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Resumo 
 

O presente trabalho constitui de uma proposta de estágio com a durabilidade de três meses, 

na empresa têxtil Crispim e Abreu Ca. Lda.. Esta empresa é responsável pelo design e 

respectiva produção de vestuário direccionado a clientes como o grupo Inditex, Miguel Vieira, 

Agatha Ruiz de la Prada, entre outros mais esporádicos. 

O estágio foi exercido qualidade de designer de moda, através da integração de uma equipa de 

design gráfico e de vestuário. Elaborou-se o desenho de dezoito peças de vestuário, destinadas 

ao cliente ZARA MAN. Em seguida, tomou-se exemplo dessas peças de vestuário, sobre as 

quais é aqui relatado todo o percurso industrial que essas peças fizeram até serem 

concretizadas.  

O objectivo deste exercício é obter detalhado conhecimento sobre o mundo industrial do 

vestuário, mais precisamente, os processos da produção da malha, passando pelo tingimento e 

confecção, com o objectivo de compreender as possibilidades e limitações respeitantes à 

maquinaria, às matérias-primas e aos custos intrínsecos à produção industrial do vestuário. 
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Abstract 
 

The present work is an internship proposal with the durability three months, the textile 

company Crispim Abreu and Ca. Lda .. This company is responsible for the design and 

production of their clothing targeted to customers such as the Inditex group, Miguel Vieira, 

Agatha Ruiz de la Prada, among others more sporadic. 

The internship was executed in the occupation of fashion designer by integrating a graphic and 

clothing design team. Eighteen garments were designed for the customer ZARA MAN. All the 

industrial path that these pieces made until finalized was reported and analized. 

The purpose of this exercise was to obtain detailed knowledge of the industrial world of 

clothing, more precisely, the processes of production of the knit, through dyeing and 

manufacture, with the objective of understanding the possibilities and limitations concerning 

machinery, the raw materials and the inherent costs to the industrial production of clothing. 
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1. Introdução 
 

Tal como é sugerido pelo título, este documento consiste numa Dissertação de Mestrado, 

traduzida por estágio com a durabilidade de três meses, na empresa Crispim e Abreu Ca. Lda. 

Esta empresa foi fundada em 1981, no coração da indústria têxtil nacional, Serzedelo, 

Guimarães.  

A escolha de um estágio curricular desta natureza é motivada pelo desejo de dar continuidade 

a atividades que se prendem com o design e a confeção de vestuário, em termos de carreira 

profissional. Assim, com este estágio pretendeu-se obter o maior conhecimento possível no 

que concerne à engenharia têxtil, ao modo de funcionamento de alguns aspetos inerentes às 

instalações fabris, e acima de tudo, ao design de moda. Na origem desta escolha está a 

necessidade sentida em obter a resposta de determinadas questões: 

 “Como desenhar?”  

 “Para quem?”  

 “ Para que marca?”  

 “ Quais são os aspetos importantes a ter em conta sobre essa marca?”  

 E mais importante: “É possível manufaturar esta peça?”  

 “Se não, o que se pode fazer em termos de alterações, tornando-a passível de ser 

manufaturada?”  

 “Quanto custa?”  

 “Excede o orçamento?”  

 “O que fazer para respeitar o orçamento?” 

Esperou-se que muitas outras questões emergissem durante a investigação, que se pretendeu 

intervencionista ativa.  



 

4 
 

1.1. Título 

1.1.1. Estágio na Crispim e Abreu Ca. Lda. 

1.2. Subtítulo 

1.2.1. Do Fio à Peça de Vestuário 
 

1.3. Tópico Investigativo 
 

Cingindo-nos à produção de peças de vestuário de autor em âmbito de atelier, tomamos as 

mesmas como peças únicas, de preço elevado, executadas com métodos alternativos e/ou 

artesanais, servindo-nos de materiais nobres, ou seja, peças idealizadas para um público-alvo 

excêntrico e de posses económicas.  

Face às adversidades, alguns designers decidem dar o passo de recorrer à produção industrial 

à medida que o seu volume de encomendas aumenta e estes já não conseguem dar resposta 

com pequenas produções de atelier. 

Constata-se que por vezes surgem problemas no processo de “negociação” das características 

das peças de vestuário entre os designers de atelier e os designers industriais: 

Alguns testemunhos de designers industriais da referida empresa relatam que a maioria dos 

“estilistas” são muitos avessos à alteração do design das peças idealizadas por eles, não 

percebendo que não é possível confecionar tal peça de determinada maneira, ou que os custos 

ultrapassam em demasiado os orçamentos.  

Com este estágio, pretendeu-se adquirir conhecimento sobre o funcionamento, as 

possibilidades e limitações oferecidas pelas máquinas características de uma empresa de 

confeção de têxteis e vestuário; que princípios ter em conta no que respeita ao design de 

vestuário para evitar custos elevados ou limitações de execução, e finalmente, obter alguma 

familiarização do ambiente de trabalho industrial para colocar em prática em futuras 

oportunidades laborais.  
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivos Gerais 
 

Com este estágio pretende-se adquirir e aperfeiçoar os conhecimentos teóricos e práticos, 

complementando os obtidos durante a formação académica, bem como aprender novas 

técnicas e metodologias adequadas a situações reais, desenvolver projetos para clientes reais, 

tendo prazos específicos a cumprir. 

O intuito é explorar todo o processo de desenvolvimento do projeto de produção industrial, 

identificando as dificuldades e tentando encontrar possíveis soluções. 

Visa-se poder obter-se conhecimento prático, sobre o funcionamento do ambiente de trabalho 

em equipa, o seu respetivo ritmo e a média de propostas de trabalho que se apresentam numa 

unidade de tempo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

A opção de efetuar este estágio com as condições que lhe são inerentes, nomeadamente, a 

empresa Crispim e Abreu Ca. Lda., deve-se a que as suas instalações fabris sejam grandes e 

abranjam vários sectores da engenharia têxtil, embora se tratem de sectores como o da 

tricotagem, tingimento, acabamentos e confeção, entre outros, que não dizem diretamente 

respeito a este estudo nem a design de moda.  

Com este estágio existirá a oportunidade de efetuar o desenho de certas peças de vestuário 

adequadas para determinadas marcas e público-alvo; compreender princípios a ter em conta 

durante o trabalho de design. Posteriormente será observado e analisado todo o percurso 

industrial, em alguns casos, da tecelagem, passando pelo tingimento e respetivos 

acabamentos, possível estampagem e no fim, a sua costura.  

Esta análise vai ajudar a compreender certos aspetos a ter em conta durante a atividade do 

desenho, como por exemplo: “Porque é que não se podem efetuar costuras de recobrimento 

em determinada peça? Porque o tecido não é adequado para coser na máquina de 

recobrimento.”, “Porquê colocar dois fechos metálicos, em vez de quatro? Que implicação 

acarreta para o orçamento?”, entre outros. 

Em suma, pretende concluir-se este estágio com aquisição de conhecimentos e experiências 

propiciadores da concretização do objetivo que é poder montar uma linha de confeção.  
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1.5. Desenho de Investigação 
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1.6. Benefícios 
 

Relativamente aos benefícios, em primeiro lugar, encontra-se a mestranda, sendo beneficiada 

a nível pessoal, académico, profissional e social. Com este estágio adquiriu-se algum 

conhecimento e prática, na adaptação a um ritmo mais acelerado de trabalho, a nível de 

interação com os colegas e chefes de trabalho, da criatividade assertiva e rápida, bem como na 

compreensão quanto ao modo como os processos industriais funcionam e condicionam o 

design em si. 

Em segundo lugar, pretendeu-se proporcionar à empresa e aos elementos da equipe de design 

algum beneficio pelo seu trabalho, auxílio e contribuição criativa, no que respeita o design de 

moda.  

Em terceiro lugar, a comunidade académica poderá beneficiar para futuros trabalhos próprios 

da compilação de informações respeitantes aos processos industriais da moda, 

nomeadamente na forma de trabalho de um designer em ambiente industrial, neste caso, 

numa empresa vertical portuguesa (que recebe fio e exporta peças produzidas). 

1.7. Os Fatores Críticos de Sucesso 
 

Crê-se que os fatores críticos de sucesso passam pelo esforço e a persistência, visto que a 

mestranda foi submetida a um ritmo acelerado de atividade e a um grande número de 

propostas de trabalho com as quais ainda não estava familiarizada. É de relevar que será 

necessária uma ótima compreensão do processo industrial, para evitar que uma peça fosse, 

em teoria, colocada em produção em série e lhe fossem detetadas limitações de prototipagem 

tardiamente; contudo, foram seguidas as estratégias mais convenientes a este processo de 

aprendizagem. 

