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Resumo 

	

	

	

	

Este	 projeto	 é	 a	 solução	 de	 um	 problema	 muito	 comum	 nas	 vidas	 das	
mulheres	em	geral,	mas	pensando	nas	mulheres	portuguesas.		

O	 trabalho	 realizado	 trata	 da	 construção	 de	 uma	 marca	 com	 o	 nome	 de	
TetisJeans,	que	tem	como	objetivo	proporcionar	a	três	corpos	diferentes	jeans	originais	
e	de	boa	qualidade,	com	a	particularidade	de	que	essas	senhoras	não	tenham	de	fazer	
ajustes	nem	tenham	dificuldade	a	encontrar	o	seu	par	de	calças	perfeito.		

Todas	 as	 mulheres	 têm	 um	 corpo	 diferente	 umas	 das	 outras,	 dessa	 forma	
preocupámo-nos	em	saber	quais	os	corpos	com	mais	dificuldades	em	encontrar	calças	
de	ganga	perfeitas	no	mercado.	Há	corpos	que	acabam	por	encontrar,	mas	são	sempre	
necessários	ajustes	e	outros	que	é	muito	raro	encontrar	pelo	seu	corpo	maior	e	quando	
encontram,	não	se	sentem	perfeitas	nelas	pois	têm	sempre	os	mesmos	cortes	e	cores,	
o	que	tira	a	vertente	da	originalidade.	

Trabalhamos	 com	 corpos	 triângulos,	 perna	 longa	 e	 plus	 size	 pois	 através	 de	
estudos	 populacionais	 percebemos	 que	 têm	 mais	 dificuldade	 de	 compra	 e	 menos	
opções	de	escolha.		

	 Através	 dos	 estudos	 de	 várias	 tabelas	 de	 diversos	 países	 conseguimos	
proporcionar	 calças	 de	 ganga	 para	 as	 mulheres	 que	 se	 enquadrem	 com	 a	 nossa	
filosofia.	Procurámos	em	diferentes	países	porque,	por	exemplo,	na	América	há	mais	
procura	de	Plus	Size	devido	ao	excesso	de	obesidade	que	existe.	Assim,	como	há	mais	
procura	há	mais	escolha,	pois	o	mercado	adaptasse	a	procura	do	consumidor.	

Assim,	 tencionamos	 resolver	 este	 problema	 e	 dar	 mais	 confiança	 a	 estas	
mulheres	que	têm	esta	dificuldade	em	vários	momentos	das	suas	vidas.	
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Abstract 

	
	 This	project	is	the	solution	to	a	very	common	problem	in	the	lives	of	women	

in	general	but	specifically	thinking	on	Portuguese	women.	

	 The	work	is	about	the	making	of	the	brand	with	the	name	of	TetisJeans,	which	
aims	to	provide	three	different	body	types	with	original	and	good	quality	jeans,	with	
the	 particularity	 that	 these	 ladies	 do	 not	 have	 to	 make	 adjustments	 or	 have	
difficulty	finding	their	own	perfect	pair	of	jeans.	

	 All	women	have	a	different	body,	so	we	are	concerned	with	which	bodies	have	
the	most	difficulties	in	finding	the	perfect	jeans	on	the	market.	There	are	bodies,	
that	you	end	up	finding	it,	but	adjustments	are	always	needed	and	others	that	are	
very	rare	to	find	due	to	their	larger	body	and	when	they	do,	they	don’t	feel	perfect	
in	them	because	they	always	have	the	same	cuts	and	colors,	which	takes	away	the	
originality.		

	 We	 work	 with	 triangles,	 long	 legs	 and	 plus	 size	 bodies	 because	 through	
population	studies	we	realize	that	they	have	more	difficulty	 in	buying	and	fewer	
options	to	choose	from.		

	 Through	the	studies	of	several	size	guide	in	different	countries,	we	managed	
to	provide	jeans	for	women	that	fit	our	philosophy.	We	looked	in	different	countries	
because,	 for	example,	 in	America	 there	 is	more	demand	 for	Plus	Size	due	 to	 the	
excess	obesity	that	exists.	Thus,	as	there	is	more	demand,	there	is	more	choice,	as	
the	market	adapts	consumer	demand.	Thus,	we	intend	to	solve	this	problem	and	
give	more	confidence	to	these	women	who	have	this	difficulty	at	various	times	in	
their	lives.		
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Introdução 

	

	

Em	prol	da	Licenciatura	em	Design	de	Moda	e	Têxtil,	para	este	 terceiro	e	
último	 ano	 necessitámos	 de	 realizar	 um	 projeto	 com	 base	 em	 tudo	 o	 que	
aprendemos	nas	aulas	práticas	e	teóricas.		

Quando	 nos	 foi	 apresentado	 e	 explicado	 o	 que	 era	 pretendido	 para	 este	
projeto,	 uma	 das	 primeiras	 coisas	 em	 que	 pensámos	 foi	 que	 fazer	 algo	 que	 nos	
aquecesse	o	coração	e	que	fizesse	com	que	nos	sentíssemos	entusiasmadas.	A	partir	
daí,	 começámos	 a	pensar	 em	vários	 temas	que	pudéssemos	 trabalhar	 e	 que	nos	
motivasse.	Dessa	forma,	pensamos	que,	por	sermos	mulheres,	queríamos	reforçar	
e	melhorar	algo	que	seja	para	nós	um	problema	e	até	algo	que	nos	incomoda.	

A	intenção	era	fazer	um	estudo	intensivo	das	tabelas	de	tamanhos	femininos	
para	 perceber	 quais	 as	 medidas	 que	 necessitam	 de	 mais	 urgência	 dos	 nossos	
serviços.	 Assim	 conseguimos	 perceber	 que	 tipo(s)	 de	 corpo(s)	 é	 (são)	
privilegiado(s)	pelos	prontos	a	vestir	e,	dessa	forma,	tendo	como	objetivo	analisar	
tabelas	de	tamanhos	de	diversas	marcas	de	roupa,	cujo	negócio	é	a	venda	on-line	
de	calças.	Por	conseguinte,	procurámos	nichos	de	mercado	para	mulheres	que,	por	
terem	 medidas	 diferentes	 da	 norma,	 não	 conseguem	 encontrar	 calças	 com	
facilidade,	perfeitamente	ajustadas	e	com	uma	estética	atual.		

O	resultado	obtido	com	esta	pesquisa	foi	conseguir	perceber	os	corpos	que	
são	 realmente	 uma	 prioridade	 e	 que	 precisavam	 urgentemente	 dos	 serviços	 da	
‘’Teti	jeans’’,	o	que	se	traduziu	numa	junção	de	vários	tamanhos	existentes.	

A	princípio,	os	corpos	que	tínhamos	em	mente	e	que	seriam	o	ponto	principal	
da	nossa	análise	eram	o	plus	size,	o	triângulo	invertido	e	a	perna	longa.	Para	isto,	
selecionámos	 alguns	 países	 onde	 julgamos	 que	 estes	 corpos	 iriam	 encaixar-se	
melhor.	

As	tabelas	que,	em	princípio,	analisámos	foram	as	Brasileiras,	pois	é	um	povo	
de	quadril	largo	na	sua	maioria,	assim	como	contámos	com	as	tabelas	dos	Estados	
Unidos,	 para	 as	plus	 size.	 Ainda	 analisámos	 as	 dos	 países	Nórdicos	 e	 dos	 Países	
Baixos	para	o	tipo	de	corpo	de	perna	longa.	E	para	o	triângulo	invertido,	onde	se	
incluem	as	mulheres	baixas,	foram	analisadas	as	tabelas	de	Portugal	e	de	Espanha.		

Em	suma,	o	conceito	da	nossa	marca	defende	que	é	possível	que	todas	as	
mulheres	consigam	o	par	perfeito	de	calças	que	se	adaptem	ao	seu	corpo,	realçando-
o	da	mesma	maneira	nos	vários	tipos	de	corpos,	ou	seja,	pretendemos	criar	calças	
com	diferentes	tipos	de	modelagem	que	se	adaptem	da	mesma	maneira	a	todo	o	
consumidor	que	as	vai	usar.		
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O	nosso	objetivo	é	lançar	a	nossa	marca	com	duas	coleções	cápsula,	sendo	
que	uma	será	a	que	iremos	lançar	com	a	nossa	marca	e	a	outra	estará	previamente	
pensada.	 Iremos	 criar	 uma	 linha	de	 calças	 de	 ganga	 com	diferentes	modelagens	
para	os	tipos	de	corpos	que	selecionámos	como	público-alvo.	As	modelagens	que	
escolhemos	foi	as	mom	jeans,	as	boyfriend	jeans	e	as	slouch	jeans.	Essas	modelagens	
serão	 feitas	para	os	 três	 tipos	de	corpos,	e	cada	modelo	será	disponibilizado	em	
cores	diferentes	de	ganga:	o	azul	claro,	o	azul	escuro	e	o	preto,	assim	como	as	várias	
lavagens	selecionadas	para	este	projeto.		

O	grande	ponto	de	diferenciação	da	nossa	marca	são	as	diferentes	lavagens	
existentes	 numa	peça,	 ou	 seja,	 num	par	 de	 calças	 irá	 ser	 possível	 termos	 vários	
tonalidades	de	ganga.	Este	pormenor	irá	ser	trabalhado	consoante	as	coleções	que	
iremos	 lançar,	 mas	 em	 todas	 irá	 estar	 presente	 um	 apontamento	 de	 fácil	
identificação.		

Tencionamos	ser	uma	marca	que	dá	 toda	a	sua	atenção	às	mulheres,	pois	
temos	como	objetivo	ajudar	na	sua	autoestima,	confecionando	as	peças	que	mais	
têm	dificuldade	em	encontrar	(neste	caso,	as	calças)	e,	desta	forma,	fazer	com	que	
se	sintam	completamente	confortáveis	com	o	que	usam.	

Para	 nos	 ajudar	 a	 completar	 a	 nossa	 proposta	 de	 projeto	 criámos	 um	
questionário,	onde	fizemos	algumas	perguntas	de	maneira	a	conseguir	calcular	as	
maiores	necessidades	do	nosso	público	e,	assim,	conceber	um	projeto	que	ajudasse	
realmente	as	mulheres	com	estes	problemas.	

As	 perguntas	 do	 nosso	 questionário	 estão	 relacionadas	 com	 os	 seguintes	
tópicos:	

-	Profissão	

-	Rendimento	mensal	

-	Se	as	calças	são	consideradas	uma	peça	essencial	no	guarda	roupa	

-	Importância	dada	em	encontrar	uma	peça	que	se	adapte	ao	seu	corpo	

-	A	loja	com	mais	probabilidade	de	encontrar	umas	calças	do	seu	tamanho	

-	Característica	mais	importante	numas	calças	

-	 Quantidade	 de	 ajustes	 a	 fazer	 quando	 compram	 umas	 calças	 e	 de	 que	
modelo	

-	Se	estariam	dispostos	a	pagar	por	uma	boa	peça	de	vestuário.	
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Conceito: ‘’Intervention’’ 
  

O	conceito	que	 iremos	utilizar	para	 lançar	 a	nossa	marca	 tem	o	nome	de	
‘’Intervention’’,	sobre	o	qual	iremos	deixar	uma	breve	explicação.		

	A	marca	“tetis”	foi	criada	com	o	intuito	de	dar	uma	zona	de	conforto	a	todos	os	
tipos	de	corpos:	corpos	que	apresentam	dificuldades	em	encontrar	calças	devido	à	
própria	estrutura	corporal	e	devido	às	medidas	criadas	pela	 indústria	comercial.	
Esta	 marca	 irá	 apresentar	 uma	 característica	 comum	 em	 todos	 os	 modelos	 e	
coleções.	Vai	ser	essa	característica	que	irá	definir	a	marca	e	a	irá	tornar	única	–	
diferentes	lavagens	e	diferentes	cores	por	par.	

	A	filosofia	desta	marca	baseia-se	nos	diferentes	tipos	e	feitios	de	corpos,	dando	
a	total	liberdade	à	mulher	de	vestir	qualquer	peça,	não	só	o	básico,	mas	sim	algo	
diferente,	inovador.	

	Para	qualquer	marca,	existem	coleções.	Nesta	marca,	a	primeira	coleção	a	surgir,	
e	com	todo	o	sentido,	vai	 ter	o	nome	de	 “Intervention”.	É	uma	marca	que	está	a	
intervir,	que	vai	acabar	com	a	restrição	de	escolhas	perante	o	próprio	corpo	e	que	
pode	 finalmente	 dar-lhe	 cor,	 fisicamente	 e	 psicologicamente.	 Como	 o	 nome	 da	
coleção	 sugere,	 esta	 coleção	 vai	 entrar	 a	 abrir,	 como	 quando	 alguém	 grita	
“CHEGUEI!”.	A	“Intervention”	vai	apresentar	camadas	assimétricas	que,	por	sua	vez,	
vão	representar	a	arte	das	irregularidades	dos	corpos	como	uma	solução.	A	marca	
também	irá	proporcionar	designs	para	todos	os	gostos,	como	a	colocação	de	várias	
camadas	de	denim	de	várias	cores	e	lavagens,	de	forma	a	ir	ao	encontro	de	todas	as	
personalidades.	É	nesta	linha	de	criação	e	intervenção	que	a	autoestima	e	a	escolha	
deixam	de	ser	pontos	fracos,	mas	sim	pontos	seguros	e	coloridos.		
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1.Oportunidades de Mercado 
	

	
Depois	de	estudarmos	bem	o	conceito	de	moda	e	o	seu	consumo	de	massas,	

deparámos	 com	duas	 realidades:	 o	 facto	 de	 termos	 a	 facilidade	 de	 encontrar	 as	
peças	 que	 necessitamos	 devido	 à	 confeção	 em	 série	 e,	 por	 outro	 lado,	 temos	 a	
consequência	desta	evolução	que	é	o	facto	da	roupa	passar	a	ser	criada	conforme	o	
standard	de	tamanhos,	definido	pelas	normas	internacionais.	Esta	grande	evolução	
dificulta	muito	que	as	medidas	sejam	ajustadas	a	todo	o	tipo	de	corpos,	por	se	tratar	
de	um	sistema	de	medidas	que	se	destina	a	vários	tipos	de	físicos.	

A	 nossa	 marca	 dirige-se	 às	 mulheres	 que	 têm	 dificuldade	 em	 encontrar	
calças	de	ganga	no	pronto-a-vestir,	devido	ao	formato	do	seu	corpo.	Procuramos	
fazer	calças	de	ganga,	com	base	nas	dificuldades	que	surgem	nas	medidas	nas	calças,	
os	nosso	estudo	irá	se	basear	nos	tamanhos	usados	noutros	países,	uma	vez	que	o	
formato	comum	é	uma	complicação	para	muitas	mulheres	portuguesas,	ou	seja,	o	
que	pretendemos	fazer	é	analisar	os	corpos	com	mais	dificuldade	e	trabalha-los.	

	Aqui	iremos	analisar	as	características	que	constituem	as	bases	para	que	uma	
peça	 se	 possa	 adaptar	 ao	 corpo	 do	 consumidor	 final.	 Iremos	 concentrar-nos	 no	
aumento	 das	 peças,	 baseado	 nos	 estudos	 antropométricos	 que	 deram	 origem	 à	
estandardização	dos	tamanhos.	

