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Resumo 

 

 A presente proposta debruça-se sobre um estágio académico na empresa 

Alice + Olivia, no departamento de design técnico, que decorreu do dia 1 de Fevereiro 

a 27 de Junho de 2014, em Nova Iorque.  

Alice + Olivia é uma marca contemporânea de roupa com um estilo 

sofisticado e irreverente direccionada pela designer Stacey Bendet. 

Durante o estágio na Alice + Olivia foram acompanhadas várias fases de 

trabalho, de entre as quais se destacam os desenhos técnicos, realizados a partir das 

ilustrações do gabinete de design, a compilação de fichas técnicas para produção e 

ainda a verificação de protótipos e moldes e das suas medidas e cortes. 

Este projecto surgiu não só pelo gosto de enfrentar novos desafios mas 

também pela necessidade que a mestranda sentiu em ganhar experiência no mercado 

de trabalho de design de moda. De crescer e de trabalhar num patamar acima do 

académico, aprender a dinâmica da moda numa empresa e num mercado específico, 

e ainda de fomentar oportunidades para o futuro. Pretendeu-se obter uma 

aprendizagem acrescida acerca desta indústria e das suas metodologias de trabalho. 

Diminui-se a distância entre o trabalho académico e o profissional o estágio 

permitiu consolidar as competências interdisciplinares obtidas durante a formação 

académica. Beneficiou-se ainda de uma melhor perceção do mercado da moda, da 

posição da Alice + Olivia no mesmo e das estratégias que a empresa segue para 

alcançar os seus objectivos. 

A realização de um estágio como conclusão do mestrado é uma opção 

extremamente promissora, que permitirá catapultar os mestrandos para o mercado 

de trabalho. 

Palavras-chave Design de Moda; Moda em Nova Iorque; Alice + 

Olivia; Design técnico; Modelagem e Construção de Peças  
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Abstract 

 

The present document focus on an academic  internship at the company Alice 

+ Olivia, working in the technical design department,  from February 1st to June 27th of 

2014, in New York city. 

Alice + Olivia is a contemporary fashion company with a sophisticated and 

irreverent style, run by the designer Stacey Bendet. 

During the internship at Alice + Olivia several kind of work took place,  among 

them technical drawings, made with the information from the illustrations from the 

design team, the creation of tech packs for development, and also the verification of 

prototypes and patterns and its measures and cuts.  

This project takes place not just because of the love for facing new challenges 

but also because of the master student’s need in gaining experience in the fashion 

design work market. The need to grow and to work in a higher level than the 

academia, to learn the dynamics of fashion in a company in a specific market, and 

also to promote opportunities for the future. Therefore the target of this project is to 

improve the knowledge about the fashion industry and its methodologies. 

The distance between the academic work and the professional work was 

decreased and this internship was an enhancement of the academic knowledge. It 

was gained a better perception and insight of the fashion industry, the Alice + Olivia’s 

position in the market and the strategies used by the company in order to succeed. 

Doing an internship as a conclusion of a master degree is a very promising 

option, that will allow the students to be launched into the work world.  

 

Key-Words Fashion Design; New York’s Fashion; Alice + Olivia; Technical 

Design; Pattern Making and clothing construction.    
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Abreviaturas 

 

A + O – Alice + Olivia, empresa de moda onde teve realizado o estágio 

académico. 

CEO – sigla Chief Executive Officer que significa director executivo 

LVMH – Sigla Louis Vuitton Moet Hennessy 

NYCEDC – New York City Economic Development Corporation 

RP – Relações públicas 

XS, S, M, L – Unidades de medida do vestuário. (Extra Small, 

Small, Medium, Large) Muito pequeno, Pequeno, Médio, Grande. 
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Introdução 

 

 O presente relatório é desenvolvido no âmbito do Mestrado em Design de Moda, da 

Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de Lisboa. Em síntese debruça-se 

sobre um estágio académico de cinco meses efectuado em Nova Iorque, na empresa Alice + Olivia, 

no seu departamento de design técnico.  

Este projecto, de nítido caráter prático surgiu com o intuito de aplicar o conhecimento, a 

experiência e a sabedoria adquiridos ao longo do curso universitário num espaço vivo do mercado 

de trabalho intentando simultaneamente, aprofundar, aplicar e melhorar esse capital de 

conhecimentos e saberes trazidos do quadro curricular. 

A opção pela via da realização de um estágio, como trabalho final do mestrado, surgiu não 

só pelo gosto pessoal da mestranda de novos desafios, mas também pela sentida necessidade de 

crescer e de trabalhar num patamar acima do académico, aprendendo a dinâmica da moda e 

sentindo mais de perto o seu fervilhar numa grande empresa inflamada no mercado de trabalho, a 

níveis exigentes, e, ainda, perscrutando horizontes de oportunidades para o futuro. 

Num mundo cada vez mais exigente e competitivo, torna-se necessário e importante 

estagiar e com isso ganhar experiencia no mercado, melhorando as competências 

interdisciplinares. Não restam dúvidas de que este estágio permitiu a aquisição de um 

conhecimento mais alargado e de uma visão mais ampla sobre a indústria da moda, potenciando 

assim o crescimento profissional da mestranda.  

O estágio constituiu um elemento fulcral no curso, por ter proporcionado o contacto 

directo com essa indústria, os seus movimentos e até as suas tensões e ambições. 

Antes de realizado o estágio foi necessário conhecer os aspetos de âmbito geral da 

empresa Alice + Olivia, uma marca contemporânea de roupa com um estilo sofisticado e 

irreverente, liderada pela designer Stacey Bendet. 

Procedeu-se, assim, a uma recolha, selecção, análise e síntese crítica da informação obtida 

sobre a empresa e sobre a designer: a história e a origem da empresa; as suas características e os 

seus produtos; a sua evolução até aos dias de hoje; as suas habituais parcerias; as estratégias de 

marketing adotadas; entre outras. 
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A marca apresenta as suas colecções na semana da Moda de Nova Iorque, duas vezes por 

ano, cerca de seis meses antes de as peças estarem disponíveis nas lojas. 

Estes elementos revelaram-se importantes e pode afirmar-se que foram essenciais no 

decurso do estágio, pesando no valor do contributo da mestranda para a empresa, que foi 

bastante positivo.  

No início e no decurso do estágio este estudo e esta constante pesquisa perseguiram, 

ajudadas e potenciadas pela observação direta dos trabalhos diários e das sensibilidades vividas à 

sua volta. O consolidar de todo este conhecimento teve um indubitável impacto no sucesso do 

estágio, que não será talvez imodéstia afirmar aqui, por escrito. 

O presente relatório divide-se em quatro capítulos. O primeiro descreve detalhadamente 

o projeto e os objetivos da mestranda com esta experiência.  

O segundo contém uma breve contextualização da moda, com o intuito de situar o 

trabalho e a empresa no mercado, e de enfatizar as principais características da indústria e deste 

tipo de empresas. A contextualização termina com uma explicação da metodologia projetual de 

moda para situar o trabalho da mestranda durante o estágio e uma breve descrição do desenho 

técnico e da modelagem. Em seguida pode ler-se uma sucinta e objetiva abordagem ao segmento 

de pronto-a-vestir em Nova Iorque. Passando para a Alice + Olivia, o trabalho apresenta uma 

necessária introdução à empresa e à vida da designer. Começando pela história e pela origem da 

empresa, passando pelas suas potencialidades e particularidades, chegando então às parcerias 

com outros mercados e nomes. 

 O terceiro capítulo debruça-se sobre o estágio, pode neste ler-se uma explicação do 

funcionamento da empresa, dos seus departamento e qual a dinâmica e as funções destes bem 

como os trabalhos desempenhados pela mestranda durante o estágio. Seguem-se gráficos e 

descrições da estrutura da A + O e da sua metodologia. Finaliza-se este capítulo com entradas de 

diário, descritivas das tarefas realizadas.  

Por fim pode ler-se uma detalhada reflexão acerca do departamento técnico e de todas as 

tarefas desenvolvidas ao longo do estágio, separadas por departamentos. O trabalho termina com 

reflexões pessoais da mestranda relativas ao estágio, recomendações para futuros projetos de 

caráter semelhante e com as conclusões finais.   
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Capítulo I 

 

No primeiro capítulo deste trabalho é explicado o caráter do projeto, como este se 

desenrola, quais os objetivos do mesmo e o que é necessário para os atingir. 

Estes são elementos que antecedem o estágio e servem de fio condutor para o mesmo. 

Este capítulo é portanto uma introdução ao projeto e ao planeamento do estágio.  
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Tópico investigativo 

 

Durante o período de estágio foram desenvolvidos projetos e tarefas maioritariamente em 

conjunto com a equipa de design técnico, mas também com os departamentos de design e de 

produção. Desta forma podem destacam-se as seguintes actividades: 

  Desenho técnico das peças, 

  Construção de amostras de pormenores das peças, 

  Desenvolvimento de fichas técnicas para a equipa de produção, 

  Preenchimento das mesmas com as informações dos protótipos, 

Desenvolvimento de páginas de construção, 

Desenvolvimento de comentários de provas, 

Assistência em provas e no estudo do caimento das peças, 

  Criação de tabelas de medidas para peças, 

Medição de peças, 

  Assistência na preparação das peças/ protótipos para provas, 

  Assistência na criação de moldes de teste e de protótipos. 

 O plano de estágio e as tarefas a desempenhar ao longo do mesmo foram os elementos 

que conduziram toda a pesquisa do projeto e a preparação da mestranda. Assim sendo podem 

definir-se como áreas de estudo o Design de Moda (pronto-a-vestir), a moda em Nova Iorque, a 

Alice + Olivia, o Desenho Técnico, a Modelagem e a construção das peças. 
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Objetivos  

Objetivos Gerais 

 

Com a realização do estágio pretendeu-se sobretudo melhorar e alargar as competências 

interdisciplinares, obtidas durante a formação académica. Teve-se como objetivo geral testar os 

conhecimentos e as competências da mestranda num ambiente profissional com vista um cliente 

real e ainda adquirir novas técnicas projetuais e uma melhor percepção do funcionamento da 

indústria da moda e de uma empresa de grande escala. 

Experienciar o mercado de trabalho numa nova perspetiva, perceber a dinâmica de uma 

grande empresa de sucesso e o percurso percorrido pela mesma, foram também propósitos deste 

estágio. 

  

Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do estágio realizado recaíram na aprendizagem de novos métodos 

de trabalho e na sua utilização na conceção de novos projetos para clientes reais. 

Pretendeu-se explorar novos campos de trabalho, como o design técnico e, também, 

aprender e contribuir para outros departamentos durante os cinco meses de estágio, algo que foi 

possível e enriquecedor para a experiência da mestranda. 

Percecionar a dinâmica de uma empresa como a Alice + Olivia, dos diferentes 

departamentos e de como estes estão interligados para o bom funcionamento da mesma. 

Pretendeu-se ganhar experiência profissional, ainda que inserida num trabalho 

académico. 

Intentou-se ainda alargar a rede de contactos e promover a abertura de novas portas com 

novos desafios e oportunidades para o futuro da mestranda.  
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Outro objetivo foi estudar a dinâmica de trabalho da empresa Alice + Olivia e estudar a 

dinâmica do mercado da moda em Nova Iorque. Pretendeu-se perceber o funcionamento da 

semana da moda de Nova Iorque e as diferentes formas de participação dos designers, 

nomeadamente da A + O. 

 

Benefícios 

 

O presente estágio efetuado numa empresa bem estruturada em termos de design, 

proporcionou a aquisição de novos conhecimentos sobre o mercado da moda e sobre novas 

metodologias projetuais direccionadas para o cliente. 

Proporcionou ainda a oportunidade de experienciar o mundo da moda numa cultura e 

num país diferentes de onde a mestranda estudou, e de criar novos contactos com vista a 

potenciar futuras oportunidades. 

Incentivará outros estudantes a realizarem estágios académicos, que são cada vez mais 

importantes nos dias de hoje. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e exige mais 

conhecimento e mais experiência, académica e profissional, por parte dos seus futuros 

trabalhadores. 

 

Argumento 

 

Atendendo à dinâmica evolutiva da sociedade e às exigências cada vez maiores da mesma, 

os jovens confrontam-se agora com uma necessidade acentuada de se diferenciarem. Esta 

diferença pode ser feita com a procura de novas aprendizagens e de experiências enriquecedoras 

a nível curricular.  

O reconhecimento da importância das mesmas foi o que levou à realização de um estágio 

e procurou-se que este fosse no estrangeiro, numa das principais capitais de moda. A escolha 

recaiu sobre Nova Iorque. O facto de se tratar de uma cidade não europeia, diferente de onde a 
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aprendizagem da licenciatura e do mestrado tiveram lugar, e de se tratar de um dos maiores 

mercados ocidentais, constituíram fatores que contribuíram largamente para tornar a experiencia 

ainda mais enriquecedora.  

O presente trabalho tem como tópico fulcral uma reflexão sobre um estágio académico, 

com uma duração de cinco meses, que teve lugar na empresa Alice + Olivia, onde se fez parte da 

equipa de design técnico, dando assistência no trabalho por ela desenvolvido e onde ainda se 

aprenderam novas metodologias projetuais. 

 

Metodologia 

Desenho de Investigação 

 

O presente projeto foi desenvolvido segundo uma metodologia mista, intervencionista e 

não intervencionista, de base qualitativa. 

 Partindo da área de investigação do Design de Moda e tendo como tema o Design Técnico, 

surgiram os seguintes tópicos investigativos: Desenho técnico de peças;  Construção de 

pormenores de peças; Desenvolvimento de fichas técnicas para a equipa de produção; 

Assistência no estudo de vestibilidade; Verificação de medidas das peças e das fichas técnicas; 

Assistência na preparação das peças/ protótipos para provas; Assistência na criação de moldes de 

teste e de protótipos. 

 Uma vez tendo as áreas de investigação definidas, foi realizada uma crítica literária, 

recolheu-se informação através de livros, de sites de internet e de documentos académicos. Esta 

informação foi filtrada e analisada, e passou-se depois para construção do Estado da Arte. 

Realizou-se uma contextualização teórica que explica toda a estrutura da empresa, o seu produto, 

a sua metodologia e outras informações consideradas necessárias, importantes e fundamentais 

para a compreensão do trabalho que se pôde desenvolver juntamente com a mesma. 

 Uma vez estudada a empresa e o trabalho nela a desenvolver pôde então formular-se o 

seguinte foco: realização de um estágio académico, com uma duração de cinco meses, na empresa 
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Alice + Olívia, onde se fez parte da equipa de design técnico, dando assistência no trabalho por ela 

desenvolvido e onde se aprenderam novas metodologias projetuais. 

 Procedeu-se então à realização da investigação ativa com o estágio. As primeiras semanas 

deste foram certamente de formação e aprendizagem, realizou-se portanto uma observação 

direta. O trabalho desenvolvido foi observado e estudado para que depois se pudesse então ter 

um maior e melhor contributo para a empresa. Executaram-se diversos projetos e experiências 

que, por sua vez foram documentados através de fotografias e das suas respetivas legendas e 

registados num diário. 

Mediante os resultados obtidos na execução dos projectos anteriormente referidos e 

dependendo da validação/avaliação da empresa registaram-se conclusões.  

As conclusões são baseadas não só na fase empírica (trabalho prático) mas também na 

fase especulativa e em todas as descobertas feitas no início do trabalho. Estas serão depois 

avaliadas no âmbito do foco principal que serviu como ponto de partida para o projeto, para 

verificar e garantir que o validam nos seus vários aspetos. 