O fator mais crítico que poderia ter comprometido o sucesso deste projeto foi de os superiores 

não terem autorizado a produção de malhas específicas para a confeção das peças desta 

coleção, mas sim, autorizaram o aproveitamento de malhas já existentes em stock. Esta ação 

eliminou, automaticamente, a possibilidade de testemunhar e relatar, as etapas da tricotagem, 

tingimento e acabamentos, ficando-se apenas pela confeção. 

1.8.  Metodologia 
 

Tendo em conta a natureza deste trabalho, pode afirmar-se que utilizou-se uma metodologia 

do tipo intervencionista ativa, dado que a disseminação foi feita em simultâneo com o 

trabalho de estágio, tirando-se apontamentos diários sobre todas as atividades, problemas e 

soluções intrínsecos a esta grande função que é a produção do vestuário. 
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II -Estãdo dã Arte e 
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2.1. Considerações Sobre Design Industrial 
 

Nesta longa jornada adquiriu-se conhecimento aprofundado de vários pequenos sectores que 

constituem o design de moda e a sua respetiva indústria. Mais precisamente, adquiriu-se a 

noção da verdadeira e inesperada dificuldade inerente ao desenho de produtos básicos, 

principalmente porque estes, não só têm que ser todos iguais, e ao mesmo tempo, todos 

diferentes, mas também, é preciso ter em conta o preço destes produtos, que deve ser sempre 

o mais baixo possível. As questões que podem pôr em causa o preço variam da tricotagem da 

malha, dos seus acabamentos e tingimentos, e da sua confeção. Normalmente, encomendas 

de baixíssimo orçamento, raramente são estampadas e acabadas com muitos pormenores de 

design. 

A aceitação do público também é muito importante, se não fulcral. As estratégias que ajudam 

a garantir a aceitação dos produtos por parte do público passam pelo estudo das tendências 

de moda, à reinterpretação de peças de luxo com grande número de vendas, ao ato da 

simplificação de produtos mais invulgares não aceites pelo público de massas e como, 

anteriormente falado, o preço. 

Apesar de esta coleção não ter sido aprovada pelos representantes da ZARA MAN para ser 

submetida à produção em série, foi elaborada segundo os princípios e noções já enraizados na 

equipa criativa da Crispim & Abreu Ca. Lda. e considerada por estes como sendo muito 

atraente. A aceitação de produtos por parte da ZARA é, muitas vezes improvável, dado que 

como uma das marcas mais conceituadas do mercado massificado, são constantemente 

abordados por um número abundante de empresas com produtos, se não parecidos, iguais. 

Uma ação pouco ética que é frequentemente tomada neste tipo de marcas trata-se de receber 

propostas apelativas de uma determinada empresa têxtil, não aprová-las e mandá-las 

confecionar noutro fornecedor mais barato, o que faz deste mercado altamente competitivo, 

injusto e feroz. 

2.2. Empresa 
 

 

Ilustração 1 – Fluxo do Processo de Produção 
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2.3. Equipa de Design 
 

Equipas Criativas 

Head Designer: Daniel Marques (Designer 
Gráfico) 

Head Designer: Conceição Santos (Designer 
de Moda) 

Paula 
Gonçalves  

(Designer de 
Moda) 

Joel Marques 
(Designer 
Gráfico) 

Manuel 
Rodrigues 
(Designer 
Gráfico) 

Sofia Vaz 
(Designer de 

Moda) 

Barbara Dias 
(Designer de 

Moda) 

Lígia Veloso 
(Designer de 

Moda) 

Marcas 

Miguel Vieira 
Junior 

Zara Man Zara Kids, Agatha Ruiz de la Prada. 

 

2.4. Marcas 
 

A Crispim & Abreu Ca. Lda. é responsável pela produção de vestuário para homem, senhora e 

criança, bem como produtos têxtil – lar.  

Miguel Vieira Júnior, Zara Man, Zara Kids, Agatha Ruz de la Prada, The Hip Tee, Cenoura, Casa 

Soft, Carolina Herrera e Balmain são as principais marcas cliente às quais a empresa se dedica.  

Como estagiária, participei em trabalhos no âmbito de Miguel Vieira Junior, Zara Kids, e para o 

meu projeto principal, no âmbito Zara Man. 

2.5. Composição das Instalações Fabris 
 

Para iniciar o Estudo preliminar efetuou-se uma visita guiada aos sectores principais que 

constituem a empresa de Crispim e Abreu Ca. Lda.. 

A fábrica divide-se nos sectores de gabinetes de design e modelação, tricotagem, tingimento e 

acabamentos, estamparia, confeção, entre outros que não dizem respeito a este estudo, como 

por exemplo sector de mecânica de automóveis. Apresenta-se um breve estudo sobre estes 

sectores. 

2.5.1. Tricotagem 
 

Relativamente à tecelagem, a maioria das empresas fabris considera economicamente mais 

vantajoso importar os tecidos de países como a China, Turquia, e outros, ou então, deixam 

essa escolha ao critério das marcas-cliente. A opção de confecionar os seus próprios tecidos 

não lhes é tão atrativa. Essa opção é usualmente tomada por empresas especializadas só nos 

têxteis e não na confeção. 
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Contudo, relativamente à tricotagem, a Crispim e Abreu Ca. Lda. possui vários teares circulares 

(Ilustração 2) em funcionamento com fio cru que posteriormente é tingido na cor e quantidade 

desejada, ou então, é tricotada com fio de cor, com o propósito de fazer efeito riscas. Mas isto 

é só relativo à cor. 

 

Ilustração 2 - Tear Circular – Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 

Para além da cor, outro modo de alterar o aspeto da malha e fazer determinados desenhos a 

gosto, é pelos tipos de ponto que compõem a malha. Mas como se programam os pontos no 

tear circular? Existem três tipos de pontos básicos na tricotagem do tear circular: laçada 

normal (Ilustração 3), laçada carregada (Ilustração 4) e laçada flutuante (Ilustração 5) (Neves, 

Manuela, 2000 pp. 39-43). 

 
Ilustração 3 - Laçada Normal 
(Neves, Manuela, 2000 p. 43) 

 
Ilustração 4 - Laçada Carregada 
(Neves, Manuela, 2000 p. 43) 

 
Ilustração 5 - Laçada Flutuante 
(Neves, Manuela, 2000 p. 43) 

 

Dentro do tear circular, existem umas molduras que percorrem a circunferência do tear, 

chamadas cames. A came pode ser decomposta e montada de determinadas maneiras a 

conjugar com agulhas curtas ou longas, determinando os seu movimentos e, portanto, 

originando diferentes tipos de pontos (Ilustração 6) (Neves, Manuela pp., 2000 39-43). 
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Ilustração 6 - Came e movimento de agulha (Neves, Manuela, 2000 p. 43) 

 

2.5.2. Tingimento 
 

No sector do tingimento, esta empresa apresenta as duas opções de tingimento em tecido e 

em peça. 

Para efetuar o tingimento em tecido, a malha ou o tecido são cosidos nas extremidades, visto 

que se forem tingidos abertos, podem ficar com manchas. (Ilustração 7) 

 

Ilustração 7 - Ato de Costurar as extremidades do Substrato – Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

Estes tanques de grandes dimensões chamados Jet (Ilustração 8) (tingimento por 

esgotamento) são destinados ao tingimento em tecido. Dentro deles, ocorre uma injeção 

direta do banho através do tecido que provoca uma leve centrifugação, inerente à absorção de 

corante por grandes metragens de material. Estas máquinas conseguem atingir uma 

velocidade de 200m/min, o que para tecidos delicados torna-se problemático possibilitando o 

seu deterioramento. (Araújo & Melo e Castro 1986, pp. 752,753). 
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Ilustração 8 - Jet – Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

Em alguns casos considera-se mais vantajoso confecionar as peças de vestuário em cru e de 

seguida efetuar o tingimento às peças inteiras, em várias tonalidades. Para esta atividade 

recorre-se às máquinas industriais de tambor (Ilustração 9), réplicas maiores das tradicionais 

máquinas de lavar a roupa. (Araújo & Melo e Castro 1986, p. 757). 

 

Ilustração 9 - Máquina de Tingimento à peça - Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 



 

16 
 

2.5.3. Estamparia 

 
Os tipos de estamparia encontrados nas instalações fabris desta empresa são estamparia de 

quadro plano, transferência e processo de impressão digital. 

 

2.5.3.1. Quadro Plano e Rotativo 

 

Relativamente à estamparia convencional de quadro plano, é importante mencionar como é 

feito e gravado o quadro plano. 