A	 nossa	 marca	 dirige-se	 às	 mulheres	 que	 têm	 dificuldade	 em	 encontrar	
calças	de	ganga	no	pronto-a-vestir,	 devido	ao	 formato	do	 seu	 corpo.	O	 corpo	de	
todas	 as	 mulheres	 não	 se	 baseia	 apenas	 na	 tabela	 de	 tamanhos	 que	 nos	 é	
apresentada.	Desta	forma,	deparámo-nos	com	o	problema	que	queríamos	resolver,	
pelo	 facto	 de	 existirem	 imensas	mulheres	 que	 se	 queixam	 da	 falta	 de	 peças	 no	
mercado	que	possam	ser	vestidas	por	todos	os	tipos	de	corpos.		

Desta	maneira	nasceu	a	nossa	marca!	Com	base	nas	 tabelas	 já	 existentes,	
iremos	selecionar	alguns	tamanhos	e	relacioná-los,	de	forma	a	conseguir	perceber	
aqueles	que	têm	mais	urgência	em	serem	trabalhados.	A	nossa	pesquisa	irá	basear-
se	na	procura	de	tabelas	plus	size,	tabelas	referentes	a	corpos	triângulo,	assim	como	
tabelas	referentes	a	pessoas	com	as	pernas	mais	longas	e	a	pessoas	mais	baixas.	A	
partir	 daqui,	 nós	 queremos	 criar	 uma	marca	 de	 calças	 baseada	 e	 inspirada	 em	
pessoas	que	têm	esta	dificuldade	em	encontrar	calças	com	um	fitting	perfeito.		

Com	a	criação	do	nosso	produto	pretende-se	satisfazer	um	nicho	de	mercado	
e	evitar	os	constantes	“arranjos”	e	idas	à	costureira	que	custam	tempo	e	dinheiro	
ao	nosso	público	alvo.	Pretende-se	valorizar	a	mulher,	qualquer	que	seja	o	formato	
do	 seu	 corpo,	 mas	 principalmente	 dirige-se	 a	 mulheres	 que	 procuram	 estética,	
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originalidade	e	o	cair	perfeito.	Também	pretendemos	vender	calças	plus	size,	pois	
as	poucas	calças	que	se	vendem	no	mercado	não	são	muito	atuais	e	geralmente	os	
modelos	que	vemos	são	com	cortes	a	direito	e	muito	clássicos.	

Pretendemos	fazer	a	diferença	com	a	criação	desta	marca,	a	nossa	ideia	é	que	
sejam	 mais	 do	 que	 apenas	 umas	 calças	 de	 ganga.	 Adicionamos	 um	 toque	 de	
personalidade	 e	 criatividade,	 utilizando	 estrategicamente	 as	 várias	 lavagens	 da	
ganga,	tornando-as	visíveis	e	embelezando	as	calças.	Este	toque	é	dado	tanto	pela	
marca,	como	pelo	cliente.	O	nosso	objetivo	principal	é	que	estas	peças	tenham	um	
ajuste	 perfeito	 ao	 corpo,	 sem	necessidade	de	 ajustes	 e	 arranjos.	 Para	 esta	 ideia,	
inspirámo-nos	numa	marca	que	é	conhecida	pelo	diferente	toque	que	adiciona	em	
todas	as	suas	peças,	a	marca	Olivia	jeans.	

	
	Olivia	Jeans:	Criada	em	2015,	por	Raquel	Neves,	a	Olivia	Jeans	é	uma	marca	

portuguesa	feminina	e	romântica	que	se	dedica	sobretudo	a	jeans,	calças,	calções,	
jardineiras	 e	macacões.	 Quase	 todas	 as	 suas	 peças	 têm	 sempre	 um	 detalhe	 que	
fazem	a	diferença	e	que	são	a	sua	imagem	de	marca:	o	folho.	

As	Olivias	nasceram	para	facilitar	a	maneira	de	vestir	do	consumidor	e	não	
complicar	na	altura	de	conjugar	com	outras	peças,	pois	são	peças	simples	e	práticas,	
mas	marcantes,	basta	conjugarem	com	um	básico	e	tudo	dá	certo.	

As	Olivias	 são	peças	únicas	e	 confecionadas	uma	a	uma	com	muito	amor,	
dedicação	 e	 com	 técnicas	 tradicionais.	 Todos	 os	 pormenores	 e	 detalhes	 são	
pensados	e	combinados,	apostam	na	qualidade,	no	design	e	nos	pormenores,	não	
descurando	o	conforto	e	utilidade.	

São	uma	marca	100%	portuguesa,	desde	aos	materiais,	detalhes	e	confeção.	
A	marca	quer	que	as	Olivias	sejam	especiais	e	perfeitas	e	que	todas	as	miúdas	se	
sintam	uma	Olivia	Girl	romântica,	feminina	e	fashion.	

	

Com	 isto,	 está	 definido	 o	 problema	 que	 identificámos	 para	 o	 estudo	 de	
mercado	da	nossa	marca.	As	peças	serão	adaptadas	aos	tamanhos	mais	difíceis	de	
encontrar,	 os	 tamanhos	 que	 normalmente	 têm	 mesmo	 uma	 dificuldade	 muito	
grande	em	serem	adquiridos.	

    

 

1.1 SUDEO 

	

SUDEO	 é	 um	 setor	 têxtil	 onde	 se	 faz	 a	 transferência	 de	 informação	
antropométrica.	Esta	empresa	procura	tirar	as	medidas	antropométricas	2D	e	3D	
em	Portugal,	Espanha	e	Sul	de	França.		
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Os	maiores	problemas	que	levaram	a	empresa	a	criar	estas	medidas	foram	a	
crescente	deslocalização	da	população,	a	implementação	de	sistemas	de	modelação	
baseados	em	dados	corporais	dos	anos	70	e	a	escassa	normalidade	dos	sistemas	de	
designação	dos	tamanhos	de	vestuário.	Todos	estes	problemas	levaram	à	elevada	
insatisfação	dos	consumidores,	devido	à	falta	de	ajustes	de	roupa.	Cerca	de	40%	da	
insatisfação	 vem	 do	 sexo	 feminino,	 pois	 as	 mulheres	 não	 encontram	 os	 seus	
tamanhos	certos.	

O	facto	deste	desagrado	existir	levou	muitas	marcas	a	fazer	as	suas	vendas	
online,	 o	 que	 facilita	 a	 venda	 dos	 seus	 produtos,	 mas	 acaba	 por	 haver	 mais	
devoluções,	pois	as	pessoas	não	experimentam	as	peças	em	loja.	Isto	faz	com	que	
haja	um	grande	desperdício	de	roupa	que	não	é	vendida	em	cada	estação.	Segundo	
a	 SUDEO,	no	 comércio	há	uma	 identificação	de	problemas	e	necessidades	para	 a	
adequação	do	vestuário	aos	consumidores.		

	

Evolução	da	procura	do	cliente:	

	

o Com	 o	 tempo	 o	 homem,	 igualar-se-á	 à	 mulher	 na	 aceitação	 do	 ritmo	 da	 moda	
(rotação	de	produtos	em	cada	temporada).	

o A	mulher	seguirá,	 cada	vez	mais,	as	 tendências	da	moda,	 independentemente	da	
idade	ou	do	tamanho.	

o A	fidelização	às	marcas	será	maior	nos	homens	do	que	nas	mulheres.	Se	o	homem	
adotar	 o	 padrão	 de	 consumo	 da	 mulher,	 esta	 fidelização	 pode	 diminuir	
consideravelmente.		

	

Aconselhamento	ao	cliente,	em	que	o	êxito	passa	por:	

o Ver	como	o	cliente	veste,	para	acertar	com	o	ESTILO.	

o Conhecer	a	medidas	do	cliente,	para	acertar	no	seu	TAMANHO.	

o Conhecer	a	morfologia	do	cliente,	para	ajudá-lo	a	escolher	as	peças	de	vestuário	que	
melhor	se	ajustam:	o	MOLDE	é	essencial	para	acertar	com	o	ajuste.	

	

Soluções	para	problemas	de	tamanhos	e	ajustes:	

o Estandardização	dos	tamanhos	a	nível	nacional	e	europeu.	

o Igualar	os	tamanhos	em	todos	os	tipos	de	vestuário.	

o Conhecer	a	evolução	da	morfologia	do	corpo	para	melhorar	o	ajuste	nas	pessoas	
mais	velhas.	
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1.2 Calças de ganga mais sustentáveis, projeto realizado pela C&A	

	
	Esta	é	uma	marca	que	já	conhecemos	bem	e	que	fabrica	peças	de	roupa	para	

mulher,	 criança	 e	 homem.	 Os	 tamanhos	 disponibilizados	 é	 o	 que	 chama	mais	 a	
atenção,	pois	esta	marca	 consegue	 satisfazer	muitos	 corpos	e,	 ao	mesmo	 tempo,	
muitos	dos	tamanhos.	É	uma	marca	que	dá	uma	especial	atenção	aos	tamanhos	plus	
size	que	existem	e	que	muitas	das	mulheres	necessitam.	

	Ao	comprar	umas	calças	de	ganga	os	clientes	pouco	imaginam	o	trabalho	que	
existe	 por	 trás	 desta	 construção.	 Antes	 de	 chegar	 às	 lojas,	 a	 roupa	 passa	 por	
diversos	processos,	desde	o	recortar	da	peça	até	bordar	e	costurar	cada	detalhe.	
Esta	empresa	é	uma	das	maiores	no	segmento	de	moda.		

Ao	 nível	 da	 poluição,	 a	 indústria	 têxtil	 é,	 sem	 dúvida,	 um	 dos	 setores	 de	
atividade	 que	mais	 polui	 globalmente.	 A	 cada	 segundo,	 um	 camião	 de	 resíduos	
têxteis	 é	 depositado	 numa	 lixeira	 e,	 por	 ano,	 meio	 milhão	 de	 toneladas	 de	
microfibras	são	depositadas	nos	oceanos.	Além	do	lixo,	a	indústria	têxtil	também	
gera	desperdício	de	dinheiro,	são	contabilizados	muitos	gastos	em	roupas	que	são	
pouco	usadas	e	que	raramente	são	recicladas,	de	acordo	com	um	relatório	feito	pela	
fundação	Ellen	McAuthur	e	Stella	McCartney.	

	Então,	para	que	este	cenário	fosse	um	pouco	melhor,	a	C&A	começou	um	projeto	
global	para	a	sustentabilidade,	em	2015,	com	a	criação	de	metas	globais,	uma	delas	
era	chegar	a	100%	de	algodão	sustentável	até	2020.	Hoje	em	dia,	cerca	de	55%	dos	
produtos	de	algodão	da	C&A	são	feitos	com	esse	material.	O	objetivo	era	que,	até	o	
final	deste	ano,	67%	das	matérias-primas	utilizadas	nos	produtos	fossem	de	origem	
mais	sustentável.	

	A	modelagem	das	peças	da	C&A	é	feita	por	um	dos	seus	fornecedores,	neste	caso	
a	Emphasis,	para	onde	enviam	todas	as	peças	pretendidas,	e	os	moldes	são	feitos	
por	um	software,	sendo	cortadas	pelo	mesmo.	A	C&A	garante	que	tem	um	grande	
controlo	na	sua	produção,	por	trabalhar	com	fornecedores	auditados.	

	Para	os	jeans,	o	algodão	tem	um	papel	importante,	para	que	a	peça	seja	mais	
sustentável.	 O	 melhor	 material	 é	 o	 que	 é	 classificado	 por	 BCI	 -	 Better	 Cotton	
Iniciative.	 Os	 agricultores	 que	 fazem	 parte	 das	 classificações	 do	 algodão	 são	
treinados	e	recebem	apoio	para	usar	a	água	de	forma	eficiente,	para	cuidar	da	saúde	
do	solo	e	dos	habitats	naturais,	reduzindo	o	uso	de	produtos	químicos	nocivos	e	
produzindo	um	trabalho	decente.	

	O	algodão	não	precisa	ser	orgânico,	até	porque	a	produção	dessa	matéria-prima	
ainda	é	muito	pequena,	segundo	Rozália	Del	Gaudio,	gerente	sénior	de	Comunicação	
e	

Sustentabilidade	 da	 C&A.	 A	 nível	 do	 corte,	 é	 feito	 a	 laser	 e	 segue	 sempre	 as	
especificações	 da	 modelagem.	 A	 empresa	 de	 moda	 identificou	 todos	 os	
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fornecedores	 de	 roupa	 e	 de	 tecidos	 para,	 desta	 forma,	 entender	 quais	 eram	 as	
condições	de	produção	da	matéria-prima	e	das	peças	de	roupa.	Em	2016,	a	empresa	
reduziu	em	50%	os	seus	fornecedores.	

	Cada	peça	é	enviada	para	o	costureiro	responsável,	que	irá	costurar	e	arrematar	
cada	parte.	Na	fábrica	da	Emphasis,	em	Votorantim,	trabalham	1700	funcionários	
diretos	 e	 indiretos.	 Produzem	 cerca	 de	 500	mil	 peças	 todos	 os	meses,	 sendo	 6	
milhões	ao	ano.	Cerca	de	90%	desse	total	é	vendido	para	a	C&A.	

	A	costura	dos	bolsos	e	das	calças	são	automatizados,	o	que	torna	a	produção	
mais	 rápida	 e	 perspicaz.	 Apesar	 disso,	 a	 mudança	 para	 uma	 produção	 mais	
sustentável	não	é	fácil	para	os	seus	fornecedores.	

	A	calça	de	ganga	tem	a	particularidade	de	encolher	após	a	primeira	lavagem	e	
secagem,	assim,	o	consumidor	não	passa	pelo	incómodo	de	comprar	umas	calças	
que	deixaram	de	servir	após	só	uma	lavagem.	Por	esse	motivo,	a	C&A	lava	todas	as	
suas	peças	na	fábrica,	antes	de	enviá-las	para	as	lojas.	Ao	mesmo	tempo,	a	lavagem	
serve	para	que	a	peça	obtenha	a	sua	cor	final.	

	Não	 é	 só	 a	 matéria-prima	 que	 tem	 de	 ser	 mais	 sustentável,	 os	 modos	 de	
produção	das	peças	devem	atingir	requisitos	de	sustentabilidade.	A	empresa	busca	
desenvolver	novos	produtos	de	tingimento	e	lavagem	das	peças,	livres	de	agentes	
químicos	perigosos.	A	lenha	utilizada	por	esta	empresa	é	regularizada	e	certificada	
perante	a	 IBAMA,	 sendo	esta	 reflorestada.	A	energia	da	caldeira	é	utilizada	para	
abastecer	 a	 lavandaria	 e	 os	 ferros	 de	 engomar.	 Cerca	 de	 70%	da	 água	 gasta	 no	
processo	produtivo	é	tratada	e	depois	reutilizada.	Entretanto,	a	empresa	adquiriu	
uma	máquina	para	lavar	peças	que	gasta	menos	água.		

	A	penúltima	etapa	de	fabrico	é	costurar	as	calças.	Aqui	a	maior	parte	dos	rasgos,	
desgastes	 e	 detalhes	 são	 feitos,	 sendo	 todos	 realizados	 à	mão.	 A	 última	 etapa	 é	
enviar	as	peças	em	caixas.	A	peça,	depois	de	ser	utilizada,	pode	ser	reciclada.	Este	
movimento	é	chamado	de	movimento	reciclo.	