 Por fim fez-se uma alusão ao contributo do projecto e do estágio para a área temática, 

bem como a conclusão que se pôde reter do mesmo. Foram ainda referidas as respectivas 

recomendações para estágios e trabalhos futuros no campo abordado. 
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Organograma 

  

Tema . Design técnico 

Título: Subtítulo – Estágio na empresa Alice + Olivia: 

Assistência à equipa de Design Técnico. 

Tópico investigativo – Desenho técnico, construção de pormenores, fichas 
técnicas, estudo de vestibilidade, Verificação de medidas das peças e das fichas 

técnicas, preparação dos protótipos para provas, criação de moldes de protótipos. 

  

Revisão Literária  Recolha, selecção, análise 
e síntese de informação em 
sites, livros e documentos 

académicos. 

Estado da Arte  

Argumento - Estágio académico, com uma duração de cinco meses, na empresa Alice + 

Olívia, onde se irá fazer parte da equipa de design técnico, assistindo no trabalho por ela 

desenvolvido e onde ainda se irão aprender novas metodologias projetuais. 

Resultados  

C
o
n
fi
rm

aç
ão

 

C
o
n
tr

ib
u
to

 

Área . Design de Moda 

Investigação Ativa  

Cliente/s  

Conclusões  

Recomendações  

Observação Direta 

Gráfico 1 . Desenho do projeto, organograma desenvolvido pela autora 



Rita Lopes  Estágio na Alice + Olivia  

12 

 

Fatores Críticos de Sucesso 

 

Foram muitos os fatores que puderam influenciar o sucesso do estágio realizado e a boa 

execução do seu respetivo relatório. O sucesso do estágio dependeu não só do estímulo e da 

motivação pessoal mas também da disponibilidade das pessoas com quem se trabalhou. Foi 

extramente benéfico que o ambiente de trabalho tenha facilitado a boa comunicação entre a 

mestranda e os restantes trabalhadores, contribuindo desta forma para uma melhor 

aprendizagem. 

A capacidade de adaptação a um novo contexto de trabalho e a um novo país foi outro 

fator que permitiu que esta experiência fosse de sucesso. Os projetos e as tarefas desenvolvidas 

durante o estágio, desenvolveram-se num ambiente profissional e assertivo, onde existe pouco 

espaço para erros. Foi necessário conseguir responder com rapidez e assertividade a todos os 

desafios que surgiram.  

Foi bastante positivo a possibilidade de aliar os conhecimentos previamente consolidados, 

aos trabalhos e projetos desenvolvidos. Pretendeu-se sobretudo aprender, mas também mostrar o 

que se sabe da melhor maneira possível. Intentou-se sobretudo a que a relação entre a mestranda 

e a empresa fosse de contribuição mútua. 

 Realizou-se uma preparação prévia para o trabalho que se desenvolveu, o que foi fulcral 

para o sucesso desta experiência. Uma vez tendo o plano de estágio delineado, passou a ser 

possível perceber quais as áreas a estudar e quais as capacidades que necessitavam de maior 

desenvolvimento ou especial atenção. 

Teve-se ainda a possibilidade/oportunidade de poder trabalhar em vários departamentos, 

para além do de design técnico. Realizaram-se várias tarefas com propósitos diferentes e 

percebeu-se grande parte das características dos diferentes departamentos constituintes de uma 

empresa. O sucesso do estágio não dependeu desta possibilidade, mas veio a tornar a experiência 

mais completa e vantajosa. 

 Os fatores organização e tempo foram extremamente importantes para o sucesso não só 

do estágio mas também do registo diário das tarefas e projetos e ainda da realização do relatório. 
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Uma boa gestão do tempo e uma boa organização das tarefas foi crucial para o bom desenrolar do 

trabalho. Foi essencial o cumprimento do calendário previamente estabelecido. 

 Por último salientam-se os fatores de cumprimento do contrato de estágio por parte de 

todos os outorgantes e de apoio por parte dos orientadores durante todo o processo de trabalho, 

através de uma interação continua. 
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Capítulo II 

 

No segundo capítulo deste trabalho prossegue-se para a pesquisa e para a análise de 

informação necessária para a realização do estágio com sucesso. 

Aqui está presente o estudo prévio efetuado pela mestranda, para que existisse uma 

preparação sólida para o estágio percebendo a dinâmica da empresa e a imagem que esta segue. 

Pode então ler-se uma contextualização da moda, da moda em Nova Iorque e da moda na Alice + 

Olivia. Uma vez que o estágio teve lugar no departamento técnico, este é também um tema 

abordado e explorado. 
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Estado da Arte 

A Moda 

 

Começando por distinguir os termos moda e vestuário, pode dizer-se que a moda, para 

além de ser mais abrangente e incidir também, mas não exclusivamente, sobre o vestuário, refere-

se a um processo de produção e consumo de significados simbólicos. Já o vestuário refere-se a um 

sistema de produção e consumo material. A moda está associada aos gostos, aos valores e às 

possibilidades de consumo dos diversos indivíduos e grupos sociais, incentivando, de uma forma 

mais ou menos explicita, as pessoas a comprarem os seus produtos.  

A moda é produzida em conjunto como um valor ou uma crença sustentada por um 

sistema de criatividade e por uma produção material de vestuário que reflete esses mesmos 

valores ou crenças. Para além da constante mutabilidade dos estilos, o que há de estável neste 

processo é a própria relação social chamada moda. 

A moda reflete a sociedade e a cultura e ainda o modo como cada um se define. Ela é 

responsável pela mudança dos guarda-roupas dos utilizadores. Apesar de se associar a moda 

predominantemente ao vestuário e aos acessórios, é importante salientar que a moda, enquanto 

sistema, afeta todo o tipo de fenómenos culturais. 

A moda não tem um conteúdo específico, nem está ligada a nenhum objeto em particular, 

sendo portanto um dispositivo social definido pela temporalidade breve e pelas constantes 

mudanças.  

A moda é hoje fenómeno global baseado num jogo de influências, bem presente nas 

sociedades, onde sempre ocupou um papel importante. 

A moda é uma indústria milionária que emprega milhões de pessoas em todo o mundo e 

afeta quase todos os utilizadores na sociedade, hoje mais do que nunca. As industrias têxteis e de 

vestuário constituem, em conjunto, a quarta maior atividade económica mundial, depois da 

agricultura, do turismo e da informática. 

A indústria da moda nos Estados Unidos (país onde foi realizado o estágio) tem vindo a 

crescer significativamente e, no ano de 2012, obteve uma receita de 338.7 mil milhões de dólares 
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(Mike King, 2013)¹. Pode afirmar-se que a importância global da moda é cada vez maior, não só a 

nível estético e inovador, mas também a nível financeiro e económico.  

A moda é uma força de criatividade para uma indústria estimulante e extremamente 

lucrativa. 

  

O Design de Moda e o utilizador 

 

O design esta em todo o lado, uma vez que tudo é projetado e pensado com vista a sua 

função e ao seu utilizador (Design Council)². O design de moda não foge a esta regra e a sua 

compreensão é fundamental para a realização de um estágio numa empresa de moda. 

Um bom design começa com as necessidades do seu utilizador. Por mais inovador ou 

criativo que um produto possa parecer, este apenas terá sucesso se responder às lacunas do 

mercado e for aceite pelo utilizador.  

A moda começa e termina com os olhos postos no utilizador e a sua tarefa primária é 

satisfazê-lo. Ao compreender e identificar o que motiva e impulsiona o utilizador, designers e 

gestores de produto orientam as suas linhas de forma mais eficaz e eficiente para as empresas. O 

comportamento humano evidencia inúmeros conceitos que induzem os criadores de moda a 

pensar no utilizador e a entendê-lo. A pesquisa de mercado que é realizada pelas empresas 

envolve um estudo do comportamento do consumidor apoiado fortemente na psicologia e na 

antropometria da história cultural. 

O comportamento do utilizador é definido como o comportamento que os utilizadores 

adotam na procura, na compra, na utilização, na avaliação de produtos que se espera que 

satisfaçam as suas necessidades, ou no seu abandono (Dillon, 2012).  

¹ . King, Mike, 2013, US Apparel Market, acedido a 22 de Setembro de 2014, 

<http://www.companiesandmarkets.com/News/Textiles-and-Clothing/US-apparel-industry-reached-a-

value-of-338-billion-in-2012/NI8084>  

² . Design Council – Instituição de caridade Britânica que começou com a missão de enaltecer o bom design 

que melhora a vida dos utilizadores, acedido a 22 de Setembro, <http://www.designcouncil.org.uk/>  
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Isto inclui bens e serviços para os quais os utilizadores se sentem atraídos, como e no quê 

se sentem atraídos, como eles se comportam em relação aos esforços das empresas em oferecer-

lhes produtos e como eles respondem aos diferentes meios de difusão e divulgação dos mesmos. 

O processo de decisão de compra dos utilizadores, tanto de forma individual como em 

grupo, é estudado para se conhecer o utilizador e perceber o que ele irá desejar no futuro. No 

contexto da moda, isto faz com que designers e empresários aperfeiçoem as suas estratégias de 

marketing ao identificar os efeitos dos níveis socio-económicos e dos padrões demográficos do 

utilizador de moda sobre os seus hábitos de compras.  

Este processo considera o utilizador como um indivíduo, analisando a motivação, a 

personalidade, a percepção, as atitudes e a comunicação, bem como os grupos de utilizadores, 

dentro de um âmbito social e cultural diferente, como a família, a classe social e a subcultura.  

Atendendo ao mercado extremamente competitivo em que estamos inseridos, estudar e 

entender o utilizador, prever as suas necessidades e trabalhar em função das mesmas não é 

suficiente para garantir o sucesso de um produto ou até mesmo de uma marca. Torna-se 

necessário divulgar de forma estratégica o produto e o conceito a este subjacente, através do 

marketing de moda.  

Hoje, como o crescente acesso do utilizador, que conhece e tem à sua disposição novas 

tecnologias e que possui um nível mais alto de conhecimento, as atenções concentram-se agora 

mais do que nunca no produto e nos meios de comunicação. O objectivo, seja qual for a empresa 

ou a marca, é o mesmo: atrair o utilizador, e apresentar-lhe imagens de um estilo de vida 

específico, histórias que causem um certo impacto e que por sua vez o levem a comprar o 

produto.  

É de grande importância conhecer o utilizador e percebê-lo. O consumidor é muito 

poderoso e o seu comportamento tem um grande impacto na sociedade e no sistema da moda. 

Este conhecimento e esta informação são bastante eficazes na projecção de qualquer produto. É 

necessário partir do princípio básico de que são os consumidores que formam a base do comércio. 

Sem alguém para comprar, não existe qualquer objectivo em vender. O objectivo principal desta 

indústria é criar um utilizador. Assim sendo, são eles, os utilizadores, que guiam todas as acções 

das empresas, que são obrigados a tentar prever as necessidades dos mesmos.  
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São lançados no mercado cerca de 20 000 produtos por mês. No entanto, o sucesso desses 

produtos depende da aceitação destes por parte do utilizador. São muitos os produtos inovadores 

que falham, maioritariamente porque o utilizador não os quer (Solomon, 2004).  

Prever correctamente as atitudes e os comportamentos do utilizador é uma óptima forma 

de precaver o futuro de uma empresa. E o principal desafio é estar atento às constantes mudanças 

desses comportamentos e conseguir responder de forma rápida e eficaz. Por vezes são necessárias 

reformulações das estratégias de design, de produção e de marketing.  

É necessário perceber a velocidade das mudanças nos utilizadores e nos produtos e ainda 

o crescente poder do utilizador, que está também ele, cada vez mais habituado a mudar, sendo já 

uma necessidade. Assim sendo os consumidores estão também mais abertos a novos produtos, 

com mais inovação e criatividade, tendo cada vez menos medo de arriscar.  

A mudança é constante e cada vez mais acelerada. Os estilos de vida, a segmentação do 

utilizador, as opiniões e os comportamentos estão em evolução. Assim sendo, pode destacar-se a 

aceitação de novos conceitos, de novas ideias e a quebra de barreiras anteriormente existentes, 

mas que deixaram simplesmente de o ser.  

É ainda de salientar que para além de ser o utilizador quem decide, este está cada vez 

mais confiante, mais exigente e menos leal. O utilizador sabe escolher de entre um vasto número 

de marcas e produtos, optando pelo que melhor satisfaz as suas necessidades. Para além de 

confiar na sua própria opinião e no seu instinto, tem cada vez mais acesso à opinião e à 

experiência de outros consumidores, através do acesso aos meios da tecnologia (Solomon, 2004).  

Quanto mais opções de escolha têm os utilizadores e quanto mais tomam as suas próprias 

decisões, mais poder comercial têm. Quanto mais poder têm, mais importante é identificar e 

prever mudanças nas suas atitudes e comportamentos.  

Estes pontos de vista espelham a evolução do mundo nos anos que precederam a crise 

económica que vem assolando a Europa e quase todo o mundo ocidental.  

O mundo da moda não poderá ignorar os refluxos que certamente se irão fazer sentir na 

área onde se move. Vai ser necessário estar atento a eles e reagir com adequada sabedoria. 
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Metodologia projetual 

 

Na conceção de novos produtos o instinto dos designers é por vezes um elemento 

utilizado, no entanto existem várias metodologias que asseguram que os produtos tenham 

sucesso no mercado. (Design Council) 

Estas metodologias variam consoante as empresas mas no geral tudo começa com 

investigações de mercado e análise de tendências. Uma vez sabendo quais as necessidades dos 

utilizadores e as oportunidades do mercado, pode então partir-se para a criação e para o 

desenvolvimento de novos produtos. 

A metodologia projetual utilizada em grande parte pelas empresas e ateliers que trabalha 

no âmbito do design de moda pode sintetizar-se como sendo a seguinte: Pesquisa; Conceito; Mood 

Board; Primeiros esquiços; Definição de silhuetas, cores, materiais, padrões; Coordenados/Peças e 

Ilustrações; Desenhos técnicos; Fichas técnicas; Modelagem; Produção de protótipos; Verificações 

e Correcções de protótipos; Produção final.  

Os designers necessitam de fazer uma pesquisa constante, para estarem sempre a par das 

necessidades do mercado e para que o seu trabalho seja sempre novo e contemporâneo. Assim 

pode dizer-se que a pesquisa alimenta a imaginação e inspira a mente criativa e o design não deve 

existir sem ela. (Dillon, 2012) 

A pesquisa engloba tendências, comportamentos, materiais e tratamentos e ainda ideias 

ou temas mais pessoais (literais ou abstractos, variando de designer para designer). Desta surge o 

conceito do projecto e realiza-se a mood board, utilizada por muitas empresas para ilustrar num 

quadro o tema, as cores, os padrões, os materiais, as formas e todo o conceito que deverá servir 

de fio condutor à execução de uma colecção coerente. A mood board pode conter imagens, 

amostras, desenhos, colagens ou palavras, devendo ser clara e concisa. 

Dá-se início aos primeiros esboços baseados na pesquisa realizada anteriormente. Nesta 

fase decidem-se as silhuetas, as formas e atribuem-se os materiais e os padrões às peças. Obtém-

se portanto as peças e os coordenados finais que são ilustrados com as respectivas cores, padrões 

e matérias. 
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Passa-se então para o departamento técnico, onde as ilustrações serão interpretadas, 

através de desenhos técnicos. Estes são feitos proporcionalmente e com todos os detalhes da 

peça (cortes, acabamentos, bolso, botões, etc.). Estes são enviados para a equipa de produção em 

fichas técnicas, que servem para auxiliar na compreensão das peças. Nas fichas são dadas as 

informações complementares aos desenhos, como os tamanhos, as cores, as lavagens, os 

acabamentos, as estampagens ou os bordados.  

