gestão do Conhecimento não é acúmulo exaustivo de conteúdo e 

informações, mas uma seleção dos conhecimentos mais importantes para garantir 

alta qualidade nos produtos produzidos. (DALKIR, 2011). 

O modelo de Meyer e Zack, na visão de Dalkir (2011), é uma das descrições 

mais completas dos elementos-chave envolvidos no modelo da Gestão do 

Conhecimento. Sua força deriva, principalmente, de seu paradigma abrangente de 

processamento de informações, que é quase totalmente adaptável ao conteúdo do 

conhecimento e pode ser adicionado por meio da extração de tendências e 

reembaladas para prever análises e servir de base para a tomada de decisão por 

meio da adaptação de produtos para a realidade do público-alvo, organização e 

país, com o intuito de transformar o conhecimento em ação. 
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3 MODA - DA INDÚSTRIA AO DESIGN 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa bibliográfica que trata do 

desenvolvimento de produtos de moda. Portanto, seu conteúdo abrange a indústria 

da moda, os métodos projetuais de design e os métodos projetuais de design 

específicos para a indústria da moda. 

 

 

3.1.  A INDÚSTRIA DA MODA 

 

A moda é um fenômeno sociocultural que existe da necessidade de 

diferenciação social e valorização pessoal do homem por meio da aparência. Pode-

se afirmar que essa comunicação não verbal serve como objeto de conhecimento 

para os estudiosos e como ferramenta de autoconhecimento para o próprio 

consumidor.  

Tratar o assunto moda não é incumbência das mais simples, considerando a 

dimensão da significação do termo. A raiz etimológica da palavra moda deriva do 

latim mos, que significa modos, costumes, hábitos, leis, regras. No contexto 

contemporâneo, a moda passou a designar gostos, referências, expressão 

individual, escolhas estéticas, opiniões e gostos momentâneos, que enfrenta um 

sistema de leis e regras sociais que definem o que pode ser considerado moda em 

determinado momento (TREPTOW, 2013). 

Na visão de Cobra (2007), o conceito de moda surgiu no século XV, entre o 

fim da Idade Média e o início da Renascença. Anteriormente, o conceito era 

associado apenas ao vestuário, sendo que atualmente dispersou-se para vários 

outros segmentos, como perfumes, carros, móveis, cosméticos, animais de 

estimação, entre outros. Portanto, produtos com ciclos de vida curtos e que são 

motivados por inovações tecnológicas e mudanças conceituais são caracterizados 

como produtos de moda. Treptow (2013, p. 27) interpreta o ciclo de vida do produto 

pela ótica da moda é caracterizado pelas respectivas fases de lançamento, 

consenso, consumo, massificação e desgaste.  

A moda estabelece um ciclo de vida cada vez mais curto aos seus produtos, 

devendo exercer um rápido encantamento para atrair o maior número de clientes e 
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maximizando esforços para vender em curto prazo. Produtos de moda são, no 

entanto, itens efêmeros, que podem não ser mais vendáveis ou atraentes para os 

clientes quando ocorre mudança de tendência da moda (CHRISTOPHER et al., 

2004). Acerca dessa mudança, Lipovetsky (1989) afirma que a moda é 

caracterizada pela instabilidade dos produtos em que a lógica econômica varre todo 

o ideal de permanência. Logo, nota-se que a mudança é um fator constante na 

moda e a indústria atua em ritmo acelerado em função da necessidade de 

lançamentos constantes de novos produtos (COBRA, 2007). Esse ritmo de mudança 

faz com que os setores envolvidos tenham que se adaptar continuamente a novos 

processos.  

Segundo Rech (2006, p. 134), 

 

[...] mundialmente, a característica estrutural da indústria de confecção é a 
fragmentação e a heterogeneidade das unidades produtivas em termos de 
tamanho, escala de produção e padrão tecnológico. Estes fatores 
influenciam, decisivamente, os níveis de preço, a dualidade, a produtividade 
e a inserção competitiva das empresas nos diversos mercados 
consumidores. A Associação Brasileira do Vestuário – ABRAVEST - 
classifica o setor em 21 segmentos, incluindo artigos de cama, mesa e 
banho, além de diferentes estilos de roupas e acessórios, que empregam 
matérias-primas e processos produtivos distintos, bem como modelos de 
concorrência e estratégias empresariais. 

 

A produção em larga escala, segundo Dillon (2012), é a forma mais barata de 

industrialização. Suas técnicas foram inventadas no final do século XIX, mas só 

obteve êxito nos anos pós-guerra. Várias lojas de varejo brasileiras e estrangeiras, 

como Riachuelo, Renner, C&A, H&M, Zara, Forever 21, Primark, dentre outras, são 

conhecidas como redes de fast fashion. Os estilistas que trabalham com esse 

segmento desenvolvem as peças baseadas em tendências populares e buscam 

suas referências nas coleções de prêt-à-porter, expressão que significa “pronto para 

vestir”. São peças de excelente qualidade que possuem marca e assinatura de 

estilistas, conferindo sofisticação, mas sem a exclusividade. Em contrapartida, para 

Bruce e Daly (2006), as redes de fast fashion têm como objetivo trazer os estilos de 

moda mais atuais dentro do menor tempo possível com um preço acessível a 

diferentes clientes.  

A indústria da moda trabalha tradicionalmente com coleções de verão, alto 

verão e inverno, e, atualmente, é comum as empresas desenvolverem coleções com 

um número de peças reduzido, nomeadas de coleções cápsula. Essas coleções são 
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colocadas entre as coleções tradicionais perante a necessidade de mercado. Uma 

coleção é definida por Rech (2002, p. 68) como “um conjunto de produtos, com 

harmonia do ponto de vista estético ou comercial, cuja fabricação e entrega são 

previstas para determinadas épocas do ano”. Para Gomes (1992, p. 43), “é uma 

reunião ou conjunto de peças de roupas e/ou acessórios que possuam alguma 

relação entre si”, sendo que essa relação deve ser extremamente condizente com 

tudo que compõe a coleção e, principalmente, com o estilo predeterminado da 

marca e de seu público.  

Para o desenvolvimento de coleções, entra em cena o designer e, para 

contextualizar o seu papel, Cardoso (2008) faz um paralelo histórico ao citar a 

escola Bauhaus, que surge como a primeira escola de design do mundo com o 

objetivo de formar profissionais que pudessem atender às demandas da época. Com 

a revolução industrial, evidenciava-se a supervalorização da produção em massa, 

exigindo valores estéticos, qualidades, funcionalidade e baixo custo. Esse 

profissional, que trazia o conhecimento de métodos de design, passa a projetar bens 

de consumo para a indústria pensando no sistema produtivo.  

Por essa razão, ressalta o autor que é notável a importância do designer para 

o desenvolvimento da indústria e a transição da prática profissional. Se na fase 

industrial o foco estava no produto, na fase pós-industrial o foco está no cliente e no 

sistema de consumo. Nessa nova realidade, constata-se que o designer deve ser 

estratégico e atender às necessidades do mercado consumidor. Logo, esse 

profissional, dotado, dentre outras competências, de conhecimentos no que tange à 

gestão de projetos, formas de produção e mercado consumidor, passa a representar 

uma peça-chave no contexto da indústria da moda.  

Para Rozenfeld et al. (2006), a atividade exercida pelo designer de moda 

contempla o entrelaçamento dos conhecimentos e das competências, e pode ser 

considerada um complexo sistema de conhecimento. Esse sistema de conhecimento 

busca identificar as oportunidades do mercado e aplicá-las nas especificações de 

um produto, segundo um método aplicado ao projeto, levando em consideração os 

mais avançados métodos existentes na comunidade acadêmica, nas empresas e 

nas organizações que atingiram sucesso. (CALDAS, 2004).  

Assim, o percurso percorrido para o desenvolvimento de produtos de moda é 

composto por métodos projetuais com vários processos que contemplam etapas, 

ações, práticas e diversos setores envolvidos, em que um setor abastece o outro 
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com informações, logo, é necessário que as informações sejam confiáveis, servindo 

como subsídio para os designers no desenvolvimento de produtos focados nos 

clientes. Segundo Moraes (2010), o uso de métodos voltados para as questões 

organizacionais torna-se protagonista no desenvolvimento dos produtos com o 

objetivo de organizar o pensamento criativo. 

 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE MODA COM BASE EM MÉTODOS 

PROJETUAIS DE DESIGN  

 

Os métodos de design podem ser classificados em dois grandes grupos: 

métodos criativos e métodos racionais. Jones (1978) classifica o método criativo 

como black box, partindo do princípio de que a atividade projetual é um processo 

não descritível, em que ocorre um salto criativo na mente do designer. Já o método 

racional é classificado como glass box, no qual o processo de design é totalmente 

explicável, buscando representar a atividade projetual por uma sucessão de tarefas 

racionalizando as operações. 

Considerando essas duas classes de métodos, Cipinuk e Portinari (2006) 

afirmam que algumas etapas podem ser explicadas com o auxílio das ciências, já 

outras ainda permanecem sem explicação e são consideradas intuitivas. Para tanto, 

os métodos de design a serem utilizados devem contemplar uma combinação de 

intuição e razão, levando o designer a lidar com o pensamento e a ação de forma 

integrada. 

Segundo Rozenfeld et al. (2006), a representação gráfica ou textual como 

referência para o desenvolvimento de produtos pode ser uma boa alternativa a ser 

seguida pelo setor de desenvolvimento de produtos. A partir de um modelo de 

método de referência, uma empresa pode definir seu método específico de acordo 

com suas necessidades e particularidades. Assim, esse método se torna um manual 

de procedimentos para o desenvolvimento de produtos e constitui-se em um 

repositório de melhores práticas. 
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3.2.1. Métodos projetuais de design  

 

Existem inúmeros modelos de referências para desenvolvimento de produtos, 

no entanto, o método projetual de design ganha evidência nos anos 1950 e 1960 

com os trabalhos de Alexander e Jones. A partir desse momento, diversos autores 

passaram a tratar da sistematização do processo de design em etapas, buscando 

por um método que suportasse os mais diferentes problemas de projeto de forma 

flexível. 

De acordo com Munari (2002, p. 11),  

 

[...] o método de projeto, para o designer, não é absoluto nem definitivo; 
pode ser modificado caso ele encontre outros valores objetivos que 
melhorem o processo. E isso tem a ver com a criatividade do projetista, 
que, ao aplicar o método, pode descobrir algo que melhore. Portanto, as 
regras do método não bloqueiam a personalidade do projetista; ao 
contrário, estimulam-no a descobrir coisas que, eventualmente, poderão ser 
úteis também aos outros.  

 

Desse modo, compreende-se que mesmo existindo propostas de métodos 

com etapas definidas, esses podem ser reajustados de acordo com as necessidades 

do designer. No entendimento de Munari (2002), a organização necessária para a 

elaboração de um produto necessita de operações lógicas que serão oriundas das 

nossas experiências, sempre objetivando atingir sua finalidade com o menor 

estímulo possível. Para esse autor, projetar exige um método que irá auxiliar de 

forma notável a solução do problema, e, nesse sentido, a realização de pesquisas é 

imprescindível para a efetividade do produto.  

Autores como Löbach (2001), Munari (2002), Gomes (2004) e Baxter (2011) 

sistematizaram o processo de design em diversas etapas e criaram então métodos 

para suportar os diferentes problemas de projeto. O método de Löbach (2001) 

representa um projeto de design em quatro etapas distintas: a) preparação, que trata 

da análise e definição clara do problema; b) incubação, que se refere à escolha dos 

métodos para solucionar o problema; c) iluminação, que diz respeito à avaliação por 

meio do processo de seleção e segundo os critérios estabelecidos; d) verificação, 

relativa à realização por meio de avaliação da solução, desenvolvendo alternativas 

adequadas e resultando na concretização. A Figura 4 apresenta as etapas e as 

atividades do projeto do método de design de Lobach. 
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Figura 4 – Etapas do método de design de Lobach 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Lobach (2001). 

 

De acordo com o autor, nesse método, podem ser percebidas funções 

práticas, estéticas e simbólicas do produto, por meio das quais as necessidades 

humanas são satisfeitas.  

Por sua vez, Munari (2002) define seu método em uma série de etapas 

essenciais, dispostas em regras coerentes que serão denominadas por sua 

experiência. A Figura 5 apresenta as etapas do método de Bruno Munari. 

 

 

Figura 5 – Etapas do método de Bruno Munari 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Munari (2002). 

 

As ações do método de Munari encontram-se distribuídas em 12 etapas: a) 

Problema; b) Definição do problema; c) Componentes do problema; d) Coleta de 

dados; e) Análise dos dados; f) Criatividade; g) Materiais e tecnologia; h) 

Experimentação; i) Modelo; j) Verificação; k) Desenho de construção; l) Solução. 

Para o autor, quando se define um problema, primeiro deve-se saber se o mesmo 
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possui uma solução ou não. Para que ele possa ter uma solução, é necessário 

possuir experiência e técnica daquilo que será produzido, além de compreender as 

necessidades do seu público. A partir dessa imposição, decorrerão os problemas de 

design e, posteriormente, serão originadas as soluções que incrementarão a 

qualidade de vida ao usuário.  

Por sua vez, Gomes (2004) elaborou um método a partir da analogia entre o 

processo criativo e o processo de design, composto por sete etapas, representadas 

na Figura 6 e, posteriormente, explicadas.  

 

 

Figura 6 – Etapas do processo criativo de Gomes 
Fonte: Gomes (2004, p. 62). 

 

a) Identificação, que se refere às necessidades e objetivos de um problema de 

design e sua relação com as necessidades e objetivos específicos do 

homem.  

b) Preparação, que trata do início da busca por soluções, sendo caracterizada 

pela aquisição de dados de qualidade para posteriores avaliações.  

c) Incubação, que diz respeito ao papel do inconsciente na criatividade, 

revezando entre as fases de descanso e trabalho associativo para que a 

mente trabalhe sozinha nas associações de ideias. 

d) Esquentação, que se relaciona às técnicas para estimular a geração de 

ideias, com o objetivo de aproximação da solução. 
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e) Iluminação, que trata do momento do insight, que ocorre pela soma de 

ações como imaginação das ideias, comparação analítica das 

características técnico-funcionais, estético-formais e lógico-informacionais 

das ideias geradas. 

f) Elaboração, que diz respeito à solução coerente e eficaz.  

g) Verificação, que se refere à verificação parcial que ocorre ao término de 

cada etapa do processo projetual, verificando a qualidade das técnicas e os 

parâmetros norteadores do projeto. 

 

Por fim, Baxter (2011), referência nos estudos dos métodos projetuais de 

design, ressalta que esses métodos devem ser voltados ao gerenciamento do 

processo de desenvolvimento de produtos a partir de uma oportunidade de negócio. 

O autor apresenta o que denomina de funil de decisões, dividindo-o em seis etapas, 

como pode ser observado na Figura 7.  

 

 

Figura 7 – Etapas do funil de decisões 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Baxter (2009). 
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Esse funil de decisões é um esquema para estruturar o caminho para a 

tomada de decisões, em que as etapas estão vinculadas ao investimento financeiro, 

demonstrando que, conforme o processo de desenvolvimento de produtos avança, 

os custos aumentam substancialmente, contudo, o uso do funil reduz os riscos de 

fracasso de um novo produto. Além disso, Baxter elenca as atividades de projeto, as 

quais podem ser visualizadas na Figura 8. 

 

 

Figura 8 – Atividades de projeto no desenvolvimento de produtos 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Baxer (2011). 
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O método de Baxter é cíclico e pode ocorrer um retorno às etapas anteriores, 

sendo que as atividades de projeto são compostas por processos e retrocessos. 

Segundo Montemezzo (2003), essas reciclagens permitem novas visões do 

problema e de oportunidades, promovendo o aperfeiçoamento do produto. A 

representação em forma de esquema serve para facilitar a compreensão do início ao 

fim do processo.  