	

   

1.3 Curvy-Fit Pant 

	

	Este	 é	 um	 modelo	 conhecido	 da	 cadeia	 grossista	 JC	 Penney,	 destinado	 a	
mulheres	cuja	diferença	entre	anca	e	cintura	é	grande,	dando	origem	ao	comum	
gaping,	ou	seja,	o	vazio	existente	entre	a	peça	e	o	corpo,	por	causa	do	tecido	extra.	
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1.4 Levi´s curve Id 

	

A	marca	Levi’s	lançou	o	seu	novo	produto	no	outono	de	2010,	que	tinha	como	
nome	comercial	jeans	curve	ID.	Estas	calças	foram	criadas	com	o	intuito	de	assentar	
da	melhor	forma	no	corpo	da	mulher,	uma	vez	que	se	focam	na	silhueta	da	mulher	
e	não	propriamente	no	seu	tamanho.	

	Numa	 entrevista	 a	 Rui	 Silva,	 o	 responsável	 pela	 marca	 Levi’s	 em	 Portugal,	
conduzida	pela	investigadora	na	sede	da	marca	em	Lisboa,	em	fevereiro	de	2011,	
apurámos	que	as	formas	se	dividem	entre	slight	curve,	demi	curve	e	bold	curve.	O	
facto	 interessante	desta	marca	é	que	o	modelo	de	 calças	extra	bold	é	 concebido	
especificamente	para	os	países	da	América	Latina,	como	o	Brasil,	e	para	os	países	
africanos,	 como	 a	África	 do	 Sul.	 Podemos	 afirmar	 que	 cada	modelo	 se	 adequa	 à	
morfologia	da	população	das	regiões	onde	estes	modelos	são	vendidos,	estratégia	
esta	que	não	é	despropositada,	tal	como	declarado	pelo	responsável	da	marca:	‘’à	
semelhança	do	modelo	501,	o	produto	Levi’s	curve	ID	foi	lançado	como	um	projeto	
global,	destinado	a	responder	às	necessidades	de	80%	da	população	feminina”.	Para	
isso,	efetuou-se	um	estudo	a	nível	mundial,	com	uma	amostra	de	60	000	mulheres,	
com	idades	compreendidas	entre	os	15	e	34	anos.	

	Por	conseguinte,	continuando	numa	lógica	de	repartição	global	dos	modelos,	as	
calças	 slight	 curve	 são	 adaptadas	 sobretudo	 ao	 mercado	 asiático,	 porque	 é	
considerado	um	lugar	onde	possuem	poucas	curvas.	As	denim	curve	são	destinadas,	
como	já	referimos	anteriormente,	às	populações	da	América	latina	e	do	continente	
Africano,	onde	se	apurou	que	as	mulheres	possuem	curvas	ainda	mais	acentuadas.	
Para	 além	 disto,	 os	 vendedores	 são	 instruídos	 de	 maneira	 a	 proporcionar	 um	
serviço	personalizado	à	cliente	Levi’s,	medindo-a	e	confirmando	assim	o	modelo	
que	melhor	se	adequa	à	sua	silhueta,	aquando	da	compra	das	calças	na	loja.		

	O	processo	de	medição	executado	é	importante,	pois	é	com	base	nas	diferenças	
entre	 a	 anca	 e	 a	 cintura	 que	 se	 determina	 o	 modelo	 adequado	 a	 determinada	
morfologia	 corporal.	 A	 medição	 é	 feita	 da	 seguinte	 forma:	 primeiro	 mede-se	 o	
perímetro	 da	 cintura,	 que	 corresponde	 ao	 primeiro	 ponto	 de	 referência	 para	 a	
medição,	10	cm	abaixo	desta,	mede-se	a	anca	ou	o	quadril,	contando	20	cm	deste	
ponto	mede-se	o	perímetro	da	região	glútea.		

	A	diferença	entre	os	perímetros	da	cintura	e	da	anca,	encontrados	conforme	o	
processo	 explicado,	 determinam	 se	 o	 modelo	 é	 slight,	 demi	 ou	 bold	 curve.	 Se	 a	
diferença	é	de	9	cm,	o	modelo	correspondente	é	o	slight	curve;	se	o	valor	for	entre	
os	9	e	os	12	cm,	enquadramo-nos	na	categoria	demi	curve;	e,	se	o	valor	variar	entre	
12	cm	e	16	cm,	recomenda-se	o	modelo	bold	curve.	

	Este	 estudo	 intensivo	 realizado	 pela	 empresa	 confirma,	 mais	 uma	 vez,	 que	
existem	 diferenças	 corporais	 entre	 a	 população	 feminina	 e	 a	 necessidade	 de	 se	



Ana Cristina Teixeira Baptista  

Maria Teresa da Fonseca Oliveira Peças Pereira 

10 

continuar	 a	 trabalhar	 para	 encontrar	 soluções	 para	 uma	 adequação	 cada	 vez	
melhor	do	vestuário	à	morfologia	de	cada	um.	

	Graças	ao	estudo	feito	por	esta	empresa,	a	Levi’s	atualizou	a	sua	base	de	dados,	
que	 reflete	 melhor	 o	 mercado	 global	 em	 termos	 de	 tamanhos,	 silhuetas	 e	
proporções.		

 

1.5 História das calças de ganga 

	
Em	1567,	surgiram	os	primeiros	termos	usados	para	se	referir	às	calças	de	

ganga,	onde	se	utilizaram	os	termos	‘’geneose’’	e	‘’genese’’.	Estes	nomes	surgiram	
como	consequência	das	primeiras	pessoas	a	usarem	as	calças:	os	marinheiros	de	
Génova.	

As	primeiras	 calças	 foram	 fabricadas	na	 cidade	de	Nimes,	 em	França.	Em	
1792,	a	indústria	têxtil	Maryland,	nos	Estados	Unidos,	usou	o	algodão	trançado.	A	
este	processo	chamaram	‘’Denim’’,	em	que	este	tecido	era	muito	semelhante	ao	que	
foi	fabricado	em	Nimes.	

			 No	 século	 XIX,	 os	 tecidos	 de	 Maryland	 foram	 tingidos	 de	 castanho	 e	
fabricados	em	grandes	dimensões.	Estes	tecidos	foram	utilizados	como	coberturas	
de	carroças	durante	a	corrida	de	ouro	na	Califórnia.	Levi	Straus,	um	empresário	
alemão,	teve	a	ideia	de	criar	um	novo	uso	para	esse	tecido:	a	fabricação	das	calças.	
Sendo	uma	peça	altamente	resistente,	era	perfeita	para	os	mineiros,	por	 isso,	no	
início	esta	peça	era	somente	destinada	aos	trabalhadores.	

			 Em	1860,	foram	adicionados	os	botões	e,	em	1873,	os	rebites	de	reforço	
foram	patenteados	por	Levi	Strauss	e	Jacob	David.	As	tachas	colocadas	nos	bolsos	
tinham	uma	utilidade	mais	importante	do	que	pensávamos,	serviam	para	tornar	os	
bolsos	mais	resistentes,	suportando	assim	o	peso	neles	colocado.	Para	este	mesmo	
efeito,	os	pontos	das	calças	foram	reforçados.	

			 As	 calças	 passaram	 a	 ser	 uma	 peça	 que	 as	 pessoas	 tinham	 no	 seu	
vestuário	no	início	do	século	XX.	Foram	também	usadas	nos	filmes	pelos	Cowboys	
e	 também	pelos	 soldados	 na	 época	 da	 2.ª	 Guerra	Mundial,	 assim	 como	músicos	
famosos	 como	 James	 Dean,	 Marylin	 Monroe,	 Marlon	 Brando	 e	 Elvis	 Presley	
(também	usadas	pelos	hippies).	

			 A	 calça	 de	 ganga	 tem	 uma	 particularidade,	 frente	 a	 outras	 peças	 de	
figurino.	 Nasceu	 na	 base	 da	 hierarquia	 social	 e	 ascendeu	 de	 tal	 maneira	 na	
sociedade	 moderna	 que,	 atualmente,	 conseguiu	 chegar	 ao	 topo	 da	 escala	
hierárquica.	 Na	 sociedade	 contemporânea,	 tornou-se	 um	 elemento	 tradicional,	
presente	em	todos	os	guarda	roupas	tanto	dos	ricos	como	dos	pobres.	
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1.6  Denim - Conceito e significado 

	
Denim	 é	 um	 tipo	 de	 tecido	 resistente,	 feito	 principalmente	 de	 algodão.	

Conhecido	em	todo	o	mundo,	no	 início	 foi	usado	pelos	 trabalhadores,	por	serem	
mais	resistentes	para	o	trabalho	onde	iriam	ser	utilizadas.	Hoje	em	dia,	já	são	usadas	
por	mulheres,	 homens	 e	 crianças,	 tanto	 como	 vestuário	 fashion	 como	 vestuário	
mais	casual.	

	

 

1.7 Principais problemas com os tamanhos e ajustes no vestuário 
das mulheres 

	

Heterogeneidade	nos	 tamanhos:	 existe	 um	problema	 com	os	 tamanhos	maiores.	
Uma	mulher	não	provará	um	tamanho	que	seja	maior	do	que	o	que	costuma	usar.	
Se	uma	mulher	vestir	normalmente	um	48,	não	quererá	provar	um	50,	apenas	pela	
perceção	 que	 irá	 levar	 um	 tamanho	 superior,	 mesmo	 que	 as	medidas	 sejam	 as	
mesmas.	

	

Ajuste	do	vestuário:	

	

o No	âmbito	das	entrevistas	detetou-se	que,	no	comércio	da	moda,	dirigido	a	um	
grupo	 de	 idades	 mais	 jovens	 ou	 de	 meia	 idade,	 não	 há	 geralmente	 muitos	
problemas	 com	 o	 ajuste	 de	 peças;	 os	 problemas	 mais	 comuns	 são	 os	
comprimentos.	 No	 entanto,	 no	 comércio	 dirigido	 a	 senhoras	 de	 idade	 mais	
avançada,	 são	 frequentes	 os	 problemas	 de	 ajustes,	 por	 um	 lado,	 devido	 às	
mudanças	verificadas	nas	mulheres	cujas	proporções	variam	muito	e,	por	outro	
lado,	devido	à	falta	de	um	maior	escalonamento	no	molde	(para	que	a	peça	se	
ajuste	à	morfologia	real	das	mulheres	de	idade	mais	avançada).		

o Nos	vestidos,	como	uma	só	peça,	costumam	existir	mais	problemas	de	ajustes,	
por	ser	o	mesmo	tamanho,	quer	para	o	busto	quer	para	a	cintura.	E,	geralmente,	
as	mulheres	de	maior	 idade	 têm	formas	mais	desproporcionais	entre	a	parte	
superior	e	inferior	do	corpo,	sendo	necessário	maiores	ajustes	nestas	peças.	
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o As	mulheres	 não	 têm	 problemas	 com	 o	 ajuste	 da	 roupa	 e	 costumam	 aceitar	
bastante	 bem	 que	 a	 peça	 necessite	 de	 um	 pequeno	 ajuste	 para	 que	 se	 sinta	
perfeita.	

	

 

 

1.8 Os problemas prioritários a resolver com tamanhos e ajustes 
nas peças de vestuário: 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1.9 O que é e como é feito? 

 

O	que	é	o	Denim?	

O	Denim	é	um	tecido	de	sarja	de	algodão	resistente	que	é	mais	comumente	usado	
em	jeans,	jaquetas	e	macacões,	bem	como	em	outros	tipos	de	roupas.	

Como	é	feito	o	Denim?	

O	Denim	é	criado	por	um	processo	de	tecelagem,	no	qual	a	trama	passa	sob	dois	ou	
mais	fios	de	urdidura.	Esta	tecelagem	de	sarja	produz	a	nervura	diagonal	familiar	
do	 tecido,	 que	 distingue	 o	 Denim	 do	 pato	 de	 algodão.	É	 característico	 de	
qualquer	jeans	índigo,	em	que	apenas	os	fios	da	urdidura	são	tingidos,	enquanto	os	
fios	da	trama	permanecem	em	branco	liso.	Como	resultado	da	tecelagem	de	sarja	
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com	cara	de	urdidura,	um	lado	do	tecido	mostra	as	linhas	de	urdidura	azuis,	o	outro	
lado	mostra	as	linhas	de	trama	brancas.	

 

 

2.Audiência de Mercado 
	

No	nosso	projeto	procuramos	chegar	ao	público	feminino,	por	sermos	desse	
mesmo	 género,	 por	 estarmos	mais	 à	 vontade	 para”	 reclamar	 e	modificar”	 e	 por	
sentirmos	a	necessidade	da	criação	destas	peças.	

A	moda	também	é	outra	das	nossas	preocupações	e	o	“estar	na	moda”,	dentro	
das	tendências	que	temos.	Também	nos	preocupamos	em	ser	diferentes	e	fora	do	
comum.	Nesta	sequência,	a	linha	será	criada	a	pensar	nas	peças	que	as	mulheres	
usam	no	dia	a	dia,	tais	como	as	calças	de	ganga,	uma	peça	indispensável	no	guarda	
roupa	de	qualquer	pessoa.	

										Trata-se	 de	 um	público	 com	um	 estilo	 próprio,	 que	 gosta	 de	 ter	 no	 seu	
guarda	roupa	uma	peça	de	autor	acessível	e	diferente.	A	nossa	marca	é	usada	por	
pessoas	que	pretendem	peças	confortáveis	e	que,	de	certa	forma,	se	adaptam	ao	seu	
estilo	de	vida.	Pessoas	que	trabalham	muito	e	que	precisam	de	algo	que	faça	com	
que	se	movam	com	facilidade	e	destreza	ao	mesmo	tempo,	que	conseguem	estar	
confortáveis.	

	

 

2.1 As calças como fim de adaptação ao vestuário feminino 

	
	A	 criação	de	um	par	de	 calças	 requer	muito	detalhe,	 trabalho	árduo	e	muito	

pormenor.	 O	 uso	 das	 calças	 pelas	 mulheres	 nunca	 foi	 autorizado,	 aliás,	 era	
impensável.	No	século	XIX,	as	mulheres	necessitavam	de	ter	uma	autorização	para	
lhes	ser	permitido	o	uso	das	calças,	por	isso	se	tornou	um	símbolo	da	emancipação	
feminina.	As	calças	como	elemento	de	vestuário	foram-se	adaptando	às	atividades	
das	mulheres	e	à	sua	consequente	imagem	cultural.		

	Em	1841,	a	ativista	dos	direitos	das	mulheres	tentou	implementar	o	fato	de	calça	
e	 casaco	no	vestuário	 feminino,	 infelizmente	esta	ação	não	 teve	muito	sucesso	e	
mostrou	a	oposição	que	se	fazia	sentir	na	época,	em	relação	ao	uso	das	calças	por	
parte	das	mulheres.	

	Em	1880,	tentou-se	introduzir	as	calças	no	universo	feminino,	por	serem	mais	
funcionais	para	a	prática	do	desporto,	nomeadamente	nos	passeios	de	bicicleta.	Mas	
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antes	das	calças	foi	criada	uma	versão	culottes	até	abaixo	do	joelho,	para	ser	usada	
sob	 a	 saia,	 sendo	 considerada	 como	não	 apropriada	 para	 as	 senhoras	 e	 logo	 foi	
substituída.		