São realizados os moldes das peças em conjunto com as fichas técnicas e respeitando 

todos os detalhes, cortes e formas presentes tanto nas ilustrações como nos desenhos técnicos. 

Os protótipos são construídos para que o design e a modelagem sejam testados. 

Confirmam-se medidas, cortes e todos os pormenores das peças para que possam ser feitas as 

alterações, caso haja necessidade. 

O processo seguinte é a produção das peças para a comercialização da colecção.  

Durante o estágio na Alice + Olivia foram acompanhados vários processos dentro da 

metodologia apresentada. De entre os quais se destacam os desenhos técnicos, realizados a partir 

das ilustrações do gabinete de design, a compilação de fichas técnicas para produção e ainda a 

verificação de protótipos e moldes e das suas medidas e cortes. Desenvolveu-se maioritariamente 

trabalho do departamento técnico e este será um tema abordado posteriormente neste trabalho. 

 

Design técnico - desenho e Modelagem 

 

As tendências da moda surgem e alteram-se com tanta rapidez que as respostas que se 

desejam igualmente rápidas por parte dos designers são imperativas e cruciais para o sucesso do 

seu trabalho e das suas empresas. A criação de moda não passa apenas pelo desenho e pela 

criatividade das peças, mas também pela construção e planeamento das mesmas. É necessário a 

realização de desenhos técnicos detalhados para que a partir deles possa ser estudada e 

executada a modelagem das peças de roupa (figura 1). 
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Os desenhos planos proporcionam uma representação clara e detalhada da roupa e 

facilitam todos os processos de construção que se seguem ao design. Para os designers e para as 

empresas esta é a mais importante forma de apresentação das colecções em papel, em conjunto 

com as ilustrações de moda. Serve para ter uma pré-visualização do produto final, para estudar as 

proporções das peças e dos seus componente e é também usado como guia para os moldes 

(figuras 2 e 3). O desenho plano foca-se particularmente em transmitir a melhor informação 

possível das peças de roupa. 

Figura 1  .  Moldes base femininos torso e manga, Rohr, M, 1968, Pattern Drafting & Grading, Rohr publishing co., p 49 
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Figura 2  .  Moldes base femininos Americanos, top e saia, Kopp, E, et al, 1982, Designing Apparel Through the Flat 

Pattern, Fairchild Publications, New York, p 8 
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É importante salientar que o sucesso da roupa pode depender da qualidade da sua 

modelagem. Esta é estudada de forma a aliar o design que se pretende às formas do corpo. 

A maior parte das empresas e das escolas de moda usa moldes base, ou moldes tipo, 

feitos com base nas medidas standard dos corpos. Existem moldes base para todos os tamanhos 

(S, M, L ou 34, 36, 38, etc.), para homem, para mulher e para criança. A partir deles são feitos os 

moldes das novas peças através do escalonamento, facilitando a adaptação destas ao corpo para 

que se trabalha. 

  
Figura 3  .  Moldes base femininos americanos, manga e calças, Kopp, E, et al, 1982, Designing Apparel Through the Flat 

Pattern, Fairchild Publications, New York, p 10 
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Os moldes base podem variar de empresa para empresa e até mesmo de escola para 

escola. Existem vários modelos e várias tabelas de medidas, mas todos eles realizados com base 

no corpo humano (figura 4). 

 

  

 

Figura 4  .  Molde base feminino americano de um top, Kopp, E, et al, 1982, Designing Apparel Through the Flat Pattern, 

Fairchild Publications, New York, p 12 



Rita Lopes  Estágio na Alice + Olivia  

26 

 

Pronto-a-vestir em Nova Iorque 

 

A moda é um empreendedorismo global e uma linguagem internacional que transpõem as 

fronteiras étnicas e de classes. 

A cidade de Nova Iorque foi novamente eleita a Capital da Moda³ número um este ano, 

tirando o título à cidade de Londres que se encontra em terceiro lugar, partilhando o pódio com 

Paris, que ficou em segundo (Global Language Monitor, 2014)⁴. A famosa Quinta Avenida em 

Manhattan é a segunda avenida mais luxuosa do mundo, é um ponto comercial de alto padrão, 

com inúmeras lojas extremamente conceituadas de grandes designers e famosas marcas. A 

avenida da Liberdade em Lisboa está em nono lugar nessa lista (Excellence Mystery Shopping, 

2014)⁵. 

A moda é a principal indústria do estado de Nova Iorque e é a quarta maior indústria nos 

Estados Unidos. Esta é composta por mais de sete mil empresas o que a torna portanto a maior 

indústria empregadora do estado. Pode encontrar-se uma estonteante variedade de produtos em 

todas as faixas de preço. 

A indústria da moda nova-iorquina encontra-se predominantemente numa área pequena. 

As confecções ocupam os showrooms e escritórios das avenidas Broadway e da sétima até à nona 

avenidas, entre as ruas 27 e 42. A sétima Avenida é a chamada fashion avenue e nela foi criado o 

passeio da fama da moda no ano de 2000. 

O segmento do mercado do pronto-a-vestir é de alta qualidade no que diz respeito a 

tecidos e materiais, corte e modelagem e ainda a acabamentos. Embora as peças não sejam feitas 

à medida dos corpos dos clientes, muitas são exclusivas ou de edições limitadas e consequente- 

³ . Capital da Moda – é a cidade com maior influência em tendências de moda internacionais e onde o 

design, a produção, a venda de produtos e os eventos (semanas da moda, prémios, feiras, etc.) geram um 

valor económico significativo. Esta é eleita todos os anos através de uma avaliação realizada pelo Global 

Language Monitor. 

⁴ . Global Language Monitor – Empresa Americana que analisa e cataloga tendências no mundo pela escolha 

de palavras e pelo seu impacto nas culturas, tendo especial enfase no inglês. 

⁵ . Excellence Mystery Shopping – Empresa Francesa, presente em cerca de 55 países, nos 5 continentes, que 

avalia mercados, empresas e produtos.  
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mente são caras. As colecções de pronto a vestir são mais imediatas e mais orientadas pelas 

tendências do que as de alta costura. No entanto as peças conceito são frequentes nos desfile, 

para melhor comunicar uma ideia e para chamar à atenção dos meios de comunicação e dos 

clientes.  

Embora as peças deste segmento sejam mais baratas que as de alta costura e produzidas 

segundo tamanhos padronizados (o que as torna mais apropriadas à produção em larga escala), os 

custos de produção, dos desfiles, da publicidade, do design de alta qualidade, dos tecidos, da 

modelagem e da confecção são altos.  

A marca Alice + Olivia é um óptimo exemplo de moda com um pronto a vestir de 

qualidade. Esta segue o que foi referido anteriormente e apresenta as suas colecções na semana 

da moda de Nova Iorque, cerca de seis meses antes de as peças estarem disponíveis nas lojas. 

A entidade que gere as colecções nova-iorquinas é Council of Fashion Designer of America, 

uma organização sem fins lucrativos que congrega mais de 250 designers de moda e de acessórios. 

Nova Iorque realiza cinco semanas de negócios, para sectores de mercado distintos, e não apenas 

duas semanas de moda por ano. São feitos mais de 500 desfiles e mostras de colecções pela 

cidade que atraem anualmente mais de 200 mil visitantes, cerca de 100 mil por semana, incluindo 

designers, compradores, meios de comunicação, executivos e outros profissionais da moda 

(NYCEDC, 2014)⁶.   

A capital conta com mais de 5 mil showrooms activos, mais do que em qualquer outra 

cidade, e ainda com mais de 6 mil mercados e negócios de design originando mais de 58 mil 

empregos e um volume de vendas anual de 38,7 mil milhões de dólares. As colecções 

desenvolvidas pelas empresas americanas são as seguintes: Holiday/Resort, Spring, Summer, Pre-

fall e Fall. A semana da Moda em Nova Iorque é uma plataforma de divulgação de ideias, 

conceitos, e moda inovadora a todo o mundo. É um evento que celebra a originalidade e que 

promove a quebra de normas predefinidas. Desde o primeiro desfile até à última fotografia, a 

semana da moda de Nova Iorque capta a atenção do mundo da moda. 

⁶ . NYCEDC – Organização dedicada a Nova Iorque com o intuito de a desenvolver e investir em negócios 

promissores, nomeadamente empresas de moda, e contribuir para o seu desenvolvimento, NYCED, 2014, 

acedido a 20 de Agosto de 2014,< http://www.nycedc.com/>. 
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Alice + Olivia 

 

Alice + Olivia é uma marca contemporânea de roupa, fundada pelas colegas de curso 

Stacey Bendet e Rebecca Matchett. Os nomes das mães das duas colegas deram origem ao nome 

da empresa. 

A designer Stacey Bendett (figura 5), filha de Olivia Wiener e de Joseph Daniel Wiener, 

nasceu e vive em Nova Iorque. O seu pai tinha um importante negócio na indústria têxtil, com uma 

fábrica de rendas líder no mercado americano. Este trabalho do pai ajudou bastante ao grande 

interesse de Stacey pela moda. 

 

 

A designer fazia as suas roupas, desde pequena, e as que não criava de raiz eram alteradas 

por ela. Tinha desta forma um estilo muito próprio e chamativo. 

No entanto Stacey não estudou design de moda, mas sim Relações Internacionais e 

Francês na Universidade da Pennsylvania. Após terminar o curso, em 1999, Bendet foi a uma 

entrevista para um emprego em Wall Street, com umas calças cor de laranja e um casaco 

Figura 5 . Stacey Bendet, acedido a 6 de Janeiro de 2014, <http://thehighlow.com/2010/10/alice-olivia-designer-

stacey-bendet-eisner-opens-up/> 
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volumoso de pele. Ao ver as outras pessoas que iam também para a entrevista percebeu que 

estava na área errada. Achou que as roupas eram monótonas e enfadonhas e recusou-se a usar 

algo semelhante. Foi então que Stacey decidiu que a moda era na verdade a sua área e começou a 

desenhar sites para designers e empresas de moda. 

Devido ao seu estilo característico e apelativo foi um dia abordada pela designer Lisa Kline 

que a viu na rua, gostou da roupa de Stacey, particularmente das calças, e encomendou pares 

semelhantes para ela, para amigas e para clientes. Um pouco mais tarde a loja de multimarcas 

Barneys New York fez também uma grande encomenda dos inovadores e femininos pares de 

calças, dando então origem à bem sucedida linha Staceypants (figura 6). Com encomendas 

frequentes e pelo interesse de novos armazéns como a Scoop e a Bergdorfs a marca alcançou um 

novo patamar.  

  

Figura 6 . Campanha publicitária às calças que deram origem à marca, acedido a 6 de Janeiro de 2014, 

<http://gregsorensenphoto.com/blog/get-into-our-pants-campaign-for-aliceolivia-by-stacey-bendet/> 
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A marca nasceu de um desejo da designer Stacey de criar um par de calças femininas 

feitos à medida do corpo. A primeira colecção desenvolvida consistia apenas em pares de calças, 

de cintura descida, justas ao corpo, em cores vivas e em padrões divertidos e originais (figuras 7 e 

8). Esta colecção foi apresentada pela dupla a pessoas ligadas à indústria da moda e a algumas 

celebridades no ano de 2002, lançando com sucesso o estilo da marca. 

Stacey e Rebecca separaram-se no ano seguinte, no entanto o projecto cresceu e surgiu a 

linha de roupa feminina de pronto-a-vestir, sediada em Nova Iorque. Stacey teve a ajuda de 

Andrew Rosen, que é não só investidor da empresa, mas também o conselheiro de negócios da 

designer. Stacey costuma referir-se a ele como o padrinho.  

  

Figuras 7 e 8 . Coleção Primavera/ Verã Alice + Olivia, acedido a 6 de Janeiro de 2014, 

<http://www.kpfusion.com/2012/03/16/coveted-alice-olivia-colorblocked-prints/> 



Rita Lopes  Estágio na Alice + Olivia  

31 

 

  

Figura 10 . Coleção Primavera/ Verã Alice + Olivia, acedido a 6 de Janeiro de 2014, 

<http://www.newyorkgirlstyle.com/2012/10/23/alice-olivia-shop-opening-in-trendy-

meatpacking-district/> 

Figura 9 . Coleção Primavera/ Verã Alice + Olivia 2012, acedido a 6 de Janeiro de 2014, 

<http://www.browneyedstyle.com/2012_01_01_archive.html> 
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A marca surgiu portanto no ano 2002 e tem vindo a crescer significativamente, estando 

hoje avaliada em 65 milhões de dólares anuais, valor este que tem vindo a crescer 

significativamente. Alice + Olivia é uma das empresas que mais cresceram num tão curto espaço 

de tempo em Nova Iorque.  

Stacey acredita que o factor chave para determinar o sucesso de uma peça é o caimento e 

a vestibilidade da mesma. As tendências mudam, mas a peça tem sempre que assentar bem no 

corpo (figura 9, 10 e 11). Durante o estágio foi possível perceber que a empresa tem de facto um 

grande cuidado com o cair da peça e os moldes estão constantemente a ser trabalhados e 

melhorados para que o resultado final seja bastante apelativo no corpo. 

A empresa tem crescido significativamente e tem uma fábrica própria e conta ainda com 

parcerias noutros países, nomeadamente na China, que lhe permite acelerar a produção e 

diminuir o custo da mesma e, por sua vez, aumentar as margens de lucro. 

  

Figura 11 . Coleção Outono/ Inverno Alice + Olivia, acedido a 6 de Janeiro de 2014, 

<http://www.sheknows.com/beauty-and-style/articles/984903/new-york-fashion-week-day-5-recap> 
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Apesar de todo o sucesso, a equipa comete erros. O segredo está na forma como lida com 

os mesmos e nas medidas que toma para evitar que surjam outros. Por exemplo, a marca lançou 

uma linha de swetshirts para homem, arriscando assim num novo mercado. No entanto, a linha 

não vendeu e financeiramente a colecção não fazia sentido. Chegou-se à conclusão de que o 

produto não era ideal para a marca, uma vez que Alice + Olivia é uma empresa feminina, 

movimentada por mais de 300 mulheres, que defende o poder feminino. É necessário ver o que 

faz sentido e terá sucesso. 

É importante perceber muito bem quem é o consumidor da empresa. É essencial saber 

descrever quem ela é, o que pensa e o que quer. Sempre que se desenha uma peça surge a 

pergunta: Esta peça é para esta rapariga? 

A Alice + Olivia foi inicialmente desenvolvida como uma marca de roupa feminina mas 

actualmente conta ainda com uma linha de criança, criada em 2008. 

Em 2011 foi desenvolvida a linha de calçado, que tem bastante sucesso (figura 12). A linha 

mais recente é a career line, linha esta feminina mas mais sofisticada, direccionada portanto para 

a mulher trabalhadora e activa. 

  
Figura 12 . Calçado Primavera/ Verão 2012, acedido a 6 de Janeiro de 2014, <http://thestylester.com/fashion/alice-

olivia-spring-2012/ > 
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Desde vestidos curtos e casuais, a vestidos longos e formais, de tops, camisolas, blazers, 

casacos, calças formais ou calças de ganga, calções, saias e macacões, a marca A + O tem uma 

grande variedade de produtos com uma procura cada vez maior. 