Após apresentar os métodos de design no contexto geral, propostos por 

Löbach (2001), Munari (2002), Gomes (2004) e Baxter (2011), compete detalhar os 

métodos específicos para a área da moda. 

 

 

3.2.2. Métodos projetuais de design para a indústria da moda 

 

Alguns métodos de design, segundo Pazmino (2015), são adaptações de 

outras disciplinas, como ciências administrativas, biologia e outras áreas. Também 

podem representar extensões das técnicas informais que fazem parte da rotina do 

designer. 

Para a realização desta pesquisa, optou-se por utilizar o método proposto por 

Montemezzo (2003), que foi originado da síntese das reflexões de vários autores, 

como Baxter (2009) e Löbach (2001), os quais delineiam o processo projetual de 

maneira flexível; Gomes (2004), que contribui com a argumentação sobre as 

relações entre o método projetual do design e o processo criativo; Rech (2002), que 

apresenta um método específico para a área da moda.  

É pertinente apresentar o método de Rech (2002), já que Montemezzo (2003) 

o utiliza para a elaboração de seu método, além de ser específico para a área da 

moda. Esse método consiste em cinco etapas interdisciplinares simultâneas, as 

quais são apresentadas na Figura 9 e, posteriormente, explicadas.  
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Figura 9 – Etapas do método de Rech (2002) 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Rech (2002). 

 

a) Geração do conceito - compreende a análise das coleções (de produtos) 

anteriores, o estabelecimento da direção mercadológica da nova coleção e a 

avaliação da dimensão da coleção. 

b) Triagem - etapa marcada por análises do produto a ser desenvolvido, 

visando a sua elaboração, adequação e definição dos temas de moda. 

c) Projeto preliminar - refere-se aos esboços dos modelos e à escolha de 

cores, formas, tecidos, aviamentos, acessórios e etiquetas. 

d) Avaliação e melhoramento - definidos os modelos, esta é a etapa do 

desenvolvimento do desenho técnico, da modelagem e da ficha técnica. 

e) Prototipagem e projeto final - corresponde ao desenvolvimento da peça-

piloto, sua aprovação ou não, marcando a viabilidade de produção e o 

lançamento no mercado. Nesse sentido, cabe também a esta etapa o 

planejamento e o desenvolvimento da embalagem e de materiais de 

divulgação. 

 

Em conformidade com Rech (2002), os produtos resultantes de métodos de 

design têm um melhor desempenho que aqueles desenvolvidos pelos métodos 

empíricos e são obtidos em um curto espaço de tempo. Por sua vez, o método 

apresentado por Montemezzo (2003) considera alguns pontos cruciais para o 

desenvolvimento de produtos de moda, tais como: 
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● flexibilidade e agilidade no tratamento das suas metodologias de projeto, 

considerando o dinamismo e a velocidade que envolve o desenvolvimento 

de produtos nesta área; 

● imersão profunda no contexto comportamental dos clientes, tendo em vista 

o valor emocional que se vincula ao produto de moda; 

● decodificação das tendências estéticas e socioculturais vigentes em 

códigos de linguagem que se relacionem com o universo dos clientes, 

estabelecendo, com este, um canal de comunicação;  

● bom pensamento de usabilidade, já que há uma interação generalizada e 

direta do produto com o corpo humano, como uma segunda pele. 

 

Nesse sentido, essa autora propôs um modelo para o desenvolvimento de 

produtos de moda composto por seis etapas: planejamento, especificação do 

projeto, delimitação conceitual, geração de alternativas, avaliação e elaboração e 

realização, representadas na Figura 10. 

 

 
 

Figura 10 – Etapas do Desenvolvimento de Produtos de Moda 
Fonte: Adaptada de Montemezzo (2003). 

 

A primeira etapa do modelo de desenvolvimento de produtos de moda de 

Montemezzo (2003) é a de Planejamento, que consiste na coleta e análise de 

informações que darão suporte às decisões que serão tomadas no decorrer do 

processo, e que deve contar com a participação dos setores de marketing, 

projeto/desenvolvimento e gerência de produção da empresa. Com base nas 

informações do mercado e histórico dos produtos anteriores, é possível detectar as 

necessidades e os desejos dos consumidores, percebendo oportunidades para que 

possíveis produtos possam ser desenvolvidos e lançados no mercado. Tais 

possibilidades devem ser analisadas sob os critérios da capacidade produtiva e 

comercial da empresa, e devem estar alinhados ao cronograma de atividades. 

Na segunda etapa, Especificação do Projeto, a partir das análises anteriores, 

é possível delimitar o problema de design definindo o seu direcionamento 

mercadológico e mantendo o foco nas necessidades e desejos do consumidor, bem 
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como nas tendências de moda. Ainda nessa etapa definem-se as metas técnicas, 

funcionais e estéticas do produto a ser desenvolvido. Igualmente, define-se o 

dimensionamento da coleção, que representa o número de peças que a comporão 

distribuídos em uma combinação (mix)7 que define a quantidade de peças de acordo 

com o maior ou menor conteúdo de moda8.  

A terceira etapa, Delimitação Conceitual, é baseada nas especificações do 

projeto. Nela, pode-se definir o conceito ou tema geral da coleção que representará 

os referenciais práticos, estético-simbólicos, funcionais e de estilo, os quais não 

poderão contrariar a imagem da marca e as metas comerciais da empresa. Ainda 

nessa etapa podem ser delimitados os princípios de estilo, sintetizados em 

referências de linguagem visual e inseridos naquilo que é normalmente denominado 

como tema. O tema é o “fio condutor” de integração e harmonia do conjunto de 

produtos que são lançados simultaneamente. Nesse contexto, muitas vezes, é 

empregada a elaboração de painéis de imagens que expressam esses referenciais 

estético-simbólicos. 

A quarta etapa, Geração de Alternativas, é caracterizada pelo início da 

materialização dos referenciais obtidos do conceito gerador de coleção, conforme a 

etapa Delimitação Conceitual. A materialização da proposta ocorre por meio de 

desenhos e/ou modelagens tridimensionais, a qual é transformada pelos designers 

em elementos compositivos para a nova coleção, como formas, textura, cores e 

materiais. 

A quinta etapa, Avaliação e Elaboração, é caracterizada pela seleção das 

melhores alternativas que compõem a coleção a partir das especificações do 

projeto. Nessa etapa são estabelecidas as definições finais da coleção por meio de 

desenhos técnicos, modelagens e protótipos, para que possa ser testada a 

usabilidade e, se necessário, realizadas as correções nas peças. Por fim, a sexta 

etapa, Realização, consiste em um conjunto de atividades de avaliação, correção e 

definições finais dos produtos, da sua produção, divulgação e lançamento. 

Montemezzo (2003) esclarece que é importante destacar a atuação do 

designer em cada uma das etapas do seu modelo de desenvolvimento de produtos 

de moda. Assim, na etapa de Planejamento, o designer não atua de forma direta em 

                                                                 
7  Mix refere-se à variedade de produtos oferecidos por uma empresa. 
8 Conteúdo de moda refere-se a peças baseadas em tendências que são previsões e especulações 
quanto ao uso de determinada cor, tecido, estilos, estampas, acessórios, aviamentos etc.  
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nenhuma das ações. Já nas etapas de Especificação do Projeto, Delimitação 

Conceitual, Geração de Alternativas, Avaliação e Elaboração, o designer tem um 

papel ativo em todas as ações. Por sua vez, na etapa de Realização, o designer 

participa apenas da ação de correção/adequação. Apesar de o designer não ser o 

responsável pelas demais ações, o seu envolvimento influencia a qualidade e a 

manutenção do projeto. 

A partir das reflexões e dos modelos propostos pelos autores para o 

desenvolvimento de produtos de moda, pode-se constatar a importância dos 

aspectos mercadológicos e a proximidade com o público-alvo. Segundo 

Montemezzo (2003), o designer deve ter contato com a realidade do mercado, com 

enfoque do projeto no cliente. Esse fator é fundamental para o desenvolvimento do 

raciocínio projetual de moda, pois as etapas e as ações propostas no método não 

são rígidas, podendo ser adaptadas à realidade de cada empresa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste capítulo, são descritas as estratégias metodológicas adotadas para 

propiciar o alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa. Para tanto, apresenta-

se inicialmente sua classificação frente às categorizações disponíveis na literatura 

científica. Na sequência são relatados os procedimentos utilizados para a realização 

da revisão de literatura atinente aos temas desta pesquisa – Gestão do 

Conhecimento e indústria da moda, com vistas a situar o tema em relação à 

produção científica atualizada de reconhecimento nacional e internacional e 

identificar pesquisas que tratassem da aplicabilidade do ciclo de Meyer e Zack. Por 

fim, descreve-se o contexto da pesquisa e os procedimentos adotados para a coleta, 

tratamento e análise dos dados. 

 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Com base nas taxonomias apresentadas por autores como Gil (2007), Silva e 

Menezes (2005), Vergara (2003) e Godoy (1995), esta pesquisa foi classificada 

quanto a sua natureza à abordagem do problema, objetivos e procedimentos. Na 

Figura 11, observa-se cada uma dessas classificações e, em destaque, os 

elementos metodológicos selecionados para esta pesquisa, descritos a seguir. 
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Figura 11 – Classificação da pesquisa 
Fonte: Elaborada a partir de Gil (2007), Silva e Menezes (2005), Vergara (2003) e Godoy (1995). 

 

Quanto à natureza, esta pesquisa é considerada aplicada. De acordo com Gil 

(2007, p. 43), “a pesquisa aplicada possui muitos pontos de contato com a pesquisa 

pura, pois depende de suas descobertas e se enriquece com o seu 

desenvolvimento”. Na visão de Vergara (2003), esse tipo de pesquisa não depende 

somente dos pesquisadores, mas, principalmente, dos locais onde serão realizadas. 

A utilidade da pesquisa aplicada implica em avanços significativos para a sociedade, 

no que concerne aos avanços e aperfeiçoamentos de novas técnicas. 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, do ponto de vista da abordagem do 

problema, optou-se pela adoção da pesquisa qualitativa. Esse tipo de pesquisa, 

segundo Silva e Menezes (2005), tem uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, o ambiente natural acaba sendo fonte direta para a coleta de dados e 

dispensa o uso de métodos e técnicas estatísticas. A pesquisa qualitativa, então, 

leva o investigador a compreender a perspectiva do estudo por meio das pessoas 

nele envolvidas. Para tanto,  

 

[...] o pesquisador vai a campo buscando captar o fenômeno em estudo a 
partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os 
pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e 
analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno (GODOY, 1995, 
p. 21). 
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Em relação aos objetivos, esta pesquisa classifica-se como exploratória. As 

pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma 

visão geral sobre determinado fato, sendo realizadas especialmente quando o tema 

escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular hipóteses precisas a respeito 

do mesmo. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos 

que estimulem a compreensão. Assumem, em geral, as formas de pesquisas 

bibliográficas e estudos de caso (GIL, 2007). Assim, considera-se esta pesquisa 

como exploratória, uma vez que, para a indústria da moda, os estudos no Brasil são 

ainda relativamente insuficientes, especialmente envolvendo métodos de projeto 

com enfoque no cliente.  

Quanto aos procedimentos técnicos, configura-se como bibliográfica, 

documental e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida com 

base em material publicado e teve o objetivo de obter a fundamentação teórica para 

o desenvolvimento desta pesquisa. Já a pesquisa documental, de acordo com 

Godoy (1995), representa uma forma de trazer contribuições importantes de alguns 

temas e são interessantes fontes de dados para estudos qualitativos. Segundo 

Richardson (1999), implica em trabalhar com documentos, textos, relatórios, 

representados sistematicamente e sintetizados, para descobrir fenômenos sociais 

ou outros, buscando uma determinação fiel dos objetos estudados.  

Desta forma, para a pesquisa bibliográfica, foram utilizados artigos de 

periódicos, de congressos, teses, dissertações e livros relacionados ao tema, e para 

a pesquisa documental, os elementos analisados compreenderam o histórico das 

organizações, os projetos de coleções anteriores e modelos de questionários 

utilizados pelas indústrias para aplicação junto às equipes de vendas. Igualmente 

documentos e informações foram identificados junto à Prefeitura Municipal de 

Maringá e ao Sindicato das Indústrias do Vestuário (Sindivest) a fim de 

contextualizar o estudo de caso proposto em uma realidade específica.  

Por sua vez, o estudo de caso se refere à análise detalhada de uma situação 

específica por intermédio de um estudo aprofundado. Na concepção de Gil (2007), o 

estudo de caso pode ser entendido como uma análise minuciosa e objetiva de uma 

situação real que necessita ser investigada, sendo desafiadora para os envolvidos, 

pois liga o conteúdo à realidade. Para Yin (2005), representa uma estratégia de 

pesquisa que visa à investigação e à compreensão de fenômenos sociais complexos 
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em uma realidade específica e que merece ser analisada diante de questões como e 

por que; nesse método, o pesquisador não tem controle sobre os eventos 

investigados.  

Miles e Huberman (1994) argumentam que um estudo de caso também pode 

envolver a junção de casos múltiplos, sendo exemplos de situações dessa natureza 

no domínio da Administração “o estudo de inovações introduzidas em diferentes 

áreas de uma empresa, onde cada área é tratada como um único caso; a 

comparação de estratégias operacionais entre diferentes fábricas do mesmo ramo, 

dentre outras” (MILES; HUBERMAN, 1994, p. 34). Assim, a utilização de estudo de 

casos múltiplos se justifica quando se pretende investigar realidades complexas e 

que merecem ser analisadas, como o que se propôs nesta dissertação, cuja 

pesquisa foi realizada em três indústrias da moda de diferentes segmentos. 

 

 

4.2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura constituiu-se em duas etapas de busca relacionadas 

aos temas que compreendem esta pesquisa: Gestão do Conhecimento e indústria 

da moda. As bases de dados utilizadas para ambas as etapas foram Web of 

Science, Scopus e Banco de Teses e Dissertações Capes (BTD/CAPES).  

Justifica-se a escolha da base de dados Scopus por tratar-se da maior base 

de resumos e referências bibliográficas de literatura científica, permitindo ao 

pesquisador uma visão multidisciplinar e integrada de fontes relevantes para a 

pesquisa bibliográfica sistemática (FREIRE, 2010). Já a Web of Science possui 

trabalhos nas áreas de ciências naturais, sociais e um conjunto definido de artigos 

de artes/humanidades, e também por ser uma base de dados com a maior 

abrangência de áreas científicas e a mais antiga das ciências sociais. (VAN 

LEEUWEN, 2006). Por sua vez, a BTD/CAPES disponibiliza teses e dissertações 

defendidas no país a partir de 2013. 

A primeira etapa da revisão de literatura consistiu em situar o tema em 

relação à produção científica atualizada de reconhecimento nacional e internacional. 

Para tanto, a busca foi efetuada considerando o período de tempo a partir do ano de 

2005, em língua inglesa, utilizando-se as palavras-chave “knowledge management 

and industrial process and fashion industry”; “knowledge management and product 



 
 

51 
 

development and fashion industry” e “knowledge management and product launches 

and fashion industry”. Essa pesquisa resultou em um total de 39 publicações. O 

processo inicial de análise dessas publicações envolveu a leitura de títulos e 

resumos, sendo então selecionadas 17 para a realização da leitura na íntegra. Na 

sequência, por não haver aderência ao tema desta pesquisa, foram descartadas 10 

publicações, resultando assim em sete consideradas válidas para esta dissertação.  

A segunda etapa da revisão foi realizada tendo em vista o interesse em 

identificar pesquisas que tratassem da aplicabilidade do ciclo de Meyer e Zack. 

Assim, para essa busca, considerou-se o período de tempo a partir do ano de 2005, 

em língua inglesa, utilizando-se as seguintes palavras-chave: “Meyer and Zack”, 

“knowledge management cycle of Meyer and Zack”, “Meyer and Zack cycle” e 

“knowledge management and Meyer and Zack”, sendo que não se obtiveram 

resultados.  