	Paul	Puiret,	em	1879,	incentivou	as	mulheres	a	adaptar	calças,	aproveitando	o	
exotismo	 dos	 ballets	 russos	 que	 estavam	 em	 voga	 no	 início	 de	 século	 XX.	 A	 1.ª	
Guerra	Mundial	ajudou	a	que	o	interesse	das	mulheres	por	esta	peça	despertasse.	
As	 mulheres	 ocuparam	 o	 lugar	 dos	 homens	 nas	 fábricas,	 abandonadas	 pelos	
mesmos.	 As	 calças	 foram	 substituídas	 por	 saias	 largas,	 semelhantes	 às	 que	
atualmente	se	usam	para	andar	a	cavalo.		

	Entre	 1920	 e	 1930,	 a	 famosa	 designer	 Coco	 Chanel	 investiu	 nesta	 peça	 de	
vestuário,	apostando	num	estilo	mais	largo	e	desportivo,	facilitando	a	liberdade	dos	
movimentos	e	mostrando	também	o	seu	apoio	à	emancipação	da	mulher.	As	calças	
foram	a	peça	perfeita	para	mostrar	este	apoio,	pois	esta	peça	sempre	foi	um	símbolo	
de	masculinidade.	

	O	uso	das	calças	de	ganga	tornou-se	tão	popular	que	fez	com	que	houvessem	
várias	mudanças	a	nível	da	moda:	começaram	a	adaptar-se	as	calças	de	praia	tipo	
pijama.	 Esta	 ideia	 foi	 reforçada	 devido	 ao	 comportamento	 das	 atrizes	 que	
assumiram,	por	completo,	um	visual	mais	masculino,	 como	 foi	o	caso	da	célebre	
atriz	Marlene	Dietrich	(1901-1912).	Depois	disto,	deu-se	a	2.ª	Guerra	mundial,	o	
que	 fez	 com	 que,	 mais	 uma	 vez,	 as	 calças	 se	 tornassem	 imprescindíveis	 em	
coordenados,	como	o	abrigo	criado	por	Elsa	Schiaparelli,	que	dava	uso	a	umas	calças	
largas	(mas	mais	curtas)	de	grande	funcionalidade.		

	Esta	guerra	veio	comprovar	que	a	mulher	desempenhava	um	papel	relevante	na	
sociedade,	diminuindo	assim	a	mão-de-obra	masculina.	Foi	necessária	uma	imagem	
que	espalhasse	esta	atitude	destemida	de	uma	maneira	física.	Hollywood	ajudou,	
neste	sentido,	a	adotar	as	calças	capri	em	filmes	como	Sabrina	(1954).		

	Foi	 André	 Corréges	 que,	 ao	 criar	 os	 jeans	 em	 1965,	 resumiu	 o	 conceito	 de	
funcionalidade	e	estilo	que	as	mulheres	procuravam	numa	única	peça.	Comparável	
a	 este	 feito,	Yves	Saint	Laurent	 laça	os	 smokings	 femininos	 (1966),	 com	calças	 e	
casaco,	para	acompanhar	o	crescente	poder	que	a	mulher	começava	a	ganhar	e	a	
sua	crescente	afirmação	na	sociedade.	

	Este	 criador	 é	 apontado	 como	 o	 percursor	 do	 estilo	 andrógeno,	 também	
conhecido	por	‘’masculino-feminino,	um	estilo	que	nasceu,	a	afirmação	de	um	look	
contemporâneo’’.	 Afirmava	 com	 orgulho	 que,	 se	 tivesse	 de	 escolher	 apenas	 um	
modelo	entre	muitos,	escolhia	sem	dúvida	o	smoking.		

Em	1990,	começou	a	valorizar-se	mais	as	calças	pretas	com	um	bom	corte	e	
de	boa	qualidade,	uma	peça	que	era	e	é	usável	em	todas	as	ocasiões.	Este	conceito	
de	utilidade	está	aliado	à	estética	que	vários	autores	da	área	do	design	de	moda	têm	
vindo	a	explorar,	de	forma	crescente.	
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Mas	a	dificuldade	do	consumidor	em	encontrar	peças	que	correspondem	ao	
formato	 do	 seu	 corpo	 sempre	 foi	 uma	 agravante,	 comprovado	 pelo	 estudo	
recentemente	efetuado	nos	Estados	Unidos.	

	

 

 

2.2 Análise de Silhuetas  

	

Existem	vários	tipos	de	silhuetas,	identificados	pelos	estilistas,	ao	longo	dos	
anos:	

a) Silhueta	 Ampulheta	 -	 a	 forma	 é	 constituída	 pela	 medida	 do	 peito	 e	 anca	
semelhantes,	sendo	a	cintura	bastante	mais	fina.	

b) Silhueta	Retangular	-	caracterizada	por	uma	forma	corporal,	cujas	medidas	do	peito,	
cintura	e	anca	sejam	bastante	semelhantes.	

c) Silhueta	Pera	-	adequa-se	ao	corpo	feminino,	em	que	a	medida	dos	ombros,	peito	e	
cintura	são	inferiores	ao	perímetro	da	anca.	

	

Podemos	observar,	através	destas	pesquisas,	que	não	existe	uma	adaptação	
aos	corpos	reais	na	produção	das	peças	para	os	consumidores.	Para	confirmarmos	
estas	 afirmações,	 temos	disponível	 um	estudo	 feito	pela	 Size	USA,	 onde	 se	pode	
analisar	que	pelo	menos	6000	mulheres	não	possuem	o	corpo	ampulheta.	Neste	
mesmo	artigo	46%	foram	descritos	como	tendo	silhueta	retangular,	com	cinturas	
de	menos	de	23	cm	de	diferença	entre	as	ancas	e	o	busto.	E	20%	das	mulheres	foram	
descritas	como	tendo	um	formato	de	corpo	tipo	‘’colher’’	ou	‘’pera’’	com	as	ancas	
entre	5	cm	ou	mais	de	diferença	em	relação	ao	busto.		

No	 decorrer	 do	 estudo	 verificou-se	 que	 14%	 das	 mulheres	 foram	
consideradas	‘’triângulo	invertido’’,	cujo	tamanho	do	peito	era	de	8	cm	a	mais	que	a	
largura	das	ancas.	

Este	 exemplo	 é	 apenas	 um	 dos	muitos	 que	mostra	 que	 o	 problema	 nem	
sempre	 se	 resume	 ao	 tamanho	 da	 roupa	 excessivamente	 pequena	 de	 que	 o	
consumidor	necessita,	mas	que	não	corresponde	ao	formato	do	corpo	do	mesmo,	o	
que	faz	com	que	as	peças	não	se	adaptem	ao	corpo	e	não	assentem	como	deveriam.	

Aluonor	Produtcs	iniciou	este	estudo	antes	da	Size	USA,	cujo	objetivo	central	
é	fabricar	manequins	estáticos	para	designers	de	moda.	O	pretendido	era	forçar	a	
indústria	a	produzir	roupa	que	fosse	adequada	ao	tipo	de	corpos	da	maioria	das	
mulheres,	 seguindo	 as	 suas	 formas	 reais	 (e	 não	 sustentada	 apenas	 por	 uns	 8%	
quase	fictícios).	
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2.3 Antropometria 

Este	 é	 um	 ramo	 da	 antropologia	 que	estuda	 as	medidas	 e	 dimensões	 das	
diversas	partes	do	corpo	humano.	Sendo	uma	ciência	relacionada	com	os	estudos	
da	antropologia	física	ou	biológica,	preocupa-se	com	a	análise	dos	aspetos	genéticos	
e	biológicos	do	ser	humano	e	compara-os	entre	si.	

A	antropometria	utiliza	diversas	técnicas	para	medir	cada	uma	das	partes	do	
corpo,	 fornecendo	 informações	 preciosas	 para	 atletas	 e	 indivíduos	 sedentários,	
sobre	a	sua	condição	física	e	biológica.	Etimologicamente,	a	palavra	antropometria	
é	 formada	 pela	 junção	 de	 dois	 termos	 de	 origem	 grega:	ánthropos,	 que	 significa	
"homem"	 ou	 "ser	 humano";	 e	métron,	 que	 quer	 dizer	 "medida".	 A	 nível	 jurídico,	
a	análise	 antropométrica	é	 utilizada	 como	 uma	 ferramenta	 de	 identificação	 de	
criminosos,	baseada	na	descrição	do	corpo	do	suspeito.	Por	exemplo:	retrato	falado,	
fotografias,	proporções	corporais,	impressões	digitais,	etc.		

A	antropometria	era	considerada	uma	pseudociência	até	meados	do	século	
XX.	Neste	período,	destaque-se	o	uso	das	técnicas	antropométricas	pelos	nazistas,	
que	usavam	modelos	de	comparação	corporal	para	tentar	distinguir	os	indivíduos	
de	raça	Ariana	dos	não-Arianos,	através	do	Departamento	para	o	Esclarecimento	da	
Política	de	População	e	Bem	Estar	Racial.	

Atualmente,	a	antropometria	é	aplicada	em	diversas	áreas	da	medicina,	para	
estudar	as	doenças	e	anomalias	que	afetam	as	dimensões	do	organismo	humano.	O	
ramo	que	acompanha	o	desenvolvimento	do	corpo	 infantil,	por	exemplo,	 chama-
se	Puericultura	e	está	inserido	no	campo	da	Pediatria.	A	antropometria	nutricional	
também	pode	ser	utilizada	como	uma	ferramenta	para	avaliar	o	estado	nutricional	
de	um	indivíduo.	
	

	

2.4 Principais concorrentes 

	

Como	a	nossa	marca	é	nacional,	teremos	de	contar	com	a	presença	das	outras	
marcas	nacionais	no	mercado	da	concorrência.	Por	isso,	decidimos	concentrar-nos	
nas	marcas	 concorrentes	 nacionais,	 sabendo	 que	 existem	marcas	 internacionais	
que	são	concorrentes	também,	como	a	C&A,	a	Pepe	Jeans,	a	Zara	e	a	H&M.	

A	estes	fatores	também	juntamos	a	originalidade	e	a	diferença	nas	peças	de	
cada	marca.	Como	o	nosso	produto	terá	detalhes	que	torna	as	peças	fora	do	comum,	
procuramos	marcas	que	contenham	na	sua	filosofia	essa	originalidade.	Com	isto,	as	
nossas	marcas	concorrentes	que	elegemos	são	a	Levis	e	a	Salsa.	



Coleção de calças Perfect Fit – Teti Jeans “Um jogo de cintura” 

	

17 

	

Salsa:	 Nasceu	 em	 1994	 e	 hoje	 já	 marca	 presença	 em	 35	 países.	 É	
essencialmente	 conhecida	 pelo	denim,	 embora	 tenha	 outras	 peças.	 A	marca	 tem	
apostado	em	modelos	que	criam	curvas	femininas	como	o	Push-Up,	Push-In,	Hope	
Maternity,	Shape-Up,	Mystery	e	jeans	adelgaçantes	(Diva	by	salsa).	Para	os	homens,	
a	Salsa	tem	também	jeans	ergonómicos.	

	

Levis:	Desde	que	inventaram	os	jeans	azuis,	em	1873,	a	Levis	conseguiu	que	
as	suas	peças	se	 tornassem	as	mais	reconhecíveis	e	 imitadas	do	mundo.	As	 suas	
roupas	 celebram	 individualidade	 e	 autoexpressão.	Enraizada	 na	 utilidade,	 a	
marca	Levi's®	começou	como	uniforme	não	oficial	de	californianos	trabalhadores	
e,	desde	então,	tem	sido	usada	por	rebeldes	e	dissidentes	de	todas	as	faixas,	em	
todos	os	lugares.	

Através	 do	 questionário	 que	 fizemos	 nas	 redes	 sociais,	 criámos	 uma	
pergunta	que	pedia	que,	numa	escala	de	0-5,	dissessem	o	quão	importante	é	para	a	
pessoa	 encontrar	 uma	 peça	 que	 se	 adapte	 ao	 seu	 corpo,	 sendo	 que	 a	 opção	 5	
correspondeu	a	uma	resposta	de	84,8%.			

	Questionámos	 também	sobre	quais	eram	as	 características	mais	 importantes	
numas	calças	para	a	mulher	e,	depois	de	obter	várias	respostas,	conseguimos	focar-
nos	em	4	percentagens	principais:	

• A	cor	das	calças:	18,5%	das	mulheres;	
• Estilo	das	calças	(Skinny,	Justas,	Mom	Jeans):	29,3%	das	mulheres;	
• Conforto:	52,2%	das	mulheres;	
• Vestir	bem/	Assentar	bem	no	corpo:	79,3%	das	mulheres.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Ana Cristina Teixeira Baptista  

Maria Teresa da Fonseca Oliveira Peças Pereira 

18 

2.5	Principais	marcas	que	vendem	jeans	em	Portugal	
	

	

Pepe	jeans	-	https://www.pepejeans.com/pt_pt/mulher	

	

Salsa	-	https://www.salsajeans.com/pt/nova-colecao-primavera-verao-
pg3280.html	

	

Levis	-		https://levi.pt/pt?gclid=CjwKCAjwte71BRBCEiwAU_V9h6GWGxBaAW-
7PNfq2CE4QGkyZoI_UcXmxlc2SbNqRLJuGRCQ8KXJdxoClW4QAvD_BwE	

	

Chasco	Jeans	-	http://www.chascojeans.pt/	

	

Lion	Jeans	-	http://www.lionjeans.pt/	

	

Big	Head	Jeans	-	https://www.facebook.com/jeansbighead/	

	

Lx	Jeans	-	https://www.facebook.com/LXJeans	

	

Laredoute	-	
https://www.laredoute.pt/?omniturecode=BPS00083242PT&gclid=CjwKCAjwte7
1BRBCEiwAU_V9h_F1qIsqz2fVwzDyQPD8X_g5FAjZWVP89KdiDDV4B6QW1Fd6Qi
5aWxoCgYMQAvD_BwE	

	

Tiffosi	–	https://www.tiffosi.com/	

	

Kiabi	–	https://www.kiabi.pt/	
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2.Necessidades 
	

Seguimos	 os	 nossos	 próprios	 exemplos	 para	 nos	 inspirarmos	 para	 este	
projeto,	devido	ao	facto	de	que	ambas	temos	tamanhos	e	necessidades	diferentes	
no	que	toca	à	moda.	O	nosso	maior	objetivo	com	este	projeto	é,	com	a	ajuda	da	nossa	
tabela	 de	 tamanhos,	 criada	 com	 as	 várias	 medidas	 recolhidas	 de	 tabelas	 de	
diferentes	países,	para	o	maior	número	de	mulheres,	conseguir	que	cada	uma	possa	
ter	a	sua	peça	perfeita,	sem	necessitar	de	algum	ajuste.	

Conseguimos	perceber	que	as	necessidades	do	cliente	passam	pelas	calças	
serem	demasiado	compridas	ou	demasiado	curtas	para	o	seu	tamanho	de	pernas.	
Desta	 forma,	 pensámos	 em	 criar	 12	 produtos	 finais	 de	 calças	 para	 três	 corpos	
completamente	diferentes,	em	que	a	única	coisa	que	têm	em	comum	é	o	facto	de	
terem	dificuldade	de	compra.	Em	primeiro	lugar,	pensámos	numa	pessoa	que	tenha	
uma	estrutura	baixa,	quadril	largo	e	cintura	fina,	que	acaba	por	ter	dificuldades	em	
escolher	calças,	devido	à	irregularidade	do	seu	corpo.	Com	este	corpo,	a	pessoa	tem	
a	necessidade	de	comprar	um	tamanho	acima	devido	á	sua	anca,	não	se	ajustando	
às	suas	pernas	mais	curtas.	