Alice + Olivia está presente em mais de 800 pontos de venda multimarca em todo o 

mundo. Podem destacar-se os seguintes: Bloomingdale’s, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, 

Scoop NYC, Saks Fifth Avenue, Harrods e Galerias Lafayette.  

A marca tem ainda treze lojas próprias em Nova Iorque (figura 13), Chicago, Los Angeles, 

Malibu, Greenwich e Southampton. Pode ainda aceder-se aos produtos Alice + Olivia no site da 

empresa, através do portal de compras online. Stacey é responsável pelo design do interior de 

cada loja Alice + Olivia, de forma a reflectir a imagem e o estilo únicos da marca. Todas as lojas 

estão decoradas com a paleta de cores mais usadas nas colecções, o preto e o branco, e ainda com 

blocos de cores fortes e garridas, que estão também presentes nos produtos da marca (figuras 14 

e 15). 

  

Figura 13 . Montra da loja no Bryant Park em Nova Iorque, fotografia tirada pela autora 
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Alice + Olivia tem um estilo sofisticado e irreverente. Combina cores sóbrias com cores 

garridas e com padrões dinâmicos e apelativos.  

A designer Stacey Bendet incorpora nas suas colecções o seu amor pela cultura, pela arte 

e pela moda vintage, adicionando sempre algo de inovador e criativo. 

Stacey acredita ainda que, mesmo de forma inconsciente, começar com apenas calças foi 

muito inteligente e vantajoso. Permitiu que o nome Alice + Olivia ficasse automaticamente 

associado a um produto, e desta forma, a identidade da marca desenvolveu-se muito facilmente, 

catapultando o negócio para o sucesso.  

 

  

Figura 15 . Loja Alice + Olivia, 

acedido a 6 de Janeiro de 

2014, 

<http://sparkleonandwearbo

ws.com/2012/01/02/monday-

musings-stacey-bendet-for-

alice-olivia/ > 

Figura 14 . Sala da empresa 

Alice + Olivia, fotografia tirada 

pela autora. 
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Alice + Olivia para além da Stacey 

Investidores 

 

Apenas seis meses após a encomenda de calças por parte dos armazéns Barneys, Stacey 

Bendet recebeu uma oferta de Andrew Rosen, presidente da empresa Theory⁷, que queria investir 

na Alice + Olivia com 50 mil dólares. Esta parceria foi então o ponto de partida para alcançar 

produtores, fábricas e distribuidores, o que permitiu aumentar a escala da empresa. 

Andrew começou a trabalhar no mundo da moda com apenas 19 anos, junto do seu pai, 

Carl Rosen, um empresário de sucesso, que foi chefe executivo de várias empresas, 

nomeadamente da Puritan’s New York da qual faziam parte a Calvin Klein e a Barry Schwartz. Com 

apenas 21 anos, Andrew já estava à frente de uma delas e com 25 era CEO⁸ da mesma. 

Andrew Rosen é um empresário pioneiro no mercado da moda contemporânea e fundou a 

empresa Theory juntamente com Elie Tahari em 1997. Os dois começaram por incorporar a lycra, 

na altura uma novidade têxtil, nas calças de mulher, melhorando assim o conforto e permitindo 

novas silhuetas que agradaram bastante às jovens mulheres. Foi portanto de um par de calças que 

a Theory surgiu. As calças tinham uma silhueta moderna e a sua elasticidade permitia um maior 

conforto e que fossem usadas com frequência sem que perdessem a forma e as suas 

características. 

Rosen tem hoje 11% da empresa, tendo vendido a restante percentagem, em 2003, ao 

empresário Japonês Tadashi Yanai, que tem ainda a Uniqlo e a J Brand, por 49 milhões de dólares. 

Andrew Rosen é ainda o CEO da Theory por vontade dos actuais donos da empresa, que defendem 

que o sucesso da mesma depende em muito de Andrew. A Theory está hoje avaliada em mil 

milhões de dólares. 

⁷ . Theory – Empresa americana sediada, em Nova Iorque, com várias marcas femininas e masculinas, de 

roupa e de acessórios. Fundada em 1997 por Andrew Rosen e Elie Tahari. O nome Theory surgiu devido à 

vontade de Andrew de criar uma marca individual e independente de qualquer designer. Quando fundou a 

empresa Rosen acreditava que o seu valor podia chegar aos 15 ou 20 milhões de dólares e no ano 2003 teve 

de vendas 200 milhões. 

⁸ . CEO – sigla inglesa Chief Executive Officer, significa director executivo e é numa empresa o cargo mais 

elevado na hierarquia operacional e é o responsável pelas estratégias e pela visão da empresa.  
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Em 2006 Andrew tornou-se CEO da Helmut Lang, que a Theory comprou à Prada e 

reposicionou a marca no mercado contemporâneo. Após a venda da Theory, Rosen investiu 10 

milhões de dólares em designers e marcas emergentes, de forma independente da Theory. Não é 

investidor apenas de Alice + Olivia mas também de Rag & Bone, Proenza Schouler e tem ainda 

quotas das marcas Kiki de Montparnasse, Akiko e Gryphon. Apesar de todas terem produtos muito 

diferentes e de trabalharem para diferentes mercados, Andrew consegue perceber onde estão as 

grandes oportunidades e trabalhar em conjunto com as marcas e designers em prol das mesmas, 

com o objectivo de crescer. 

No ano 2012 o grupo teve um total de vendas combinadas de mais de 300 milhões de 

dólares, levando a que Anna Wintour, directora da Vogue, comparasse a Theory à Gucci e à 

LVMH⁹, acreditando que o grupo americano poderá vir a ter um impacto semelhante.   

Andrew Rosen tem muita experiência no ramo , trabalhou muitos  tão perto de designers 

e de marcas de moda, e percebe o que é necessário para ter sucesso. Stacey tem certamente 

beneficiado de tais conhecimentos, que justificam em parte o crescimento tão rápido e 

significativo da empresa A + O. 

Há algo que liga os dois empresários, Stacey e Andrew acreditam que o sucesso de uma 

marca de roupa está maioritariamente na qualidade das peças e do seu caimento no corpo. A Alice 

+ Olivia, apesar de ter parcerias com fábricas noutros países, mantém a sua fábrica em bom 

funcionamento, em Nova Iorque, bem perto dos departamentos de design. Andrew defende que 

na maior parte das marcas com grande sucesso, a produção e o design estão interligados e 

debaixo do mesmo controlo. A produção em grande escala é facilitada pelas fábricas na China, o 

que permite responder rapidamente às necessidades dos clientes. No entanto, é importante 

estudar moldes e detalhes de construção antes da produção, e tal só pode ser feito com sucesso 

se designers, designers técnicos, modelistas e costureiros trabalharem em conjunto.  

 

⁹ . LVMH – Sigla Louis Vuitton Moet Hennessy, sociedade anónima francesa especialista em artigos de luxo. 

Liderada por Bernard Arnault, surgiu no ano de 1987 com a fusão dos grupos Moet et Candon e Hennessy e 

posteriormente pela marca Louis Vuitton. Atualmente tem mais de 50 marcas e no ano de 2010 teve um 

valor de negócios superior a 80 mil milhões de dólares.  
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Rosen criou a Theory numa altura em que a competição no mercado contemporâneo era 

bastante diferente. O mercado era claramente pequeno e a empresa foi uma pioneira no mesmo. 

No entanto, Andrew percebe que os mercados, os clientes, as tendências e as necessidades 

evoluem e sabe que as empresas têm que estar a par dessas alterações e devem ser capazes de 

evoluir também. O empresário tem alterado as metodologias de gestão das suas empresas 

fomentando sempre o seu crescimento. 

Andrew Rosen não investe em empresas sem antes perceber qual o seu potencial. 

Geralmente investe naquelas que já possuem 1 ou 2 milhões de vendas, um plano e um conceito 

bem estruturados e ainda uma visão clara do produto e do cliente da marca. Foi então assim que 

passou a fazer parte da Alice + Olivia. 

Outro factor que chamou a atenção de Andrew foi o facto de Stacey estar apenas fixada 

em calças. Rosen acredita que desta forma o designer está focado a 100% no produto e na sua 

qualidade, mantendo ainda o controlo e a coordenação da empresa. Andrew defende que os 

grandes designers começam com uma ideia e com um foco muito específico, tendo ele mesmo 

começado com a lycra associada às peças de roupa (Entrevista para o site BoF)¹⁰.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹⁰ . Amed, Imran, 2012, CEO Talk, Andrew Rosen Chief Executive Officer, Theory, acedido a 25 de julho de 

2014 <http://www.businessoffashion.com/2012/09/ceo-talk-andrew-rosen-chief-executive-officer-

theory.html> 
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Parcerias Estratégicas 

 

A marca Nova Iorquina Alice + Olivia e o grupo líder de vendas, de gestão de marcas e de 

distribuição ImagineX formaram no ano passado uma estratégica parceria para desenvolver a 

marca na China e no sudeste Asiático. 

O grupo ImagineX foi fundado em 1992 e é actualmente líder de mercado na Ásia, 

particularmente na China. Conta com cerca de 400 pontos de venda em mais de 50 cidades na 

China e no sudeste Asiático. Com uma moda contemporânea e de luxo e com uma atitude 

empreendedora, o grupo representa 19 marcas, das quais se destacam as seguintes: Salvatore 

Ferragamo; Donna Karan; Marc Jacobs; Paul & Shark; Phillip Lim; Paul Smith; Marc by Marc 

Jacobs; DKNY; Club Monaco; Juicy Couture; BCBGMAXAZRIA e agora Alice + Olivia. 

Esta aliança exclusiva prevê a abertura de 23 pontos de venda nos próximos 4 a 5 anos. 

Começou-se em Hong Kong e na China e seguem-se Macau, Tailândia e ainda Singapura. 

 Presente em mais de 50 países, a Alice + Olivia entrou inicialmente no mercado chinês 

através de uma parceria com um armazém multimarcas Lane Crawford, em 2008. A marca teve 

grande sucesso nestes armazéns e foi das que tiveram mais procura por parte dos clientes. 

Percebeu-se assim que o mercado Asiático era uma excelente aposta para a empresa. 

Tanto Stacey Bendet como Deanna Berkeley, diretora da empresa, acreditam que esta 

parceria é a plataforma ideal para atingir o sucesso no mercado Asiático. 

ImagineX foi o primeiro grupo com marcas de luxo a entrar no mercado chinês em 1992 e 

tem passado os últimos 5 anos a acrescentar novos e contemporâneos designers capazes não só 

de complementar o grupo, mas de responder às necessidades do mesmo mercado. O grupo 

defende que a Alice + Olivia é uma marca em ascensão internacional e que terá muito potencial na 

Ásia.   
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Colaborações e outros projectos 

Alice + Olivia e Starbucks 

 

A cadeia de café Starbucks e a designer Stacey Bendet juntaram-se numa colaboração 

criativa que deu origem a dois produtos únicos: um urso de peluche e uma caneca de cerâmica. 

A caneca tem o estilo da marca Alice + Olivia com um padrão às riscas pretas e brancas e 

tem ainda uma saia de tule amovível. O peluche tem um vestido às riscas com uma crinolina de 

renda, a condizer com a caneca, tem um colar de pérolas, uma boina preta com laço vermelho e 

uns sapatos vermelhos (figura 16). Ambos os produtos custam 20 dólares e estiveram disponíveis 

nas lojas A + O, nas lojas Starbucks e noutros postos de venda aderentes.  

Este tipo de colaborações são estratégias de marketing e publicidade para ambas as 

marcas.  

 

  

Figura 16  .  Urso de peluche e caneca de cerâmica, acedido a 6 de Janeiro de 2014, 

<http://www.vancitybuzz.com/2013/11/fashion-fix-alice-olivia-x-starbucks-holiday-2013-collection/> 
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Alice + Olivia e Erickson Beamon 

 

A marca de jóias Erickson Beamon já fez várias colaborações com nomes sonantes da 

moda, como Givenchy, Dior, Chanel, Anna Sui e Ungaro. 

Agora Erickson Beamon junta-se a Alice + Olivia dando origem a modernas e românticas 

peças de joalharia. A colecção inclui colares e pulseiras de prata com ornamentos também em 

prata e em cabedal (figuras 17, 18 e19). Os preços variam entre os 300 e os 400 dólares por peça. 

 

  

Figura 17  .  Colar em prata e cabedal, 

acedido a 6 de Janeiro de 2014, 

<http://www.shopbop.com/erickson-

beamon-alice-olivia-

leather/vp/v=1/845524441860209.htm

> 

Figura 18  .  Pulseira em prata e 

cabedal, acedido a 6 de Janeiro de 

2014, 

<http://www.shopbop.com/erickson-

beamon-alice-olivia-

leather/vp/v=1/845524441859965.htm

> 

Figura 19  .  Colar em prata, acedido a 

6 de Janeiro de 2014, 

<http://www.shopbop.com/erickson-

beamon-alice-olivia-

chain/vp/v=1/845524441859967.htm> 
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Alice + Olivia e MAC 

 

Alice + Olivia formou, em 2010, equipa com a marca de cosméticos MAC para uma 

divertida e colorida colecção de maquilhagem. 

Tal como as colecções de roupa de Stacey, estes produtos têm muitas cores garridas e 

nada discretas. Podem destacar-se vernizes de unhas, sombras de olhos e batons de lábios. As 

próprias embalagens transmitem a imagem de Alice + Olivia com grafismos a preto e branco com 

blocos de rosa choque e azul eléctrico (figuras 20, 21 e22). 

Com esta parceria e Alice + Olivia atinge um público mais jovem. Através destes 

subprodutos pouco dispendiosos a marca permite que mais pessoas tenham acesso à imagem A + 

O que de outra forma não conseguiam obter produtos da mesma. Os preços variam entre os 12 e 

os 25 dólares. 

 

  

Figuras 20, 21 e 22  .  Batons e vernizes, acedido a 6 de Janeiro de 2014, <http://www.temptalia.com/mac-alice-olivia-

collection-for-summer-2010/> 
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Alice + Olivia e Keds 

 

Ainda em 2010, Alice + Olivia aliou-se também à marca de calçado Keds. As duas marcas 

lançaram pares de ténis comuns da Keds, mas numa versão mais clássica, mais feminina e muito 

brilhantes (figura 23). 

Esta colecção surgiu porque Stacey adora os ténis Keds e era o que mais usava quando era 

pequena. Assim aliou um produto de que gosta bastante à sua imagem de marca. 

Os pares, disponíveis em quatro cores, preto, prateado, rosa claro e verde tropa, custam 

cerca de 88 dólares, nos armazéns Neiman Marcus e nas lojas Alice + Olivia. 

 

 

  

Figura 23  .  Ténis Keds, acedido a 6 de Janeiro de 2014, <http://www.fabsugar.com/Keds-Sequins-Alice-Olivia-

7327382> 
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Capítulo III 

 

Neste terceiro capítulo é onde é desenvolvido o relatório de estágio. Aqui encontra-se 

toda a informação acerca da empresa e do seu funcionamento, apreendida ao longo do estágio. 

Todo o conhecimento adquirido anteriormente foi consolidado já no local de estágio e 

aprofundado com a observação direta e com todas as tarefas desempenhadas e exploradas 

durante os cinco meses. 