No Quadro 3, são apresentadas as informações de caráter geral das sete 

publicações consideradas válidas para esta dissertação, as quais constituem-se 

então no portfólio bibliográfico desta pesquisa, tais como autor e ano da publicação, 

título do artigo, seu objetivo, unidade de análise e metodologia utilizada.  

 



 
 

52 
 

Quadro 3 – Informações das publicações que compõem o portfólio bibliográfico desta dissertação.  

Ordem Autor/ano Título Objetivo do artigo 
Unidade de 

análise 
Metodologia 

1 

Carmen Kar Hang 
Lee, Y.K. Tse G.T.S. 

Ho, K.L. Choy 
(2015). 

Fuzzy association rule mining 
for fashion product 

development. 

Desenvolver uma mineração de regras de 
associação difusa (FARM) para melhorar a 
eficiência e a eficácia do desenvolvimento 
de novos produtos de forma rápida.  

Hong Kong 
Fashion 

Company 

Estudo de 
caso 

2 
Yen Tran, Juliana 

Hsuan, Volker 
Mahnke (2011). 

How do innovation 
intermediaries add value? 
Insight from new product 
development in fashion 

markets. 

Desenvolver proposições sobre os 
intermediários de inovação e como podem 
agregar valor nos processos de 
desenvolvimento de novos produtos dos 
clientes da indústria do vestuário de moda.  

3 indústrias de 
vestuário de 

moda 
europeias 

Estudo de 
caso 

3 

Enrico Vezzetti, 
Marco Alemanni 

Javier 
Macheda  (2015). 

Supporting product 
development in the textile 

industry through the use of a 
product lifecycle management 
approach: a preliminary set of 

guidelines. 

Fornecer um roteiro sobre onde e como o 
uso de um sistema de gerenciamento do 
ciclo de vida do produto (usado para 
desenvolvimento de novos produtos de 
automóveis e aeronaves) poderá apoiar o 
desenvolvimento de produtos têxteis, em 
particular para responder à demanda dos 
clientes voláteis do cenário de moda rápida 
adotando uma abordagem centrada no 
usuário.  

Indústrias 
têxteis 

Abordagem 
quantitativa 

4 

Catherine J. 
Ashworth, Ruth Ä. 
Schmidt, Elke A. 

Pioch, Alan 
Hallsworth (2006). 

An approach to sustainable 
‘fashion’ e-retail: A five-stage 

evolutionary strategy for 
‘Clicks-and-Mortar’ and ‘Pure-

Play’ enterprises. 

Conceituar e contrastar as etapas 
envolvidas no movimento on-line (ou seja, a 
partir do site de inauguração para geração 
de lucro e fixar o valor do negócio em longo 
prazo) para um varejista no setor de 
lingerie/moda. 

Varejistas de 
moda 

Estudo de 
caso 

comparativo 

5 

Moustafa Battor 
Mohamed Zairi 
Arthur Francis 

(2008). 

Knowledge-based capabilities 
and their impact on 

performance: a best practice 
management evaluation. 

Identificar práticas para desenvolver 
capacidades necessárias para se obter um 
desempenho superior por meio da gestão 
de relacionamento com clientes, orientação 
de mercado, aprendizagem organizacional 
e inovação. 

Indústrias de 
moda 

Estudo de 
casos 

múltiplos 
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6 

Beatriz Marcondes 
de Azevedo, Rolf 

Hermann Erdmann, 
Fred Leite Siqueira 

Campos (2014). 

Production and operations 
directed to organizational 

competitiveness by using best 
management practices. 

Analisar as melhores práticas de diferentes 
organizações nas principais revistas 
nacionais e internacionais na área de  
gestão de produção e operações, e o 
desenvolvimento de um portfólio de 93 
práticas consideradas benchmarking. 

Indústrias de 
moda 

Abordagem 
descritiva, 
qualitativa 

exploratória. 

7 

Namhee Lee, Yun 
Jung Choi, Chorong 

Youn, Yuri Lee 
(2012). 

Does Green Fashion Retailing 
Make Consumers More Eco-

friendly? 

Propor e testar um modelo de varejo verde 
que envolve diferentes vias de persuasão 
entre marca verde privado, campanhas de 
marketing verde, consciência ecológica e 
de comportamento, para explorar o efeito 
moderador da comunicação de marketing 
de envolvimento. 

200 coreanos 
com idades 
entre 20-49 

anos. 

Estudo de 
caso 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

http://journals.sagepub.com/author/Lee%2C+Namhee
http://journals.sagepub.com/author/Choi%2C+Yun+Jung
http://journals.sagepub.com/author/Choi%2C+Yun+Jung
http://journals.sagepub.com/author/Youn%2C+Chorong
http://journals.sagepub.com/author/Youn%2C+Chorong
http://journals.sagepub.com/author/Lee%2C+Yuri
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No Quadro 4, são apresentados os principais resultados de cada uma das 

publicações que compõem o portfólio bibliográfico desta pesquisa.  

 

Quadro 4 – Resultados das publicações do portfólio bibliográfico.  

Ordem Resultados 

1 

O estudo comprova que o uso de regras de mineração de dados ajuda a 
indústria da moda a melhorar o processo de desenvolvimento de novos 
produtos, e até mesmo sobreviver, sob a tendência da moda rápida. Como 
resultado, os produtos recém-desenvolvidos são capazes de atender às 
expectativas dos clientes. Essa situação é reconhecida como uma melhoria 
fundamental para a indústria da moda. Os resultados também ilustram que os 
novos produtos desenvolvidos após o uso de regra de mineração são mais 
bem-sucedidos, portanto, acredita-se que essa abordagem é uma solução 
prática e eficaz para lidar com os desafios trazidos pela indústria da moda.  

2 

A capacidade de codesign para coproduzir produtos em conjunto com os 
clientes poderia fornecer à empresa a capacidade de inovar e capturar novos 
conhecimentos valiosos. A pesquisa afirma que os intermediários podem 
contribuir em três áreas para a competitividade dos serviços: a posse de 
serviços exclusivos que não são facilmente copiados pelos concorrentes no 
curto prazo, (2) a capacidade de explorar esses serviços exclusivos por meio de 
replicação e (3) a posse de um grau de modularidade que suporta a 
personalização e a rapidez do desenvolvimento de novos produtos. 

3 

O uso de um sistema de gerenciamento do ciclo de vida do produto pode trazer 
benefícios para o domínio têxtil. O resultado da análise também destacou que, 
para impulsionar esse gerenciamento no domínio têxtil, é necessário criar um 
"ambiente colaborativo", em que os dados estão distribuídos entre diferentes 
plataformas interligadas, atualizados e acessíveis para todos os fornecedores 
internos. Isso significa que uma solução de um sistema de gerenciamento do 
ciclo de vida do produto eficiente e integrada poderia ser concretamente uma 
solução adequada para apoiar uma empresa têxtil na melhoria de suas 
performances e processos de desenvolvimento de novos produtos. O método 
proposto é capaz de fornecer à empresa uma quantificação do impacto e apoiar 
os fornecedores com soluções e características mais adaptadas.  

4 

Os resultados indicam que a rota do sucesso reside em cinco lacunas 
essenciais do conhecimento por meio de cinco etapas críticas para alcançar o 
varejo sustentável. Isso implica maximizar economias em oferta/infraestrutura, 
na conversão de valor acrescentado em unidades comercialmente viáveis de 
resposta, manter o cliente feliz, adição direta de renda para a linha de fundo e 
construção de um sistema operacional integrado que melhor utiliza sinergias 
dentro da organização. 

5 

Os resultados constatam que as empresas bem-sucedidas são configurações 
de práticas de gestão que permitem o desenvolvimento de capacidades 
baseadas no conhecimento. Esse documento identifica que as empresas com 
conjunto de atitudes e práticas baseadas no conhecimento são superiores às 
outras, garantindo o sucesso no ambiente competitivo atual. 

6 

Os resultados constatam que as organizações podem ser competitivas, 
adotando práticas que ajudem a compreender melhor os seus recursos internos 
para adequá-los às necessidades do mercado. Portanto, o investimento no 
desenvolvimento de novas tecnologias e a utilização de novos conhecimentos, 
novos métodos de produção ou novas técnicas de gestão e organização do 
trabalho possibilitam realizar uma tarefa melhor do que antes. Primeiramente, 
entender a estruturação, funcionamento, atividades de produção, operações e, 
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especialmente, qual a implicação de cada uma para o resultado final. Isso tudo 
requer métodos, ferramentas e outras tecnologias. 

7 

Este estudo identifica com êxito o impacto positivo do papel da varejista de 
moda fornecendo uma base sólida para os formuladores de políticas para o 
investimento na regulamentação ambiental ou de uma estratégia de incentivo 
para o setor corporativo. A maioria das políticas ambientais anteriores 
referentes aos varejistas, como a regulamentação sobre as emissões de dióxido 
de carbono ou o tratamento dos resíduos, é estratégia um pouco passiva ou de 
natureza defensiva. Em vez disso, os formuladores de políticas podem 
considerar incentivar os retalhistas a executarem estratégias de varejo verdes 
mais ativamente por meio de seu mix de varejo, afetando diretamente 
consciência ecológica dos consumidores. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Os resultados das pesquisas decorrentes da busca na literatura demonstram 

que existem poucas pesquisas que relacionem Gestão do Conhecimento e indústria 

da moda, embora a Gestão do Conhecimento seja um tema de grande relevância. 

Nos artigos 1, 2 e 3, os autores demonstram uma preocupação em relação ao 

mercado fast fashion e como sobreviver nesse mercado atendendo às expectativas 

dos clientes. Propõem soluções por meio de softwares para melhorar a eficácia do 

desenvolvimento de novos produtos de forma rápida e assertiva. 

Os artigos 4, 5, 6 e 7 fazem referência ou apresentam relevâncias sobre o 

mercado varejista, internacionalização da marca e práticas de Gestão do 

Conhecimento, sendo que estas têm atraído a atenção de estudiosos e empresas 

em aplicações para compreender os seus recursos internos e adequá-los às 

necessidades do mercado. Nesse sentido, as práticas têm auxiliado as organizações 

a realizarem suas operações de forma eficiente por meio da utilização de novos 

conhecimentos, novos métodos de produção, novas técnicas de gestão e 

organização do trabalho.  

Os resultados desses artigos convergem no sentido de que empresas bem-

sucedidas são configurações de práticas de gestão por meio de ações que permitem 

o desenvolvimento de capacidades baseadas no conhecimento.  

Embora existam estudos que tratam da Gestão do Conhecimento e da 

indústria da moda, nenhum contempla a Gestão do Conhecimento sob o recorte 

proposto nesta dissertação, ou seja, propor ações, pautadas no método projetual de 

Montemezzo (2003) e no ciclo de Meyer e Zack (1996), para apoiar os designers no 

desenvolvimento de produtos de moda com enfoque nos clientes. 
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4.3 CONTEXTO DA PESQUISA  

 

O contexto regional em que se insere a presente pesquisa demonstra as 

potencialidades econômicas pautadas pelo desenvolvimento do setor industrial no 

município de Maringá. O município possui 403.063 habitantes, segundo o censo do 

IBGE de 2016, e uma área de 487,052 km2.  

A economia maringaense é fundamentada na agricultura, na pecuária, na 

atividade comercial, nos setores agroindustrial, de confecções, educação e de 

saúde. Segundo dados da Prefeitura de Maringá (SEMA, 2016), estão relacionados 

à atividade da moda 70 lavanderias e tinturarias, 471 ateliers de costura, 468 

serviços de costura industrial e facção, 73 estamparias, 1.469 indústrias de 

confecções, 76 indústrias de artigos de couro, 40 indústrias de colchões e 

travesseiros, e 25 indústrias de estamparias de etiquetas.  

Maringá é considerada um polo do vestuário, com cinco shoppings de 

atacado do vestuário, destaque na economia regional, estadual e nacional. Assim, o 

setor industrial, especialmente, se considerada a indústria da moda, representa no 

cenário do município uma importante fonte de dinamismo e de desenvolvimento.  

A pesquisa foi realizada em três indústrias da moda de diferentes segmentos. 

Os nomes das indústrias foram omitidos por motivo de sigilo de informações e, para 

tanto, foram nomeadas como: Indústria 1, Indústria 2 e Indústria 3.  

A seleção das indústrias citadas levou em consideração, como condição 

fundamental para o prosseguimento do estudo, os seguintes critérios: 

a) indústrias localizadas, geograficamente, na sede do município de 

Maringá, estado do Paraná, e vinculadas ao Sindivest; 

b) indústrias inseridas no segmento do vestuário da moda no mercado 

nacional e tempo de atuação superior a vinte anos; 

c) indústrias detentoras de marca própria e que possuem setor de 

desenvolvimento de produtos em sua estrutura organizacional;  

d) indústrias que vendem seus produtos com vendas programadas por meio 

de representantes comerciais, lojas próprias e e-commerce. 

No Quadro 5, são apresentadas as características das indústrias 

selecionadas. 

 

Quadro 5 – Características das indústrias 1, 2 e 3. 
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Indústria 
Tempo 

de 
atuação 

Porte Abrangência Vendas 
Segmento 
Principal 

Marca 
Própria 

Indústria 
1 

35 anos Grande 
Nacional e 

internacional 

Lojas próprias, 
representantes 
e E-commerce 

Lingerie 
Pijamas 
Woman 

Man 

Marca 1 
Marca 2 
Marca 3 
Marca 4 

Indústria 
2 

30 anos Grande 
Nacional e 

internacional 

Lojas próprias, 
representantes 
e E-commerce 

Lingerie 
Fitness 
Praia 

Marca 1 
Marca 2 
Marca 3 

Indústria 
3 

25 anos Grande Nacional 
Lojas próprias, 
representantes 
e e-commerce 

Gestante Marca 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta dos dados, os quais deram suporte e direcionamento para a 

presente pesquisa, foi utilizada a entrevista, que se trata “(...) de uma técnica de 

pesquisa para coleta de informações, dados e evidências, cujo objetivo básico é 

entender e compreender o significado que entrevistados atribuem a questões e 

situações”. (MARTINS; THEÓPHILO, 2007, p. 86). 

A opção em realizar entrevistas deve-se ao fato de se buscar obter fielmente 

os dados necessários para uma posterior análise dos mesmos, sendo esses 

confrontados com a revisão de literatura dos temas pertinentes, consistindo também 

em um processo de codificação e interpretação sobre as informações contidas nos 

documentos coletados. (BAUER; GASKELL, 2008).  

Nesta pesquisa, as entrevistas foram semiestruturadas em um roteiro 

predefinido, fazendo referência ao ciclo de Meyer e Zack (1996) (Apêndice A), 

elaboradas de maneira a possibilitar questionamentos básicos, como também para 

permitir questionamentos subsequentes que surgiam à medida que o entrevistado 

respondia. Consideram-se, especificamente, como unidades de pesquisa, as três 

indústrias envolvidas na investigação (Indústria 1, Indústria 2 e Indústria 3) e como 

sujeitos da pesquisa os gestores, designers de moda e vendedores.  

As entrevistas foram realizadas nas seguintes datas: “Indústria 1”, em 20 de 

agosto de 2016; “Indústria 2”, em 15 setembro de 2016; “Indústria 3”, em 06 de 

dezembro 2016. Por meio do Quadro 6, pode-se verificar o perfil dos entrevistados 

das indústrias 1, 2 e 3, respectivamente. 
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Quadro 6 – Identificação dos sujeitos da pesquisa da Indústria 1, 2 e 3. 