Em	segundo	 lugar,	 considerámos	uma	pessoa	alta	com	quadril	pequeno	e	
cintura	fina.	Este	corpo	precisa	de	umas	calças	com	um	tamanho	pequeno,	devido	à	
sua	cintura	e	quadril,	o	que	faz	com	que	as	calças	não	tenham	a	altura	certa	para	as	
suas	pernas	mais	longas.	Por	último,	tivemos	em	consideração	um	corpo	maior	e	
que,	por	ter	pernas,	cintura	e	quadril	equivalentes,	tem	dificuldade	nos	tamanhos	
existentes	nas	lojas.	

No	nosso	projeto,	procuramos	chegar	ao	público	feminino.	Por	sermos	desse	
mesmo	 género,	 estamos	 mais	 à	 vontade	 para”	 reclamar	 e	 modificar”	 e	 por	
sentirmos	 a	 necessidade	 da	 criação	 destas	 peças.	 A	 moda	 também	 é	 outra	 das	
nossas	preocupações	e	o	estar	na	moda,	dentro	das	tendências	que	temos,	é	um	dos	
nossos	objetivos,	sendo	que	também	nos	preocupamos	em	ser	diferentes	e	fora	do	
comum.	Nesta	sequência,	a	linha	será	criada	pensando	nas	peças	que	as	mulheres	
usam	no	dia	a	dia,	tais	como	as	calças.	

No	nosso	dia	a	dia,	deparamo-nos	com	várias	situações	no	que	toca	à	escolha	
das	peças,	tal	como	a	modelagem	que	cada	peça	tem,	que	não	permite	que	a	peça	
caia	da	mesma	maneira	num	S	(34)	e	num	XL	(44).	Com	base	no	nosso	questionário,	
uma	das	nossas	perguntas	era	relativamente	aos	ajustes	que	eram	necessários	fazer	
quando	se	compram	as	calças.	As	necessidades	mais	votadas	foram	de	32,4%,	em	
que	o	resultado	foi:	fica	bem	na	anca	e	cintura,	mas	fica	grande	de	comprimento	nas	
pernas.	Outra	mais	votada	foi	a	de	20,7%,	cuja	resposta	foi:	serve	na	anca	e	fica	largo	
na	cintura.	A	última	mais	votada	foi	de	14,1%,	em	que	a	resposta	foi:	fica	apertado	
nas	pernas	e	nas	coxas,	mas	na	cintura	fica	muito	largo.	

	



Ana Cristina Teixeira Baptista  

Maria Teresa da Fonseca Oliveira Peças Pereira 

20 

 

 

3.1 Modelagem dos jeans 

	

Atualmente,	 podemos	 usar	modelos	 de	 calças	 que	 se	 enquadram	 com	 os	
diversos	tipos	de	ocasiões.	Mas,	atualidades	à	parte,	as	calças	de	ganga	foram	vistas	
durante	 muito	 tempo	 como	 símbolo	 de	 poder	 masculino.	 Estes	 são	 os	 vários	
modelos	disponíveis	no	mercado	de	consumo:	

	
Tradicional	-	Este	tipo	de	calças,	 inicialmente	chamadas	de	five	pockets	(cinco	

bolsos),	três	na	frente	e	dois	atrás,	foram	uma	referência	à	pioneira	501	americana	
da	Levi’s,	devido	ao	facto	do	seu	corte	acompanhar	as	linhas	do	corpo.	

	

Antifit	–	Com	modelagem	das	501,	o	primeiro	modelo	da	Levi’s	tem	botões	ou	
fechos,	adaptados	à	silhueta	de	quem	irá	usá-las,	com	cintura	baixa,	quadril	sem	
estrutura	 e	 corte	 reto	 nas	 pernas.	 Não	 são	 consideradas	 calças	 com	 caimento	
perfeito,	 ficam	 com	 pequenas	 sobras	 no	 quadril,	 o	 que	 torna	 o	 modelo	 muito	
confortável	devido	à	sua	modelagem.	Não	deixa	de	ser	uma	peça	de	muito	estilo	e	
carisma.	

	

SemiBaggy	 -	 Estas	 calças	 possuem	 um	 quadril	 largo	 e	 o	 corte	 da	 perna	 é	
ligeiramente	afunilado.	Contém	uma	cintura	fina	e	o	quadril	um	pouco	mais	largo.	

	

Tight	fit	ou	Slim	fit	-	Este	modelo	possui	uma	cintura	baixa	tipo	Saint-Tropez,	
marcando	bem	o	quadril,	e	é	justo	nas	pernas,	com	corte	afunilado	e	reto.	

	

Cigarrete	 -	 Este	 modelo	 é	 justo	 ao	 corpo,	 contornando	 e	 adaptando	 as	 suas	
formas,	justo	nas	pernas	e	de	cintura	baixa.	

	

Oversized	 -	 Este	 modelo	 de	 jeans	 tem	 um	 tamanho	 exagerado,	 base	 extra	
dimensionada	e	de	cintura	larga,	com	um	quadril	sem	estrutura	e	pernas	amplas.		

	

Skinny	 -	Modelagem	 justa,	 principalmente	 abaixo	do	 joelho,	 parecido	 com	as	
leggings.	
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3.2 Importância do cair 

	

	A	 forma	 como	 a	 peça	 cai	 no	 corpo	do	 consumidor	 é,	 sem	dúvida,	 uma	parte	
extremamente	importante.	Esta	parte	está	ligada	à	antropometria	que	é	o	conjunto	
de	técnicas	utilizadas	para	medir	o	corpo	humano	ou	as	suas	partes.	Esta	técnica	
afeta	 o	 assentar	 das	 peças	 de	 roupa	 no	 corpo,	 ainda	 sem	 ter	 noção	 das	
características	físicas	específicas	do	consumidor.	

	O	conceito	de	assentar/cair,	termo	usado	em	Design	de	Moda,	é	uma	das	coisas	
mais	 fundamentais	nesta	área,	 sendo	 importante	avaliar	o	 seu	 impacto.	O	 termo	
“cair”	sofreu	várias	alterações	ao	longo	dos	anos,	pois	não	estamos	a	falar	menos	do	
que	o	corpo	do	consumidor.	

	O	problema	reside	no	 facto	do	corpo,	na	maior	parte	das	vezes,	 ser	um	 ideal	
estilizado	(seguindo	as	tabelas	de	tamanhos,	já	criadas),	em	vez	de	se	basear	nos	
corpos	 em	concreto.	Acaba	por	não	 satisfazer	o	 consumidor,	 pois	 este	 tem	mais	
dificuldade	em	encontrar	o	que	precisa.	

	Estudos	 já	 foram	realizados	por	vários	especialistas	no	que	 toca	ao	 “cair	das	
peças”.	Podemos	ter	várias	versões	desses	estudos:	no	Oxford	Dictionary	(2002)	
encontrámos	que	‘’o	bem	cair	refere-se,	no	vestuário,	à	qualidade	de	ter	o	tamanho	
e	 forma	 adequados.’’;	 outros	 como	Fan	Yu	Hunter	 (2004)	 afirmam	que	 ‘’A	 visão	
idealizada	de	uma	figura	estilizada	(mais	alta	e	mais	magra	em	termos	de	proporção	
e	 equilíbrio)	 é	 uma	 imagem	 que	 é	 facilmente	 encontrada	 nas	 ilustrações	 e	
fotografias	de	moda”.	Com	isto	queremos	dizer	que	a	ilustração,	a	fotografia	e	até	
mesmo	 os	 manequins,	 são	 veículos	 de	 comunicação,	 ou	 seja,	 estas	 situações	
envolvem	a	estilização	do	corpo	ou	o	seu	uso	numa	versão	que	frequentemente	não	
corresponde	à	realidade	mas	sim	a	um	padrão	corporal	usado	na	indústria	de	moda.	

	Madeileine	 Vionnet	 defende	 que	 é	 necessário	 que	 a	 roupa	 acompanhe	 os	
contornos	do	corpo	e	realça	que	‘’o	vestido	não	deve	estar	apenas	pendurado	no	
corpo	mas	deve	seguir	os	seus	contornos”.	Trata-se	de	uma	das	defensoras	do	uso	
do	draping,	para	captar	o	formato	do	corpo	e,	assim,	traduzi-lo	para	o	vestuário.	

	Para	esta	criadora,	o	“cair”	está	inevitavelmente	associado	à	modelagem.	É	cada	
vez	mais	difícil	chegar	a	um	consenso	relativamente	ao	cair,	pois	depende	apenas	
das	características,	assim	como	da	forma	e	tamanho	adequados.	Um	bom	cair	da	
peça	é	aquele	que	vai	para	além	das	medidas	corporais.	Mulheres	com	o	mesmo	
tamanho	 de	 peito,	 cintura	 e	 anca	 podem	 ter	 tipos	 corporais	 completamente	
distintos.	Acontece	o	mesmo	com	as	posturas	 corporais,	 a	nível	da	 curvatura	da	
coluna,	 posicionamento	 da	 anca,	 formato	 do	 peito	 ou	 das	 pernas.	 A	 razão	 das	
medidas	não	serem	adaptadas	a	todos	os	tamanhos	é	porque	os	fabricantes	usam	
manequins	estáticos	para	testar	os	tamanhos	corretos	de	vestuário	e	experimentar	
as	roupas.	Foi	analisado	que	uma	das	grandes	razões	de	insatisfação	por	parte	dos	
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consumidores	está	relacionada	com	o	facto	da	roupa	não	se	adequar	ao	formato	do	
corpo.	

	No	 final	 do	 século	 XVIII,	 a	 maior	 parte	 do	 vestuário	 era	 confecionado	 por	
alfaiates,	 não	 existindo	 uma	 tabela	 de	 tamanhos	 como	 a	 que	 temos	 atualmente.	
Utilizavam	outros	métodos	como	a	medição	precisa	ou	as	provas	de	roupa.	Estas	
opções	 foram	 adaptadas	 pelos	 artesãos,	 no	 sentido	 de	 encontrar	 uma	 solução	
adequada	ao	corpo	de	cada	cliente.	

	Em	1920,	com	o	pós-guerra,	foi	visto	um	aumento	significativo	da	procura	de	
vestuário	em	massa.	Começou	a	existir	a	necessidade	da	existência	de	um	sistema	
de	tamanhos.	A	ideia	foi	reforçada	com	um	sistema	de	mail-order-houses,	que	eram	
essencialmente	catálogos,	através	dos	quais	se	encomendava	roupa,	o	que	originava	
vários	problemas	relativamente	ao	cair	das	peças,	não	havendo	uma	organização	
de	medidas	e	onde	a	devolução	das	roupas	era	muito	frequente.	Para	diminuir	isto,	
foram	 realizados	 estudos	 antropométricos,	 com	 o	 fim	 de	 reunir	 os	 dados	
necessários	e	refletir	as	medidas	reais	do	corpo.	

	

 

3.3 Fases do processo de produção industrial das calças jeans  

	
	O	processo	de	produção	tem	início	com	a	criação	da	peça	em	si.	A	sequência	

operacional	de	uma	peça	de	vestuário	tem	como	objetivo	definir	uma	sequência	de	
trabalho	que	facilite	a	etapa	de	produção,	ou	seja,	trata-se	de	uma	representação	
gráfica	 de	 uma	 atividade,	 caracterizando	 as	 operações,	 máquinas	 e	 unidades	
produtivas	envolvidas	na	etapa	de	produção.	

	Os	 objetivos	 de	 uma	 sequência	 operacional	 passam	 pela	 padronização	 da	
representação	 dos	 métodos	 e	 os	 procedimentos	 de	 trabalho;	 pela	 agilidade	 na	
descrição	dos	métodos	de	trabalho;	pela	facilidade	na	localização	e	na	identificação	
dos	 aspetos	mais	 importantes	 da	 etapa	 de	 trabalho;	 pela	maior	 flexibilidade	 na	
produção;	e	pela	melhoria	do	grau	de	análise	do	processo	produtivo.	

	Umas	calças	de	ganga	são	constituídas	de	partes	de	moldes,	de	tecido	denim	e	
de	 linhas	 de	 costura.	 A	 sua	 produção	 exige	máquinas	 e	 ferramentas	 específicas,	
assim	como	algum	tempo	despendido	na	sua	produção.	Na	confeção	de	umas	calças	
jeans,	também	é	importante	ter	em	consideração:	 	 	 	
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Quantidade	de	componentes:	17	(partes)	

		 Consumo	de	Tecido:	1,15	metros	lineares	

		 Consumo	de	Linha:	372	metros	

		 Quantidade	de	operações:	49	

		 Tempo	Total:	24,73	minutos	

		 Tipos	de	máquinas:	11	tipos	diferentes	

	

 

 

3.4 Anatomia dos Jeans 

	

Em relação à anatomia dos jeans, a sua constituição é a seguinte: 

 

Abrasão (Abrasion) 

A abrasão é o processo que faz com que a ganga pareça envelhecida. Geralmente, 
isso é feito a esfregar ou a raspar a superfície do tecido com uma lixa, pedra-pomes ou 
outras substâncias ásperas. A abrasão cria uma aparência desgastada e, às vezes, 
vintage.  

Inseam  

É a costura de umas calças que começa na virilha e vai até à parte inferior da 
perna. Alguns jeans são dimensionados com base na costura e, quando são, a costura é 
o segundo número na medição. Por exemplo, o tamanho 32 x 36 masculino refere-se a 
jeans com cintura de 32 polegadas e costura de 36 polegadas.  

Bar Tracks  

Bar Tracks (ou aderência das barras) é uma técnica de costura que reforça os pontos de 
tensão. Os prendedores de barra são uma série de pontos colocados juntos e 
costumamos vê-los em torno dos bolsos, presilhas, fechos e quadris.  

Curiosidade: os pontos de aderência de barra, de qualidade, podem ajudar os jeans a 
suportar até 182 kg de pressão.  
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Remendo de Couro (Leather Patch) 

Etiquetas de couro (comumente chamadas de remendos de couro ou apenas 
remendos) são afixadas na parte externa de um par de jeans, geralmente na parte de 
trás do lado direito da cintura, para mostrar qual é fabricante dos jeans. Os logotipos 
de jeans de couro são, geralmente, estampados ou gravados a laser e depois colados.  

Presilhas (Seat) 

Presilhas para cinto são tiras finas de ganga que fornecem um local para ancorar um 
cinto. Essas tiras têm, normalmente, cerca de 5 cm de comprimento e estendem-se 
para baixo da cintura. 

Abertura de Pernas (Leg Opening) 

A abertura da perna de umas calças jeans é a largura do local de onde sai o pé. Embora 
as medidas de todos os fabricantes variem um pouco, uma abertura de perna em skinny 
jeans, geralmente, tem entre 10 e 14 polegadas de largura; uma abertura de perna em 
jeans com bota é de aproximadamente 30 cm de largura. Os jeans de perna larga 
podem ficar muito mais largos do que isso, enquanto os jeans de corte reto têm a 
mesma largura até ao fim.  

Mobile Pocket  

Os bolsos dos “telefones”, geralmente, são costurados no bolso, na lateral de uma 
perna. Isso evita que tenha de se carregar o telefone no bolso de trás, onde 
eventualmente poderá cair ou partir-se quando nos sentamos. 