O quadro plano trata-se de uma moldura metálica com medidas personalizadas de acordo com 

o trabalho a executar. Presa às arestas do quadro, encontra-se uma rede de monofilamento de 

poliéster com sistema de cruzamento de fios tafetá (Neves, Jorge, 2000 pp. 25, 26).  

Quanto ao desenho aplicado no quadro, este é decomposto pelo seu número de cores 

presentes, para cada cor tem de ser gravado um único quadro. Estes desenhos que 

representam separadamente cada cor que no seu conjunto compõem o desenho da 

estampagem chamam-se “misonettes” (Ilustração 10); veja-se o exemplo abaixo representado: 

para compor este estampado, foram necessárias quatro “misonettes” – uma para tinta preta, 

uma para tinta azul, uma para tinta vermelha e uma para tinta amarela (Neves, Jorge, 2000 pp. 

25, 26). 

 

Ilustração 10 -" Misonettes" 
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Para preparar o quadro propriamente dito para 

a estampagem, este é colocado numa mesa 

tensorial de modo a que a rede de 

monofilamento poliéster esteja bem esticada, e 

em seguida, é aplicada uma emulsão 

fotossensível com o objetivo de enrijecer 

reactivamente à luz, com as devidas condições 

de posição estática horizontal e constantes. 

Posteriormente, terá de passar por um banho e 

consequente secagem, de modo a enrijecer 

mais a emulsão fotossensível e remover 

sujidades (Neves, Jorge, 2000 pp. 25, 26). 

Preparados os quadros, passemos ao processo de estampagem. Começa-se por explicar o 

processo de estamparia lionesa (manual) (Ilustração 11): consiste em colocar o quadro sobre o 

tecido, derramar a tinta sobre o quadro e empurrá-la com uma racla, transferindo-a para o 

tecido (Neves, Jorge, 2000 pp. 25, 26). 

 

Esta é a forma mais básica. Com o passar do 

tempo arranjaram-se formas de automatizar 

o processo, aumentando o seu rendimento. 

Nisto distingue-se o quadro plano do quadro 

rotativo (Ilustração 12), que é a versão 

cilíndrica do primeiro, mais apropriada para 

desenhos de grandes dimensões, longas-

metragens de tecido e cujo desenho se 

reproduz ininterruptamente (Neves, Jorge, 

2000 pp. 26, 27). Nos casos de longas-metragens, a Crispim e Abreu Ca. Lda. optou por 

estamparia digital e por transfer, abordadas adiante. 

Novamente, referindo-nos à estamparia de quadro plano, esta empresa possui uma máquina 

circular que funciona da seguinte forma: 

Ilustração 12 - Estamparia de Quadro Rotativo 

Ilustração 11 - Estamparia Lionesa 
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Ilustração 13 - Máquina Rotativa de Quadros Planos – 

Ana Sousa em Crismpim & Abreu Ca. Lda. 

Suponha-se que a máquina possui seis braços; 
metade, ou seja, três imitem luz, e os 
restantes três manipulam uma “misonette”. 

 
Ilustração 14 - 1º Passo – Ana Sousa em Crispim & 

Abreu Ca. Lda. 

1 - A peça de malha é colocada na plataforma. 

 
Ilustração 15 - 2º Passo – Ana Sousa em Crispim & 

Abreu Ca. Lda. 

2 – O quadro pousa em cima do tecido e a 
racla move-se para transferir a tinta. Depois o 
quadro levanta-se novamente. 

 
Ilustração 16 - 3º Passo - Ana Sousa em Crispim & 

Abreu Ca. Lda. 

3 – A plataforma avança uma posição e a luz 
quente fixa o corante. O processo repete-se 
para aplicar outra cor, noutra “misonette”. 
 

 
Ilustração 17 - 4º Passo - Ana Sousa em 

Crispim & Abreu Ca. Lda. 

4 – Finalmente, depois de 
estampar todas as cores, a peça 
de tecido é colocada nesta 
máquina e é submetida a vapor 
de altas temperaturas, mais 
uma vez, para fixar o corante. 
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2.5.3.2. Transfer 

 

Falando do modo de estamparia por Transfer (Ilustração 18), este funciona basicamente 

através do decalque de um meio intermediário (normalmente papel) que transfere as imagens 

para o tecido. A transferência é feita por um processo de sublimação, cujos corantes mais 

adequados para tal são os dispersos. Por consequência, este método só é aconselhado para 

estampar tecidos cuja sua percentagem de fibras de poliéster seja superior a 50%, 

proporcionando uma boa aderência do corante (Neves, Jorge, 2000 p. 28, 29). 

 

Ilustração 18 - Máquina de Estamparia por Transfer - Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 
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2.5.3.3. Impressão Digital 

 

Finalmente, o modo de estamparia digital. De um ponto de vista eletrónico, trata-se dos tipos 

de máquinas mais complexas e sofisticadas; contudo, de um ponto de vista lógico, é muito 

simples, funciona exatamente como uma impressora de papel, ligada a um sistema CAD.  

Por que é que se opta por este método, em vez dos anteriormente referidos? 

A estamparia digital (Ilustração 19) não é propriamente barata, contudo, se analisarmos, é 

ótima para imprimir amostras de muito pouca quantidade. Já no caso dos quadros, é preciso 

estampar um número mínimo de exemplares rentabilizando a gravação do quadro. Além disso, 

opta-se pela estamparia digital nas situações em que o número de cores de um estampado é 

superior a 12. Por pouco económica que seja e dependendo da metragem a estampar, a 

estamparia digital, acaba quase sempre por compensar a gravação de 12 misonettes ou 

menos.  

 

 

Ilustração 19 - Estamparia Digital - Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 
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2.5.4. Confeção 

2.5.4.1. Corte 

 
A sala de confeção do Crispim e Abreu Ca. Lda. oferece uma vasta gama de máquinas de 

costura, desde as mais comumente conhecidas, a máquinas tão específicas e sofisticadas que a 

própria empresa fez intervenções e adaptações mecânicas para obter resposta às suas 

necessidades. 

Qualquer confeção começa com a mesa de corte e o plano de trabalho é constante: 

Planeamento, Estendimento e Corte. 

O planeamento do risco (disposição otimizada dos moldes) é efetuado com a ajuda dos 

sistemas CAD, neste caso CutWorks Software (Ilustração 20). Os moldes resultantes das 

amostras experimentais são digitalizados e inseridos na base de dados e são adicionadas 

informações sobre o número de vezes que cada molde se repete e o possível casamento de 

padrões. O sistema CAD faz o cálculo otimizado da disposição dos moldes, obedecendo ao fio 

direito intrínseco a cada molde, respeita as posições dos padrões e arruma os elementos 

ocupando o mínimo espaço possível e reduzindo o desperdício. No fim, é impresso o papel 

com os moldes pronto a colocar por cima do colchão e cortar.  

 

Ilustração 20 - Risco calculado nos Sistemas CAD, CutWorks Software - Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

Na segunda fase, o Estendimento, algumas estendidas são “manuais”, outras, completamente 

automatizadas.  

O princípio básico passa por uma mesa de largura aproximada à largura do rolo de tecido. O 

tecido é colocado no alimentador e um carro robótico percorre o comprimento da mesa 

dispondo, cortando o tecido por camadas, com a mínima tensão possível. 
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Ilustração 21 – 1º - GERBER SPREADER SY 55 B - Ana 

Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 
Ilustração 22 – 2º - GERBER SPREADER SY 55 B - Ana 

Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 
Ilustração 23 - 3º - GERBER SPREADER SY 55 B - Ana 

Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 
Ilustração 24 - 4º - GERBER SPREADER SY 55 B - Ana 

Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 

Quanto ao Corte, no caso desta empresa, este processo passa por três opções de 

equipamentos: tesoura elétrica de lâmina vertical, serra de fita ou corte assistido por 

computador. 

O Crispim e Abreu Ca. Lda. possui três mesas de corte: uma com características regulares, uma 

igual à anterior, com largura de três metros para rolos de tecido para têxtil lar, e outra mais 

pequena com corte assistido por computador, destinada a amostras (Ilustração 25). No que diz 

respeita a esta última, assim como se planeia o risco nos sistemas CAD, o mesmo plano, neste 

caso, pode ser utilizado para fazer o corte. O corte é feito pelo mesmo robot que dispõe o 

tecido e que manipula uma pequena lâmina circular de alta precisão. 



 

23 
 

 
Ilustração 25 - Corte Assistido por Computador - Ana Sousa em 

Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 
Ilustração 26 - Alta Precisão - Ana Sousa em 

Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 

A tesoura elétrica de lâmina vertical (Ilustração 28) é uma solução mais versátil para cortar 

colchões de grande volume pelo desenho do molde ou então, para dividir o colchão em blocos. 