Entrevistados Cargo na Indústria Formação acadêmica 

Indústria 1 

Gestor Não possui graduação 

Designer de Moda 
Graduação em Design de Moda 

Especialização em Visual Merchandising 

Representante Comercial 
Graduação em Publicidade e Propaganda 

Especialização em Marketing 

Indústria 2 

Gestor Graduação em Administração 

Designer de Moda 
Graduação em Design de Moda 

Especialização em Comunicação de Moda 

Representante Comercial Não possui graduação 

Indústria 3 

Gestor 
Graduação em Administração 

Especialização em Gerenciamento de 
Projetos 

Designer de Moda 
Graduação em Design de Moda 

Especialização em Comunicação de Moda 

Representante Comercial 
Ciências Contábeis 

Especialização em Gestão Comercial Varejo  
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

As entrevistas semiestruturadas realizadas pessoalmente foram previamente 

agendadas por telefone. Para a realização das entrevistas, utilizou-se um gravador 

de voz, devidamente autorizado pelos entrevistados. De acordo com Triviños (1995), 

a entrevista gravada é importante por permitir o registro de todo o conteúdo 

fornecido pelo entrevistado, bem como porque se pode estabelecer um diálogo, 

aperfeiçoando e complementando as ideias por ele expostas. A duração média de 

cada entrevista foi de 30 minutos, todas realizadas dentro das instalações das 

indústrias, respeitando e preservando a identidade dos entrevistados. Em seguida, 

as entrevistas foram transcritas, observando data, hora de início e de término, e 

duração. 
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise de dados consiste em “examinar, categorizar, classificar em 

tabelas, testar ou, do contrário, recombinar as evidências quantitativas e qualitativas 

para tratar as proposições iniciais de um estudo” (YIN, 2005, p. 137). Dessa forma, 

possibilita compreender fenômenos sociais com base em um “processo de estudo, 

construção, investigação e busca que relaciona e confronta informações, fatos, 

dados e evidências, visando à solução de um problema sobre a realidade social”. 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2007, p. 135). 

Para o fim específico desta pesquisa, as respostas obtidas por meio das 

entrevistas foram agrupadas por semelhança e contraste, buscando-se o 

estabelecimento dos pontos comuns e divergentes entre as indústrias selecionadas. 

Logo, os resultados foram expressos por meio de textos explicativos fundamentados 

no referencial teórico acerca do tema estudado. A análise documental serviu como 

fonte simultânea e complementar às entrevistas.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Este capítulo retrata os dados provenientes da análise de conteúdo. 

Inicialmente, apresenta-se a caracterização das indústrias onde as entrevistas foram 

realizadas. Na sequência, o mapeamento da relação entre o método projetual de 

design de moda e as fases do ciclo de Meyer e Zack é exposto, seguido das lacunas 

existentes entre ambos. Por fim, propõem-se ações para o desenvolvimento de 

produtos de moda pautadas no método projetual de design e no ciclo de Meyer e 

Zack. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS 

 

As indústrias que participaram da pesquisa apresentam características 

organizacionais distintas, o que torna relevante a análise e a compreensão de cada 

contexto.  

A primeira indústria pesquisada, Indústria 1, exerce suas atividades na cidade 

de Maringá, é de grande porte e atua no mercado há cerca de 30 anos. Suas 

atividades iniciaram-se com a produção de moda íntima e, com o passar dos anos, a 

gama de produtos expandiu-se. Atualmente, possui cinco marcas próprias, com 

público-alvo diferente e necessidades distintas, permitindo assim que não concorram 

entre si e atendam todos os públicos. Sua área de abrangência conta com mais de 

100 profissionais de vendas, 22 lojas próprias e representantes comerciais em todo 

o País. Atualmente, com a internacionalização de seus produtos, conta com clientes 

em diversos países da América do Sul, América do Norte, Europa, Oceania, Ásia, 

África e Oriente Médio.  

Essa indústria obteve um crescimento econômico mesmo na atmosfera atual 

de crise nacional e mudanças generalizadas no mercado. No período de 2008 a 

2010, obteve um aumento expressivo superior a 100% e, nos últimos dois anos, um 

crescimento em mais de 35%, concentrando suas forças em tecnologia, criatividade 

e forma de vender para encantar seu público. Esse crescimento econômico faz com 

que a empresa procure querer entender como garantir o sucesso de suas coleções. 
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A Indústria 2 está localizada em Maringá e iniciou suas atividades em 1983, é 

de grande porte, contando com 700 funcionários diretos e indiretos. A produção é 

comercializada em território nacional e internacional por meio de lojas, 

representantes comerciais e e-commerce. Atualmente, possui duas marcas próprias, 

moda praia e moda fitness, líder de mercado nesses segmentos, com público-alvo 

diferente e necessidades distintas, permitindo assim que não concorram entre si. 

Sua área de abrangência conta com mais de 70 profissionais de vendas, 10 lojas 

próprias e representantes comerciais em todo o país, e com clientes em diversos 

países da América do Sul, América do Norte, Europa, Oceania, Ásia, África e 

Oriente Médio. A Indústria concentra suas forças em tecidos tecnológicos, 

criatividade e modelagem com vistas a se conectar ao público-alvo e garantir o 

sucesso de suas coleções. 

A Indústria 3 exerce suas atividades na cidade de Maringá, é de grande porte 

e atua no mercado há 25 anos. Suas atividades iniciaram-se com a produção de 

moda gestante e, com o passar dos anos, a gama de produtos expandiu-se. 

Atualmente, possui quatro marcas próprias, com público-alvo diferente, dentre eles, 

gestante, plus size e woman, permitindo assim que não concorram entre si e 

atendam públicos variados. Sua área de abrangência conta com mais de 50 

profissionais de vendas, três lojas próprias, representantes comerciais e e-

commerce que atendem somente o território nacional, sendo que seus produtos 

estão atualmente presentes em centenas de pontos de vendas no Brasil. A indústria 

concentra suas forças em tecnologia, criatividade e modelagem para se conectar ao 

público-alvo e ganhar vantagem competitiva.  

 

 

5.2. RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

Os resultados de uma pesquisa representam a análise e a comparação dos 

dados obtidos na investigação de uma realidade específica (Gil 2007). Nesse 

sentido, a investigação do problema pesquisado no estudo de caso ora proposto, 

com base na análise das entrevistas realizadas com os gestores, designers e 

vendedores, objetivou a construção dos resultados apresentados a seguir. 
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5.2.1. Dados de vendas de coleções anteriores 

 

A primeira questão da entrevista realizada com as indústrias busca entender 

a preocupação em fornecer dados de vendas da coleção anterior aos designers. 

Com base nas respostas dos entrevistados, percebe-se que na Indústria 1 existe 

uma real preocupação para que os dados de vendas sejam repassados para os 

designers. O gestor explicou que, após o encerramento das vendas, os designers 

têm acesso a esses dados por meio de relatórios de vendas e o primeiro contato 

ocorre por meio de uma reunião entre o responsável pelo setor comercial e a equipe 

de designers. Após essa reunião, os relatórios ficam disponíveis em um banco de 

dados para acesso sempre que os designers sentirem necessidade. O designer 

citou a importância de estar atento aos dados de vendas para ter conhecimento da 

aceitação dos produtos no mercado, servindo como lição para os próximos 

lançamentos. O vendedor afirmou que os designers devem ter atenção redobrada 

aos dados desses relatórios porque muitos produtos ou cores, que não tiveram 

aceitação de mercado em coleções anteriores, retornam na coleção seguinte, 

obtendo insucesso nas vendas.  

Na Indústria 2 houve convergência em relação às respostas dos entrevistados 

quanto à preocupação no repasse de dados aos designers. O gestor explicou que 

há cinco anos o setor comercial foi autorizado a liberar o acesso aos dados para os 

designers durante todo o período de vendas da coleção. Isso ocorreu porque os 

vendedores sempre questionavam o porquê dos designers estarem desenvolvendo 

produtos parecidos com os que não haviam sido vendidos na coleção anterior. 

Portanto, segundo o gestor, “(...) esta foi a melhor alternativa para que os designers 

se mantivessem informados o tempo todo (...)”. O designer considerou que o acesso 

aos dados de vendas tem ajudado a perceber quando um produto está vendendo ou 

não, já que um determinado produto pode ter grande saída ao ser lançado e ter um 

declínio nas vendas em seguida. O vendedor apontou que “(...) isso acontece por 

vários fatores, como os clientes cansarem da tendência, modelagem inadequada, 

concorrentes com produtos parecidos e preços menores, dentre outros”. O vendedor 

acrescentou que atua como representante comercial na empresa há dez anos e a 

partir do momento em que os gestores optaram por compartilhar os dados de 

vendas com os designers, os produtos têm obtido mais sucesso em vendas. 
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Na Indústria 3 o gestor relatou: “(...) nós consideramos importante que os 

designers saibam como foram as vendas, ao final da coleção nós mostramos o 

relatório da saída de produtos para eles”. O designer, por sua vez, considerou que 

ter acesso ao relatório de vendas só ao final da coleção seria adequado, “(...) porque 

quando é mostrado já estamos quase finalizando a coleção que será lançada”. O 

vendedor apontou que “(...) a indústria precisa do relatório de vendas durante o 

período de vendas para que os designers tenham conhecimento do que vende e do 

que não vende”. 

Observa-se, então, a preocupação das três indústrias em repassar os dados 

das coleções anteriores aos designers, mas, com base nas repostas dos 

entrevistados, observa-se que as Indústrias 1 e 3 repassam os dados de vendas 

somente ao final da coleção, em contrapartida, a Indústria 2 libera os dados aos 

designers durante todo o período de vendas, mantendo-os informados o tempo todo. 

Portanto, a participação dos designers nas ações da etapa de planejamento e a 

abertura dos dados durante todo o período de vendas é de extrema importância 

para que possam desenvolver produtos que tenham aceitação de mercado. 

 

 

5.2.2 Informações sobre as impressões dos clientes 

 

A segunda questão trata sobre como os designers obtêm informações 

pertinentes às impressões dos clientes em relação aos novos produtos. Na Indústria 

1 o gestor afirmou que a empresa utiliza os dados obtidos por meio de um 

questionário que é aplicado após o encerramento das vendas. A função desse 

instrumento é coletar os dados referentes à percepção dos vendedores em relação 

aos produtos vendidos. Esse mesmo questionário (Anexo A) é composto por 16 

perguntas que investigam desde detalhes técnicos e percepções até apontamentos 

pessoais para as futuras coleções. O designer mencionou que o setor comercial 

sempre os posiciona com as considerações dos vendedores realizadas por telefone. 

O vendedor afirmou que “(...) estas considerações são difíceis de escrever em e-

mail porque são detalhes muito específicos que precisam ser comunicados 

verbalmente”. 

Na Indústria 2 o gestor informou que a abertura dos dados das vendas serve 

como parâmetro para entender as percepções dos clientes. O designer mencionou 



 
 

64 
 

que a coordenadora de estilo, cargo esse responsável por direcionar a equipe de 

designers, tem contato direto com os vendedores mais expressivos em vendas e 

assim obtém informações acerca dos produtos por telefone. O vendedor mencionou 

que sempre envia informações para o setor comercial e para a coordenadora de 

estilo por e-mail e telefone. 

Na Indústria 3 o gestor afirmou: “(...) eu passo nas lojas diariamente e 

acompanho momentos de vendas para ver a reação dos clientes, quando eu chego 

na indústria já vou na equipe de designers dizer o que os clientes estão achando 

dos produtos”. O designer afirmou que, eventualmente, as vendedoras das lojas e 

os representantes comerciais telefonam para o setor comercial informando como os 

clientes estão percebendo os produtos. Por sua vez, o vendedor afirmou que “(...) 

quando percebo que um produto está sendo recusado eu ligo para o setor comercial 

e aviso que os clientes não estão gostando”.  

Observa-se que para manter os designers informados sobre as impressões 

dos clientes em relação aos produtos, cada indústria possui as suas próprias ações. 

A Indústria 1 aplica um questionário para a equipe de vendas ao encerramento da 

coleção, a Indústria 2 mantém os dados abertos durante todo o período de vendas 

para que os designers tenham acesso, além da coordenadora de estilo manter 

contato direto com os vendedores mais expressivos. Por fim, o gestor na Indústria 3 

acompanha presencialmente alguns momentos de vendas observando a reação dos 

clientes para repassá-las aos designers. Nota-se que as três indústrias possuem 

ações interessantes, portanto, o ideal seria a implantação de todas as ações citadas 

em uma mesma indústria, obtendo maior número de subsídios de informação, 

garantindo assim maior veracidade acerca das impressões dos clientes em relação 

aos produtos. 

 

 

5.2.3 Geração de informações das preferências dos clientes 

 

A terceira questão da entrevista procura compreender qual ação gera o maior 

número de informações acerca das preferências dos clientes em relação aos 

produtos. Na Indústria 1 o gestor mencionou que “(...) contra dados não há 

argumentos, portanto, os relatórios são a forma mais eficiente para entender as 

preferências dos clientes a partir das vendas efetuadas”. O vendedor concordou 
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com o gestor, mas afirmou que “(...) estes relatórios devem ser alinhados com as 

informações dos vendedores para entender, por exemplo, porque determinada 

referência não vendeu com base nas informações que nós escutamos dos clientes 

ao vender”. O designer considerou que não adianta somente saber que determinada 

referência não vendeu, mas sim quais motivos levaram a esse fato, os quais podem 

estar relacionados a diversas variáveis, como preço, cor, modelagem, estampa, 

dentre outras.  

Na Indústria 2 o gestor considerou que os relatórios de vendas passam 

informações dos produtos por meio de números. O designer acredita que o contato 

da coordenadora de estilo com os vendedores é uma ação que contribui para 

orientar toda a equipe de designers por meio das informações obtidas. O vendedor 

sugeriu a existência de um sistema integrado entre equipe de vendas, designers e 

setor comercial, para organizar as referências e fotos dos produtos e, onde fosse 

possível, descrever as observações dos clientes durante as compras, porque 

determinado cliente pode ter gostado da modelagem, mas não da estampa ou vice e 

versa. O designer, tendo acesso livre a esse sistema, poderia acompanhar o 

feedback de cada referência da coleção. 

Na Indústria 3 houve convergência em relação às respostas dos 

entrevistados. Assim, o gestor afirmou que “(...) quando eu quero saber sobre as 

preferências dos clientes vou direto aos vendedores”. O designer também acredita 

que os vendedores são detentores de conhecimento acerca das preferências e 

desejos dos clientes. O vendedor também concordou com a afirmação do designer e 

afirmou que “(...) ninguém conhece mais o gosto do meu cliente que eu, porque há 

clientes que eu visito há 10 anos, então eu sei o que ele compra e o que ele não 

compra”. 

Sendo assim, observa-se que para as três indústrias a ação que gera o maior 

número de informações acerca das preferências dos clientes em relação aos 

produtos é o relatório de vendas e o contato com os vendedores. O gestor da 

Indústria 2 considerou importante pensar em ações que possam gerar tais 

informações. Portanto, com base nas respostas dos entrevistados, sugere-se o 

alinhamento de informações dos relatórios de vendas com as informações dos 

vendedores e a implantação de um sistema integrado entre equipe de vendas, 

designers e setor comercial, com o objetivo de contribuir com a sistematização e 
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organização das informações, facilitando o acesso dos designers a informações de 

confiança. 

 

 

5.2.4 Repasse de informações dos vendedores para designers 

 

A quarta questão da entrevista refere-se aos mecanismos utilizados para que 

as informações detidas pela equipe de vendas cheguem aos designers. Na Indústria 

1 o gestor afirmou que alguns vendedores enviam por e-mail ou telefone as 

observações e compartilham fatos relacionados aos produtos para que, 

posteriormente, essas informações sejam compartilhados com os designers. O 

designer afirmou que o setor comercial repassa algumas informações, enviadas 

pelos vendedores, a respeito dos produtos. No entanto o designer considera que 

deveria haver reuniões informais em que fosse possível compartilhar esse 

conhecimento. O vendedor, por sua vez, mencionou que “(...) na correria do dia a 

dia eu deixo de enviar as observações por esquecimento e falta de tempo”, e, 

segundo ele, deveria haver reuniões facilitando a comunicação, contudo, entende 

que como cada vendedor é de um estado do País, torna-se complicado devido à 

distância.  

Na Indústria 2 o gestor afirmou que as informações são repassadas por e-

mail e telefone, e, atualmente, há cerca de um ano, são realizadas reuniões por 

videoconferência. Segundo o vendedor, essa foi a forma encontrada para aproximar 

as pessoas, visto que cada vendedor se encontra em um estado do País diferente. 