Outseam  

É a costura que corre da cintura de um par de calças até à parte de fora da perna. É o 
oposto da costura.  

Forro do Bolso (Pocket Lining) 

O forro é o material que sentimos quando colocamos a mão no bolso das calças jeans. A 
maioria das calças só tem bolsos do quadril e usa denim no bolso das moedas e nos 
bolsos traseiros.  
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Costura do Bolso (Pocket Stitching)  

A costura de bolso é a costura ou o bordado decorativo que se pode observar nos bolsos 
de um par de jeans. Normalmente, a costura do bolso é limitada aos bolsos traseiros. A 
curva S clássica na costura de bolso de umas calças Lee, por exemplo, é conhecida como 
"curva composta".  

Rise  

Aumento nas calças é a distância entre o meio da costura da virilha e o topo da 
cintura. As calças de cintura alta têm mais tecido entre a parte superior da cintura e o 
meio da costura da virilha do que as calças de cintura baixa, enquanto as calças de 
cintura média, geralmente, atingem a cintura natural ou perto dela. De um modo geral, 
o aumento é algo entre 7 e 12 polegadas, com jeans de cintura baixa na extremidade 
inferior do espectro e jeans de cintura alta perto do topo.  

 

Rebite (Rivet) 

Os rebites são pequenos anéis redondos e metálicos usados em pontos com maior 
probabilidade de serem separados por esforços, como os cantos dos bolsos. Os rebites 
ajudam a prender dois pedaços de tecido juntos (em cima da costura), para que não se 
desmanche do desgaste normal.  

Curva em “S” 

A curva S ou, como gostamos de chamá-la, a “curva composta” é o bordado 
amplamente reconhecido nos bolsos traseiros dos jeans. A curva S permite que 
saibamos que os jeans que estamos a observar são feitos com ganga da mais alta 
qualidade e construídos para durar muito tempo.  

Assento (Seat) 

O assento de um par de jeans é a área que cobre as nádegas de um lado para o outro. A 
parte mais larga geralmente fica cerca de 20 cm abaixo da cintura, mas essa medida 
pode variar de acordo com o aumento do tamanho de cada par de jeans.  

Encaixes (Snaps) 

Snaps são um tipo de fecho usado em alguns jeans onde é aplicado um fecho acima da 
mosca. Snaps podem ser entendidos como botões que se fecham.  
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Topstitching  

É uma fila de pontos contínuos na parte superior ou no lado direito de um par de 
calças. Podemos observar pespontos ao longo da cintura ou nas costuras externas dos 
jeans. 

Cós (Waistband) 

Um cós é uma tira de pano na roupa que circunda a cintura. É onde podemos encontrar 
as presilhas e o botão de fecho superior, num par de jeans.  

Zip Fly  

É um tipo de fecho num par de jeans. Zip flys incluem fechos que simplificam a proteção 
das calças. Alguns jeans usam apenas um fecho, mas os estilos mais comuns também 
incluem um botão na parte superior, para manter o fecho fechado. Os zip flys são uma 
alternativa à Zip Flys mais tradicional, que usa apenas botões, como o nome indica.  

 

Ponto corrente (Chain Stitch) 

Um ponto em cadeia é uma técnica de costura secular, feita principalmente para fins 
decorativos. Os pontos em cadeia parecem uma corrente vinculada.  

 

Bolso de Moedas (Coin Pocket) 

Um bolso de moedas ou de relógio, geralmente, é o quinto bolso nuns jeans de cinco 
bolsos. Normalmente, este está enfiado no bolso atrás do lado direito do quadril e é 
grande o suficiente para guardar alguns trocos. Um bolso de relógio é a mesma coisa, 
mas vem de uma era muito anterior; permitia que os mineiros, cowboys e outros 
utilizadores guardassem com segurança um relógio de bolso.  

Botão de Rosca (Donut Button) 

Um botão de rosca apresenta uma abertura para colocar a rosca no centro. Dentro do 
buraco, podem ver.se os grampos ou o entalhe a segurar o botão no lugar. Os 
fabricantes começaram a usar botões de rosca durante a Segunda Guerra Mundial, 
como uma maneira de usar menos metal, o que era necessário para o esforço de guerra.  
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Jeans Secos ou Cru (Dry or Raw Denim) 

A ganga seca, também chamada de ganga crua, é um material que ainda não passou 
pelo processo de pré-lavagem, que é o que dá aos jeans uma sensação de 
"arrombamento". É preciso usar jeans secos durante algumas semanas para quebrá-los, 
mas a aparência natural e a sensação robusta valem a pena para muitos conhecedores 
de jeans.  

Bordado (Embroudery) 

O bordado é uma forma de costura decorativa. Às vezes, o bordado incorpora outros 
materiais, como missangas ou pérolas, mas qualquer costura decorativa conta.  

Acabamento(s) 

Os acabamentos têxteis são processos como o branqueamento, a abrasão, o polimento 
ou o desbaste que melhoram a aparência, a sensação ou o desempenho dos jeans. 

 

Fit  

Fit é a maneira como os fabricantes de jeans descrevem o design, corte e forma de um 
par de calças, incluindo a cintura, o assento e a abertura da perna. Podemos observar 
os jeans descritos como magros, soltos, cortados por botas ou pernas retas, além de 
outros ataques como “mom jeans”, “boyfriend jeans” ou “girlfriend jeans”.  

Ginning  

O descaroçamento é o processo que remove os detritos (incluindo as sementes) do 
algodão para que possa ser usado no tecido. É de realçar o descaroçador de algodão 
original de Eli Whitney, inventado em 1794, que separava mecanicamente o algodão 
das suas sementes.  

 

Reforço (Gusset) 

Um reforço é um pedaço de tecido triangular ou romboidal que aumenta a largura ou 
reduz o stress nas roupas justas. Os reforços podem melhorar o ajuste ou reforçar as 
áreas stressadas, para evitar rasgos e proporcionar aos utilizadores o máximo 
movimento.  
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Mão / Hand  

Mão é um termo que se refere à sensação de um tecido. Se nos questionarmos sobre a 
mão de determinados jeans, por exemplo, podemos descrevê-lo como solto, pesado, 
elástico, ou com qualquer número de outros adjetivos.  

	

	

	

3.5 Forma dos Jeans 

	

Atlético	(Athletic)	

Atlético	é	um	termo	que	se	refere	ao	ajuste	de	 jeans,	 confortáveis	e	elásticos.	Os	
jeans	de	ajuste	atlético,	geralmente,	são	mais	espaçosos	no	assento	e	nas	coxas	e	
são	feitos	com	tecido	elástico.		

Baggy	(Folgado)	

Baggy	refere-se	a	um	ajuste	solto	e	relaxado	dos	jeans.	Calças	de	ganga	folgadas	têm	
ainda	 mais	 espaço	 do	 que	 as	 calças	 de	 ganga	 descontraídas.	 Aqui	 ainda	 resta	
bastante	espaço	dentro	do	assento,	pernas	e	abertura	das	mesmas	para	criar	um	
ajuste	folgado.		

Bootcut		

Os	Bootcut	Jeans	têm	um	brilho	moderado	na	abertura	da	perna	-	não	é	tão	grande	
quanto	nas	calças	à	boca	de	sino,	mas	é	definitivamente	maior	do	que	nas	skinny	
jeans.			

Boyfriend	Jeans		

São	 relaxados,	mas	não	 folgados.	 Estes	 são	 confortavelmente	 soltos	 e	 um	pouco	
desleixados.	São	um	dos	favoritos	do	mundo	da	moda	e,	geralmente	 	apresentam	
um	corte	masculino	nos	tamanhos	femininos.		

Capri		

Os	Capri	Jeans,	também	conhecidos	como	culturais,	calças	de	três	quartos	e	calças	
de	 toureiro,	 geralmente	 apresentam	 uma	 abertura	 de	 perna	 entre	 o	 joelho	 e	 a	
pantorrilha.	 Às	 vezes,	 têm	 o	 comprimento	 do	 tornozelo.	Capri	 pode	 apresentar	
aberturas	de	pernas	largas	ou	estreitas.		
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Carpenter	(Capinteiro)	

Os	 Carpenter	 Jeans	 têm	 muitos	 bolsos	 e	 presilhas	 projetados	 para	 transportar	
ferramentas.	Estes,	 geralmente,	 apresentam	 um	 ajuste	 solto	 e	 relaxado	 para	
acomodar	ferramentas	e	fornecer	a	máxima	amplitude	de	movimento.		

Close	(Fechar)	

São	jeans	de	corte	curto	-	às	vezes	chamados	de	jeans	de	corte	próximo	–	pois	são	
confortáveis,	mas	bem	ajustados.	Estes	são	mais	soltos	do	que	as	skinny	jeans	e	não	
apresentam	reflexos	ou	conicidade	na	abertura	da	perna.	

Crop		

As	 Crop	 Jeans,	 projetadas	 para	 alongar	 a	 estrutura	 do	 utilizador,	 geralmente,	
apresentam	 uma	 abertura	 para	 as	 pernas,	 que	 fica	 a	 cerca	 de	 dois	 terços	 da	
pantorrilha.	Às	vezes,	as	calças	cortadas	são	algemadas	e,	outras	vezes,	 têm	uma	
bainha	pronta.		

Curvy		

Curvy	é	um	termo	que	se	refere	ao	ajuste	de	um	par	de	calças.	Os	jeans	curvilíneos	
abraçam	a	cintura	e	os	quadris,	sendo	projetados	para	lisonjear	algumas	áreas	de	
uma	figura	curvilínea.	Muitos	jeans	curvos	também	são	feitos	de	tecido	elástico.		

Eased	(Facilitado)	

Eased	é	um	termo	que	descreve	a	maneira	como	um	par	de	jeans	se	encaixa	num	
corpo.	Estes,	normalmente,	ficam	relaxados	no	assento,	quadris	e	coxas,	e	são	feitos	
com	jeans	macios	e	gastos.		

Flared	(Queimado)	

As	calças	de	ganga	alargadas	têm	uma	coxa	e	um	assento	mais	apertados,	mas	uma	
abertura	da	perna	aumentada.	O	reflexo	pode	ser	de	vários	graus.	Por	exemplo,	as	
Bootcut	 jeans	 têm	 um	 reflexo	 moderado,	 enquanto	 as	 calças	 à	 boca	 de	 sino	
apresentam	um	reflexo	muito	grande.		

Girlfriend	Jeans		

Apresentam	um	ajuste	mais	apertado	do	que	as	boyfriends	jeans,	mas	ainda	estão	
um	pouco	soltos.	Estes	jeans	são	feitos	à	medida,	para	formas	e	tamanhos	corporais	
específicos.		
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Hip	Huggers		

As	huggers	do	quadril	são	calças	que	se	ajustam	firmemente	ao	redor	dos	quadris,	
nádegas	e	 coxas.	Geralmente,	 as	huggers	do	quadril	 reduzem	pernas	de	 larguras	
variadas.		

Leggings		

As	 jeggings	 são	 feitas	 de	 um	 tecido	macio	 e	 elástico	 e	 tingidas	 para	 parecerem	
jeans.	É	 vista	 como	 um	 híbrido	 entre	 leggings	 e	 jeans,	 em	 que	 geralmente	
apresentam	bolsos	falsos	e	presilhas,	imitando	cores	e	padrões	de	jeans.			

Loose	(Solto)	

Os	jeans	de	folga	são	relaxados	nas	áreas	do	assento,	coxa	e	joelho.	Têm	um	corte	
generoso	 que	 oferece	 amplo	 espaço	 para	 movimentos	 e	 são	 muito	
confortáveis.	Como	 as	 jeans	 de	 carpinteiro,	 por	 exemplo,	 que	 normalmente	 são	
folgadas.		

Mom	Jeans		

Mom	jeans	são	aquelas	que	apresentam	cintura	alta	e	pernas	retas	ou	levemente	
cónicas.	Geralmente,	o	aumento	nestas	calças	é	maior	do	que	seria	na	maioria	dos	
outros	estilos,	apresentando	cerca	de	12	polegadas	ou	mais.		

No-Gap	(Sem	Folga)	

Os	 jeans	 sem	 folga	 impedem	 que	 o	 cós	 se	 afaste	 da	 cintura	 do	 utilizador,	
especificamente	 na	 parte	 inferior	 das	 costas,	 quando	 se	 senta	 ou	 se	 inclina.	Ao	
contrário	 das	 cintas	 padrão,	 as	 cintas	 sem	 folga	 permanecem	 no	 lugar	 e	 ficam	
próximas	à	cintura,	porque	são	flexíveis.	

Regular	

Jeans	com	ajuste	regular	são	aquelas	que	permitem	uma	amplitude	de	movimento	
normal	 e	 não	 são	 apertadas	 nem	 soltas.	Jeans	 de	 ajuste	 regular	 são	 feitas	 para	
formas	corporais	médias,	tanto	de	homens	como	de	mulheres.		

Relaxed	(Relaxado)	

Relaxed	refere-se	a	um	ajuste	mais	folgado	do	que	o	normal,	mas	não	folgado.	Os	
jeans	de	ajuste	descontraído	são	mais	largos	no	assento	e	na	coxa	e	apresentam	um	
aumento	mais	longo	do	que	os	jeans	comuns.	Normalmente,	os	jeans	descontraídos	
proporcionam	um	ajuste	confortável.		
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Skinny		

Jeans	 skinny	 são	 jeans	 justos,	 com	 pernas	 muito	 estreitas	 e	 aberturas	
estreitas.	Estes	 jeans	 são	 justos	da	 cintura	 ao	 tornozelo	 e	 apresentam	um	ajuste	
mais	confortável	do	que	os	jeans	finos.		

Slim-Fit		

Slim-fit	 Jeans	 são	 confortáveis	 ao	 longo	 das	 pernas	 e	 apresentam	 uma	 pequena	
abertura	para	as	mesmas.	Geralmente,	a	abertura	da	perna	é	proporcional	ao	ajuste	
dos	 jeans.	 Na	 maioria	 dos	 casos,	 são	 estreitos,	 embora	 possa	 variar	 de	 9	 a	 20	
polegadas	de	circunferência.	Os	Jeans	slim-fit	são	um	pouco	mais	soltos	do	que	os	
jeans	skinny,	proporcionando	mais	espaço	no	assento	e	na	coxa.		

Straight	(Direito)	

Os	jeans	de	perna	reta	apresentam	uma	largura	na	bainha	que	é	consistentemente	
reta	do	quadril	ao	tornozelo.	Como	resultado,	estes	jeans	geralmente	parecem	mais	
confortáveis	no	assento	e	na	coxa	do	que	nas	pantorrilhas.		

Tapered	(cónico)		

Tapered	 Jeans	 tornam-se	mais	 estreitos	em	direção	ao	 tornozelo.	No	entanto,	 os	
jeans	 cónicos	 não	 são	 necessariamente	 jeans	 skinny.	Em	 muitos	 casos,	 jeans	
afunilados	referem-se	simplesmente	a	jeans	mais	largos	na	cintura	e	mais	estreitos	
no	tornozelo.	

	

 

3.6 Estilos de calças: 

	

Casual:	

	Os	Casual	Jeans,	geralmente,	são	estilizados,	de	maneira	apropriada	para	o	local	
de	 trabalho.	Eles	 estão	 livres	 de	 buracos	 e	 não	 parecem	 bem	 usados.	Algumas	
pessoas	acham	que	os	jeans	mais	escuros	são	mais	formais	do	que	os	jeans	de	cores	
claras.	