Assim sendo aqui pode conhecer-se a dinâmica da Alice + Olivia e a metodologia que 

segue nas suas colecções. São descritas todas as actividades feitas no estágio e em que fases de 

produção se pôde colaborar. 
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O Estágio 

Departamentos e respectivas funções 

 

Direção da A + O e Stacey Bendet 

 A direcção da empresa bem como a Stacey têm a última palavra acerca de tudo. Não 

só em relação às colecções mas também no que diz respeito a estratégias e outras medidas. 

 

Finanças 

 Este é o departamento que gere o dinheiro da empresa e que financia todas as outras 

equipas e fases de produção. 

 

Recursos Humanos 

 Aqui é feita a gestão de pessoal, a contratação de novos empregados ou de 

estagiários, e é ainda garantido o cumprimento das normas e dos direitos dos trabalhadores. 

 

Design 

 Desta equipa surge todo o trabalho criativo. É aqui que nascem as colecções Alice + 

Olivia. Aqui decidem-se os conceitos, as linhas condutoras da colecção, as silhuetas, os tons, os 

padrões, os materiais e todas as características que vão dar vida às peças. 

 

Design Técnico 

 Neste departamento é estudada a colecção pensada no design e são feitas fichas 

técnicas com todos os detalhes de construção das peças. Aqui certifica-se que o produto final é 

obtido com a melhor qualidade possível, quer em termos de caimento quer de acabamentos e 

construção. 
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 Modelagem 

 Assim como no departamento técnico, as peças e a sua construção é estudada na 

modelagem. São feitos os moldes das peças, através da planificação das mesmas e ainda do 

draping, trabalhando em conjunto com a equipa técnica. Os moldes das peças não são todos 

feitos na  A + O, sendo que alguns são feitos nas fábricas subcontratadas. Aqui trabalham-se as 

peças mais inovadoras e emblemáticas. 

 

Fornecedores de materiais 

 Grande parte dos materiais e dos têxteis utilizados nas colecções vêm de fábricas 

fornecedoras italianas. A empresa recebe amostras e catálogos de onde escolhe o que 

pretende, consoante não só o conceito previamente decidido mas também as características 

qualitativas dos material e o preço. Esta selecção é feita pelas equipas de design e pela Stacey. 

 

Fábricas – A + O e subcontratadas 

 As peças da Alice + Olivia são produzidas em fábricas subcontratadas localizadas 

maioritariamente na China e as peças mais emblemáticas são produzidas na fábrica própria. 

 

Produção 

 Neste departamento é feita a comunicação entre as fábricas e a empresa. A produção 

está ligada ao departamento técnico e faz a gestão daquilo que é produzido, onde é produzido 

e em que prazos. 

 

Marketing 

 Esta é a equipa responsável pelas estratégias da empresa e pela comunicação das 

tendências e das oportunidades do mercado. O principal objectivo do departamento de 

marketing é aumentar as vendas e consequentemente o lucro da Alice + Olivia. 
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Relações Públicas 

 Esta é a equipa que lida com todos os meios de comunicação, que responde a 

perguntas ou que divulga novos produtos, novos eventos ou novas parcerias. Toda a 

informação dada pela Alice + Olivia sai deste departamento. 

 

Vendas 

 Neste departamento são contabilizadas todas as vendas, em lojas próprias, armazéns 

multimarcas e em showrooms.   
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Organograma 

 

 

 

 

 

  

Stacey Bendet 

Departamento das Finanças  
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Gráfico 2  .  Estrutura da empresa e relações entre departamentos, organograma desenvolvido pela autora 
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Metodologia  

Funcionamento da Alice + Olivia 

 

A empresa Alice + Olivia é bastante grande e conta com três amplos andares num edifício 

no meatpacking district, para além da fábrica própria, num edifício relativamente perto. 

Desde o departamento de design ao departamento de vendas, a empresa está dividida em 

várias equipas, com tarefas muito específicas, que visam o bom funcionamento e o sucesso da A + 

O. 

Apesar de todos os departamentos serem importantes e imprescindíveis para a empresa, 

há que destacar que o ciclo começa no 5º andar, com os departamentos de design, design técnico 

e de produção. É no departamento de design que tudo começa. A Stacey reúne com a sua equipa 

para decidir o tema de colecção a desenvolver e para isso são desenvolvidos moodboards com 

imagens de inspiração (figura 24), de padrões, de outros produtos e ainda amostras de tecido, 

seguindo sempre um determinado conceito e tendência.  

 Todas as moodboards respeitam o estilo de vida e a imagem da Alice + Olivia e têm em 

vista o consumidor da mesma, sendo que o objectivo é perceber qual o conceito mais promissor e 

mais bem recebido pelo público. São portanto organizadas reuniões para debater ideias e decidir 

qual será o fio condutor pelo qual todos se devem guiar. 

  

  

Figura 24 .Imagem de inspiração para uma moodboard da equipa de design. Fotografia tirada pela autora 
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Uma vez decidido o tema e explicada a intenção da empresa para a nova colecção e novos 

produtos, a equipa de design começa então a desenhar e a trabalhar nas novas peças. O 

departamento de design está subdividido em várias equipas, cada uma com a sua tipologia de 

peças ou com o seu grupo de materiais. Existe uma equipa para calças, outra para vestidos, uma 

para malhas, para casacos e até para acessórios. Existem mais categorias para além das 

mencionadas e, todas elas estão bem divididas. A intenção é a de ter trabalhadores/ designers 

extremamente bem treinados para uma determinada tarefa e muito bem informados sobre a 

mesma. Dentro destas categorias cada designer tem ainda um trabalho muito específico. Há um 

designer responsável pelo desenvolvimento de padrões, outro que desenha peças de malha de 

corte e cose e outro com malhas tricotadas. Há ainda um designer só para as malas e outro para os 

cintos. É assim que as equipas se subdividem e trabalham colecção após colecção. 

 É também no departamento de design que são seleccionados os materiais a utilizar, os 

padrões, os estampados e ainda os enfeites, e esta informação será dada aos outros 

departamentos (figura 25).  

Do departamento de design saem as fichas técnicas de todas as peças. São lhes atribuídos 

códigos e nomes e, nas fichas, é colocada toda a informação acerca dos materiais, cores, 

acabamentos, enfeites, entre outros.  

Figura 25 .Armário de materiais e de catálogos de amostras. Fotografia tirada pela autora 
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Mesmo trabalhando individualmente, todos os designers seguem o conceito decidido 

inicialmente, respeitam a imagem pretendida pela Stacey e têm sempre o mesmo objectivo em 

comum. 

 Numa fase seguinte passa-se então para o departamento técnico, igualmente dividido por 

categorias e onde cada designer tem também o seu sector. Os designers técnicos recebem toda a 

informação da peça que se vai construir, desde o layout ao material, bem como as medidas de 

todos os elementos e componentes, presentes nas fichas técnicas. É no departamento técnico que 

são feitos os desenhos técnicos e estudadas todas as medidas e proporções das peças (figura 26). 

Os designers técnicos respeitam o desenho que lhes foi dado e apenas fazem alterações se for 

para melhorar a construção e por sua vez o caimento da peça. 

  

  

Figura 26 .Elemento de uma ficha técnica desenvolvido pela autora com referências aos materiais e acabamentos da 

peça, trabalho desenvolvido pela autora.  



Rita Lopes  Estágio na Alice + Olivia  

53 

 

Juntamente com os desenhos técnicos são feitas fichas técnicas, onde é colocada toda a 

informação necessária para construir as peças. Descrevem-se todos os componentes – materiais 

têxteis, fechos, botões, missangas, etc – definem-se os acabamentos e são explicados todos os 

detalhes de construção (figura 26). Nestas fichas existem ainda tabelas de medidas (figura 27) que 

devem ser seguidas pelas fábricas bem como tabelas de escalonamento dos diferentes tamanhos 

– XS, S M e L. As medidas e o escalonamentos, apesar de seguirem um padrão da empresa variam 

de peça para peça tendo em conta os matérias utilizados ou a silhueta pretendida. O ajuste destas 

é também feito pelos designers técnicos. 

  
Figura 27 .Tabela de medidas de uma peça presente na ficha técnica da mesma para enviar às fábricas, trabalho 

desenvolvido pela autora 
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 Do departamento sai um documento extremamente completo com toda a informação da 

peça que se pretende. Desde o seu design à sua construção e à forma como se deve proceder para 

respeitar todos esses parâmetros. Esta informação é dada com desenhos, por escrito, com 

esquemas e gráficos, com tabelas e ainda com fotografias caso seja necessário. Este documento 

segue então para a equipa de modelagem ou para as fábricas e a produção dos primeiros 

protótipos é iniciada. 

 O departamento de modelagem da Alice + Olivia trabalha nas peças mais emblemáticas, 

mais caras ou mais complicadas e inovadoras. Desta forma torna-se mais fácil seguir as fichas 

técnicas e atingir os objectivos das equipas de design uma vez que design e modelagem podem 

trabalhar em conjunto. Pode ainda afirmar-se que o departamento de modelagem conhece bem a 

silhueta da cliente da A + O e trabalha de acordo com a mesma garantindo o produto final que se 

pretende, evitando assim a construção em excesso de protótipos e a perda de tempo e ainda de 

dinheiro (figura 28). Os moldes das restantes peças são feitos nas fábricas onde serão depois 

produzidas. Estas são peças mais simples e sempre que existem peças semelhantes de colecções 

anteriores os moldes são dados como referência. Intenta-se desta forma aumentar a eficácia das 

produções e diminuir o tempo das mesmas. Apesar de existirem peças cujos moldes sejam feitos 

foram da empresa, os mesmos são enviados para a Alice + Olivia juntamente com os protótipos. 

Desta forma a equipa de modelagem tem acesso ao que é feito e, caso seja necessário, pode 

alterá-los e melhorá-los. Tendo os moldes, é também mais fácil de perceber se existem erros ou 

falhas, onde estão localizados e de acelerar o processo de correcção dos mesmos. 

  

Figura 28 .Desenvolvimento 

de moldes para uma t-shirt, 

trabalho desenvolvido pela 

autora 
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O departamento de modelagem faz ainda pequenas amostras ou simulações de efeitos, 

acabamentos ou de novas técnicas que o design queira incluir na colecção. Aqui testam-se ideias e 

decide-se se resultam e se devem fazer parte do produto final. É de salientar também que caso 

seja necessário são feitas peças na sua totalidade para garantir que os moldes realizados são os 

mais indicados para atingir o design pretendido. A equipa de modelagem conta com manequins, 

com as medidas standard da empresa, e recorre muitas vezes ao draping aliado aos moldes. Esta é 

uma técnica leccionada na faculdade e que permite trabalhar a roupa em planificado e no corpo, 

testando e trabalhando da melhor forma todos os detalhes e componentes. 

 Os protótipos, todos em tamanho S, são entregues ao departamento de produção, que 

lida com as fábricas e que garante que tudo é produzido devidamente e que os calendários são 

respeitados. É esta a equipa que faz a maior parte da comunicação entre a empresa e as fábricas e 

que resolve qualquer problema entre as mesmas, caso ele tenha surgido. 

Figura 29 .Medição de um protótipo e registo dos dados no 

caderno de encargos, fotografia tirada pela autora 

Figura 30 . Página de medidas enviada pela fábrica, fotografia 

tirada pela autora 
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Em seguida os protótipos voltam para o departamento técnico. Aqui as peças são medidas 

(figuras 29 e 30) e testadas em provas com modelos (figura 31). Todas as medidas dadas às 

fábricas nas fichas técnicas são confirmadas, e caso não correspondam ao que se pretende, são 

assinaladas. Nas provas estudam-se as peças no corpo e são analisados todos os elementos de 

construção – molde e confecção. Revêem-se as medidas e, se necessário, alteram-se detalhes do 

design, da construção ou dos acabamentos. A intenção, como é evidente, é ter um produto de 

qualidade que tenha um caimento apelativo e funcional.  

As peças são alfinetadas e por vezes até são feitos cortes para simular o aspecto e o 

caimento que se pretende. Todas as equipas do departamento técnico têm provas com o seu 

sector de peças e para as diferentes categorias existem várias modelos. Para as calças, os calções e 

as saias fazem-se as provas numa modelo com as medidas standard da empresa e para vestidos, 

camisolas e casacos as provas são realizadas noutra modelo também ela com a tipologia de corpo 

que orienta a Alice + Olivia. 

  

Figura 31 .Fotografias tiradas numa prova, 

utilizadas nos cadernos de encargo para explicar 

os erros a corrigir, trabalho desenvolvido pela 

autora 
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São então tiradas fotografias de várias perspectivas da peça na modelo – frente, lados e 

costas, e ainda de todos os detalhes a alterar ou a corrigir (figura 32). Estes últimos podem referir-

se a erros de confecção, modelagem ou mesmo na própria matéria-prima. Existe um grande 

cuidado por parte da empresa para garantir um produto de qualidade em todos os sentidos. Toda 

esta informação é registada nos cadernos de encargo que seguem sempre junto das peças. Assim, 

sabe-se o que é debatido e decidido nas provas. Quando as alterações a fazer são muitas, quando 

o caimento da peça não respeita os parâmetros da empresa e a peça tem demasiados defeitos, os 

designers e até mesmo a Stacey também são chamados às provas. As modificações ou correcções 

não podem danificar o produto inicialmente idealizado e, como tal, se forem em demasia, têm que 

ser aprovadas pelo design. Por vezes, as peças são simplesmente canceladas e deixam de fazer 

parte da colecção, quando não se gosta do resultado obtido ou se percebe que a peça não terá 

sucesso no mercado e portanto não dará lucro à empresa. Pode ainda acontecer alterar a colecção 

a que uma determinada peça pertence, se fizer sentido e não destoar, para se ter mais tempo para 

trabalhar na mesma, permitindo assim que sejam feitos mais protótipos, mais testes e provas. 

Estas são peças consideradas de muita importância e de lucro garantido. Assim sendo, o tempo e o 

custo adicional que estas alterações implicam acabam por compensar.  

Figura 32 .Elemento de um 

comentário de prova a figurar nas 

fichas técnicas, trabalho 

desenvolvido pela autora 
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A fase seguinte passa por reformular as fichas técnicas. Todas as medidas que não foram 

respeitadas são assinaladas, para que a fábrica as passe a cumprir, ou, se a própria equipa altera 

as medidas originais, assinala também as novas que se pretendem para chamar a atenção das 

alterações e para garantir que toda a informação é recebida e entendida. Nestas fichas técnicas 

entram ainda todas as fotografias tiradas para mostrar mais uma vez as alterações que devem ser 

realizadas, quer na construção quer na confecção. As fotografias são acompanhadas por legendas 

e por esquemas, para que a leitura de toda a informação seja rápida e clara (figuras 32, 33 e 34). 

Tendo em conta que grande parte das fábricas são na China e a língua é diferente, as equipas de 

design técnico explicam tudo da melhor forma possível, usando todos os recursos necessários, 

desde desenhos, esquemas, gráficos, fotografias e tabelas. A informação mais importante é ainda 

destacada a vermelho. 

Para além das fichas técnicas são identificados nos protótipos os erros através de 

etiquetas com os mesmos descritos, colocados na zona do defeito ou do que se pretende alterar 

(figura 35). Todo este cuidado é mais uma vez para assegurar que nada passe despercebido pelas 

fábricas e para que o protótipo seguinte esteja de acordo com os parâmetros da empresa e 

respeite o design pretendido. 