O designer mencionou que tanto para os vendedores quanto para ele mesmo, esse 

mecanismo tem se mostrado muito eficiente para o compartilhamento de 

informações dos clientes. 

Na Indústria 3 o gestor afirmou que “(...) alguns vendedores têm a 

preocupação de informar os designers sobre o que os clientes estão achando dos 

produtos e ligam diretamente para a coordenadora de estilo”. O designer acredita 

que deveriam existir mais reuniões para que fosse possível o repasse de 

informações, “(...) porque se não vende a culpa é sempre nossa!”. Por sua vez, o 

vendedor declarou que “(...) com tanta tecnologia, poderíamos fazer reuniões por 

videoconferência”. 
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Observa-se que os mecanismos utilizados para que as informações detidas 

pela equipe de vendas cheguem aos designers nas três indústrias é o uso do e-mail 

e do telefone. Somente na Indústria 3 realizam-se reuniões por videoconferência, 

sendo que tal prática foi estabelecida há cerca de um ano. Portanto, com base nas 

respostas dos entrevistados, sugere-se que sejam realizadas reuniões formais e 

informais com os vendedores, mesmo que estejam em localidades distintas, haja 

vista que, na atualidade, as tecnologias disponíveis superam essa limitação 

geográfica. 

 

 

5.2.5. Integração entre equipe de vendas e designers 

 

A quinta questão da entrevista diz respeito à forma de integração entre a 

equipe de vendas e os designers. Na Indústria 1, as respostas convergem entre o 

gestor e o vendedor, os quais afirmaram que a forma de integração acontece por 

meio das convenções de vendas, que são realizadas com o intuito de apresentar a 

nova coleção. Segundo o designer, dentre as indústrias em que já atuou, a Indústria 

1 é a que tem maior preocupação com a integração de sua equipe. Uma das 

estratégias utilizadas para tal consiste na participação dos vendedores mais 

expressivos nas provas de roupas para aprovação final da coleção. 

Na Indústria 2, gestor, designer e vendedor afirmaram que a integração 

acontece apenas na realização da convenção, que é um momento em que a coleção 

já está pronta e será apresentada para a equipe de vendas com o intuito de 

“encantá-los”. Nesse momento, segundo o designer, não existe a possibilidade de 

melhorias nos produtos, pois a coleção está finalizada. 

Na Indústria 3, o gestor afirmou que “(...) essa integração acontece nas 

convenções e feiras de lançamento de produtos”. As respostas dos designers e 

vendedores convergem, pois ambos concordam que essa integração ocorre apenas 

em tal convenção, contudo, ressaltam que deveriam existir mais momentos para a 

troca de informação entre eles. 

Observa-se que a forma de integração entre equipe de vendas e designers 

nas três indústrias ocorre por meio da convenção de vendas. A Indústria 1, além da 

convenção, utiliza como estratégia a participação dos vendedores mais expressivos 

nas provas de roupas para aprovação final da coleção. Portanto, sugere-se, além da 
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participação dos vendedores na prova final da coleção e a presença em algumas 

ações das etapas de desenvolvimento de produtos, tais como síntese do universo 

consumidor, seleção das melhores alternativas, testes ergonômicos e de 

usabilidade, e avalições técnicas e comerciais apuradas. Isso pode contribuir com a 

integração e auxiliar os designers no desenvolvimento efetivo dos produtos com 

enfoque nos clientes. 

 

 

5.2.6 Informações dos produtos derivadas da equipe de vendas 

 

A sexta questão da entrevista está relacionada à estratégia utilizada para 

organizar as informações dos produtos oriundas dos diversos vendedores 

espalhados pelo País e daqueles que atuam diretamente nas lojas próprias da 

empresa. Na Indústria 1, o gestor afirmou que “(...) infelizmente não existe 

organização dessas informações aqui na indústria, mas vou pensar a respeito”. Já o 

designer e o vendedor não souberam responder a essa questão. Na Indústria 2, 

todos os entrevistados foram convergentes em afirmar a não existência de 

organização de informações dos produtos oriundas da equipe de vendas. Na 

Indústria 3, o gestor afirmou que “(...) a junção das informações enviadas por todos 

os vendedores, não temos”. O designer alegou que “(...) as informações deveriam 

ser agrupadas e repassadas para a gente, porque do jeito que as informações 

chegam acabam não colaborando”. Por fim, o vendedor mencionou que “(...) as 

informações não são agrupadas, mas deveriam”. 

Observa-se que nas três indústrias não existem estratégias para organizar as 

informações dos produtos oriundas dos diversos vendedores, tanto daqueles que 

atuam em distintas localidades do país como dos que que trabalham diretamente 

nas lojas próprias da indústria. Portanto, sugere-se a sistematização das 

informações por meio do seu agrupamento para que não cheguem ao designer de 

forma fragmentada, mas sim sistematizada, o que permitirá que possam contribuir 

para o desenvolvimento dos produtos. 
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5.2.7 Participação da equipe de vendas no processo de desenvolvimento de 

produtos 

 

A sétima questão da entrevista busca compreender a importância da 

participação da equipe de vendas durante o processo de desenvolvimento de 

produtos. Na Indústria 1, o gestor acredita que o conhecimento detido pelos 

vendedores é difícil de ser formalizado, mas de extrema importância para o 

processo de desenvolvimento de produtos. Devido a esse fator, os vendedores 

participam das provas antes da aprovação final da coleção. O designer afirmou que 

“(...) a participação da equipe de vendas durante a aprovação final da coleção pode 

limitar um pouco o possível lançamento de peças mais conceituais que seriam 

importantes para a imagem da marca”, mas entende a importância da participação 

da equipe de vendas. O vendedor enfatizou a importância da participação durante o 

desenvolvimento do produto e afirmou que “(...) muitos vendedores falam baseados 

em um único cliente, e que muitas falas devem ser filtradas”.  

Na Indústria 2, o gestor e o designer acreditam que a participação da equipe 

de vendas no processo de desenvolvimento pode contribuir para que sejam 

lançados produtos com maior consonância às preferências dos clientes. O vendedor 

complementou afirmando que “(...) muitas vezes, o detalhe parece pequeno, por 

exemplo, deixar a alça de uma blusa um pouco mais larga, coisa de 2 cm, mas que, 

por conhecer os clientes, sei que vai fazer diferença nas vendas, e como este 

exemplo tem muitos outros que só participando da aprovação das peças para 

lembrar”. 

Na Indústria 3, os entrevistados afirmaram de forma convergente que a 

participação da equipe de vendas pode ser uma forma de facilitar a integração e 

contribuir com o desenvolvimento de um produto com acurácia em relação às 

expectativas dos clientes. O designer complementou relatando que “(...) os 

vendedores conhecem detalhes específicos como cores e modelagens que os 

clientes gostam e com eles participando das provas poderíamos evitar alguns erros”. 

Observa-se a convergência nas respostas dos entrevistados nas três 

indústrias ao afirmarem que consideram importante a participação da equipe de 

vendas durante o processo de desenvolvimento de produtos. Contudo, apesar de 

considerarem importante, pode-se verificar, conforme apresentado no item 5.2.5, 

relativo à integração entre equipe de vendas e designers, que apenas na Indústria 1 
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ocorre à participação dos vendedores mais expressivos nas provas de roupas. Além 

disso, isso é realizado somente na aprovação final da coleção. Portanto, é notável 

que a participação dos vendedores em algumas das ações nas etapas do método de 

Montemezzo pode contribuir com o desenvolvimento de produtos e, 

consequentemente, com uma aceitação mais precisa em relação às expectativas 

dos clientes. 

 

 

5.2.8. Agrupamento e armazenamento de informações 

 

A oitava questão da entrevista trata da existência de um profissional focado 

em agrupar as informações importantes acerca dos produtos, tais como feedback 

dos clientes e representantes comerciais, análise das redes sociais, dentre outros, e 

ainda a existência de algum tipo de armazenamento dessas informações. A Indústria 

1, segundo o gestor, conta com um profissional que trabalha monitorando os 

comentários nas redes sociais e repassando as impressões dos clientes para o setor 

comercial, que, por sua vez, repassa aos designers. O designer afirmou que as 

informações chegam até ele de forma pulverizada, isto é, em um dia falam das 

informações oriundas das redes sociais, no outro do feedback, da equipe de vendas, 

e muitas vezes essas informações divergem. O vendedor sugeriu que as 

informações deveriam ser mensuradas por repetição para não confundir os 

designers.  

Na Indústria 2, o gestor afirmou que existe um profissional que cuida das 

redes sociais e repassa as impressões dos clientes aos designers. Porém, não 

existem ações que permitam a análise dessas informações para que sirvam como 

base para a tomada de decisão no desenvolvimento dos novos produtos. Apesar 

disso, o gestor considerou que a interação nas redes sociais ainda é muito baixa. O 

designer afirmou que precisa haver maior consistência no repasse dessas 

informações, pois da forma como é realizada pode gerar conflitos. O vendedor 

acredita que antes de repassar as informações aos designers, essas deveriam ser 

analisadas para não limitar a criatividade dos designers com informações que não 

são adequadas. 

Na Indústria 3, o gestor afirmou que existe um profissional que cuida das 

redes sociais, mas não há preocupação em repassar essas informações nem em 
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agrupá-las para análise com vistas a entender de forma consistente sobre as 

preferências dos clientes, e considerou que irá pensar a respeito de ações para 

acompanhar e agrupar esses comentários, porque as redes sociais “(...) têm muita 

interação e seguidores”. O designer afirmou que “(...) as informações das redes 

sociais não chegam até nós a não ser quando estamos olhando a página da marca”. 

O vendedor acredita que “(...) as redes sociais são importantes, mas as nossas 

informações, que temos contato direto com o cliente, são mais verdadeiras”. 

Assim, observa-se que em nenhuma das indústrias existem ações voltadas 

para o agrupamento das informações relativas aos comentários que mais se 

repetem nas redes sociais. A ausência de agrupamento de informações presentes 

nas redes sociais também pode ser observada com o feedback dos clientes e 

representantes comerciais. Comprova-se, assim, a inexistência do agrupamento, 

triagem e análise das informações emitidas pelos clientes e representantes 

comerciais em relação aos produtos elaborados pelas indústrias. Portanto, a 

contratação de um profissional para agrupar e tratar essas informações poderia 

aprimorar o entendimento do designer com relação às expectativas dos clientes.  

 

 

5.2.9 Ações para melhorar a acurácia dos produtos com relação às 

expectativas dos clientes 

 

A nona questão da entrevista diz respeito a quais ações poderiam ser 

implantadas para que os designers tivessem maior acurácia no desenvolvimento dos 

novos produtos. Assim, na Indústria 1, a sugestão do gestor é de que os designers 

necessitam de “(...) um pouco de vivência na estrada, visitando os clientes 

juntamente com a equipe de vendas, para que tenham maior conexão com as 

preferências dos clientes e conhecimento da realidade dos lojistas”, mas também 

não esconde o medo de trazê-los para a realidade do mercado e então começarem 

a criar produtos sem potencial criativo. O designer acredita que a participação dos 

vendedores em algumas etapas do desenvolvimento poderia colaborar na acurácia 

dos produtos com relação às expectativas dos clientes. O vendedor concordou, 

afirmando que a participação da equipe de vendas na aprovação das coleções antes 

do lançamento poderia diminuir a quantidade de produtos sem conexão com as 

preferências dos clientes.  
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Na Indústria 2, a sugestão para implantação das ações é do vendedor, que 

mencionou a necessidade de haver um checklist dos produtos que não podem faltar 

em nenhuma coleção, pois, segundo ele, “(...) é um absurdo que produtos que são 

sucesso em vendas há muitos anos e os clientes já são acostumados a comprar 

sejam retirados, e muitas vezes o designer não tem conhecimento desse fato”.  

Na Indústria 3, a sugestão é do gestor, o qual acredita que as informações 

acerca dos produtos, geradas por vendedores e pelas redes sociais, deveriam ser 

sistematizadas, agrupadas e analisadas, servindo como informação útil e confiável 

para os designers.  

Observa-se que sobre as ações que poderiam ser implantadas para que os 

designers tivessem maior acurácia no desenvolvimento dos novos produtos 

relacionados às expectativas dos clientes, a Indústria 1 sugere que os designers 

conheçam a realidade dos clientes. Para viabilizar essa ação, seria preciso que cada 

designer acompanhasse o representante em locais e períodos diferentes e, ainda, 

por um tempo determinado, para não desfalcar a equipe. A Indústria 2 sugere um 

checklist dos produtos que não podem faltar nas coleções e, por fim, a Indústria 3 

sugere a sistematização das informações provenientes dos vendedores e das redes 

sociais. Finalmente, nota-se que o ideal seria a implantação de todas essas ações 

citadas nas indústrias com vistas a melhorar o entendimento das expectativas dos 

clientes com relação aos produtos. 

 

 

5.2.10 Ações para a construção do conhecimento 

 

A décima questão da entrevista está relacionada a conhecer se as ações 

desempenhadas pela indústria contribuem para a construção do conhecimento do 

designer e se ampliam seu conhecimento sobre as preferências dos clientes e 

realidade do mercado. Na Indústria 1, os entrevistados foram convergentes ao 

afirmarem que o repasse de informações gera produtos que atendem às 

expectativas dos clientes. O designer garante que as ações desempenhadas 

atualmente têm contribuído com a aceitação dos produtos, mas, se as informações 

fossem mais consistentes, poderiam melhorar ainda mais a acurácia dos produtos 

relacionados às preferências dos clientes. O gestor pontuou que cada ação foi 

sendo implantada e aperfeiçoada de acordo com a necessidade da indústria.  
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Na Indústria 2, observa-se uma convergência nas respostas dos 

entrevistados, os quais afirmam que o repasse de informações ao designer amplia o 

conhecimento e gera produtos com enfoque nos clientes. O vendedor destacou a 

importância da sensibilidade dos designers no desenvolvimento de produtos, 

ressaltando que quanto mais conhecimento se tem dos clientes, consequentemente, 

a empresa obterá aumento em suas vendas e maiores lucros. 

Na Indústria 3, os entrevistados concordam que o repasse de informações ao 

designer amplia o conhecimento e gera produtos voltados aos clientes. O gestor 

afirmou que “(...) neste momento de crise vai se preocupar em criar ações para que 

os designers tenham informações para desenvolver novos produtos”. 

Observa-se a convergência nas respostas dos entrevistados nas três 

indústrias ao afirmarem que consideram que as ações executadas atualmente pela 

indústria contribuem para a construção do conhecimento do designer e, ainda, 

ampliam o conhecimento sobre as preferências dos clientes e realidade do mercado. 

Por fim, observa-se que as três indústrias se preocupam em repassar aos designers 

as informações relativas à impressão que os clientes têm dos seus produtos. 

Entretanto, a combinação das ações citadas por todas as indústrias, como: livre 

acesso aos dados de vendas, contato direto entre equipe de vendas e designers, 

visita dos designers às lojas da marca, questionários aplicados à equipe de vendas 

ao final das coleções dentre outras, contribui com a proposta de ações para o 

desenvolvimento de produtos de moda, pautada no método projetual de design 

proposto por Montemezzo e no ciclo de Meyer e Zack. 

 

 

5.3 A RELAÇÃO ENTRE O MÉTODO PROJETUAL DE DESIGN DE MODA E AS 

FASES DO CICLO DE MEYER E ZACK 

 

O desenvolvimento de produtos de design de moda é realizado por meio das 

etapas que compõem um método projetual. Por sua vez, Nichelle (2011) evidencia a 

Gestão do Conhecimento como uma tendência que abrange o conhecimento como 

processo. Nesse contexto, é possível estabelecer inter-relações entre o método 

projetual de design proposto por Montemezzo e às fases do ciclo da Gestão do 

Conhecimento. 
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De acordo com Dalkir (2011), as etapas do ciclo da Gestão do Conhecimento 

são construídas de forma padronizada e com base na transparência, considerando 

que todo conhecimento ativo encontra-se nas pessoas e não nas organizações em 

si. Assim, tendo em vista que na indústria da moda todo o conhecimento está no 

capital humano e, ainda, que esse conhecimento deve ser compartilhado de forma 

explícita e eficaz, realizou-se o mapeamento da aderência do método de 

Montemezzo com as fases do ciclo de Meyer e Zack. 