	

Cuffing:	
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	 Cuffing	é	um	termo	que	se	refere	ao	enrolar	da	barra	inferior	de	uma	perna	das	
calças.	Alguns	jeans	já	estão	algemados,	como	jeans	cortados	ou	capri,	ou	poderão	
ser	algemados,	dobrando	a	bainha	para	que	o	interior	da	calça	fique	voltado	para	
fora.		

Destroyed	(DESTRUÍDO):	

	 Os	 jeans	 Destroyed	 têm	 orifícios,	 bordas	 irregulares,	 bordas	 desgastadas	 e	
secções	desgastadas	que	os	fazem	parecer	mais	velhos	e	extremamente	usados.	Isso	
pode	acontecer	naturalmente,	ou	podem-se	comprar	jeans	destruídos.	Este	tipo	de	
estilo	 tornou-se	 popular	 em	meados	 dos	 anos	 80,	 quando	 a	 designer	 Katharine	
Harnett	colocou	uma	modelo	numa	passarela	a	usar	jeans.	

	

Distressed:	

	 Distressed	 jeans	 são	 rasgados	 e	 desgastados	 e	 costumam	 ter	 um	 visual	
vintage.	Bainhas	desfiadas	e	costuras	 também	são	comuns	em	jeans	angustiados,	
ficando	logo	atrás	dos	jeans	destruídos.	

	

Faded	(DESBOTADO):	

	 Os	jeans	desbotados	são	muito	lavados	para	criar	o	desbotamento	natural	dos	
corantes	índigo	no	tecido.	Mesmo	quando	são	novos,	os	jeans	desbotados	parecem	
muito	gastos	mas,	na	verdade,	não	estão	angustiados.	

	

Flocked	(FLOCADOS):	

	 Flocked	 Jeans	 são	 texturizados.	O	 processo	 de	 flocagem	 deposita	 muitas	
pequenas	partículas	de	fibra	-	chamadas	flock	-	na	superfície	do	tecido,	para	criar	
uma	sensação	de	textura	macia.	

	

Bainha	Desfiada:	

	 As	bainhas	desfiadas,	geralmente,	são	destruídas	a	ponto	de	mostrar	as	cordas	
de	algodão	brancas	do	denim.	O	desgaste	pode	ser	extremo,	como	se	pode	ver	num	
par	 de	 calças	 de	 corte	 muito	 desgastado,	 ou	 podem	 ser	 apenas	 alguns	 fios	 de	
linha.	Os	 fios	e	cordões	pendurados	em	bainhas	desgastadas,	às	vezes	 (mas	nem	
sempre),	variam	em	comprimento	e	espessura.	

	

Hand	sanded	(LIXADO	À	MÃO):	
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	 Hand	Sanded,	também	conhecido	como	emersão,	é	um	processo	que	suaviza	o	
denim,	 proporcionando	 uma	 sensação	 mais	 suave	 e	 criando	 uma	 aparência	
desgastada	em	áreas	específicas.	Os	jeans	são	geralmente	lixados	à	mão	para	imitar	
os	 trajes	 de	 desgaste	 natural,	 mas	 o	 ato	 de	 lixar	 também	 pode	 ser	 usado	 para	
enfatizar	as	curvas	naturais.	

	

Laser	distressed:	

	 Lasering	é	um	processo	de	acabamento	a	seco	usado	para	adicionar	padrões	de	
desgaste	angustiados	ou	outros	desenhos	a	um	par	de	jeans,	sem	exigir	tanta	água	
ou	mão-de-obra	quanto	 a	 lavagem	 tradicional,	 em	que	o	 lixamento	 é	manual	 ou	
angustiante.	Este	método	cria	padrões	como	pontos,	linhas,	texto	e	até	imagens	que	
são	executadas	através	de	processos	criados	por	computador.	

	

Patcheds:	

	 Patcheds	 são	 amostras	 de	 jeans,	 usadas	 para	 reforçar	 áreas	 desgastadas	 ou	
atrás	 de	 buracos.	Os	 adesivos	 podem	 ser	 decorativos	 ou	 podem	 ser	 utilitários	 e	
combinam	com	a	cor	e	o	estilo	dos	jeans.	

	

Released	Hem:	

	 Jeans	com	uma	bainha	livre,	também	chamada	de	bainha	quebrada,	são	aqueles	
em	 que	 a	 costura	 na	 bainha	 da	 abertura	 da	 perna	 foi	 removida.	São	 jeans	 com	
bainhas	soltas	que	parecem	naturalmente	angustiados,	devido	às	linhas	de	dobras	
e	bordas	inacabadas	que,	normalmente,	apresentam	fios	soltos	pendurados.	

	

Revestido	com	Resina:	

O	 revestimento	de	 resina	 é	 uma	 técnica	 de	 acabamento	que	 confere	 uma	
aparência	brilhante	ao	denim	lavado.	Em	alguns	casos,	também	é	usado	para	torná-
los	 mais	 suaves.	O	 revestimento	 de	 resina	 nos	 jeans	 diminui	 o	 desbotamento,	
porque	está	sobre	o	tecido,	de	modo	a	evitar	atritos	e	rigidez.	

	

Ripped	/	Rasgado:	

	 Os	jeans	rasgados	podem	enquadrar-se	na	categoria	angustiada	ou	destruída,	
dependendo	da	natureza	e	do	tamanho	das	lágrimas	no	tecido.	Os	jeans	rasgados,	
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que	ganharam	popularidade	no	 final	dos	anos	80,	podem	apresentar	buracos	no	
joelho	e	noutros	locais.	

Rolling:	

	 Rolling	é	uma	técnica	de	estilo	usada	frequentemente	nos	jeans.	Semelhante	ao	
manguito,	o	rolamento	pode	envolver	uma	ou	duas	dobras,	medindo	cerca	de	1,5	
cm	 cada.	Os	 rolos	 parecem	 mais	 despreocupados	 do	 que	 os	 punhos;	estes	 não	
deveriam	 estar	 perfeitamente	 formados,	 como	 as	 algemas.	Os	 rolos	 funcionam	
melhor	em	jeans	de	perna	reta,	porque	apresentam	aberturas	de	perna	padrão	e	
não	ampliadas.	

	

Whiskered:	

	 Whiskering,	ou	alto,	é	um	vinco	pré-fabricado	que	se	assemelha	aos	bigodes	de	
um	gato.	Essas	linhas	finas	e	desbotadas,	geralmente,	aparecem	perto	dos	bolsos	da	
frente	nos	jeans.	Normalmente,	os	lasers	criam	bigodes.	

	

4. Necessidades do Cliente e do consumidor 

4.1 Tipos de corpos femininos 

	

Tal	como	foi	referido	anteriormente,	o	corpo	da	mulher	pode	apresentar	5	
formas	diferentes,	como	demonstra	a	imagem	abaixo:	

	
Figura 1: Exemplos de tipos de corpos femininos 
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Ampulheta	ou	Viola:	

	Quem	tem	esse	tipo	de	corpo	possui	os	ombros	e	as	ancas	do	mesmo	tamanho	e	
a	cintura	bem	marcada.		

	O	tipo	de	peças	recomendado	para	este	corpo	são	peças	que	marquem	a	cintura,	
a	utilização	de	cintos,	calças	e	saias	com	caída	leve,	vestidos	trespassados	e	jeans	
cigarrete	e	flared	são	tipos	de	roupas	que	favorecem	estas	mulheres.	

As	peças	que	possam	favorecer	menos	estes	corpos	são	peças	de	roupa	muito	
justas	ou	muito	largas,	roupas	de	corte	reto,	especialmente,	casacos	e	calças	muito	
justas,	com	camisolas	muito	coladas	ao	corpo	

	

	

Corpo	triângulo	ou	pera:	

	Quem	tem	este	tipo	de	corpo	possui	a	anca	mais	larga	do	que	os	ombros	e	uma	
cintura	fina.	Normalmente,	as	mulheres	desse	biótipo	têm	pernas	com	coxas	mais	
tonificadas,	grande	zona	dos	glúteos	e	seios	pequenos	ou	médios.	Geralmente,	quem	
possui	esse	tipo	de	corpo	gosta	de	usar	roupas	que	disfarçam	os	quadris.	

As	mulheres	 com	 este	 tipo	 de	 corpo	 ficam	 favorecidas	 com	 calças	 flared,	
retas,	slim	e	estampadas.	Também	ficam	bem	com	leggings	ou	skinny,	com	camisas	
que	cubram	a	zona	do	quadril,	calções	mais	soltos,	saias	retas,	evasê	e	godês	com	
pouco	volume,	vestidos	retos	e	soltos,	camisas	com	decotes	em	V	e	em	U,	camisolas	
de	 manga	 cava,	 peças	 com	 linhas	 horizontais,	 peças	 que	 criem	 sobreposições,	
blazers	e	blusas	que	marquem	a	cintura.	

	Por	outro	lado,	este	formato	de	corpo	também	tem	as	peças	de	roupa	que	não	
lhes	assenta	tão	bem,	como	por	exemplo	a	utilização	de	cinturas	a	marcar	a	anca,	
calças	e	saias	volumosas,	casacos	e	blusas	que	terminam	em	cima	do	quadril,	calças	
estilo	boyfriend,	saias	plissadas	ou	com	folhos,	vestidos	justos	e	tipo	sereia	e,	por	
fim,	calças	de	cintura	baixa.		

	

Triângulo	invertido:	

As	mulheres	 que	 possuem	 esse	 tipo	 de	 corpo	 têm	 ombros	 e	 costas	mais	
largas	 do	 que	 as	 ancas,	 que	 são	 estreitas.	 Normalmente,	 as	 pernas	 são	 finas,	 a	
cintura	 é	 pouco	marcada	 e	 os	 seios	 são	 grandes.	 Para	 esse	 corpo,	 o	 ideal	 é	 dar	
volume	onde	não	tem,	no	caso	da	zona	da	anca,	deixando	o	restante	proporcional.	
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Para	favorecer	esta	forma	corporal,	há	várias	peças	de	roupa	que	devem	usar	
para	esse	efeito,	como	as	blusas	com	decote	em	V,	saias	evasê	e	godê,	vestidos	retos,	
calças	 flared,	 retas,	 largas,	 boyfriend	 jeans,	 blusas	 com	 folhos	 nas	 pontas	 e	
estampados	verticais.		

Da	 mesma	 forma	 que	 este	 tipo	 de	 peças	 favorecem	 esse	 corpo,	 também	
existem	 peças	 que	 fazem	 exatamente	 o	 contrário,	 como	 as	 mangas	 largas,	 as	
ombreiras,	os	decotes	quadrados,	as	camisolas	de	manga	cava,	as	saias	justas	com	
camisolas	coladas,	as	leggings	ou	as	calças	skinny.	

	

	

	

Retângulo	ou	reto:	

As	 mulheres	 com	 esse	 tipo	 de	 corpo,	 geralmente,	 não	 possuem	 cintura,	
dando	 aquele	 aspeto	 de	 retângulo.	 Os	 ombros	 e	 as	 ancas	 são	 praticamente	 da	
mesma	medida,	 assim	 como	 a	 cintura.	 Este	 corpo	 é	 comum	 em	mulheres	 altas,	
magras	e	de	pernas	longas.	Nesses	casos,	o	desejo	é	criar	ilusão	de	cintura.	

Para	criar	essa	 ilusão,	é	necessário	utilizar	e	evitar	certas	peças	de	roupa	
como:	saias	lápis,	evasê	e	godê,	casacos	que	marquem	a	cintura,	calças	flared,	skinny,	
slim	e	boyfriend,	vestidos	que	apertam	na	cintura,	saias	rodadas	e	com	volume	e	
blusas	soltas	ou	com	tecidos	fluidos.	

Estas	 mulheres	 devem	 fugir	 a	 casacos	 curtos,	 roupas	 muito	 largas,	
estampados	muito	grandes,	calças	com	o	cós	largo	ou	até	calças	de	cintura	alta	e	
camisolas	justas	com	as	calças	justas.		

	

	

Oval	ou	maçã:	

	Neste	corpo,	a	barriga	é	a	maior	medida	do	corpo,	ou	seja,	a	cintura	é	muito	
maior	que	os	ombros	e	a	anca.	Geralmente,	as	mulheres	que	possuem	esse	corpo	
estão	acima	do	peso.	Para	o	tipo	oval	é	importante	a	boa	escolha	das	peças	de	roupa,	
para	que	estas	chamem	a	atenção	para	os	seios	e	para	os	ombros.		

	As	peças	que	estas	mulheres	devem	ter	em	conta	para	as	favorecerem	são	as	
saias	retas,	roupas	com	bordados	na	diagonal	ou	vertical	para	alongar	a	silhueta,	
camisas	 com	decote	 em	V,	 calças	 retas,	 blusas	 que	 ultrapassam	 a	 linha	 da	 anca,	
roupas	de	cores	escuras,	saias	de	corte	godê	e	evasê	e	a	utilização	de	batas,	túnicas	
e	blusas	fluidas	e	soltas.		

	Quem	possui	este	formato	de	corpo	tem	que	ter	bastante	atenção	também	às	
peças	 que	 não	 as	 favorecem,	 como	 as	 calças	 skinny	 e	 slim,	 as	mangas	 largas,	 as	
camisas	largas,	as	calças	de	cintura	baixa	e	as	roupas	com	estampados.	
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Cálculo das medidas dos vários tipos de corpos 

	

Para	 calcular	 as	 várias	 diferentes	 medidas	 corporais,	 utilizam-se	 vários	
pontos	 e	 delimitações	 corporais	 (consultar	 o	 website:	
https://www.calculator.net/body-type-calculator.html)	que	podem	ser	analisados	
mais	abaixo.	

	

	

Figura 2: Diferenciação corporal feminina 

	

	As	 "dimensões"	 da	 mulher	 são	 frequentemente	 expressadas	 pelo	 perímetro	
existente	 em	 redor	 dos	 três	 pontos	 de	 inflexão.	 Por	 exemplo,	 "36-29-38",	
em	unidades	imperiais,	poderiam	significar	um	busto	36″,	cintura	29″	e	quadril	38″.	
Uma	medida	de	busto	de	uma	mulher	é	a	medição	do	tórax	e	do	tamanho	do	seio.	
Por	conveniência,	são	usadas	as	medidas	de	soutien	de	uma	mulher.		

	As	 formas	 do	 corpo	 feminino	 são	 baseadas	 em	 padrões	 sociais	 subjetivos	 e	
diferentes,	em	diferentes	culturas.	O	algoritmo	usado	nesta	calculadora	é	baseado	
num	estudo	publicado	no	International	Journal	of	Clothing	Science	and	Technology,	
que	divide	as	formas	corporais	das	mulheres	em	7	categorias.	Existem	faixas	muito	
amplas	de	 tamanhos	 reais	em	cada	 forma.	Além	disso,	 algumas	 formas	do	corpo	
podem	não	se	encaixar	em	nenhuma	das	formas	listadas	abaixo.	
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Ampulheta:	

	O	corpo	feminino	é	ampulheta	se	a	medida	(busto	–	quadril)	for	≤	1”	(≤	2,54	cm)	
e	a	medida	(quadril	–	busto)	<	3,6”	(9,114	cm)	e	se	(busto	–	cintura)	≥	9”	(≥	22,86	
cm)	ou	(quadril	–	cintura)	≥	10”	(25,4	cm).	