Os protótipos com as marcações e as respectivas fichas técnicas vão novamente para as 

fábricas que os produziram para serem feitos de novo, de acordo com toda a nova informação. 

Tendo os segundos protótipos, repete-se então o processo. Medem-se as peças, são feitas provas 

e são de novo assinaladas todas as alterações ou erros caso não se tenha ainda o que se pretende. 

Há peças que chegam a ter cinco protótipos antes de serem produzidas para venda, tudo para 

garantir a qualidade máxima e o caimento que respeite a imagem da marca. Normalmente as 

peças mais elaboradas e que requerem um trabalho mais minucioso são aquelas que levam mais 

tempo até terem a modelagem e a construção ideal e é este um dos motivos pelos quais a equipa 

de modelagem da Alice + Olivia trata dos moldes das peças mais emblemáticas e importantes. 

Figura 11 Elemento de um 

Figuras 33 e 34 .Análise das peças 

para perceber os erros e as 

alterações necessárias, trabalho 

desenvolvido pela autora 
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 Os protótipos são divididos em várias categorias: 1º Protótipo, Pré produção e ainda Topo 

de produção. Existe um determinado período de tempo para poderem ser feitos os protótipos. 

Chegando à fase de topo de produção, se o produto não estiver ainda de acordo com o 

pretendido, é necessário decidir se a peça está dentro dos parâmetros de qualidade da Alice + 

Olivia e se o cliente a compra facilmente. Se esse for o caso então dá-se início à produção final. 

Mas se a qualidade não for suficiente então esta sai da colecção e não é produzida. Não é comum 

um protótipo chegar a topo de produção e não ter qualidade suficiente, no entanto, se for 

necessário, as peças são descontinuadas. 

 Como mencionado anteriormente, os protótipos são todos em tamanho S, no entanto 

quando chegam ao topo de produção são também realizados peças no tamanho XS. Estas últimas 

são testadas pela Stacey. Enquanto o S é testado nas provas pelas modelos, o XS é pela Stacey, 

que pretende saber sempre qual o resultado final e perceber se resulta e se cumpre o pretendido. 

A última palavra é então da Stacey e a decisão final de produção é dela.  

 Numa última etapa antes da produção final a colecção é toda preparada com etiquetes, 

passada a vapor e pendurada em charriots para ser vista no seu todo pela direcção da empresa, 

nomeadamente por Deanna Berkeley, directora da A + O. Esta é a última fase de aprovação das 

peças, no entanto é muito raro existirem desistências num estado tão avançado (figura 36). 

Figura 35 .Protótipo marcado com os erros e os defeitos a corrigir pela fábrica, fotografia tirada pela autora 
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 Os protótipos das peças que se encontram em condições são expostos em showrooms e 

vendidos a preços mais baixos em datas predeterminadas. A equipa A + O tem ainda um desconto 

adicional em todas as peças que vai dos 30% aos 50%. São ainda realizadas sessões fotográficas 

com grande parte das peças e é assim elaborado um look book que fica não só nos registos da 

empresa mas é também utilizado para divulgar as colecções nos meios de comunicação. O look 

book é de grande importância para a marca e é uma estratégia fundamental oferecendo aos 

editores, aos compradores e atá aos consumidores a imagem que a A + O intenta vender. É a partir 

destes que os grandes armazéns onde a marca está presente fazem as suas encomendas com vista 

o seu consumidor e apostando naquilo que consideram ter mais procura. São ainda estas 

encomendas que vão em parte definir o número de peças produzidas, sendo que estes variam de 

design para design. 

Dá-se então início à produção e as peças são enviadas para as lojas, quer nos Estados 

Unidos quer nos restantes países onde a Alice + Olivia está presente. Não é possível encontrar 

todas as peças em todas as lojas uma vez que a distribuição é pensada estrategicamente sendo 

que os três mercados – Americano, Europeu e Asiático têm algumas diferenças e a marca tenta 

sempre responder da melhor forma às mesmas. 

  

  

Figura 36 .Coleção RESORT AIR 14 pronta para a apresentação final à direcção da empresa para seguir para 

produção,  fotografia tirada pela autora 
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A marca tem também vestidos de gala usados por celebridades em grandes eventos, o que 

ajuda em muito à promoção da Alice + Olivia e à sua associação ao mercado de luxo. Podem 

destacar-se nomes como Kim Kardashian, Taylor Swift, Ariana Grande, Demi Lovato, Abby Elliott, 

Jenna Dewan-Tatum, Selena Gomez, Eva Longoria, Heidi Klum, Jessica Alba, Ashlee Simpson, 

Vanessa Hudgens, Paris Hilton, Olivia Wilde, entre muitas outras. A lista é bastante longa e a 

marca Alice + Olivia é muito conhecida e umas das preferidas nas red carpets. Estas peças mais 

emblemáticas e com um nível mais elevado de inovação são as mostradas na semana da Moda de 

Nova Iorque e que acabam por construir a imagem de marca da Alice + Olivia. 

 A empresa conta ainda com um departamento de vendas e de marketing que definem 

todas as estratégias que a marca deve seguir para aumentar o lucro e a procura por parte dos 

clientes. Estas equipas têm o principal objectivo de garantir o aumento de vendas constante e são 

elas que comunicam depois ao departamento de design quais os produtos com mais sucesso e 

procura dando assim origem aos best sellers – peças mais vendidas. Estes são designs que podem 

ser repetidos em várias colecções com pequenas alterações, ou de cores ou na construção, e que 

serão sempre vendidos com sucesso devido à grande adesão por parte dos clientes. 

O departamento de marketing deve manter-se à frente das tendências de moda e dos 

hábitos e necessidades do consumidor. Este é o elo de ligação entre os designers e os 

consumidores e é responsável pela identificação de tendências de moda e de guiar a empresa para 

responder a essas necessidades de forma eficaz. Aqui coordenam-se as restantes equipas para que 

todas estejam em sintonia com as estratégias de marketing da Alice + Olivia.  

Neste departamento estão incluídas variadas responsabilidades, desde a participação em 

desfiles e outros eventos de divulgação de produtos de moda, a mostra de colecções em 

showrooms, as campanhas de publicidade e o suporte das mesmas até às promoções e à 

manutenção estratégica da marca. O investidor e braço direito de Stacey, Andrew Rosen tem um 

papel importante neste departamento definindo muitas das estratégias da empresa e estando 

sempre atento a novas oportunidades tem contribuindo em muito para o crescimento da Alice + 

Olivia nunca deixando que outras marcas ocupem o seu lugar. 

 Por norma as marcas de luxo não competem por preço e concentram-se noutros fatores 

que as identificam como premium: design, poder, estilo, origem e tradição da marca, 

personalidade relacionada com o criador, entre outros.  



Rita Lopes  Estágio na Alice + Olivia  

62 

 

A criação de uma identidade de marca a ponto de a transformar em luxo exige anos de 

ações assertivas e consistentes que procuram atingir uma imagem ligada a valores como 

conquista, distinção, poder e sedução. No entanto há que destacar que Stacey esteve ligada ao 

mundo da moda desde pequena e aprendeu bastante com o seu pai. A sua empresa cresceu 

extremamente rápido devido às conexões e aos contactos de elite a que Stacey teve acesso. A 

primeira vez que mostrou as suas calças foi numa festa cheia de celebridades que depressa se 

deixaram associar à marca de Stacey. Este início facilitou certamente a que a marca fosse bem 

recebida no mercado de luxo. 

Para além de se associar a grandes eventos a A + O está também presente em redes 

sociais dinamizando assim o seu produto e divulgando-o a todo o Mundo. O facebook (figura 37) e 

o instagram são dois elementos muito utilizados pela empresa sendo que o instagram (figura 38) é 

actualizado pela própria Stacey que muitas vezes fotografa partes do processo de design e de 

produção para aliciar os clientes. É nesta fase que entra o departamento de relações públicas, para 

além das redes sociais a marca está presente noutros meios de divulgação e promoção da mesma 

e a equipa de RP é a responsável pela sua eficácia.  

  Figura 37  .  Instagram Alice + Olivia, acedido a 23 de 

setembro de 2014, <http://instagram.com/aliceandolivia> 

Figura 38  .  Facebook Alice + Olivia, acedido a 23 

de setembro de 2014, 

<https://www.facebook.com/aliceandoliviabystace

ybendet> 
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Quando se trata de definir o caminho ideal para alcançar o consumidor é importante ter 

em consideração todas as ferramentas de promoção existentes e perceber qual ou quais as que 

me melhor funcionarão. A equipa de Relações públicas comunica a mensagem da marca de forma 

criativa através de uma série de canais, nomeadamente a internet e as revistas, realizam ainda 

press releases, e são responsáveis pela interacção com os meios de comunicação, com feiras de 

negócios e com outros eventos.   

A Alice + Olivia tem também um departamento de direcção financeira que faz a gestão dos 

recursos, a análise contabilística da empresa. Esta equipa financia toda a produção e distribuição e 

gere todos os lucros.  

 Esta é sem dúvida uma empresa grande e complexa, com inúmeros departamentos 

interligados entre si e, embora todos tenham tarefas e trabalhos que em muito diferem, todos 

trabalham com um objectivo comum: o crescimento do sucesso e do lucro da marca Alice + Olivia. 

 Durante os cinco meses de estágio tentou-se perceber todo o funcionamento da empresa 

e dos respectivos departamentos, toda a dinâmica e a importância de cada equipa para que os 

produtos chegassem ao consumidor e tivessem sucesso com o mesmo. É de destacar que a maior 

parte do trabalho desenvolvido foi no departamento técnico, na equipa de malhas (figura 39) mas, 

trabalhou--se também no departamento de design e no de produção. 

  Figura 39 .Coleção RESORT AIR 14 pronta para a apresentação final à direcção da empresa para seguir para 

produção,  fotografia tirada pela autora 
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O departamento de design técnico 

 

O departamento de design técnico da Alice + Olivia é relativamente grande e tem três 

equipas, cada uma responsável por um sector. A equipa onde a mestranda esteve a trabalhar era a 

de malhas e desta forma todas as peças em malha, em malha de corte e cose ou de tricot eram 

passavam sempre por esta.  

Pôde então trabalhar-se com t-shirts, sweatshirts, casacos, coletes, vestidos, saias, túnicas, 

calções e até mesmo calças, com malhas muito distintas e com vários tipos de elasticidade. 

Acessórios como luvas, golas, meias fazem ainda parte do leque de peças que passam por este 

departamento e por esta equipa em particular.  

Durante o estágio foi possível perceber todas as etapas deste departamento e foi possível 

contribuir para as mesmas (figura 40). Começando pelo mais simples e passando por todas as 

tarefas necessárias para garantir uma produção eficaz de um produto fiel ao que se idealizou. 

Poder participar em todas as fases foi certamente vantajoso e permitiu que a aprendizagem fosse 

bastante rica. 

  
Figura 40 .Exemplo de ficha técnica e de desenhos técnicos desenvolvidos pela autora 
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 Todo o processo deste departamento começa com os desenhos técnicos das peças a 

produzir (figuras 41 e 42). Os esquiços com todos os detalhes do design pretendido chegam às 

mãos dos designers técnicos e a partir dos mesmos surgem desenhos detalhados das peças com 

todos os detalhes necessários para a produção da mesma: cortes, aberturas, bolsos, botões, 

colchetes, fechos, acabamentos, decorações, entre outros. É de grande importância representar 

tudo e à escala, a leitura dos desenhos tem que ser extremamente clara e fácil. 

 

 

  

Figura 41 .Desenho técnico desenvolvido pela autora 
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 Para a realização dos desenhos técnicos é utilizado o programa Adobe illustrator e todos 

os botões, fechos bem como as costuras, as texturas dos materiais ou os estampados são 

desenhadas consoante aquilo que se pretende. Quando necessário, o interior das peças é também 

desenhado para representar acabamentos, detalhes de construção, bolsos ou forros. Toda a 

informação é portanto desenhada. Intenta-se que quem veja o desenho saiba exactamente o que 

se pretende. 

  

  
Figura 42 .Desenho técnico desenvolvido pela autora 
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Estes desenhos são colocados nas fichas técnicas, criadas no departamento de design, e 

que são depois desenvolvidas no departamento de design técnico. Os desenhos são 

acompanhados de legendas e de pequenas anotações para explicar tudo o que está representado 

e o que se pretende no produto final (figura 43). Mais uma vez intenta-se que toda a informação 

seja clara e facilmente entendida. Existe uma ordem de explicação que é utilizada para todas as 

peças em todas as fichas. Começa-se sempre pelos componentes frente e costas no seu todo e 

utiliza-se a cor vermelha para a informação da frente e a azul para as costas. Destacam-se todos os 

cortes, os acabamentos, as costuras e os materiais e por vezes as medidas de determinados 

componentes ou detalhes. 

Depois é feita uma descrição dos restantes pormenores partindo do topo da peça e indo 

descendo até à bainha. Segue-se portanto a gola/decote, ombros, cavas, mangas, corpo (cintura, 

anca, perna – quando existente) e por fim bainha.  

Esta informação serve para as fábricas saberem exactamente o que se pretende e por 

vezes são utilizadas fotografias de peças anteriores com detalhes ou acabamentos semelhantes 

para servir de guião.  

Figura 43 .Elemento de uma página 

de construção, trabalho desenvolvido 

pela autora 
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Passa-se então para as tabelas de medidas e para as tabelas de escalonamento. Aqui são 

identificados todos os elementos da peça e o seu respectivo tamanho. Mais uma vez existe uma 

ordem muito específica que não só facilita a leitura das tabelas mas faz também com que o tempo 

despendido no trabalho seja menor uma vez que as tarefas tornam-se mais mecânicas. Esta ordem 

começa pelo comprimento – frente e costas, largura – decote, ombros, peito, costas, cintura, anca, 

joelhos e bainha, altura das cavas, comprimento das mangas, largura da manga – em vários pontos 

identificados na tabela, profundidade do decote – frente e costas. Por fim surgem todas as 

medidas de possíveis enfeites, cortes, estampados e ainda as das costuras. 

É a equipa do departamento técnico que estuda todas estas medidas e que as define para 

se obter da melhor forma o design inicialmente idealizado. Já a tabela de escalonamento também 

é estudada aqui e este não é o mesmo para todas as peças variando consoante a elasticidade dos 

materiais utilizados. Apesar de a empresa ter regras de escalonamento, de acordo com a mulher 

para quem trabalha, por que se guia, estas podem ser alteradas se for para melhorar a qualidade e 

o caimento das peças. 

As fábricas recebem então fichas técnicas muito completas de todas as peças com 

desenhos técnicos, páginas de construção, tabelas de medidas e tabelas de escalonamento. 

Numa fase seguinte, chegam os primeiros protótipos à empresa e é no departamento 

técnico que são provados. Todas as peças são testadas por modelos com as medidas standard da 

Alice + Olivia. Antes das provas, os protótipos são medidos para confirmar se as medidas pedidas e 

colocadas nas fichas técnicas são as obtidas. São aqui utilizadas as tabelas de medidas 

desenvolvidas anteriormente e assinaladas as medidas dos protótipos. 

Nas provas são tidos em conta todos os dados obtidos, dando especial atenção aqueles 

que se afastam do que se pediu. Os protótipos são testados no corpo feminino e o seu caimento é 

avaliado. São feitos ajustes sempre que necessário com o uso de alfinetes e por vezes as tabelas 

de medidas também sofrem alterações, com o intuito de melhorar o resultado final e o caimento 

das peças. Tudo o que se decide nas provas é notado nos cadernos de encargo, que acompanham 

sempre as peças. Assim existe um registo de todo o processo de trabalho, desde o primeiro 

protótipo até ao último que dará origem à peça final. 