Em casos que requerem uma maior precisão, recorre-se à serra de fita (Ilustração 27) para 

cortar os blocos do colchão. 

 
Ilustração 27 - Serra de Fita - Ana Sousa em Crispim & 

Abreu Ca. Lda. 

 
Ilustração 28 - Tesoura Elétrica de Lâmina Vertical - 

Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 

2.5.4.2. Costura 

 

No que diz respeito à costura, a empresa dispõe de um leque vasto de opções de máquinas 

especializadas e adaptadas para determinadas funções. As máquinas de costura estão todas 

equipadas com tubos de aspiração que sugam os desperdícios para um contentor, sem a 

mínima intervenção humana. 

Para além das comuns máquinas de ponto preso e corte-e-cose, existem várias máquinas 

responsáveis por fazer pontos mais específicos em determinados materiais. 
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Máquinas de Ponto Corrido 
 

 
Ilustração 29 - Máquina de Ponto JUKI LZ-2290ª-SR-7 - Ana 

Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 
Ilustração 30 - Máquina de Ponto Preso adaptada para 
coser vivo FOMAX-HIGHLEAD KDD-380 - Ana Sousa em 

Crispim & Abreu Ca. Lda. 

Máquinas de Corte e Cose 
 

 
Ilustração 31 - Corte e Cose SIRUBA 504M2-04 - Ana Sousa 

em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 
Ilustração 32 - Corte e Cose adaptada para coser vivo 

PEGASUS EXT5214-03 - Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. 
Lda. 
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Máquinas de Recobrimento 
 

 
Ilustração 33 - Máquina de Recobrimento comum KANSAI 
SPECIAL DPW-1302-W - Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. 

Lda. 

 
Ilustração 34 - Máquina de Recobrimento adaptada para 

coser vivo PEGASUS WT500 PLUS - Ana Sousa em Crispim & 
Abreu Ca. Lda. 

Máquinas de coser botões 
 

 
Ilustração 35 - Máquina de coser botões normais JUKI LK-

1903B-SS - Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 
Ilustração 36 - Máquina de coser botões de pé JLAMATO 

CB-516 - Ana Sousa em Crispim & Abreu Ca. Lda. 
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Outras Máquinas 
 

 
Ilustração 37 - Máquina de cortar tecido em tira DINO LU-911-B - Ana Sousa 

em Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 
Ilustração 38 - Embutidora Elétrica adaptada 

com ponteiro de laser - Ana Sousa em 
Crispim & Abreu Ca. Lda. 

 

 

 

  

Ilustração 39 - Prensa Transferidora de 
decorações Termocolantes - Ana Sousa em 

Crispim & Abreu Ca. Lda. 
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2.6. Processo Criativo 
 

O processo criativo de design de moda, em ambiente de gabinete de design fabril, mostrou-se 

bastante diferente do processo, em âmbito de atelier. Saliente-se que o tempo é um recurso 

valioso não recuperável, logo são minimizadas as perdas deste com determinados métodos. 

Estes métodos ditam que dever haver uma constante comunicação com o cliente enviando-se 

referências de imagens de produtos finais já existentes, como sugestão de temas de 

inspiração. Conforme o aval do cliente procede-se ao desenvolvimento de produtos em forma 

de desenho vectorial com máximo detalhe, ou simulações perfeitas em programas de edição 

de imagem, e novamente, obtido o aval, procede-se ao fabrico de amostras das peças em 

questão. É importante enviar várias versões da mesma peça, com diferentes materiais e/ou 

diferentes de operações, com o orçamento anexado. É muito comum duas ou mais empresas 

enviarem ao cliente produtos praticamente iguais, que mais tarde distinguir-se-ão em termos 

de relação qualidade/preço. 

O processo criativo da coleção que foi desenvolvida pormenorizadamente acompanhando 

todos os estágios do Processo de Design iniciou-se, portanto, através de pesquisa de imagens 

que no seu conjunto formam um tema de inspiração. Neste caso, dois temas de inspiração: O 

kilt e a obra cinematográfica de David Fincher, Fight Club, baseada na obra literária homónima, 

de Chuck Palahniuk. 

Exemplos de Imagens Kilt 

 
Ilustração 40 - 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C
%20%22q%22%3A%20%22%22%2C
%20%22facets%5B%5D%22%3A%2

0%5B%22category%7C18820%22%2
C%20%22market%7C49154%22%2C
%20%22classif_name%7C31071%22

%5D%7D 

 
Ilustração 41 - 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C
%20%22q%22%3A%20%22%22%2C
%20%22facets%5B%5D%22%3A%2

0%5B%22category%7C18820%22%2
C%20%22market%7C49154%22%2C
%20%22classif_name%7C31071%22

%5D%7D 

 
Ilustração 42 - 

http://www.wgsn.com/search/sear
ch.php#%7B%22start%22%3A%200
%2C%20%22limit%22%3A%2050%2
C%20%22f_limit%22%3A%205%2C
%20%22q%22%3A%20%22%22%2C
%20%22facets%5B%5D%22%3A%2

0%5B%22category%7C18820%22%2
C%20%22market%7C49154%22%2C
%20%22classif_name%7C31071%22

%5D%7D 
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Exemplos de Imagens Fight Club 

 
Ilustração 43 - http://inktank.fi/wp-

content/uploads/2013/09/Brad-
Pitt-fight-club-body2.jpg 

 
Ilustração 44 - Print Screen 

 
Ilustração 45 - 

http://motherscrottupdates.n
et/content/?d=fd76soka090jf

u75hendpsa93hflqsad 

 

Após alguma reflexão concluiu-se que o tema Fight Club era mais comercializável que o Kilt. 

Mas porquê? 

As imagens retiradas do filme não induzem qualquer tipo de orientação em termos de estilo de 

vestuário, a não ser a peculiar personagem Tyler Durden que apresenta um look algo louco, 

devido à mistura de peças inconjugáveis, que demonstram a sua atitude despreocupada e 

desinserida, nas restrições impostas pela sociedade. Mas isso trata-se apenas de conjugação 

de peças que por si só, não são extravagantes. Em suma, o filme não estabelece barreiras de 

inspiração para o trabalho de design, o que é vantajoso. O filme não se baseia em imagens, 

mas sim, em ações, em mensagens, em políticas de vida, com que os homens, de modo geral, 

se identificam, nem que seja apenas a nível subconsciente. 

 

2.6.1. Inspirações (Fight Club) 
 

Grande parte dos jovens de sexo masculino, já viu e é fã do filme. Identificam-se com esta 

máxima de que dentro de nós, possuímos um alter--ego que com todas as características que 

gostaríamos de ter, mas não temos. Estes jovens têm desejo de violência e de se libertarem 

dos valores estandardizados do consumo e da sociedade. Ex a questão:  

Será possível comercializar peças de vestuário a um nicho que não se importa com os valores 

da sociedade, que parece não ter vaidade, que não se veste de determinada forma com vista a 

agradar terceiros e ser bem aceite? Achamos que sim. 

Estes indivíduos continuam inseridos na sociedade. Trabalham nos seus empregos para 

poderem sustentar as suas vidas e adquirir bens não essenciais para a sobrevivência, e 

supérfluos, praticando esta forma de vida apenas a nível de pensamento. A memória afetiva 

do filme e das suas máximas fará com que, subconscientemente se identifiquem com a coleção 

deste projeto. 
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2.6.2. Pesquisa Avançada 
 

Como referido anteriormente, a pesquisa de inspirações, em ambiente empresarial de 

vestuário massificado, recorre à recolha de imagens de produtos finais existentes que, de 

alguma forma, representem o tema de inspiração.  

Isto não se trata apenas de um processo de criatividade, mas sim, de comunicação: para 

comunicar eficazmente o tema de inspiração de um Mood Board (Ilustração 46) a um cliente, é 

necessário que as coisas sejam claras, explícitas ou mesmo literais. Por esse motivo, recorre-se 

a imagens de peças de vestuário existentes, de modo a estabelecer um fio condutor, que 

traduz a imagens simbólicas de violência e caos, para peças de vestuário, propriamente ditas. 
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2.6.3. Mood Board 

 

Ilustração 46 - Mood Board 
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2.6.4. Restrições da Empresa e Componentes do Mood Board 
 

No que diz respeito às restrições da Empresa, estas condicionam as componentes do Mood 

Board (Ilustração 46) e consequentemente o tipo de peças de vestuário a idealizar para esta 

coleção, devido ao facto de nas instalações apenas confecionar-se malhas e não tecidos. Logo, 

de início deve pressupor-se que a inspiração consiste de produtos de malha. 
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III – Cãdernos do 
Estãgiã rio 
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3.1. Diário do Estagiário 
 

3.1.1. 02/02/2015 – 06/02/2015 – Pesquisa de Temáticas 
 

Procura de temáticas inspiradoras para elaboração de coleção principal do projeto. Temas: Kilt 

e Fight Club. 