De acordo com o método de Montemezzo (2003), o design de moda pode ser 

definido como um método de projeto que consiste em seis etapas sistemáticas 

identificadas pelas siglas: (P) Planejamento, (E) Especificação do projeto, (D) 

Delimitação conceitual, (G) Geração de alternativas, (A) Avaliação e elaboração e 

(R) Realização, conforme apresentado na Figura 10 do item 3.2.2 desta pesquisa. 

Por sua vez, o ciclo de Meyer e Zack, conforme apresentado na Figura 3 

apresentado no item 2.3 desta pesquisa, compreende cinco fases: aquisição de 

dados e informações, refinamento, armazenagem, distribuição e apresentação.  

A partir dos dados obtidos nas indústrias da moda, foi possível identificar a 

relação entre as etapas e as ações do método de Montemezzo e as etapas do ciclo 

de Meyer e Zack, representada no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Relação das ações do método projetual de design de moda e as fases do ciclo 

de Meyer e Zack. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

A etapa de planejamento, segundo Montemezzo (2003), é composta por 

cinco ações: (P.A) percepção de mercado e descoberta de oportunidades; (P.B) 

análises/expectativas e histórico comercial da empresa; (P.C) ideias para 

produto/identificação do problema de design; (P.D) definição de estratégias de 
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marketing; desenvolvimento, produção, distribuição e vendas; (P.E) definição de 

cronograma. Todas essas ações fazem referência ao contexto do mercado, histórico 

da empresa e à proposta para novos produtos ou coleções, e apesar do designer 

não realizar essas ações, a sua participação é muito importante para que inicie seu 

trabalho com informações de qualidade e tenha um maior direcionamento ao iniciar 

o processo de desenvolvimento do produto.  

As ações (P.A), (P.B), (P.C) e (P.D) podem ser associadas à primeira fase do 

ciclo de Meyer e Zack, a de aquisição de dados ou informações, que representa um 

ponto de partida para toda a atividade projetual de design. A ação (P.E) pode ser 

associada a duas fases do ciclo: i) refinamento, em que são filtradas as informações 

desnecessárias para a definição do cronograma, e ii) armazenamento/recuperação, 

porque o cronograma é um documento que será armazenado de forma física ou 

digital para possíveis consultas. Tal cronograma é seguido pelos designers durante 

todo processo de desenvolvimento de produtos.   

A etapa de especificação do projeto, de acordo com Montemezzo (2003), 

consiste em quatro ações: (E.A) análise e identificação do problema (diretrizes); 

(E.B) síntese do universo do consumidor (físico e psicológico); (E.C) pesquisa de 

conteúdo de moda (tendências); (E.D) delimitação do projeto (objetivos). Essas 

ações referem-se à interpretação dos dados coletados com base na análise 

realizada na etapa de planejamento, a fim de delimitar os objetivos do projeto. Elas 

também representam um fator importante para as decisões a serem tomadas no 

decorrer da atividade projetual e fornecem diretrizes para a proposta da coleção com 

finalidades técnicas e estéticas, conforme a exigência do mercado.  

Nessa etapa, as ações de (E.A) e (E.C) estão associadas à primeira fase do 

ciclo de Meyer de Zack, a aquisição, considerada ponto de partida para toda a 

atividade projetual, tendo em vista que, por meio delas, o designer identifica o 

problema de design e inicia a pesquisa de tendências de moda da estação.  

As ações (E.B) e (E.D) podem ser associadas à segunda fase do ciclo de 

Meyer de Zack, o refinamento. Tais ações fazem a síntese do “universo” do 

consumidor e, por isso, delimitam o projeto por meio da filtragem e limpeza das 

informações desnecessárias no desenvolvimento dos produtos. Nesse contexto, os 

conhecimentos são selecionados para facilitar o processo criativo. Assim, essa fase 

se faz essencial no ciclo de Meyer e Zack. 
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A etapa de delimitação conceitual compreende as seguintes ações: (D.A) 

geração de conceitos e definição do conceito gerador e (D.B) definição de princípios 

funcionais e de estilo. Essas ações correspondem à constituição de conceitos, tais 

como tema de coleção e definições dos princípios funcionais e de estilo que 

permeiam a coleção (MONTEMEZZO, 2003). A ação (D.A), quando se refere à 

geração de conceitos, está alinhada à primeira fase do ciclo de Meyer de Zack, a 

aquisição, representando o ponto de partida da geração de conceitos que 

direcionaram a coleção. Ainda na ação (D.A), a definição de conceito gerador está 

diretamente associada à fase de refinamento do ciclo de Meyer e Zack, e refere-se à 

interpretação, edição e formatação dos conceitos até então gerados, resultando em 

uma definição que serve como delineamento de visões de projeto.  

A etapa de geração de alternativas de Montemezzo (2003) consiste nas 

ações: (G.A) geração de alternativas de solução do problema (esboços/desenhos, 

estudos de modelos) e (G.B) definições de configuração, materiais e tecnologias. 

Essas ações correspondem à materialização da proposta em forma de cores, 

texturas e elaboração de esboços/modelos. De um modo geral, a ação (G.A) pode 

ser associada a duas fases do ciclo de Meyer e Zack: à aquisição, porque 

simultaneamente ocorre a pesquisa no momento do esboço, e ao refinamento, pois 

as análises e interpretação dos dados e relatórios realizados nas etapas de 

planejamento e delimitação conceitual são usadas o tempo todo como subsídios 

para a geração de alternativas.  

Já a ação (G.B) corresponde à fase de refinamento do ciclo de Meyer e Zack. 

Isso porque as análises e interpretação dos dados e relatórios nas etapas de 

planejamento, delimitação conceitual e especificação do projeto, principalmente na 

ação (EC), servem como embasamento para decisões relativas aos tecidos e 

aviamentos que serão usados nas coleções pelos designers para o desenvolvimento 

de novos produtos, refinando, assim, os conhecimentos já existentes. 

A etapa de avaliação e elaboração, de acordo com Montemezzo (2003), 

compreende as seguintes ações: (A.A) seleção das melhores alternativas; (A.B) 

detalhamento de configuração (desenho técnico); (A.C) desenvolvimento de ficha 

técnica, modelagem e protótipo; (A.D) testes ergonômicos e de usabilidade; (A.E) 

correções/adequações. Essa etapa representa a seleção das melhores alternativas 

e definição das configurações técnicas e ergonômicas da coleção e, ainda, consiste 

em materializar as ideias de projeto e definir as especificações técnicas do produto.  
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Sendo assim, as ações referentes à (A.A) referem-se à escolha dos modelos 

gerados, (A.D) aos testes ergonômicos/usabilidade e (A.E) às 

correções/adequações, que podem ser associadas à fase de refinamento do ciclo de 

Meyer e Zack. Isso porque essas ações compreendem a edição e a formatação dos 

dados, quando são realizados ajustes para que os produtos tenham usabilidade e 

conforto, refinando assim as suas características.  

As ações (A.B) e (A.C) estão diretamente associadas à fase de 

armazenamento/recuperação do ciclo de Meyer e Zack. Assim, tanto o desenho 

técnico quanto a ficha técnica, a modelagem e o protótipo podem ser considerados 

repositórios de conhecimento que podem ser acessados sempre que necessário. 

Normalmente, na indústria da moda, o desenho técnico, a ficha técnica, a 

modelagem e o protótipo estão disponíveis em arquivos armazenados em 

computadores ou fisicamente. Durante o ciclo de vida do produto, o conteúdo do 

repositório é constantemente analisado para alcançar padronização e possíveis 

alterações no processo, buscando melhoria contínua dos produtos. 

A etapa de realização, para Montemezzo (2003), corresponde às seguintes 

ações: (R.A) avaliações técnicas e comerciais apuradas; (R.B) correções e 

adequações; (R.C) graduação da modelagem; (R.D) confecção da ficha técnica 

definitiva e da peça piloto (aprovação técnica e comercial dos produtos); (R.E) 

aquisição de matéria-prima e aviamentos; (R.F) orientação dos setores de produção 

e vendas; (R.G) definição de embalagens e material de divulgação; (R.H) produção; 

e (R.I) lançamento dos produtos. Essa etapa faz referência aos protótipos, 

processos produtivos e à inserção de mercado. 

As ações (R.A), (R.B) e (R.G) podem ser associadas à fase de refinamento 

do ciclo de Meyer e Zack. Essa é a última possibilidade de realizar melhorias antes 

do lançamento dos produtos e/ou coleções no mercado. Esse também é o momento 

de definir quais embalagens e materiais de divulgação serão utilizados.  

As ações (R.C) e (R.D) podem ser associadas a duas fases do ciclo de Meyer 

e Zack, armazenamento/recuperação, porque tanto a graduação dos moldes quanto 

as fichas técnicas são formas de armazenar o conhecimento dos produtos, sejam 

eles fisicamente ou digitalmente, para que posteriormente possam ser acessados 

quando necessário; apresentação, porque serão as versões finais de modelagem 

que serão utilizadas para a fabricação dos produtos e as fichas técnicas finais que 

guiarão todo o processo produtivo. 
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As ações (R.E), (R.H) e (R.I) podem ser associadas à última fase do ciclo de 

Meyer e Zack, a apresentação, que se refere à avaliação das ações anteriores. 

Essas ações correspondem aos produtos e materiais de divulgação definidos, 

restando apenas fazer o pedido do que foi selecionado durante todo o processo de 

desenvolvimento de produtos para a compra de matérias-primas. A produção já 

deve estar preparada com conhecimento dos processos, e o lançamento dos 

produtos deve estar com todas as ações e estratégias de lançamento planejadas. 

A ação (R.F) pode ser associada à fase de distribuição do ciclo de Meyer e 

Zack, em que o conhecimento em relação aos produtos desenvolvidos será 

distribuído para os setores produtivos e de vendas. Para orientação dos setores de 

produção, o conhecimento é distribuído por meio de fichas técnicas ou em arquivos 

armazenados em computadores, para que toda a cadeia produtiva possa ter acesso 

às informações e consiga segui-las. Para orientação do setor de vendas, o 

conhecimento é distribuído por meio de catálogos dos produtos, convenções para a 

equipe de vendas e reuniões; para o lançamento dos produtos, após o produto 

pronto, iniciam-se inúmeras ações que, segundo Treptow (2013), consistem em: 

catálogo de moda, convenção de vendas, feiras de moda, releases de imprensa, 

desfiles, vitrine e internet. Atualmente, as marcas também se deram conta da 

importância do ensino a distância (EaD) e notam-se grandes marcas apresentando 

seus produtos por meio da web no formato de um programa de dicas, abordando 

desde especificações técnicas até formas de uso do produto. 

É importante ressaltar que as inter-relações entre o método de Montemezzo e 

o ciclo de Meyer e Zack revelam algumas ações que se sobrepõem, como: (D.A), 

(G.A), (RC) e (R.D), em que uma única ação do método faz referência a duas fases 

do ciclo. Isso evidencia que essa relação não se dá de forma clara e linear por não 

haver uma ordem lógica sequencial em sua execução. 

Assim, o método projetual de design é percebido como um sistema de 

conhecimento capaz de definir ações que fazem referência à aquisição, refinamento, 

armazenamento e apresentação do conhecimento. O método, alinhado ao ciclo de 

Meyer e Zack, fornece diretrizes para possíveis melhorias em relação à 

transferência do conhecimento de design de produtos para o domínio intelectual de 

alto valor agregado. Assim, a estruturação de um método de projeto aplicado ao 

design de moda, com base na relação estabelecida com o ciclo de Meyer e Zack, 

mostra-se como uma oportunidade para sugerir novas ações, sobretudo 
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considerando a necessidade que os designers têm de informação para o 

desenvolvimento de produtos alinhados às expectativas dos clientes. 

 

 

5.4 LACUNAS ENTRE O MÉTODO PROJETUAL DE DESIGN DE MODA E AS 

FASES DO CICLO DE MEYER E ZACK  

 

Após a realização do mapeamento entre as etapas do método proposto por 

Montemezzo e as fases do ciclo de Meyer e Zack, foi possível identificar as lacunas 

entre ambos. Para facilitar a visualização dessas lacunas, utilizou-se a 

representação da arquitetura dos produtos de informação de Meyer e Zack, 

relacionando-a com as ações do método de Montemezzo, mostrada na Figura 12. 
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Figura 12 – Lacunas entre método projetual de design de moda e as fases do ciclo de 
Meyer e Zack. 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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Ao analisar a Figura 12, observa-se que na fase de aquisição do ciclo de 

Meyer e Zack existem oito ações distribuídas entre quatro etapas do método de 

Montemezzo: (1) percepção de mercado e descoberta de oportunidades; (2) 

análises/expectativas e histórico comercial da empresa; (3) ideias para 

produto/identificação do problema de design; (4) definição de estratégias de 

marketing; (5) desenvolvimento, produção, distribuição e vendas; (6) análise e 

identificação do problema (diretrizes); (7) pesquisa de conteúdo de moda 

(tendências) e (8) geração de alternativas e solução do problema (esboços, 

desenhos, estudo de modelos). Igualmente, observa-se que elas se concentram nas 

quatro etapas iniciais do método de Montemezzo, o que se justifica pelo fato de que, 

ao iniciar o projeto, a busca por informações é maior. Contudo, não se pode 

desconsiderar o fato de que nas etapas seguintes não exista ação para a aquisição 

de dados, que devem ser da mais alta qualidade (MEYER; ZACK, 1996). 

Considerando o percurso para o desenvolvimento de produtos de moda e com base 

nas entrevistas realizadas nas três indústrias, percebe-se a necessidade de ações 

voltadas para a aquisição de conhecimento, sustentadas por práticas de Gestão do 

Conhecimento e que apoiem a fase de aquisição. 

A fase de refinamento é composta por treze ações distribuídas entre todas as 

etapas do método de Montemezzo (2003): (1) definição de cronograma; (2) síntese 

do universo do consumidor (físico e psicológico); (3) delimitação do projeto 

(objetivos); (4) definição do conceito gerador; (5) definição dos princípios funcionais 

de estilo; (6) geração de alternativas e solução do problema (esboços, desenhos, 

estudo de modelos); (7) definições de configuração, materiais e tecnologias; (8) 

seleção das melhores alternativas; (9) testes ergonômicos e de usabilidade, (10) 

correções e adequações, (11) avaliações técnicas e comerciais apuradas; (12) 

correções e adequações; (13) definição de embalagens e materiais de divulgação. 

Para Meyer e Zack (1996), essa fase refere-se à limpeza ou à padronização, em 

que se observam essas 13 ações distribuídas entre todas as etapas. No entanto, a 

partir da análise das entrevistas, percebe-se que os resultados dessas ações podem 

ser potencializados pela inserção de novas ações que apoiem a fase de refinamento 

do ciclo, tais como permitir a participação dos vendedores mais expressivos no 

processo de desenvolvimento de produtos e a contratação de um profissional para 

alinhar e analisar as informações obtidas por meio da equipe de vendas, redes 

sociais e feedback de clientes. 
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A fase de armazenamento/recuperação é composta por cinco ações 

distribuídas entre três etapas do método de Montemezzo (2003), são elas: (1) 

definição de cronograma; (2) detalhamento de configuração (desenho técnico); (3) 

desenvolvimento da ficha técnica, modelagem e protótipo; (4) graduação e 

modelagem; (5) confecção da ficha técnica definitiva e peça piloto (aprovação 

técnica e comercial do produto).   