São tiradas fotografias de frente, lado e costas com todas as alterações já marcadas nos 

protótipos e é com estas que se vai explicar às fábricas o que se pretende e quais os erros a 
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corrigir. É de salientar que uma das maiores preocupações da empresa em relação ao seu produto 

é o caimento e a apresentação do mesmo no corpo, assim sendo são utilizados todos os recursos 

para garantir a sua qualidade.  

Passam-se assim à construção de comentários de provas e de caimento. Não só são usadas 

as fotografias tiradas nas provas mas são também descritas todas as alterações pretendidas bem 

como os erros efectuados e que não devem ser repetidos (figura 44). Começa-se por descrever a 

construção, dando especial enfase às costuras e aos acabamentos e das medidas e qualidade dos 

mesmos, passando depois para a explicação do caimento da peça. Explica-se o que se pretende, o 

que se obteve e o que deve ser feito para rectificar a peça. Os erros mais graves são assinalados a 

negrito ou a vermelho e sempre de forma simples e clara. Uma vez feita a descrição por escrito 

são utilizadas as fotografias para mostrar de forma ainda mais clara o que se intenta. Aqui são 

ainda utilizados esquemas, setas, legendas ou até mesmo desenhos para tornar tudo 

extremamente fácil de entender evitando a construção de protótipos em demasia.  

Figura 44 . Elemento de uma página 

de construção, trabalho desenvolvido 

pela autora 
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Para além dos comentários de provas são ainda realizadas notas que são colocadas nas 

próprias peças, na zona a alterar ou a corrigir. Por exemplo se um colarinho estiver demasiado 

justo ao corpo é colocada uma nota junto ao mesmo com a indicação de que está justo e com a 

medida que o mesmo deve ter. Se as costuras estiverem demasiado grossas, com fraca 

apresentação e realizadas com um fio que não tem elasticidade e quebra facilmente são colocadas 

notas junto das mesmas chamando a atenção da fábrica para o defeito e indicando o que deve ser 

feito para o evitar. As mudanças ou as rectificações a fazer nas peças podem portanto ser de 

modelagem, construção ou até mesmo de confecção. Os protótipos são observados ao mais 

ínfimo pormenor e tenta-se fazer tudo o que melhore a sua qualidade e o seu caimento sem nunca 

por em causa o design dos mesmos. 

Os protótipos são enviados de novo para as fábricas com todas estas notas e com as fichas 

técnicas agora mais completas e com toda a informação acerca do novo protótipo a produzir. 

O processo repete-se novamente quando o novo protótipo chega à Alice + Olivia. As peças 

são medidas, provadas e as alterações necessárias são marcadas com alfinetes. São tiradas novas 

fotografias e dá-se então inicio à construção de novos comentários de provas e caimento. A 

estrutura é a mesma começando sempre por escrever a construção da peça, a prova e o caimento 

da mesma e terminando nas fotografias explicativas daquilo que pretende. Os erros e as 

mudanças a realizar são marcadas no novo protótipo e retorna tudo à fábrica para uma nova peça. 

Este processo pode demorar algum tempo e a empresa é bastante minuciosa e atenta aos 

detalhes nunca aceitando nada de qualidade inferior. Podem ser feitos vários protótipos até se 

chegar a um produto aceitável. Se se estiver a trabalhar numa peça completamente nova este 

pode ser mais moroso mas se a construção da mesma se assemelhar a outras já feitas pela 

empresa os ajustes são menos e portanto o tempo despendido é menor. 

Existe ainda um tempo especifico para se poder testar protótipos e fazer ajustes na 

construção das peças. Desta forma quando se está perto do início da produção é feita uma 

avaliação da peça e tenta perceber-se se esta se encontra com qualidade suficiente para seguir 

para a produção. Nesta fase onde já não há tempo para fazer mais alterações decide-se se o 

caimento tem qualidade suficiente e se o cliente a compra com facilidade. Se assim for a peça 

segue para produção para ser posteriormente vendida. 
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Todos os protótipos que se encontram perto do que se pretende e com qualidade e que 

não são vendidos em showrooms ou em vendas de protótipos, são guardados pela equipa de 

design técnico. Assim existe um arquivo de peças com boa construção que podem servir de base 

para outras que se possam assemelhar. Intenta-se com isto poupar tempo e dinheiro aumentando 

a eficácia da construção das novas peças e até mesmo a resolução de problemas que ainda 

possam surgir. As peças arquivadas são as básicas que são repetidas de estação para estação, as 

icónicas da marca e as mais procuradas pelo consumidor e mais vendidas.  

Em conclusão, é no departamento técnico que todo o estudo para a construção das 

peças é feito e onde todos os detalhes são aperfeiçoados para garantir a qualidade das 

mesmas. Trabalham em conjunto com os departamentos de design de produção com o 

objectivo de produzir o melhor produto possível.  
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Organograma 

 

 

  
Tendências 

Padrões 

Estratégias 

Necessidades do consumidor 

Reunião de Equipas 

Brainstorming 

Mood Board 

Conceito final 

Desenhos 
Coleção Final 

Aprovação pela direção 

Fichas técnicas 

Detalhes das peças 

Modelagem 

Protótipos 

Estudo das peças Provas 

Aprovação Final 

Correcções e alterações 

Peças Finais 
Produção 

Distribuição 

Pontos de Venda 

Clientes 

Estudo de Vendas 

Look Book 

Semana da Moda Divulgação 

Gráfico3  .  Desenho da metodologia utilizada pela empresa, organograma desenvolvido pela autora 
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Tarefas desenvolvidas 

 

 

Durante os cinco meses de estágio foram desenvolvidas várias tarefas não só no 

departamento de design técnico mas também nos departamentos de design e de produção. 

De entre as quais podem ser destacadas as seguintes: 

 

Design 

Colocação dos preços por quilograma em todas as amostras de tecidos; 

Criação de pequenas amostras de tecido para arquivo, com as respectivas etiquetas 

informativas – fornecedor, nome, densidade, composição e preço; 

Organização de amostras de malhas para arquivo por categorias – tricô, metalizados, 

bordados, riscas, cores sólidas, enfeites, entre outros; 

Assistência na colocação de enfeites, botões e etiquetas em peças para showrooms; 

Recolha de materiais, como fechos e botões em lojas do famoso fashion district ou na 

fábrica A + O; 

Design técnico 

Organização de pastas com as fichas técnicas das peças em arquivo; 

Construção de novas pastas para as fichas técnicas e limpeza das que já não são 

necessárias; 

Impressão das fichas técnicas; 

Criação de páginas de coleção, com as peças a ser desenvolvidas pela equipa; 

Organização das mesmas páginas e inserção de toda a informação acerca das peças – 

código, fábrica fornecedora de material, composição do mesmo e fábrica produtora; 

Desenhos técnicos em illustrator de peças e dos seus respectivos detalhes; 

Completação das fichas técnicas com os desenhos técnicos; 

Assistência nas provas de protótipos; 

Assistência na marcação das alterações a fazer nas peças;  

Fotografar as peças nas provas;  
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Fotografar peças em planificado no seu todo e dos seus pormenores – direito, avesso, 

exterior e interior; 

Preparação dos protótipos para as provas; 

Marcação dos erros, defeitos e das alterações necessárias nas próprias peças; 

Medição das peças e confirmação dos dados obtidos; 

Destaque das medidas que não respeitam os padrões de erro definidos pela equipa 

para que as mesmas sejam corrigidas; 

Registo das medidas nas fichas técnicas; 

Criação de tabelas de medidas com base no design e nos detalhes de construção das 

peças; 

Preenchimento das tabelas de escalonamento; 

Ajuste das mesmas tabelas – de medidas e de escalonamento - após as provas; 

Desenvolvimento de esquemas de medição para mostrar como são tiradas as medidas 

protendidas; 

Alteração de desenhos técnicos consoante as mudanças a realizar na peça decididas 

nas provas; 

Alteração de fotografias em Photoshop para simular o resultado final que se pretende; 

Recolha de moldes das peças impressos à escala real na fábrica A + O, para serem 

trabalhados e alterados; 

Correcção dos moldes das peças que sofreram alterações; 

Teste de padrões, estampados ou outros motivos nas peças através de desenhos 

técnicos e de trabalho de imagens em Photoshop; 

Assistência na criação desses mesmos padrões e desenhos; 

Criação de amostras de entretelas para perceber quais as que têm melhores 

resultados; 

Desenvolvimento de páginas de construção das peças com todos os esquemas e 

gráficos necessários para a compreensão da mesma; 

Construção de comentários de provas e de caimento das peças, descrevendo toda a 

informação acerca da peça e explicando todas as correcções e alterações a realizar; 

Pesquisa de acabamentos e de métodos inovadores de construção em malhas 

utilizados por outras marcas que investem na qualidade; 
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Criação de uma pasta para as mesmas pesquisas e organização desta por categorias – 

bolsos, aberturas, mangas, bainhas, cós, decotes, entre outras; 

Produção 

Criação de listas de provas, com fotografias das peças no corpo – frente, costas e 

lados, e com as respectivas informações – código, estação, nome, fábrica e unidades; 

Preenchimento dos documentos de envio dos protótipos para as fábricas; 

Preparação das peças e das respectivas fichas técnicas para envio para as fábricas; 
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Entradas de diário  

 

 

3.02.2014          Day One 

 

Primeiro dia de estágio! Muita neve e muito frio em Nova Iorque! O dia começa às 9:30h 

no quinto andar de um grande edifício do Meatpacking district. As portas grandes e pesadas têm 

bananas que libertam realmente o cheiro da fruta! O atelier é grande, bem iluminado e cheio de 

charriots com peças Alice + Olivia. O gabinete de Stacey, perto do departamento de design, é bem 

espaçoso e definitivamente bem decorado: chão aos azulejos brancos e pretos, as paredes de cores 

garridas, espelhos grandes com molduras de madeira maciça trabalhada. Dois grandes cadeirões 

também em madeira maciça e uma mesa de reuniões para além da secretária de Stacey. 

Ao longo do espaço podem encontrar-se moodboards, quadros de tecidos, padrões e 

paletas de cor, fichas técnicas com toda a informação das peças, protótipos e manequins, entre 

outros. 

Tive a sorte de começar mesmo com uma sessão de fitting (prova). Pude ver e mexer em 

várias peças. Perceber a modelagem e construção, materiais e acabamentos, formas e silhuetas. 

Um dos desafios é certamente perceber os termos em inglês. Noto que essa é 

essencialmente a minha maior dificuldade. Hoje já aprendi alguns e com o tempo tudo será mais 

fácil. 

Na parte da tarde estive a auxiliar no departamento de moda: a fazer correcções em 

peças para depois serem colocadas em showrooms e serem vendidas. 

Participei em aplicações nas peças, de botões e enfeites (pedras, missangas, bordados, 

entre outros.) 

Ao fim da tarde organizei os cadernos de encargo (dossiers), utilizados para as fichas 

técnicas de cada peça. Coloquei as fotos das peças, o nome e o respectivo código. 

Fiz hoje a minha primeira hora extraordinária! 
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5.02.2014          Day three 

 Comecei o dia a fazer trabalho de arquivo (continuação do trabalho do dia anterior). 

Desfiz/limpei os dossiers para serem reutilizados com as novas peças das novas colecções. 

 Ao fim da manhã fiz o meu primeiro desenho técnico em illustrator para a empresa. 

Comecei com uma blusa simples. Para tal tive acesso a toda a informação dos designers em 

relação aos acabamentos, medidas e cortes. 

 A empresa utiliza um croqui para orientar todas as proporções das peças. Todas as equipas 

o utilizam e desta forma existe uma linguagem consistente na empresa.   

 

17.02.2014             Day ten 

 Fiz cadernos de encargo para as provas de protótipos. 

 Hoje foi dia de prova. Assim sendo medi as peças antes da mesma. Marquei alguns erros 

das peças para mostrar às fábricas. Ajudei a fotografar as peças na modelo para mostrar o 

caimento da mesma. As fotografias tiradas são: frente, lado, costas, lado, ombro, cava, manga, 

decote, costuras/bainhas, etc. 

 Para além de medir as peças, pesei-as. É assim que se tem o preço da peça. O material é 

vendido ao peso (Kg) e como tal será o peso que irá definir o preço da peça para a empresa. A 

Rebecca ao tratar das construções e medidas das peças tenta usar o mínimo de material possível, 

sem pôr em causa o design pretendido. 

 Ao final da tarde fiz mais desenhos técnicos em illustrator. Noto que começo a ter cada vez 

mais autonomia. Já me começo a ambientar à estética da empresa e a Rebecca já não precisa de 

corrigir os meus desenhos. 

 

28.02.2014              Day seventeen 

 Corrigi desenhos técnicos de acordo com as alterações pretendidas pela equipa. Corrigi um 

desenho de uma camisola. Ajudei na criação do novo layout de rosto (motivo da camisola) e de 



Rita Lopes  Estágio na Alice + Olivia  

78 

 

seguida corrigi os moldes do mesmo para que a fábrica o siga. O desenho é inicialmente feito em 

computador, impresso à escala real e depois ajustado ao molde da peça. 

Criei várias opções em desenho técnico. Corrigi o desenho no molde e actualizei a nova 

forma dos óculos e ajustei-a ao molde da t-shirt. 

 

6.03.2014            Day Twenty two 

 Hoje continuei os desenhos técnicos em illustrator. Após o desenho da peça passo para 

pormenores de cortes, acabamentos, etc. Pretende-se que a fábrica receba e perceba a 100% toda 

a informação para que o design pretendido seja obtido. 

 Na parte da tarde fiz montagens em Photoshop. Devido a alterações decididas pela equipa 

durante as provas, é necessário mostrar à fábrica o novo produto pretendido. Para tal fiz 

alterações nas peças em Photoshop para simular a nova peça. 

 

19.03.2014          Day Twenty eight 

 Assisti a uma prova de protótipos e vi como são feitas as marcações das peças com os 

alfinetes, e quais são os objectivos da empresa no que diz respeito a silhuetas e caimentos. Nas 

peças mais importantes/caras a Stacey tem sempre a última palavra e as alterações não seguem 

sem a sua aprovação. 

 Continuei os desenhos técnicos em illustrator e criei a lista da prova da manhã. Com fotos 

– frente, lado esquerdo, lado direito e costas – nome, código, fábrica, estação e unidades. 

 Coloquei depois as fotografias todas da prova nos cadernos de encargo das mesmas. Estas 

servem de suporte nos comentários acerca dos erros e das alterações necessárias. 
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20.03.2014         Day Twenty nine 

 Comecei o dia a fazer desenhos técnicos em illustrator. Medi peças para confirmar as 

medidas solicitadas com as obtidas. Antes das provas todas as peças são medidas para que os 

erros de confecção e/ou de modelagem sejam mais facilmente detectados. 

 Nas provas, todas as costuras, medidas, construções que não se encontram de acordo com 

os padrões da Alice + Olivia são marcados com alfinetes e por vezes recorrem-se a cortes para 

simular acrescentos de tecido e ver como fica a peça. 

 Medi peças dos tamanhos S e XS do mesmo modelo. Estas peças vêm nos dois tamanhos 

para poderem ser testadas também pela Stacey. São peças na fase final de desenvolvimento, 

prontas para serem produzidas – TOP’s (top of production). Comparei as medidas obtidas com as 

pretendidas. Comparei ainda dos dois tamanhos e verifiquei se o escalonamento está bem feito. 