3.1.1.1. Kilt 

 

 

Ilustração 47 – Proposta de Mood Board 

 

Ilustração 48 – Propostas em Desenho Vetorial 1 
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Ilustração 49 – Propostas em Desenho Vetorial 2 

 

Este tema de Inspiração teve má aceitação por parte do Mentor de Estágio devido ao seu baixo 

teor comercial. 

3.1.1.2. Fight Club 

 

 

Ilustração 50 - Proposta de Mood Board 
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Ilustração 51 - Desenhos Espontâneos 

 

Apesar de este tema ter tido boa aceitação por parte do Mentor, devido á sua fácil 

comercialização, os desenhos verificaram-se como demasiado chocantes para vestuário 

massificado, logo numa fase posterior, terão de ser mais vendáveis.  
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3.1.2. 09/02/2015 – 13/02/2015 - Mood Board 
 

Fase de pesquisa de imagens inspiradoras para construção de Mood Board final. Isto inclui 

imagens relativas a excertos do filme, e imagens de produtos finais em malha para homem.  

 

Ilustração 52 - Exemplos de Imagens de pesquisa para Mood Board 

Elaboração de Mood Board final. 

 

Ilustração 53 - Mood Board final 
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3.1.3. 18/02/2015 – 27/02/2015 - Esboços 
 

Este processo revelou-se inesperadamente difícil, dado que a transição de uma perspetiva de 

design de vestuário mais conceptual para design de vestuário comercial e massificado foi 

bastante complicada. Houve muita rejeição dos esboços por não estarem suficientemente aos 

“comerciais”. Com esta experiência adquiriu-se uma nova perspetiva sobre as peças de 

vestuário básicas e toda a complexidade intrínseca a elas. São todas “iguais” e ao mesmo 

tempo todas “diferentes”. 

 

Ilustração 54 - Esboços 
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3.1.4. 26/02/2015 – 45º MODtissimo 
 

Visita à 45º Feira MODtissimo como membro da equipa criativa da Crispim & Abreu Lda.  

Visitar a feira como membro empresarial verificou-se ser diferente de fazer a visita como aluna 

universitária dado que foi possível testemunhar com que necessidades as empresas visitam 

estas feiras. A empresa Crispim & Abreu Lda. visitou a feira com o objectivo de adquirir tecidos 

para as marcas Miguel Vieira Júnior e Agatha Ruiz de la Prada para criança. Nisto colocam-se a 

seguinte questão: Que critérios são importantes na escolha de tecidos para estas marcas? 

 Preço: o limite estabelece-se aproximadamente aos 20 euros por metro. 

 Qualidade: Foram seleccionados alguns tecidos com matérias-primas nobres como a 

seda. 

 Tipos: Para a marca Miguel Vieira Junior foram seleccionadas amostras de rendas e 

tules bordados nas tonalidades pastel. No que diz respeito a Agatha Ruiz de la Prada 

para criança, Escolheram-se cores berrantes com acabamentos brilhantes ou 

emborrachados, com motivos de desenhos infantis. 
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3.1.5. 02/03/2015 – 06/03/2015 – Desenho Técnico 
 

Seleção dos esboços e elaboração dos desenhos técnicos finais. 

 

Ilustração 55 - Desenhos Técnicos 

3.1.6. 09/03/2015 – 20/03/2015 – Ilustração 
 

As ilustrações da equipa criativa da Crispim & Abreu Ca. Lda. baseia-se em simulações quase 

perfeitas elaboradas em Photoshop. Neste ambiente, não se recorre ao desenho nem à 

expressividade por forma a garantir a máxima compreensão do cliente sobre os produtos em 

questão.

 

Ilustração 56 – Ilustrações 
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3.1.7. 23/03/2015 – 03/04/2015 – Auxiliar os restantes membros da 

equipa criativa 
 

Em alguns casos, para poder auxiliar os restantes membros da equipa criativa, foi-me pedido 

para vetorizar modelos idealizados por eles, quando a carga de trabalho lhes mostrou 

excessiva. 

3.1.7.1. Desenhos no âmbito Zara Man 

 

          

                

Ilustração 57 - Desenho Vetorial 1 
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Ilustração 58 - Desenho Vetorial 2 

 

3.1.7.2.  Desenhos no âmbito Miguel Vieira Júnior 

 

    

 

Ilustração 59 - Desenho Vetorial 3 
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 Ilustração 60 - Desenho Vetorial 4 

 

Ilustração 61 - Desenho Vetorial 5 

 

Ilustração 62 - Desenho Vetorial 6 
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Ilustração 63 - Desenho Vetorial 7 
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Ilustração 64 - Desenho Vetorial 8 
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Ilustração 65 - Desenhos Vetorial 9 
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Ilustração 66 - Desenhos Vetoriais 10 
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Ilustração 67 - Desenho Vetorial 11 
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Ilustração 68 - Desenhos Vetoriais 12 
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Ilustração 69 - Desenho Vetorial 13 

 



 

52 
 

 

Ilustração 70 - Desenho Vetorial 14 
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Ilustração 71 - Desenho Vetorial 15 
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Noutros casos foram-nos pedidos trabalhos e foi-nos permitida alguma margem de 

criatividade. 

3.1.7.3. Desenhos no âmbito Zara Man 

 

 

 

Ilustração 72 - Desenho Vetorial 16 
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Ilustração 73 - Desenho Vetorial 18 
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Ilustração 74 - Desenho Vetorial 19 
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Ilustração 75 - Desenho Vetorial 20 
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Ilustração 76 - Desenho Vetorial 21 
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Ilustração 77 - Desenho Vetorial 22 
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3.1.7.4. Desenhos no âmbito Miguel Vieira Júnior 

 

 

Ilustração 78 - Desenho Vetorial 23 
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Ilustração 79 - Desenho Vetorial 24 
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Ilustração 80 - Desenho Vetorial 25 
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Ilustração 81 - Desenho Vetorial 26 

3.1.8. 06/04/2015 – 10/04/2015 – Desenvolvimento de Dissertação 
 

Dado que nesta semana não foi atribuído trabalho empresarial à mestranda, o tempo foi 

aproveitado para desenvolvimento da dissertação. 



 

64 
 

3.1.9. 13/04/2015 – 16/04/2015 – Desenhos no âmbito Miguel Vieira 

Júnior 

 
Ilustração 82 - Desenho Vetorial 27 
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Ilustração 83 - Desenho Vetorial 28 
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Ilustração 84 - Desenho Vetorial 28 
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Ilustração 85 - Desenho Vetorial 29 
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Ilustração 86 - Desenho Vetorial 30 
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Ilustração 87 - Desenho Vetorial 31 
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Ilustração 88 - Desenho Vetorial 32 
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Ilustração 89 - Desenho Vetorial 33 
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Ilustração 90 - Desenho Vetorial 34 
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Ilustração 91 - Desenho Vetorial 35 
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Ilustração 92 - Desenho Vetorial 36 
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Ilustração 93 - Desenho Vetorial 38 
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Ilustração 94 - Desenho Vetorial 39 
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Ilustração 95 - Desenho Vetorial 40 
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Ilustração 96 - Desenho Vetorial 42 
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Ilustração 97 - Desenho Vetorial 43 
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Ilustração 98 - Desenho Vetorial 44 
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Ilustração 99 - Desenho Vetorial 45 
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3.1.10. 10/04/2015 – Desenhos no âmbito de estampados Zara 

Kids 
Os presentes desenhos foram feitos e enviados para o cliente Zara como proposta de 

estampados para criança. 

 

 
Ilustração 100 - Desenho Aguarela 1 
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Ilustração 101 - Desenho Aguarela 2 
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3.1.11. 12/04/2015 – 17/04/2015 
 

Dado que não foi atribuído trabalho empresarial à estagiária, o tempo foi aproveitado para o 

desenvolvimento da dissertação. 

3.1.12. 20/04/2015 – 24/04/2015 - Trabalhos no âmbito 

empresarial 

3.1.12.1. Desenho no âmbito estampado Zara Kids 

 

O presente desenho foi feito e enviado para o cliente Zara como proposta de estampados para 

criança. 

 

 

Ilustração 102 - Desenho 1 
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3.1.12.2. Bordados no âmbito Zara Kids  

 

Os presentes bordados foram feitos e enviados para o cliente Zara como proposta de 

aplicações para criança. 