Assim, observa-se que essas cinco ações para armazenamento/recuperação 

estão concentradas em três etapas do método de Montemezzo, tais como (P), (A) e 

(R), levando em consideração que o método é composto por seis etapas e o 

designer precisa de informações consistentes para o desenvolvimento de produtos, 

torna-se evidente a importância de armazenar as informações das outras três 

etapas, tais como (E), (D) e (G). Portanto sugere-se a inserção de novas ações para 

armazenar as informações obtidas nas reuniões, nas provas de roupas, nos 

comentários de clientes em redes sociais, dentre outras. Por meio do 

armazenamento adequado das informações, estas poderão ser analisadas e 

repassadas para os designers, estando posteriormente disponíveis para consulta 

sempre que necessário.  

A fase de distribuição é composta apenas pela ação de orientação dos 

setores de produção e vendas, e está alinhada à etapa de realização do método de 

Montemezzo (2003). Segundo Meyer e Zack (1996), a distribuição refere-se à forma 

como o produto será entregue ao utilizador final. Considerando a importância da 

fase da distribuição do conhecimento e com base nas entrevistas realizadas nas 

indústrias, percebe-se a falta de ações para que o conhecimento sobre as 

preferências dos clientes seja distribuído para os designers. Assim, essa distribuição 

deve ser apoiada por práticas de Gestão do Conhecimento que favoreçam essa 

fase. 

A fase de apresentação é composta por cinco ações em uma única etapa do 

método de Montemezzo (2003): (1) graduação de modelagem; (2) confecção da 

ficha técnica definitiva e peça piloto (aprovação técnica e comercial do produto); (3) 

aquisição de matéria-prima e aviamentos; (4) produção; (5) lançamento de produtos. 

Justificam-se essas ações fazerem parte apenas da última etapa do método de 

Montemezzo, haja vista que a apresentação é a última fase do ciclo e refere-se à 

avaliação das fases anteriores, verificando se o conteúdo é utilizável, agregando 

valor ao indivíduo. 
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Dessa forma, com base na análise das lacunas entre o método de 

Montemezzo e as fases do ciclo de Meyer e Zack, identifica-se a necessidade de 

incorporar ações ao método projetual de design fazendo referência às fases de 

aquisição, refinamento, armazenamento e apresentação do ciclo de Meyer e Zack, 

considerando a necessidade que os designers têm de informação para o 

desenvolvimento de produtos focados nos clientes. 

 

 

5.5 AÇÕES PROPOSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE 

MODA PAUTADAS NO MÉTODO PROJETUAL DE DESIGN E NO CICLO DE 

MEYER E ZACK 

 

Essa investigação estabeleceu as inter-relações entre o método projetual de 

Montemezzo e as fases do ciclo de Meyer e Zack, visando identificar as 

contribuições desse ciclo para o método. Assim, com base na revisão da literatura, 

nas análises das entrevistas e na identificação das lacunas existentes entre o 

método projetual e o ciclo, e após relacioná-los, detectou-se a importância de 

incorporar ações que apoiem os designers no desenvolvimento de produtos com 

maior acurácia e que estejam relacionados às expectativas dos clientes. 

Para tanto, no que tange ao método projetual de Montemezzo, sugere-se o 

acréscimo de uma etapa denominada de distribuição, que poderia conta com as 

seguintes ações como: coleta de informações no início, meio e fim do período de 

vendas, para o desenvolvimento de produtos com maior acurácia em relação às 

preferências dos clientes. Para Rech (2009), o designer tem a incumbência de 

planejar e participar de todo o processo técnico e criativo relacionado à configuração 

de produtos com enfoque em um mercado específico. O designer passa a ser 

caracterizado por possuir capacidade de captar as informações que revestem o 

problema, propondo soluções criativas que atendam às necessidades do 

consumidor. Nesse contexto, é dada a devida importância ao mercado consumidor, 

portanto, a sugestão de incorporação dessa etapa de distribuição ao método tem o 

objetivo de aproximar os designers dos clientes.    

Desse modo, a Figura 13 apresenta o método de Montemezzo contendo a 

incorporação da etapa distribuição e as sugestões de ações a serem incorporadas 

em cada uma das etapas, relacionando ao ciclo de Meyer e Zack com vistas a 
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apoiar os designers no desenvolvimento de produtos e/ou coleções com maior 

acurácia em relação às preferências dos clientes. 
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Figura 13 – Método projetual para design de moda como base no ciclo de Meyer e Zack 

Fonte: Elaborada pela autora (2017). 
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As subseções seguintes descrevem as ações sugeridas para suprir as 

lacunas existentes em cada fase do ciclo de Meyer e Zack. 

 

 

5.5.1. Aquisição do conhecimento  

 

Para a fase de aquisição do conhecimento, sugerem-se as seguintes ações. 

A primeira refere-se a permitir a participação dos designers nas ações da etapa de 

planejamento. Isso pode ocorrer por meio de reuniões formais e informais entre o 

setor comercial, marketing e designers, para que esses atores conheçam as 

expectativas, estratégias de marketing e canais de distribuição dos produtos. Essa 

participação tem também a finalidade de repassar os dados da coleção anterior 

relativos à aceitação dos produtos, mantendo os designers informados. 

A segunda ação é permitir o livre acesso dos designers aos dados de vendas, 

para que possam consultar as referências dos produtos sempre que sentirem 

necessidade e tirar dúvidas antes de desenvolverem produtos parecidos com outros 

que não obtiveram êxito nas vendas.  

A terceira ação é integrar equipe de vendas e designers, por meio do uso de 

um sistema integrado de informação, ou seja, um sistema organizado que contenha 

as referências e fotos dos produtos e possibilite ao vendedor registrar as 

observações dos clientes durante as vendas, propiciando assim ao designer 

acompanhar o feedback de cada referência da coleção. 

A quarta ação é proporcionar o contato direto entre equipe de vendas e 

designers, por meio de reuniões formais e informais, utilizando-se de telefone, e-

mail, videoconferência, propiciando aos designers, por meio da socialização, 

entender melhor os clientes e a aceitação dos produtos mediante as histórias e os 

fatos que acontecem no dia a dia dos vendedores. 

A quinta ação é requisitar a visita dos designers às lojas da marca, permitindo 

assim participar de alguns momentos de vendas nas lojas próprias. Essa ação tem 

como objetivo aproximar o cliente e o designer para que este entenda a realidade 

vivida pelos vendedores nas lojas, ampliando seu conhecimento acerca das 

preferências dos clientes. 

A sexta ação é proporcionar vivência aos designers, propiciando-lhes 

acompanhar a equipe de vendas (representantes comerciais), pelo menos uma vez 
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durante o período de comercialização dos produtos de cada coleção, ampliando 

assim o conhecimento dos designers acerca da realidade dos lojistas. 

A sétima ação é a implantação da abordagem FARM (Fuzzy Association Rule 

Mining), a qual propõe descobrir relações ocultas entre características do produto e 

comportamento de compra do cliente com o objetivo de auxiliar a indústria da moda 

a aperfeiçoar os processos de desenvolvimento de produtos, e até mesmo a 

sobreviver no mercado, sob a tendência de moda rápida. De acordo com Lee et al. 

(2015) captar a voz do cliente durante a compra, possibilita abastecer os designers 

de informação para que possam desenvolver produtos capazes de suprir as 

expectativas dos clientes. Além disso, ajuda a encurtar o tempo de desenvolvimento 

de produto, já que a indústria da moda é sensível ao tempo. Os novos produtos 

desenvolvidos após o uso da FARM são bem-sucedidos para o varejo. Acredita-se, 

assim, que se trata de uma abordagem prática e de uma solução para lidar com os 

desafios trazidos pela moda rápida. 

As ações propostas nessa fase têm por objetivo a participação do designer 

em diversas ações em que não realizar efetivamente as tarefas, mas que seu 

envolvimento refletirá diretamente no produto, posto que os conhecimentos 

adquiridos poderão ser utilizados para o desenvolvimento de produtos. Esses 

conhecimentos, segundo Meyer e Zack (1996), que devem ser de alta qualidade e 

credibilidade, não comprometerão a integridade jusante do processo e dos produtos 

finais. 

 

 

5.5.2. Refinamento do conhecimento  

 

Para a fase de refinamento do conhecimento, sugerem-se as seguintes 

ações. A primeira é permitir a participação dos vendedores mais expressivos no 

processo de desenvolvimento de produtos, que poderá ocorrer, por exemplo, 

durante a ação relativa à síntese do universo consumidor, seleção das melhores 

alternativas, testes ergonômicos e de usabilidade, e avalições técnicas e comerciais 

apuradas por meio de reuniões, possibilitando assim a socialização e o 

compartilhamento de conhecimento e colaborando com os designers no 

desenvolvimento de produtos e/ou coleções com maior acurácia. 
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A segunda ação é realizar o alinhamento de informações, por meio da 

contratação de um profissional que possa analisar as informações obtidas por meio 

da equipe de vendas, das redes sociais, do feedback de clientes, e agrupá-las de 

acordo com sua repetição, para que possam posteriormente servir como subsídio 

confiável para os designers na tomada de decisão em relação ao desenvolvimento 

de novos produtos. Nesse contexto, Vezzetti et al. (2015) destacam que é 

necessário criar um "ambiente colaborativo" onde os dados estejam distribuídos em 

plataformas interligadas, atualizadas e acessíveis para todos os fornecedores 

internos. Os autores propõem como solução a utilização de um sistema (PLM - 

Product Lifecycle Management) eficiente e integrado, o qual poderia apoiar uma 

empresa têxtil na melhora de suas performances e processos de desenvolvimento 

de produtos. 

As ações sugeridas para a fase de refinamento têm por objetivo aprimorar o 

conhecimento do designer por meio da presença dos vendedores durante o 

processo de desenvolvimento de produtos e propiciar o alinhamento das 

informações. Segundo Meyer e Zack (1996), os conteúdos da fase de refinamento 

devem ser armazenados de forma mais flexível possível para uso futuro.  

 

 

5.5.3 Armazenamento e recuperação  

 

Para a fase de armazenamento e recuperação do conhecimento, sugerem-se 

as seguintes ações. A primeira é aplicar questionários à equipe de vendas ao final 

de cada coleção. Esse questionário tem por objetivo conhecer as especificidades 

dos produtos vendidos, como tamanhos, cores e estampas, se estavam adequados 

aos modelos dos produtos, se as modelagens vestem adequadamente e com 

conforto, se os tecidos foram aceitos ou rejeitados, dentre outras. Um modelo desse 

questionário pode ser verificado no Anexo A. 

A segunda ação refere-se a conceber um checklist dos produtos, elaborado 

pelos setores comerciais e de marketing a partir do agrupamento e análise dos 

dados (relatório de vendas, redes sociais, equipe de vendas e clientes), e entregues 

aos designers antes do início do processo de desenvolvimento de novos produtos. 

Esse documento poderá servir como um direcionamento do setor comercial e de 

marketing para a equipe de desenvolvimento de produtos, pois é comum os 
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designers não terem essas informações e não elaborarem produtos sinalizadores 

que deveriam estar sempre presentes em todas as coleções, representando perda 

de vendas. Assim, esse checklist deve conter a descrição dos produtos que não 

podem faltar nas coleções, acompanhados das especificações das peças, como, por 

exemplo, cores, tamanhos, modelagens e modelos. 

A terceira ação é sistematizar e armazenar o alinhamento de informações 

realizado na fase de refinamento entre equipe de vendas, redes sociais e feedback 

de clientes, que foram agrupadas e analisadas por meio de um sistema integrado. 

Nesse sentido, Ashworth et al. (2006) corroboram que a construção de um sistema 

operacional integrado que alinhe as informações indica a rota e maximiza 

economias.  

A quarta ação é sistematizar a participação dos vendedores mais expressivos 

no processo de desenvolvimento de produtos, sendo que deve haver o 

armazenamento das informações geradas durante esses momentos entre 

vendedores e designers. 

As ações acima sugeridas devem ser armazenadas porque geram 

informações importantes para o desenvolvimento de produtos que ficam dispersas. 

Nesse sentido, a utilização de repositórios de conhecimento digitais, sistematizando 

e facilitando o acesso às informações, poderá contribuir com o designer para o 

aumento do desempenho no desenvolvimento de produtos com maior acurácia. 

Segundo Meyer e Zack (1996), o excesso de informações ou o fato de estarem 

dispersas em diferentes instrumentos pode gerar conflitos durante a busca, e o 

conteúdo do repositório deve ser constantemente analisado para alcançar a 

padronização. Portanto, selecionar os conhecimentos que são úteis e dispensar 

aqueles que não são mais necessários facilitarão as buscas e o acesso às 

informações que realmente são importantes.  

 

 

5.5.4 Distribuição do conhecimento  

 

Para a fase de distribuição do conhecimento, sugerem-se as seguintes ações. 

A primeira é proporcionar a socialização em reuniões formais ou informais 

presenciais ou em videoconferência, para que o conhecimento da equipe de vendas 

possa ser distribuído aos designers. A socialização é uma forma muito eficiente e, 
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segundo Nonaka e Takeuchi (1997), acontece basicamente pelas trocas de 

experiências, o que exige confiança e convivência. Esse conhecimento dá-se no 

nível tácito.  

A segunda ação é permitir a participação dos vendedores nas etapas de 

desenvolvimento de produtos, que poderá ocorrer por meio de reuniões formais e 

informais, pois, mediante a socialização, os vendedores poderão auxiliar os 

designers com sua experiência, sendo parte integrante do desenvolvimento de 

produtos juntamente com os designers. 

A segunda ação é permitir a visita dos designers aos lojistas, tendo como 

objetivo a distribuição do conhecimento dos designers para os lojistas por meio da 

explicação dos produtos integrantes de cada coleção. De acordo com Yen et al. 

(2011), a troca de conhecimento entre designers e lojistas possibilita a capacidade 

de co-design, ou seja, de coproduzir produtos envolvendo o ponto de vista dos 

clientes, o que poderia fornecer à empresa a capacidade de inovar e capturar novos 

conhecimentos valiosos, suportando a personalização e a rapidez no 

desenvolvimento de produtos. 

A terceira ação é usar mecanismos para a distribuição do conhecimento tanto 

dos designers quanto dos vendedores, e para que possa ser compartilhado, se faz 

necessária a utilização de mecanismos, como servidores web, navegadores, 

repositórios de conhecimento, e-mails, telefones, videoconferência, reuniões, visitas 

às lojas, dentre outros. Meyer e Zack (1996) argumentam que a distribuição do 

conhecimento está relacionada à forma como o conhecimento será entregue ao 

utilizador final. Portanto, compreende tanto ações presenciais como o uso de 

recursos tecnológicos.  

 

 

5.5.5 Apresentação do conhecimento 

 

Para a fase de apresentação do conhecimento, sugerem-se as seguintes 

ações. A primeira é a estruturação dos catálogos, vista como a primeira ação para o 

lançamento de uma coleção de moda, uma ferramenta, segundo Treptow (2013), 

extremamente importante para o lançamento, divulgação e comercialização da 

coleção. No catálogo de vendas, são apresentados todos os produtos da coleção, e 

a intenção é demonstrar os detalhes, como, por exemplo, tecidos, estampas, 
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bordados e outros, e pode ser apresentado no formato de lookbook, em que a 

modelo veste as peças para demonstrar o caimento, ou still, em que a peça é 

fotografada fora do corpo, acompanhado de um desenho técnico com informações 

como cores, composição, preço sugerido, dentre outros. Nesse momento se dá a 

apresentação do conhecimento por meio das fotografias, mostrando o resultado em 

produtos que foram gerados por meio dos conhecimentos dos designers. 

 A segunda ação é estruturar as feiras de moda, as quais, na visão de Treptow 

(2013), são eventos institucionais que servem como vitrine para a divulgação da 

marca. Atualmente, as empresas não se preocupam com a venda imediata, e sim 

em cadastrar potenciais clientes para que a equipe de vendas agende 

posteriormente as visitas e possa apresentar a coleção detalhadamente. Cabe ao 

designer transmitir o conceito por meio de um briefing da coleção, que funciona 

como um instrumento que comunica visualmente as inspirações utilizadas durante o 

desenvolvimento da coleção. Portanto, é o momento de expor o conhecimento 

obtido por meio do produto pronto, mostrando os resultados gerados durante a 

realização de diversas ações.  