Verifiquei se as medidas se encontram dentro do padrão de erro. Todas estas análises serão depois 

tidas em conta nas provas. 

 Para terminar o dia realizei desenhos técnicos em illustrator. 

 

1.04.2014                Day Thirty five 

 Medi peças e verifiquei se os tamanhos/medidas obtidas foram as pedidas. 

 Após a prova coloquei as fotos nos cadernos de encargo. 

 Marquei protótipos com as alterações necessárias. Coloquei os comentários na própria 

peça, no lugar do erro a corrigir. A equipa assim certifica-se de que a fábrica vê e percebe o que se 

pretende. 

 

22.04.2014           Day Fourty three 

 Fiz desenhos técnicos em illsutrator. Medi peças e introduzi os dados nos cadernos de 

encargo. 

 Coloquei fotografias nos cadernos de encargo. 
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 Pesquisei acabamentos de sweatshirts, t-shirts, etc. 

Marcas pesquisadas: Lulumon, John Varvatos, Stella Mccartney (adidas), entre outras do género. 

 Criei ainda uma pasta/ arquivo com toda a informação recolhida. Esta serve de referência 

para peças futuras. 

 

05.05.2014            Day Fifty 

 Coloquei as peças/ protótipos mais vendidos no armário da equipa. Estas servem de base 

para peças semelhantes que possam surgir. A Alice + Olivia investe nos estilos que mais vendem, 

fazendo pequenas alterações de estação para estação. 

 Hoje fui à fábrica própria da empresa para ir buscar fechos para testar em protótipos. 

Quando uma peça é produzida já para venda, são usados fechos com tom, estilo e tamanhos 

exactos. Nos protótipos podem ser usados outro tipo de fechos. 

 Fiz desenhos técnicos em illustrator. 

 Medi ainda peças e preparei-as para a prova do dia seguinte. 

 

7.05.2014                  Day Fifty two 

 Medi peças e preparei-as para provas. Organizei as listas das colecções seguintes, por 

fábrica e por material. 

 As peças são organizadas por fábrica produtora. Dentro destas categorias são organizadas 

por fábrica fornecedora do material que por sua vez se subdivide por composição. 

 Assisti nas provas das peças medidas. Observei o tipo de rectificações a fazer. Depois 

marquei os erros das peças nas mesmas, para reenviar para as fábricas. 

 Correcção de um print. Verifiquei as medidas e marquei as obtidas. 
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27.05.2014                 Day Sixty two 

 O dia começou com uma prova na qual estive presente. 

 Depois fotografei as peças em plano e tirei fotografias também de todos os erros e 

defeitos. Estas servirão de base para os comentários enviados depois às fábricas juntamente com 

as peças. 

 Coloquei as fotografias nos respectivos cadernos de encargo. 

 Criei ainda novos cadernos de encargo para as peças RESORT que continuam a chegar. 

 Estive por fim a trabalhar nas tabelas de medidas da colecção. Ajustei as medidas e o 

respectivo escalonamento para os restantes trabalhos. 

 Medi ainda peças TOP’s. 

 

4.06.2014              Day Sixty seven 

 Continuei a medir peças e a prepará-las para provas. 

 Organizei depois as colecções Pre Spring ’15, Spring Base ’15, Spring Career ’15 e ainda 

Resort Getaway ’14, de acordo com as alterações feitas pela equipa após terem os protótipos e de 

serem feitas as primeiras provas. 

 Por vezes o resultado final não está de acordo com os parâmetros da empresa e não 

responde ao pretendido. Quando assim é, a peça não vai para produção. Existe então uma página 

‘Drop Styles’ onde coloco todas as peças que saíram da linha. Algumas chegam a ser adoptadas 

novamente ou mudam apenas de colecção. 

 O dia terminou com a medição de peças e com a colocação dos dados nas fichas técnicas. 

 

19.06.2014              Day Seventy six 

 Hoje continuei a criação de páginas de construção. 
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 Houve um seminário de escalonamento de moldes. ASTM International Grading Seminar. 

Este é baseado na sociedade de hoje e está adaptado ao corpo humano actual. O corpo muda de 

acordo com os hábitos e exercícios que o homem adquire. 

 Apesar da minha equipa trabalhar maioritariamente com malhas, é importante perceber o 

escalonamento das peças. Nem todas as malhas têm elasticidade e é necessário respeitar as 

medidas dos diferentes tamanhos. Intenta-se melhorar o caimento e a vestibilidade das peças.  

 Medi peças TOP’s e coloquei os dados nas fichas técnicas. 

 Fiz ainda comentários de caimento – ‘fit comments’. Primiero colocam-se as medidas que 

se pretende na tabela. Depois descreve-se toda a construção, desde o material aos acabamentos.  

 Depois são descritos os detalhes da prova no que diz respeito ao caimento da peça no 

corpo, tudo o que deve ser alterado é escrito. Posteriormente é explicado com as fotos o que se 

pretende. 

 

23.06.2014         Day Seventy eight 

 Comecei a última semana de estágio. 

 Medi peças TOP’s e preparei-as para a prova. 

 Depois da prova fiz a lista das peças com código, nome, fábrica, estação e unidades. 

 Desenvolvi tabelas de medidas para os novos protótipos. Nomeadamente uma almofada e 

uma fronha com a cara da Stacey desenhada. 

 A marca está a lançar pequenos produtos com a ‘Stace face’ – óculos escuros e lábios 

vermelhos. A Alice + Olivia já tem luvas, t-shirts, sweatshirts, meias, malas e, agora, almofadas. 

Estes produtos têm muita saída e começam a ser característicos da marca. 
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27.06.2014              Day eighty two 

 Último dia de estágio. Foram uns cinco meses cheios de desafios e de boas experiências. 

Nova Iorque vai certamente deixar saudades… 

 Marquei peças para enviar para as fábricas. Medi peças e preparei-as para provas. 

 Fiz ainda os últimos desenhos técnicos em illustrator e alterei o layout de um enfeite numa 

peça. Depois fiz a alteração do mesmo no molde. 

 No final da tarde surpreenderam-se com um postal assinado por todas, um saco com peças 

e queques! Foram muito simpáticas e disseram-se que gostaram do meu trabalho e empenho. Fico 

feliz por deixar saudades!  
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Capítulo IV 

 

No quarto capítulo podem ler-se as reflexões e os resultados finais do estágio, onde se 

explicam as várias fases deste projecto e quais os objectivos atingidos. 

São ainda feitas recomendações para alunos que queiram realizar trabalhos de carater 

semelhante, com base na experiência da mestranda. Por último pode ler-se a conclusão final do 

trabalho e a disseminação do mesmo. 
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Reflexões e resultados do Estágio 

 

A ambição de realizar um estágio académico, como conclusão do Mestrado em Design de 

Moda, surgiu pelo desejo e necessidade de aprofundar os conhecimentos acerca da indústria da 

moda e de abrir portas para o futuro profissional, que se aproxima. 

Foi, sem dúvida, um grande e fantástico desafio! Não só por se trabalhar numa grande e 

complexa empresa mas, também, por ser num novo País, numa língua diferente, de se estar longe 

do que é familiar e de sair da zona habitual de conforto. 

Estagiar em Nova Iorque foi um sonho alcançado com sucesso, pela persistência, 

empenho, dedicação e pelo foco da mestranda.  

Foi necessário, não só estudar o percurso da designer e a história e produtos da empresa, 

mas também aprender a trabalhar com software usado pela mesma, nomeadamente o Adobe 

Illustrator. Através de tutoriais escritos e de vídeos foi possível utilizar o programa e realizar 

desenhos técnicos com qualidade. 

Uma vez que nos Estados Unidos se usam unidades de peso e de medida diferentes, 

estudaram-se também as libras e as polegadas. Assim conseguiu-se visualizar de melhor forma as 

escalas e as proporções das peças bem como a relação peso/preço das matérias-primas. 

Por último foi ainda revisto o inglês, em particular o inglês técnico, usado na área da moda 

e do design. Com a leitura de livros de modelagem e de desenhos técnicos não só se consolidaram 

as matérias acerca de construção de vestuário, como se aprenderam termos importantes e muito 

usados na indústria. 

Todo este conhecimento foi sem dúvida aprofundado e complementado já em Nova 

Iorque a estagiar, com todas as tarefas desenvolvidas e com a prática constante das mesmas. Com 

o tempo a imagem e o conceito da Alice + Olivia tornaram-se familiares e os trabalhos eram 

realizados com mais rapidez, facilidade e eficácia. 

Houve a oportunidade de participar em todas as fases existentes no design técnico, desde 

o desenho da peça e das respectivas páginas de construção à medição dos protótipos e 

comentários de provas. Trabalhou-se em várias colecções do início ao fim, nomeadamente as 
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linhas Fall 14, Fall Air 14 e Spring Resort 15. Foi extremamente importante e beneficial 

acompanhar estas estações em todas as suas etapas e, assim, pôde perceber-se todo o trabalho 

necessário para produzir uma colecção de sucesso e com qualidade. 

Para além de se ter uma melhor perspectiva sobre o funcionamento de uma empresa de 

moda, as competências em programas como Photoshop, illustrator e Excel foram aprofundadas e 

melhoradas bem como os conhecimentos acerca da construção de peças e dos seus acabamentos, 

que foram alargados. 

Assim pode afirmar-se que os objectivos previamente referidos foram atingidos na sua 

totalidade tanto os gerais como os específicos. Ganhou-se uma visão ampla acerca do 

funcionamento de uma grande empresa e das suas estratégias de mercado, aprofundaram-se os 

conhecimentos acerca da indústria, do design e da construção de colecções e alargou-se a rede de 

contactos na área da moda. 

O estágio foi uma experiência fantástica e entusiasmante que pôs à prova a mestranda. Ir 

para um País distante, com uma cultura totalmente diferente e para uma cidade com mais de 8 

milhões de pessoas requereu certamente uma grande capacidade de adaptação, um espirito de 

aventura apurado e uma mente aberta para novos conhecimentos, novos hábitos e novas rotinas. 

Este foi certamente um sonho tornado realidade. 

 

Recomendações 

 

Para futuros projectos semelhantes a este é necessário ter força de vontade, perseverança 

e ambição. Devem ser bem definidos objectivos e delinear um plano para marcar a diferença e os 

conseguir atingir. Deve apostar-se nos pontos fortes e nas mais-valias que se podem trazer à 

empresa e trabalhar naquilo que a empresa poderá precisar ou requerer.   

Há muita competição nesta área e trabalhar arduamente e marcar a diferença são 

elementos chave para atingir os fins previamente definidos. 
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Para ter sucesso no estágio é necessário realizar uma pesquisa acerca da empresa e 

principalmente do seu produto. Deve tentar perceber-se a imagem e os conceitos que a marca 

segue para que o trabalho para a mesma desenvolvido seja o mais assertivo possível e para que o 

prazo de familiarização com a empresa seja curto. 

Um estágio, em Portugal ou no estrangeiro, requer trabalho, prévio e durante o mesmo, 

bem como uma atitude proactiva e dinâmica.  

 

Conclusão 

 

A moda é uma indústria milionária que emprega milhões de pessoas em todo o mundo e 

afecta quase todos os utilizadores na sociedade, cuja influência é cada vez mais universal. 

São lançados no mercado cerca de 20 000 produtos por mês, cujo sucesso depende da 

aceitação destes por parte do utilizador. São muitos os produtos inovadores que falham, 

maioritariamente porque o consumidor não os quer. É o consumidor quem decide e, está cada vez 

mais confiante, mais exigente e menos leal. O utilizador sabe escolher de entre um vasto número 

de marcas e produtos, optando pelo que melhor satisfaz as suas necessidades. Para além de 

confiar na sua própria opinião e no seu instinto, tem cada vez mais acesso à opinião e à 

experiência de outros consumidores, através do acesso aos meios da tecnologia. 

Perante esta realidade, a empresa Alice + Olivia  mantém os olhos bem atentos no seu 

consumidor e nas suas necessidades, tentando colocar no mercado apenas produtos que terão 

sucesso e que serão aceites pelos seus clientes. As suas decisões estratégicas vão no sentido 

de enaltecer e promover o seu produto, através da criação de alianças com outras 

marcas, com diferentes conceitos, e aliando-se a nomes conhecidos de celebridades. 

Com apenas 10 anos de vida, a A+O tem hoje um volume anual de negócios de cerca de 65 

milhões de dólares, o que confirma que as medidas e apostas da marca têm sido assertivas 

e conducentes ao sucesso. 

Tais características tornam esta empresa numa escolha acertada para a realização de um 

estágio e potenciaram os objectivos da mestranda. Puderam aprender-se técnicas e medidas 
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valiosas para um bom funcionamento de uma empresa de sector da moda. Não só foram 

cumpridos os objectivos anteriormente predefinidos como também se abriram portas para o 

futuro com a experiência profissional que se ganhou. 

Pode então afirmar-se que esta experiência e todo o conhecimento que com a mesma se 

adquiriu sustentam o argumento e o foco principal do trabalho e confirmam a importância de 

projectos como este na formação dos futuros designers. 

Um dos principais objectivos da mestranda foi diminuir a distância entre o trabalho 

académico e o profissional e este foi sem dúvida atingido. Esta experiência permitiu consolidar as 

competências interdisciplinares obtidas durante a formação académica numa escala agora mais 

ampla e com um objectivo bastante específico: responder às necessidades do utilizador. 

Pode-se concluir que se conseguiu perceber a dinâmica de uma empresa de moda e as 

metodologias utilizadas pela mesma para desenvolver um produto de sucesso. Beneficiou-se ainda 

de uma melhor perceção do mercado da moda, da posição da Alice + Olivia no mesmo e das 

estratégias que a empresa segue para alcançar os seus objectivos. 

A realização de um estágio como conclusão do mestrado é uma opção extremamente 

promissora, que permitirá catapultar os mestrandos para o mercado de trabalho. O facto de este 

ser no estrangeiro torna-o um desafio ainda maior e, como tal, uma experiência de maior 

relevância. Este estágio proporcionou assim uma melhor preparação e confiança da mestranda 

para enfrentar a carreira profissional que se aproxima. 

 

Disseminação 

 

São inúmeros os meios e as formas de disseminação de um estágio deste carácter, de 

entre os quais se destacam os seguintes: 

Apresentações Orais - Que ocorreram antes do estágio e que irão ser feitas após o mesmo. 

Estas serão dirigidas a professores, a orientadores, a jurados, a alunos e a todos os interessados. 

Inicialmente as apresentações serviram principalmente para dar a conhecer o que se pretende 

fazer e sob que metodologias, bem como para perceber se são necessárias alterações ou novas 

linhas condutoras. Uma vez concluído o estágio, será então realizada a última apresentação que 
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servirá para divulgar todo o trabalho executado, todas as experiências e todas as conclusões 

adquiridas no estágio. 

Redes Sociais - O trabalho será dado a conhecer a partir de páginas do Facebook, e sites da 

internet. Esta será talvez a forma de disseminação mais abrangente, na medida em que engloba 

muitas pessoas, de diferentes regiões e países sem que exista qualquer ligação com a faculdade, 

com a moda ou com a empresa. O relatório estará disponível na plataforma online do Mestrado 

em Design de Moda que foi desenvolvida pelos alunos na disciplina de Laboratório de 

Comunicação e de Moda e que permitirá a visualização desta experiência. 
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