 

 

Ilustração 103 - Bordado 1 
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Ilustração 104 - Bordado 2 

 

Ilustração 105 - Bordado 3 

 

  



 

87 
 

3.1.12.3. Fotografia no âmbito El Corte Inglês e Zara Kids 

 

As presentes fotografias foram tiradas e enviadas para os clientes El Corte Inglês e Zara Kids 

como propostas de peças para produção. 

 

Ilustração 106 - Fotografia El Corte Inglés 1 

 

Ilustração 107 - Fotografia El Corte Inglés 2 
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Ilustração 108 - Fotografia El Corte Inglés 3 

 

Ilustração 109 - Fotografia El Corte Inglés 4 
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Ilustração 110 - Fotografia El Corte Inglés 5 

 

Ilustração 111 - Fotografia El Corte Inglés 6 
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Ilustração 112 - Fotografia El Corte Inglés 7 

 

Ilustração 113 - Fotografia El Corte Inglês 7 
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Ilustração 114 - Fotografia El Corte Inglés 9 

 

Ilustração 115 - Fotografia El Corte Inglés 10 
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Ilustração 116 - Fotografia El Corte Inglés 10 

 

Ilustração 117 - Fotografia El Corte Inglés 11 
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Ilustração 118 - Fotografia El Corte Inglés 12 

 

Ilustração 119 - Fotografia El Corte Inglés 13 
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Ilustração 120 - Fotografia Zara Kids 1 

 

Ilustração 121 - Fotografia Zara Kids 2 
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Ilustração 122 - Fotografia Zara Kids 3 

 

Ilustração 123 - Fotografia Zara Kids 4 
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Ilustração 124 - Fotografia Zara Kids 5 

 

Ilustração 125 - Fotografia Zara Kids 6 
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Ilustração 126 - Fotografia Zara Kids 7 

 

Ilustração 127 - Fotografia Zara Kids 8 
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Ilustração 128 - Fotografia Zara Kids 9 

 

Ilustração 129 - Fotografia Zara Kids 10 



 

99 
 

 

Ilustração 130 - Fotografia Zara Kids 11 

 

Ilustração 131 - Fotografia Zara Kids 12 



 

100 
 

 

Ilustração 132 - Fotografia Zara Kids 13 

 

Ilustração 133 - Fotografia Zara Kids 14 



 

101 
 

 

Ilustração 134 - Fotografia Zara Kids 15 

 

Ilustração 135 - Fotografia Zara Kids 16 
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Ilustração 136 - Fotografia Zara Kids 17 
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3.1.13. 27/04/2015 – 30/04/2015 – Execução de Amostras da 

Coleção e respetivas preparações 
 

A preparação para a execução das amostras iniciou-se na execução das fichas técnicas. 

 

Ilustração 137 - Fichas Técnicas 

 
Ilustração 138 - Corte 

 
Ilustração 139 - Corte e cose 

 
Ilustração 140 - Corte em vivo 

 
Ilustração 141 - Ferro 
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3.2. Coleção ZARA MAN  
 

3.2.1. Sobre Fight Club 
 

O narrador Jack, (chamado Joe, no livro), aos trinta anos, encontra-se a contemplar a sua vida 

quotidiana, com olhar desinspirado e insatisfeito. Jack pensava que a solução para a sua triste 

sensação de incompletude era preencher esse vazio com o consumismo de peças de mobiliário 

IKEA, tornando o seu apartamento cada vez mais completo e perfeito – “The people I know 

who used to sit in the bathroom with pornography, now they sit in the bathroom with their 

IKEA furniture catalogue. We all have the same Johanneshov armchair in the Strinne green 

stripe pattern.” “We all have the same Rislampa/Har paper lamps made from wire and 

environmentally friendly unbleached paper. Mine are confetti. All that sitting in the bathroom. 

The Alle cutlery service. Stainless steel. Dishwasher safe. The Vild hall clock made of galvanized 

steel, oh, I had to have that. The Klipsk shelving unit, oh, yeah. Hemlig hat boxes. Yes. The 

street outside my high-rise was sparkling and scattered with all this. The Mommala quilt-cover 

set. Design by Tomas Harila and available in the following: Orchid. Fuschia. Cobalt. Ebony. Jet. 

Eggshell or heather. It took my whole life to buy this stuff. The easy-care textured lacquer of 

my Kalix occasional tables. My Steg nesting tables. You buy furniture. You tell yourself, this is 

the last sofa I will ever need in my life. Buy the sofa, then for a couple years you're satisfied 

that no matter what goes wrong, at least you've got your sofa issue handled. Then the right set 

of dishes. Then the perfect bed. The drapes. The rug. Then you're trapped in your lovely nest, 

and the things you used to own, now they own you.” (Palahniuk 1996, pp. 28, 29) - e 

investindo num armário mais respeitável, composto com peças de vestuário de marca. 

Jack também tinha um grave problema de insónia. – “This is how it is with insomnia. 

Everything is so far away, a copy of a copy of a copy. The insomnia distance of everything, you 

can't touch anything and nothing can touch you.” (Palahniuk 1996, p. 11). Após várias 

tentativas de adormecer e várias consultas médicas, Jack decidiu visitar, por curiosidade, os 

grupos de apoio a vítimas de cancro testicular, tuberculose, melanoma, leucemia, parasitas 

sanguíneos e cerebrais, fingindo ser vítima desses males, usando um nome fictício. A dor e 

infelicidade ilustrada nestes grupos permitiam a Jack abstrair-se da sua vida incompleta e 

insignificante e as lágrimas da sua falsa doença proporcionavam-lhe uma sensação libertadora 

que o ajudava a dormir. “And I slept. Babies don't sleep this well. Every evening, I died, and 

every evening, I was born. Resurrected.” (Palahniuk 1996, p. 12) 

Isto decorreu durante dois anos até que Marla Singer, uma impostora identica a Jack, começou 

a participar nas mesmas sessões de apoio à vítima. – “In this one moment, Marla's lie reflects 

my lie, and all I can see are lies. In the middle of all their truth.” (Palahniuk 1996, p. 13) – Jack 

voltou a sofrer de insonia por não conseguir chorar. 

Com os efeitos de insónia, Jack desenvolveu uma segunda personalidade chamada Tyler 

Durden, uma alucinação, um amigo imaginário, um Alter Ego. Quando Jack adormecia, Tyler 

acordava. Jack trabalhava de dia, Tyler trabalhava de noite, e simultâneamente, de certa 

forma, andavam juntos. 
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Tyler era tudo o que Jack queria ser: “I love everything about Tyler Durden, his courage and his 

smarts. His nerve. Tyler is funny and charming and forceful and independent, and men look up 

to him and expect him to change their world. Tyler is capable and free, and I am not. I'm not 

Tyler Durden.” (Palahniuk 1996, pag. 130). Tyler foi a cura para a vida incompleta e 

insignificante de Jack. – “Oh, Tyler, please deliver me.”, “Oh, Tyler, please rescue me.”, 

“Deliver me from Swedish furniture. Deliver me from clever art.”, “May I never be complete. 

May I never be content. May I never be perfect. Deliver me, Tyler, from being perfect and 

complete. Tyler and I agreed to meet at a bar.” (Palahniuk 1996, pp. 30, 31) 

Jack e Tyler encontraram a o alívio e a sensação libertadora na violência. – “I want you to hit 

me as hard as you can.” (Palahniuk 1996, p. 31). “After a night in fight club, everything in the 

real world gets the volume turned down. Nothing can piss you off.” (Palahniuk 1996, p. 33)  

Foi criado o Clube de Combate numa garagem de um bar onde homens praticavam violência 

mútua por prazer e pregavam doutrinas de teor destrutivo, que os faziam sentir-se inseridos 

num grupo:  

• “We don't have a great war in our generation, or a great depression, but we 

do, we have a great war of the spirit. We have a great revolution against 

the culture. The great depression is our lives. We have a spiritual 

depression.”  

• “We are the middle children of history, raised by television to believe that 

someday we'll be millionaires and movie stars and rock stars, but we won't. And we're just 

learning this fact.” 

• “You are not a beautiful and unique snowflake. You are the same decaying organic 

matter as everyone else, and we are all part of the same compost pile.”, “Our culture has 

made us all the same. No one is truly white or black or rich, anymore. We all want the same. 

Individually, we are nothing.” (Palahniuk 1996, p. 97) 

3.2.2. Fase de Esboços 
 

A fase de esboços mostrou-se longa e inesperadamente difícil. Os produtos mais vendáveis e 

comerciais inserem-se na categoria dos básicos.  

Em ambiente de atelier, os produtos básicos, são normalmente, elaborados com a 

funcionalidade de complementar os produtos de vestuário mais conceptual, atribuindo 

portanto, um certo equilíbrio e simplicidade, ao conjunto. São algo que não requere muito 

tempo, nem esforço mental, no seu desenho. 