A terceira ação é estruturar a convenção de lançamento, sendo que, para 

essa ação, sugere-se a participação de toda a equipe de vendas e dos clientes. 

Segundo Treptow (2013), durante a convenção, o designer explica o conceito, 

apresenta alguns produtos e ocorre ainda um desfile com intuito de que a 

informação seja compartilhada de forma correta. A apresentação do conhecimento 

ocorre também quando os designers colocam seus conhecimentos em prática para 

a próxima coleção, verificando se todo aquele conhecimento gerado durante as 

outras etapas está sendo útil no desenvolvimento dos produtos atuais. 

Para a fase de apresentação, as ações sugeridas fazem referência à 

apresentação do conhecimento. É nessa etapa que, segundo Meyer e Zack (1996), 

pode ser verificado se o conteúdo de conhecimento gerado foi utilizado. Nesse 

sentido, a fase de lançamento da coleção é o momento de apresentar os 

conhecimentos gerados durante as ações em forma de produtos. Se o produto 

obtiver sucesso em vendas e aceitação de mercado, significa que o ciclo funcionou 

por agregar valor aos produtos, indivíduos e à organização, caso contrário, significa 

que o ciclo falhou, permitindo assim mensurar os resultados obtidos com a sua 

utilização do ciclo. Acredita-se que as ações sugeridas devem andar 

concomitantemente às ações já existentes no método de Montemezzo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo geral propor ações para apoiar os 

designers no desenvolvimento de produtos de moda com enfoque nos clientes e 

pautadas no método projetual de design proposto por Montemezzo, bem como no 

ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer e Zack.  

Diante da complexidade do tema abordado e para que o objetivo geral fosse 

alcançado, foram previamente delimitadas as etapas por meio dos objetivos 

específicos. Destacam-se algumas considerações que conduziram o 

desenvolvimento dos objetivos e compuseram esta dissertação. 

Assim, o primeiro objetivo específico foi apresentar os principais fundamentos 

teórico-metodológicos relativos ao ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer e 

Zack (1996) e ao método projetual de design de moda proposto por Montemezzo. 

Para tanto, foi elaborado um referencial teórico com os principais conceitos da 

Gestão do Conhecimento, bem como seus ciclos e em seguida efetuou-se a escolha 

de um ciclo que pudesse contribuir com os designers para o desenvolvimento de 

produtos. Desta forma, optou-se pelo ciclo de Meyer e Zack (1996) por ser o único a 

tratar do desenvolvimento de produtos de informação com base no desenvolvimento 

de produtos físicos. Na sequência, foi realizado um levantamento na literatura para 

observar como esse ciclo é utilizado, o que possibilitou a descoberta da carência de 

pesquisas científicas que tratassem da sua aplicabilidade, contudo, mesmo diante 

desse contexto, manteve-se a opção por esse ciclo.  

Prosseguindo, ainda em relação ao primeiro objetivo específico, foi realizada 

uma revisão de literatura contextualizando a importância atribuída ao design no 

contexto da indústria da moda como um método. Em seguida, foi escolhido um 

método que fosse capaz de ser utilizado por qualquer indústria, que tivesse 

linguagem clara, capaz de ser compreendida. Sendo assim, optou-se pelo método 

de Montemezzo (2003), por agregar os principais métodos de design e os 

específicos para design de moda, sendo o mais citado no Brasil, cumprindo assim 

com o disposto no primeiro objetivo específico.  

Com o apoio do referencial teórico, foi possível mapear a relação entre o 

método de Montemezzo (2003) e o ciclo de Meyer e Zack (1996), em que cada ação 
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do método foi relacionada a cada fase do ciclo, cujos resultados foram apresentados 

no Quadro 7, cumprindo-se assim o proposto no segundo objetivo específico.  

Com base nesse mapeamento, atingiu-se então o terceiro objetivo específico 

desta pesquisa: identificar as lacunas existentes entre o método de Montemezzo 

(2003) em relação às fases do ciclo da Gestão do Conhecimento de Meyer e Zack 

(1996). Por meio da identificação dessas lacunas, foi possível verificar a carência 

das fases do ciclo nas etapas e ações do método, cujos resultados foram 

apresentados na Quadro 7. Dessa forma, após a identificação das lacunas, seguiu-

se à última etapa desta pesquisa. 

A partir do referencial teórico, das entrevistas realizadas junto a três 

indústrias, conforme descrito nos Capítulos 4 e 5, e da identificação das lacunas 

entre o método de Montemezzo e o ciclo de Gestão do Conhecimento de Meyer e 

Zack, foi possível alcançar o proposto no quarto objetivo específico, ou seja, propor 

ações que pudessem apoiar os designers no desenvolvimento de produtos com 

enfoque nos clientes. Cada ação sugerida foi relacionada às fases do ciclo, 

conforme mostrado na Figura 13. Em seguida, foram apresentadas as sugestões de 

utilização dessas ações, assim como formas para aplicá-las. 

Após analisar o desenvolvimento e o cumprimento de cada objetivo 

específico, é possível assegurar que o objetivo geral desta pesquisa foi atingido e o 

problema de pesquisa respondido, pois o ciclo da Gestão do Conhecimento de 

Meyer e Zack contribui para a sistematização das ações voltadas para o 

desenvolvimento de produtos de moda. É possível afirmar que as sugestões de 

ações propostas, servindo como complementação ao método de Montemezzo, 

facilitam as interações, auxiliando na captura, criação, codificação e 

compartilhamento do conhecimento, munindo os designers com informações 

relativas aos clientes e propiciando o desenvolvimento de novos produtos com maior 

acurácia. 

A análise do ciclo da gestão do conhecimento de Meyer e Zack possibilitou 

perceber que a sistematização do conhecimento, por meio do método de design de 

moda, permite a reflexão sobre o aprendizado, viabilizando o aprimoramento dos 

conhecimentos durante os processos. O armazenamento e o compartilhamento são 

necessários para melhorias, tornando os colaboradores ativos no ciclo da gestão do 

conhecimento. 



 
 

95 
 

As sugestões propostas não tem a pretensão de ser conclusivas, uma vez 

que existem peculiaridades no desenvolvimento de produtos de moda que podem 

ser incorporadas em um processo de melhoramento continuado.  

Acredita-se que este estudo é apenas um ponto de partida para um assunto 

vasto a ser explorado e poderá contribuir no sentido de alertar os designers e 

gestores sobre a importância do uso dos métodos de design como instrumentos de 

gestão da informação, e ainda como a sistematização dessas ações pode gerar 

conhecimento e inovação para as organizações, trazendo vantagem competitiva.  

Além dessas contribuições, é necessário ressaltar que, para trabalhos 

futuros, poderiam ser propostas ferramentas da Gestão do Conhecimento para 

apoiar ações para os métodos de design. 
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APÊNDICE A: ROTEIRO DA ENTREVISTA DIGIRIGIDA AOS GESTORES, 
DESIGNERS E VENDEDORES DAS INDÚSTRIAS 1, 2 e 3 
 
 

Instruções: Entrevista Semiestruturada 

Perguntas Objetivo Referência 

1. Existe a preocupação 
em fornecer dados de 
vendas das coleções 
anteriores aos 
designers? Como estes 
dados são repassados? 

Entender se existe a pre-
ocupação em fornecer 
dados das coleções ante-
riores aos designers e 
conhecer qual a forma 
utilizada para o repasse 
dessas informações. 

Esse fornecimento de dados de 
vendas das coleções anteriores 
para os designers está alinhado à 
fase de aquisição de co-
nhecimento e, segundo Meyer e 
Zack (1996), a arquitetura da 
plataforma do produto ou design 
vai evoluindo ao longo do tempo 
por meio da incorporação de 
novas tecnologias em seus 
projetos e constituindo uma 
arquitetura totalmente nova, em 
que as gerações anteriores são 
transportadas e combinadas 
resultando em um novo design e, 
para que isso ocorra, o designer 
deve conhecer o histórico de 
vendas. 

2- Como os designers 
ficam sabendo das im-
pressões dos clientes 
acerca dos novos produ-
tos? 

Entender como os desig-
ners obtêm as informa-
ções sobre as impressões 
dos clientes em relação 
aos novos produtos. 

Essa questão está alinhada à fase 
de distribuição do conhecimento 
de Meyer e Zack (1996); refere-se 
à forma como o produto será 
entregue ao utilizador final. Nesse 
caso, refere-se a como o 
conhecimento dos vendedores 
será distribuído aos designers. 

3- Qual ação gera o 
maior número de 
informações acerca das 
preferências dos clientes 
em relação aos 
produtos? Por quê? 

Conhecer qual ação gera 
o maior número de infor-
mações acerca das prefe-
rências dos clientes em 
relação aos produtos. 

As ações que geram informações 
acerca das preferências dos 
clientes fazem referência à fase 
de aquisição de Meyer e Zack 
(1996), constituindo-se em fontes 
de matéria-prima que servirão 
como subsídios de informações 
para que o designer possa criar 
produtos focados nos clientes. 

4- Sabemos que a 
equipe de vendas detêm 
informações preciosas 
acerca dos produtos, 
pela frente direta com os 
clientes. Essas 
informações são re-
passadas aos designers? 
De que maneira? 

Conhecer quais os meca-
nismos utilizados para que 
as informações detidas 
pela equipe de vendas 
cheguem aos designers? 

Essa questão está alinhada à fase 
de Distribuição do conhecimento 
de Meyer e Zack (1996), e faz 
referência aos mecanismos de 
entrega do conhecimento, como 
mails, sistemas, áudios e outros. 

5- Qual a forma utilizada 
para integrar equipe de 
vendas e designers? 

Conhecer a forma utili-
zada para integrar a 
equipe de vendas e os 
designers. 

A integração da equipe de vendas 
com os designers serve para que 
ocorra a troca de conhecimento e 
está alinhada à fase de 
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distribuição do conhecimento do 
ciclo de Meyer e Zack. A 
advertência dessa fase é o meio 
pelo qual o produto será entregue, 
por exemplo, “dados de áudio 
devem ter uma maneira de 
entregar sinais de áudio "(MEYER; 
ZACK, 1996, p. 48). 

6- Qual a estratégia utili-
zada para reunir e orga-
nizar as informações pul-
verizadas acerca dos 
produtos, levando em 
consideração que são x 
representantes 
comerciais espalhados 
pelo Brasil e x 
vendedores diretos em 
lojas próprias da marca? 

Conhecer qual a forma de 
organização das informa-
ções dos representantes e 
vendedores diretos acerca 
dos produtos. 

Quando se trata de organizar 
informações, faz-se referência à 
fase de refinamento do ciclo de 
Meyer e Zack (1996). Nesse caso, 
com a organização das 
informações dos clientes em 
relação aos produtos vindos dos 
diversos vendedores do Brasil e 
dos vendedores diretos em lojas 
próprias, se torna possível a 
limpeza e padronização dos dados 
e informações agregando valor ao 
processo de desenvolvimento de 
novos produtos. 

7- Sabemos que a 
equipe de vendas possui 
o conhecimento que 
adquiriu ao longo da vida 
por meio da experiência, 
e sabemos o quanto é 
difícil de ser formalizado 
ou explicado a outra 
pessoa. Você considera 
importante a participação 
da equipe de vendas 
durante o processo de 
desenvolvimento de 
novos produtos? 

Conhecer a importância 
dada à participação da 
equipe de vendas na 
construção dos novos 
produtos. 

A participação da equipe de 
vendas na construção dos novos 
produtos poderia estar alinhada à 
fase de refinamento do ciclo de 
Meyer e Zack (1996); refere-se à 
limpeza ou à padronização. Essa 
fase agrega valor por meio da 
criação de objetos de co-
nhecimento, mas a contribuição 
da equipe de vendas serviria 
como meio de melhorar os 
produtos. 

8. A empresa conta com 
um profissional focado 
em reunir as informações 
de feedback dos clientes, 
representantes comerci-
ais, análise das redes so-
ciais e outros. Existe al-
guma forma de armaze-
namento dessas informa-
ções? 

Conhecer qual a estraté-
gia utilizada pela empresa 
para reunir as informa-
ções deixadas pelos cli-
entes e saber qual a 
forma de armazenamento. 

Essa questão trata do ar-
mazenamento das informações 
como feedback dos clientes, 
representantes comerciais, análise 
das redes sociais, e está alinhada 
à fase de armazenamento ou 
recuperação de Meyer Zack 
(1996), podendo ser físico 
(arquivos, pastas, informação 
impressa) ou digital (banco de 
dados, software). 

9. Quais ações poderiam 
ser implantadas para que 
os designers tivessem 
maior acurácia nas cole-
ções desenvolvidas? 

Saber quais ações podem 
ser implementadas para 
melhorar a acurácia no 
desenvolvimento dos no-
vos produtos. 

Essa questão trata-se de ações 
que poderiam ser implantadas 
para melhorar a acurácia dos 
produtos, faz referência à melhoria 
dos processos, portanto à 
apresentação ou utilização do 
conhecimento e caso o conteúdo 
não seja utilizável, significa que o 
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ciclo falhou por não agregar valor 
ao indivíduo e à organização 
(MEYER; ZACK,1996). 

10. As ações desempe-
nhadas contribuem para 
a construção do conheci-
mento do designer e am-
pliam seu conhecimento 
sobre as preferências 
dos clientes e a realidade 
de mercado? Como pode 
ser mensurado? 

Entender se as ações 
praticadas ampliam a 
construção do conheci-
mento do designer e como 
pode ser mensurado. 

Essa questão esta relacionada à 
mensuração, para saber se as 
ações praticadas têm surtido 
efeito. Para a alavancagem de 
produtos, Meyer e Zack ainda 
propõem uma métrica, as vendas 
acumuladas para um conjunto de 
produtos derivados, divididas pelo 
total dos custos de engenharia 
desses produtos. 
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ANEXOS 
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ANEXO A: INSTRUMENTO UTLIZADO PELA INDÚSTRIA 1 PARA COLETAR IN-
FORMAÇÕES ACERCA DOS PRODUTOS AO ENCERRAMENTO DAS VENDAS 
DA COLEÇÃO 
 
 
 

Questionário aplicado para equipe de vendas  

Perguntas 

1. Quanto ao produto. Qual é a sua avaliação? Sobre o tecido e matéria-prima. 

2. Sua avaliação sobre qual grade de tamanhos. 

3. Qual sua avaliação sobre a modelagem? 

4. Qual sua avaliação sobre cores e estampas? 

5. Qual sua avaliação sobre variedade de modelos? 

6. O que não pode faltar na próxima coleção/Mix? 

7. O que deveríamos incrementar na próxima coleção de verão/ Mix? 

8. Qual são as cores e tendências que vocês apostam para a próxima coleção? 

9. Quais seriam suas sugestões sobre novos tecidos/acessórios para a próxima coleção? 

10. Com base na sua experiência, você poderia atribuir as seguintes características ao 

produto? 

                                          Possui                    Razoável                       Não possui  

Qualidade                       (    )                                 (    )                                    (    ) 

Preço acessível              (    )                                 (    )                                    (    ) 

Marca confiável              (    )                                 (    )                                    (    ) 

Bem construído              (    )                                 (    )                                    (    ) 

Embalagem atraente      (    )                                 (    )                                    (    ) 

11. Você recebe informações suficientes das marcas e do produto? De que forma utiliza 

essas informações? 

12. Em sua opinião, o que poderíamos melhorar em nosso produto em detrimento da 

concorrência? 

13. Quais modificações, segundo a sua opinião, podem melhorar os produtos atuais 

semelhantes da concorrência? 

14. O que poderia aumentar o interesse de nossos clientes com relação aos nossos 

produtos? 

15. Em sua opinião, quais seriam as referências que poderiam ser retiradas dos Mixes? 

16. Em sua opinião, quais referências não podem faltar no mix? 

 