Contudo, em ambiente fabril, dá-se outro valor ao produto básico. A maior parte dos produtos 

confecionados são básicos, lida-se com estas peças todos os dias e são extremamente 

vendáveis. Confrontou-se então o facto de que desenhar peças simples em quantidades 
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exageradas, requer um esforço mental maior, que peças de vestuário mais complexas, dado 

que são todas iguais e simultaneamente, todas diferentes. 

Foram feitos mais de cento e quarenta esboços (apresentados em anexo), apenas para um 

resultado de dezoito peças finais. A taxa de rejeição foi enorme e sempre com o mesmo 

comentário: “mais comercial, mais simples, menos complicado, não exequível industrialmente, 

etc.” 
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Ilustração 142 – Esboços 
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3.2.3. Coleção 
 

 

Ilustração 143 - Coleção completa em desenho técnico 
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3.2.4. Ilustração 
 

 

Ilustração 144 – Ilustrações 

No que diz respeito à ilustração neste ambiente fabril, a comunicação com o cliente deve ser 

bem clara e de fácil compreensão. Isto significa que, nestas circunstâncias, a maior das 

preocupações não é desenho artístico, nem expressividade. Neste âmbito, criam-se simulações 

quase perfeitas com recurso ao software Photoshop, ou outros programas de edição de 

imagem. É comum elaborar uma peça de vestuário em Photoshop, a partir de partes de 

diferentes peças (ex. golas, bolsos, etc.), por forma a obter os resultados desejados. 

 

3.2.5. Peças 
 

Aqui seguem-se dois exemplos de peças da coleção. Os restantes encontram-se em anexos.  
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Ilustração 145 - Desenho Técnico 

Ilustração 146 - Ilustração 

Camisola de manga reglan 

com bolsos, gola e barra de 

clorete. 

A costura de união das 

mangas não é localizada 

em baixo, mas sim 

transferida para a frente, 

pespontada com ponto de 

recobrimento de duas 

agulhas e acabada em 

talho vivo, bem como a 

costura de união entre as 

mangas e o tronco. 

Os punhos terminam com 

bainha normal pespontada 

com ponto de 

recobrimento. 
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Ilustração 147 - Ilustração 

Ilustração 148 - Desenho Técnico 

Calças de malha com cinto de Rib e 

aperto de cordões, bolsos de chapa à 

frente e atrás, pespontados com ponto 

de recobrimento de duas agulhas e 

acabamento em talho vivem.  

A terminação das pernas é acabada em 

talho vivo e pespontada com ponto de 

segurança em cadeia, para prevenir o 

seu desfiamento excessivo. 
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3.2.6. Prototipagem de Amostras 

 

 
Ilustração 149 - Calça 1 

 
Ilustração 150 - Calça 2 

 
Ilustração 151 - Calção 1 

 

 
Ilustração 152 - Calção 2 

 
Ilustração 153 - T-Shirt 1 

 

 
Ilustração 154 - T-Shirt 2 
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Ilustração 155 - T-Shirt 3 

 
Ilustração 156 - T-Shirt 4 

 
Ilustração 157 - T-Shirt 5 

 

 
Ilustração 158 - T-Shirt 6 

 
Ilustração 159 - Reglan 1 

 
Ilustração 160 - Reglan 2 

 

 
Ilustração 161 - Reglan 3  

Ilustração 162 - Sweater 1  
Ilustração 163 - Casaco 1 
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Ilustração 164 - Casaco 2 

 
Ilustração 165 - Casaco 3 

 

 
Ilustração 166 - Casaco 4 

 
No processo de prototipagem das amostras foram, de início, impostos fatores de risco ao 

projeto: A empresa não se disponibilizou a tricotar malhas novas para o projeto em questão 

(colocando de parte os processos de tricotagem, tingimento e acabamentos), permitindo 

apenas a escolha de malhas já existentes em armazém, e não se disponibilizou a executar as 

dezoito amostras, mas sim apenas oito (Calça 1, Calção1, Casacos 1 e 3, Reglans 1 e 3, e T-

Shirts 1 e 2), por motivos que respeitam ao facto de os teares circulares e o sector de confeção 

estarem constantemente ocupados na produção dos produtos da empresa. 

Tendo em conta a presente situação, as amostras foram selecionadas de modo a que o 

processo de construção de umas peças complementasse, supostamente, as amostras que não 

foram executadas, por serem similares. 

  



 

115 
 

3.2.7. Peças selecionadas para Prototipagem de Amostras 
 

Este processo vai ser descrito pela ordem lógica de “Alterações Inevitáveis” e seguidamente, 

respeitando individualmente cada peça, relatar-se-á a Ficha Técnica como base de informação, 

o Planeamento de Risco e o Processo de Confeção, propriamente dito. 

 
Ilustração 167 - Calça 1 

 
Ilustração 168 - Reglan 1 

 
Ilustração 169 - Reglan 3 

 
Ilustração 170 - Calção 1 

 

 
Ilustração 171 – T-Shirt 1 

 
Ilustração 172 - T-Shirt 2 

 
Ilustração 173 - Casaco 1 

 
Ilustração 174 - Casaco 3 
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3.2.8. Alterações Inevitáveis 
 

Algumas alterações nos desenhos das peças foram inevitáveis, quer devido às cores de malhas 

disponíveis em stock, quer a nível de operações de costuras, no ato da prototipagem: 

3.2.8.1. Calça 1 

 

 
Ilustração 175 - Calça 1, 1º Versão 

 
Ilustração 176 - Calça 1, 2º Versão 

 

A cor manteve-se, havendo disponível em stock felpa castanha (PA 5014/11) e Rib à cor. 

Durante o processo de confeção, algumas costuras passaram de uma agulha a duas agulhas e 

virse-versa, os bolsos frontais foram colocados segundo outra sequência de montagem, por 

não ser possível fazê-lo como consta na primeira versão. O cinto Rib, com as casas do lado de 

dentro, foi pespontado com duas costuras. 
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3.2.8.2. Calça 2 

 

 
Ilustração 177 - Calças 2, 1º Versão 

 
Ilustração 178 - Calças 2, 2º Versão 

 

A Calça 2 foi alterada em termos de costuras, com base na Calça 1. 

3.2.8.3. Calção 1 

 

 
Ilustração 179 - Calção 1, 1º Versão  

Ilustração 180 - Calção 1, 2º Versão 

 

As peças Calção 1 e 2 são praticamente iguais, com a diferença dos buracos e do bolso traseiro. 

Escolheu-se a peça Calção 1 para a prototipagem, por ser esteticamente mais interessante, 

podendo posteriormente, ser aplicado o método teórico da aplicação do bolso traseiro no 

Calção 2, com base na Calça 1. Contudo, foi necessário alterar a cor para castanho (PA 

5014/11) devido à falta de felpa khaki em stock, e o molde selecionado face ao 

aproveitamento de um já existente na base de dados (molde ZARA/20190) mais apelativo e 

complexo, que oferece mais informação a nível de costuras. 
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3.2.8.4. Calção 2 

 

 
Ilustração 181 - Calção 2, 1º Versão 

 
Ilustração 182 - Cação 2, 2º Versão 

 

Ao Calção 2 foi alterada a modulação, a modos de seguir, o princípio do Calção 1, como se 

pretendia anteriormente. 

3.2.8.5. T-Shirt 1 

 

 
Ilustração 183 - T-Shirt 1, 1º Versão 

 
Ilustração 184 - T-Shirt 1, 2º Versão 

 

Na T-Shirt 1 foi alterada a cor, devido à falta de malha fina de modal na cor khaki em stock, a 

modos que, alterou-se para verde (PA Santo Domingo).  
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3.2.8.6. T-shirt 2 

 

 
Ilustração 185 - T-Shirt 2, 1º Versão 

 
Ilustração 186 - T-shirt 2, 2º Versão 

 

As cores tiveram de ser clareadas, devido às malhas disponíveis em modal (PA 5212/13), bem 

como, houve alterações a nível de costuras e acabamentos. 

3.2.8.7. T-Shirt 3 

 

 
Ilustração 187 - T-Shirt 3, 1º Versão 

 

 
Ilustração 188 - T-Shirt 3, 2º Versão 

 
Apesar de não ter sido prototípada, a T-shirt 3 foi alterada na cor, de modo a manter o 

equilíbrio cromático da coleção. 
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3.2.8.8. T-Shirt 5 

 
Ilustração 189 - T-Shirt 5, 1º Versão 

 
Ilustração 190 - T-Shirt 5, 2º Versão 

 

Apesar de não ter sido prototípada, a T-shirt 5 foi alterada na cor de modo a manter o 

equilíbrio cromático da coleção. 

3.2.8.9. Reglan 1 

 

 
Ilustração 191 - Reglan 1, 1º Versão 

 
Ilustração 192 - Reglan 1, 2º Versão 

 

As cores foram clareadas devido às felpas disponíveis em stock (cinza escuro – PA 11/2062 

BALMAIN e cinza claro PA 13/5096 CINZA MESCLA). Por não haver em stock Rib cinza escuro, 

utilizou-se Rib cinza claro nas mangas e clorete, no cinto e na gola. O bolso foi alterado de 

modo a aproveitar molde existente na base de dados (molde CAR 6), e porque, concluiu-se, 

que os bolsos na versão 1, não são possíveis de executar. 
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3.2.8.10. Reglan 3 

 
Ilustração 193 - Reglan 3, 1º Versão 

 
Ilustração 194 - Reglan 3, 2º Versão 

 

A cor khaki foi alterada para castanho por não haver em stock felpa khaki. A gola foi executada 

em Rib e as mangas, de duas folhas ficaram divididas em três folhas, devido a equívocos 

ocorridos na modelação.  

3.2.8.11. Sweater 1 

 
Ilustração 195 - Sweater 1, 1º Versão 

 
Ilustração 196 - Sweater 1, 2º Versão 

 

No que diz respeito à Sweater 1, apenas foi clareada a cor, de modo a seguir a lógica da Reglan 

1 e para poder ser atribuída uma malha prototípada (PA 11/2062 BALMAIN), em termos 

teóricos. 
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3.2.8.12. Casaco 1 

 

 
Ilustração 197 - Casaco 1, 1º Versão 

 
Ilustração 198 - Casaco 1, 2º Versão 

 

No Casaco 1 ocorreram alterações a nível de cor e Rib, dado que não estavam disponíveis em 

stock. As mangas Khaki foram executadas na felpa castanha (PA 13/5096) e os Ribs, na felpa 

verde (PA 5014/11 HIP TEE).  

 

3.2.8.13. Casaco 2 

 
Ilustração 199 - Casaco 2, 1º Versão 

 
Ilustração 200 - Casaco 2, 2º Versão 

 

A cor neste casaco foi clareada para que se possa, na teoria, idealiza-lo com a malha PA 

13/5096 CINZA MESCLA, bem como alguns pormenores de costuras alterados, com base nos 

princípios de outras peças. 
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3.2.8.14. Casaco 3 

 

 
Ilustração 201 - Casaco 3, 1º Versão 

 
Ilustração 202 - Casaco 3, 2º Versão 

 

As alterações feitas neste casaco foram feitas segundo o aproveitamento de um molde 

disponível na base de dados (Molde CAR 3), nomeadamente, no capuz, que já não é composto 

por três peças, mas sim duas. Os bolsos assumiram a posição vertical, com o acabamento em 

talho vivo, do lado de fora, por não ser possível executar no modo como mostra na versão 1. 

Em último, o cordão foi alterado por outro disponível em stock. 

 

3.2.9. Prototipagem 
 

Aqui seguem-se dois exemplos de prototipagem. Os restantes encontram-se em anexos.  
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3.2.9.1. Casaco 3 

 

Ilustração 203 - Ficha Técnica Casaco 3 
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Ilustração 204 - Planeamento de Risco Casaco 3 
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Ilustração 205 - Processo de Confeção Casaco 3 parte 1 
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Ilustração 206 - Processo de Confeção Casaco 3 parte 2 
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Ilustração 207 - Processo de Confeção Casaco 3 parte 3 
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Ilustração 208 - Processo de Confeção Casaco 3 parte 4 
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Ilustração 209 - Processo de Confeção Casaco 3 parte 5 
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Ilustração 210 - Peça Final Frente 

 

Ilustração 211 - Peça Final Costas 
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3.2.9.2. T-Shirt 2 

 

Ilustração 212 - Ficha Técnica T-Shirt 2 
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Ilustração 213 - Planeamento de Risco T-Shirt 2 
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Ilustração 214 - Processo de Confeção T-Shirt 2 parte 1 
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Ilustração 215 - Processo de Confeção T-Shirt 2 parte 2 
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Ilustração 216 – Peça Final Frente 

 

Ilustração 217 - Peça Final Costas 
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IV - Conclusã o  
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4.1. Conclusão 
 

Este trabalho constitui uma parte fundamental dos esforços desenvolvidos para obtenção do 

grau de Mestre em Design de Moda. Além de tentarmos demonstrar algumas das 

competências adquiridas durante todo o processo de aprendizagem, gostamos de pensar que 

o mesmo constitui um pequeno contributo para o conhecimento de quem se interessar por 

uma experiência de estágio semelhante à que aqui se descreveu. 

Para conclusão desse estudo, convém, primeiramente, avaliar a concretização dos objetivos 

previamente estabelecidos e estes foram atingidos de modo muito prazeroso. Desta forma, 

com base no objetivo geral, tentamos retratar o processo de aquisição de conhecimentos de 

conceção e confeção de uma coleção de vestuário imbuída de um espírito estimulado pela 

inspiração da obra literária Fight Club de Chuck Palahniuk, para além de todas as outras 

colaborações nas coleções das outras marcas da empresa. A conceção de todas as coleções são 

adequadas ao mundo globalizado e gerador de consumismo entre os vários tipos de mercado. 

Oferece-nos dizer que existiria uma relativa facilidade em dissertar sobre a moda, pois poderia 

ter-se recorrido a tendências que orientassem escolhas, e era necessário apenas subjetivá-las. 

Em dias da mundialização, o desenvolvimento tecnológico é movido pelo desejo de mudanças 

rápidas; hoje, a moda passou a ter muitas referências e particularidades de local, tempo e 

cultura.  

Para LURIE, Jonathan (2007, p.217) “ exceto o camaleão, o homem é o único animal que pode 

mudar de pele para se ajustar ao ambiente”, ou seja, o vestuário é uma mensagem que indica 

o estado de espírito da pessoa e a compreensão que possui do mundo, e pode ser interpretada 

através da semiótica que vê por meio da cultura, os signos a transmitir significados. 

O mundo ao nosso redor é pintado de cores; um mundo sem cores seria dificilmente 

concebível. Ou seja, a cor proporciona o espetáculo da vida quotidiana. São vitais na moda, na 

arquitetura, artes visuais, publicidade, e estrategicamente usadas em todas as formas de 

media para chamar a atenção do consumidor, que é influenciado por elas. É o simbolismo da 

cor e foi sempre valorizado, como reflete a história da humanidade. 

A coloração usada pelos personagens e paisagens nas películas dos filmes denota a 

importância das cores e do seu simbolismo em todas as épocas. Isso reflete-se na 

caracterização do personagem que serviu de mote à inspiração da coleção ZARA MAN. Ele, 

guiando-se pela intuição natural das artes, olhar, sentir e captar… envolve as suas ações e 

paixões que estão dentro e fora de si mesmo, reagindo de maneira diferente às cores 

específicas, em parte baseadas no seu ambiente sociocultural e refletindo-se nas suas 

hormonas, pressão sanguínea, temperatura do corpo … Lamentamos que a palete de cores 

desejada para a execução desta coleção tivesse de cingir-se aos recursos materiais disponíveis 

pela Crespim & Abreu, Lda. , contudo, dada a semelhança entre o desejado e o concretizado, a 

execução da coleção revelou-se muito adequada ao que era pretendido inicialmente, 

particularmente graças ao seu design.  
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A coleção que veste o personagem reflete o modo como ele, de certa maneira, pretende punir 

a humanidade e as suas ambições por estabelecerem certas estratégias de competições 

sociais. 

Com a finalização dos processos de confeção, conclui-se o fio condutor que percorreu a 

história deste estágio, expondo também a dificuldade do trabalho do designer, na 

conceptualização criativa de inúmeras peças que posteriormente não acabaram por ser 

selecionadas, por razões já referidas anteriormente. (prototipagem das peças). 

Houve outras aptidões que foram trabalhadas neste estágio, na execução de atividades que 

respeitam à empresa Crispim e Abreu Ca. Lda., como fazer pesquisa de produtos de moda, 

esboços, desenho manual e vetorial, utilização de softwares de edição de imagem, fotografia e 

trabalhos manuais, fazendo deste estágio uma experiência altamente enriquecedora a nível 

artístico, criativo, intelectual, pessoal, social e académico. 

Este trabalho verá reconhecido outro dos seus frutos, através da comercialização das peças 

desta coleção, o que será o próximo passo a dar. 
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