	

Ampulheta	inferior:	

	O	corpo	é	ampulheta	inferior	se	a	medida	(quadril	–	busto	)	≥	3,6”	(9,114	cm)	e	
(quadril	–	busto)	<10”	(25,4	cm)	e	(quadril	–	cintura)	≥	9”	(22,86	cm)	e	(quadril	
alto/cintura)	<	1,193		

Ampulheta	superior:	

	O	corpo	é	ampulheta	superior	se	as	medidas	(busto	-	quadril)	>	1”	(2,54	cm)	e	
(busto	–	quadril)	<10”	(25,4	cm)	e	(busto	-	cintura)	≥	9”	(22,86	cm)	

Oval:	

	O	corpo	oval	tem	como	medidas	de	(quadril	-	busto)	>	2	"	(5,08	cm)	e	de	(quadril	
-	cintura)	≥	7"	(17,78	cm)	e	(quadril	/	cintura	alta)	≥	1,193		

Triângulo:	

	O	formato	triângulo	tem	de	(quadril	-	busto)	≥	3,6	"	(9,144	cm)	e	de	(quadril	-	
cintura)	<9"	(22,86	cm).	

Triângulo	invertido:	

	O	 corpo	 triângulo	 invertido	 tem	de	 (busto	 -	quadril)	≥	3,6	 "	 (9,144	cm)	e	de	
(busto	-	cintura)	<9"	(22,86	cm).	

Retângulo:	

	O	 corpo	 retangular	 tem	de	 (quadril	 -	 busto)	 <3,6	 "	 (9,144	 cm)	 e	 de	 (busto	 -	
quadril)	<3,6"	(9,144	cm)	e	(busto	-	cintura)	<9	"(22,86	cm)	e	(quadril	-	cintura)	
<10"	(25,4	cm)	

	

Resumindo,	 os	 diferentes	 tipos	 de	 corpos	 apresentam	 as	 seguintes	
características:	

		Corpo	‘’Pêra’’-	Ancas	mais	largas	do	que	os	ombros.	

		Corpo	‘’Cone’’-	Ombros	mais	largos	que	a	anca.	

		Corpo	‘’Ampulheta’’-	Ombros	e	anca	com	uma	largura	semelhante.	
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		Corpo	‘’Coluna’’-	Corpos	mais	direitos	e	sem	muitas	curvas.	

		Corpo	‘’Oval’’-	Corpo	que	tem	a	barriga	um	pouco	mais	saliente.	

Mulheres	de	estrutura	pequena:		

			 As	 calças	que	 se	 ajustam	melhor	 a	 este	 corpo	 são	 as	que	possibilitam	
alongar	a	sua	figura,	apesar	de	se	evitar	a	cintura	muito	reduzida,	mas	também	não	
muito	subida,	isto	ajudará	a	tornar	o	seu	tronco	mais	curto.	

		 	É	bom	optar	por	uns	 jeans	mais	simples,	para	quem	a	vê	não	se	focar	
tanto	nas	aplicações,	em	rasgões	ou	outros	pormenores	que	as	calças	possam	ter.	

	

		Mulheres	altas:		

			 Os	melhores	formatos	a	ser	usados	são	as	skinny,	com	corte	a	direito	e	
bocas	 de	 sino.	 Contudo,	 se	 se	 quiser	 contrabalançar	 a	 altura	 das	 pernas	 com	 o	
tamanho	do	tronco,	as	calças	de	cintura	baixa	são	as	que	melhor	vão	assentar.	

	

		Mulheres	mais	gordas:	

			 É	uma	boa	opção	optar	por	uma	ganga	mais	escura	ou	até	mesmo	preta.	
O	 tamanho	dos	bolsos	 também	é	um	apontamento	 importante	a	 ter	em	conta:	o	
ideal	 é	 a	 escolha	 de	 bolsos	médios.	 Isto	 porque	 bolsos	muito	 grandes	 atraem	 a	
atenção	para	os	mesmos.	Os	bolsos	da	parte	da	frente	devem	ser	frontais,	evitando-
se	os	bolsos	laterais.	

		 O	bolso	lateral	tem	tendência	a	abrir	e	isto	fará	com	que	as	suas	ancas	
aumentem	 de	 dimensão.	 Relativamente	 ao	 formato	 das	 calças,	 o	 corte	 mais	
apropriado	a	escolher	é,	sem	dúvida,	o	corte	reto.	O	que	este	corte	tem	de	bom	é	
que	irá	disfarçar	o	tamanho	das	ancas,	tornando-as	mais	proporcionais.	

	

		Mulheres	magras:	

			 As	calças	de	cintura	subida	são,	sem	dúvida,	uma	ótima	opção.	Além	de	
serem	umas	calças	que	estão	muito	na	moda	atualmente,	este	modelo	dá	forma	às	
suas	ancas	e	à	sua	cintura.		

			 Como	se	aconselha	a	dar	volume	às	suas	pernas,	o	bom	é	optar	por	umas	
calças	com	bolsos	de	lado,	tanto	os	bolsos	nas	coxas	como	os	bolsos	adicionais	mais	
perto	da	zona	do	joelho.	

		O	modelo	boyfriend	também	confere	algum	volume,	tal	como	os	jeans	padrão.	
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FORMAS	COPORAIS	FEMININAS	NA	INDÚSTRIA	DA	MODA	

	 Na	 indústria	 da	 moda,	 as	 formas	 do	 corpo	 da	 mulher	 são	 frequentemente	
categorizadas	em	quatro	classes.	

1ª.	Maçã	ou	triângulo	invertido:	

	 Esaa	forma	corporal	descreve	uma	pessoa	com	ombros	e	busto	mais	largos	do	
que	os	quadris.	

2ª.	Banana,	reta	ou	retângulo:	

	 Esta	forma	do	corpo	descreve	uma	pessoa	que,	normalmente,	possui	medidas	
de	cintura	inferiores	a	9	polegadas	a	menos	que	as	medidas	de	quadril	ou	busto.	

3ª.	Pêra,	colher,	sino	ou	triângulo:	

	 Esta	forma	corporal	descreve	uma	pessoa	que	tem	medidas	de	quadril	maiores	
que	as	medidas	de	busto.	

4ª.	Ampulheta,	forma	de	X,	triângulos	opostos	ou	voltados	para	dentro:	

	 Esta	forma	corporal	(normalmente	apresentada	como	o	"ideal")	descreve	uma	
pessoa	com	medidas	de	quadril	e	busto	quase	iguais	em	tamanho,	com	uma	medida	
da	cintura	mais	estreita.	

	

	 Ao	medir,	certifique-se	que	fica	em	pé	com	os	braços	para	o	lado.	Verifique	se	a	
fita	está	bem	ajustada	ao	corpo,	mas	não	muito	apertada,	de	modo	a	comprimir	o	
corpo	(tornando	a	medição	imprecisa).	

Tamanho	do	busto	-	a	circunferência	medida	ao	redor	do	peito	sobre	a	parte	mais	
larga	dos	seios,	enquanto	se	usa	um	sutien	bem	ajustado.	

Tamanho	da	cintura	-	a	menor	circunferência	medida	em	torno	da	cintura	natural,	
logo	acima	do	umbigo.	

Alto	tamanho	do	quadril	-	a	circunferência	do	inchaço	superior	do	quadril	sobre	a	
região	pélvica.	Fica	a	cerca	de	18	cm	abaixo	da	cintura	natural.	

Tamanho	do	quadril	-	a	maior	circunferência	medida	ao	redor	dos	quadris,	na	maior	
parte	das	nádegas.	

	

	

Relação	Cintura	-Quadril:	

	 A	 relação	 cintura-quadril	 é	 definida	 como	 a	 razão	 entre	 a	 circunferência	 da	
cintura	 e	 a	 circunferência	do	quadril.	O	 valor	 é	 calculado	dividindo	 a	medida	da	
cintura	pela	medida	do	quadril.	Uma	pessoa	com	34"	de	cintura	e	40"	de	quadril	
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teria,	 portanto,	 uma	 relação	 cintura-quadril	 de	 34/40,	 ou	 0,85.	Às	 vezes,	 a	
proporção	 cintura-quadril	 é	 usada	 como	 um	 indicador	 de	 certas	 condições	 de	
saúde.	Algumas	pesquisas	mostram	que	pessoas	com	mais	peso	na	cintura,	ou	que	
têm	corpos	em	forma	de	maçã,	correm	maior	risco	do	que	aquelas	com	mais	peso	
nos	 quadris,	 ou	 que	 têm	 corpos	 em	 forma	 de	 pera.	De	 acordo	 com	 o	 Instituto	
Nacional	 de	Diabetes,	Doenças	Digestivas	 e	Renais	 (NIDDK),	mulheres	 com	RCQ	
acima	de	0,8	e	homens	com	RCQ	acima	de	1,0	têm	maiores	riscos	de	saúde	como	
resultado	de	sua	distribuição	de	gordura.	

	 A	RCQ	também	é	usada	como	uma	medida	da	obesidade.	A	Organização	Mundial	
da	Saúde	(OMS)	define	homens	com	RCQ	acima	de	0,90	e	mulheres	com	RCQ	acima	
de	0,85	como	obesos.	Isso	corresponde	a	um	índice	de	massa	corporal	(IMC)	acima	
de	30.	A	obesidade	pode	 ser	um	 indicador	de	várias	 condições	graves	de	 saúde,	
como	hipertensão,	doença	cardíaca	 coronária,	diabetes,	 alguns	 tipos	de	 cancro	e	
muitos	mais.	Verificou-se	que	a	RCQ	é	mais	eficaz	que	a	circunferência	da	cintura	e	
do	que	o	IMC,	para	prever	a	mortalidade	em	pessoas	acima	dos	75	anos	de	idade.	A	
RCQ	também	foi	considerada	a	melhor	prevenção	de	doenças	cardiovasculares	do	
que	essas	duas	medidas.	De	acordo	com	um	estudo	de	Yusuf	S,	se	a	obesidade	fosse	
redefinida	 com	 base	 na	 RCQ	 e	 não	 no	 IMC,	 a	 proporção	 de	 pessoas	 que	 seriam	
categorizadas	como	em	risco	de	ataque	cardíaco	aumentaria	três	vezes.	

	 Verificou-se	que	a	gordura	abdominal	(que	corresponde	a	pessoas	com	corpos	
"em	forma	de	maçã")	resulta	em	maiores	riscos	para	a	saúde	do	que	outras	gorduras	
periféricas.	Uma	RCQ	mais	alta	 indica	mais	gordura	abdominal	e,	quanto	maior	a	
proporção,	 maior	 o	 risco	 de	 possíveis	 complicações	 para	 a	 saúde.	Consulte	 a	
Calculadora	de	gordura	corporal	para	obter	mais	informações	sobre	os	diferentes	
tipos	de	gordura	e	os	riscos	associados	ao	sobrepeso	ou	obesidade.	

	 A	RCQ	também	está	correlacionada	com	a	fertilidade,	com	valores	diferentes,	
sendo	ótimos	para	machos	e	fêmeas.	Verificou-se	que	as	mulheres	com	RCQ	acima	
de	 0,80	 apresentam	 taxas	 de	 gravidez	 significativamente	 mais	 baixas	 do	 que	
aquelas	com	RCQ	entre	0,70	e	0,79.	Estudos	também	mostraram	que	homens	com	
RCQ	de	0,9	 são	mais	 férteis,	 tendem	a	 ser	mais	 saudáveis	 e	 também	 têm	menor	
probabilidade	de	cancro	da	próstata	e	dos	testículos.	

	 Além	 dos	 riscos	 de	 saúde	 associados,	 a	 RCQ	 também	 tem	 sido	 estudada	 em	
relação	à	 capacidade	 cognitiva,	 como	uma	medida	de	 atração	 feminina	 e	 até	 em	
relação	à	composição	alimentar	de	uma	dieta.	
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4.2 Tipos de Cintura 

	

	

Low	 rise	 –	 lower	 on	 the	 waist	 (BAIXO	 CRESCIMENTO	 -	 MAIS	 BAIXO	 NA	
CINTURA):	

	 Os	Jeans	de	cintura	baixa	apresentam	um	cós	que	repousa	sobre	os	quadris.	Eles	
não	estão	em	conformidade	com	a	cintura	natural.	Na	verdade,	eles	são	feitos	para	
ficar	bem	abaixo	da	cintura.	Apresentam	um	aumento	mais	curto	do	que	logo	abaixo	
das	calças	jeans	(jeans	de	cintura	média	ou	alta).	

Just	below	the	waist	(LOGO	ABAIXO	DA	CINTURA):	

Os	 jeans	 são	 projetados	 com	 um	 cós	 que	 fica	 logo	 abaixo	 da	 cintura	
natural.	Estes	jeans	apresentam	um	aumento	mais	longo	do	que	os	jeans	low-rise.	

Mid	rise	–	at	the	waist	(ASCENSÃO	MÉDIA	-	NA	CINTURA):	

	 Os	 jeans	 de	 cintura	média	 apresentam	um	 cós	 que	 fica	 entre	 os	 quadris	 e	 o	
umbigo,	logo	abaixo	da	cintura	natural.	Os	jeans	de	cintura	média	cobrem	mais	a	
parte	inferior	do	estômago	do	que	os	jeans	de	cintura	baixa,	mas	não	tanto	quanto	
a	calça	de	cintura	alta.	

High	rise	(ARRANHA-CÉUS):	

	 Os	 jeans	de	 cintura	alta	apresentam	um	cós	que	 se	encaixa	acima	da	 cintura	
natural.	Geralmente,	o	cós	das	calças	jeans	cobrem	o	umbigo.	

 

4.3 Principais problemas com tamanhos e ajustes no vestuário 
feminino: 

Heterogeneidade	nos	tamanhos:		

	 Existe	um	problema	com	os	tamanhos	maiores.	Uma	mulher	não	provará	um	
tamanho	que	esteja	maior	ao	que	costuma	usar.	Se	uma	mulher	vestir	normalmente	
um	 48	 não	 quererá	 provar	 um	 50,	 apenas	 pela	 perceção	 de	 que	 irá	 levar	 um	
tamanho	superior,	mesmo	que	as	medidas	sejam	as	mesmas.	

Ajuste	do	vestuário:	
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	 A	nível	dos	jovens	ou	de	meia	idade,	não	há	geralmente	muitos	problemas	com	
o	ajuste	de	peças;	os	problemas	mais	comuns	são	os	comprimentos.	No	entanto,	no	
comércio	dirigido	a	senhoras	de	idade	mais	avançada,	são	frequentes	os	problemas	
de	ajustes.	Isso	deve-se,	por	um	lado,	às	mudanças	verificadas	nas	mulheres	cujas	
proporções	variam	muito	e,	por	outro	lado,	à	falta	de	um	maior	escalonamento	no	
molde,	 para	 que	 a	 peça	 se	 ajuste	 à	morfologia	 real	 das	mulheres	 de	 idade	mais	
avançada.		

	 Nos	vestidos,	como	uma	só	peça,	costumam	existir	mais	problemas	de	ajustes,	
por	ser	o	mesmo	tamanho	quer	para	o	busto	quer	para	a	cintura	e,	geralmente,	as	
mulheres	de	maior	idade	têm	formas	mais	desproporcionais	entre	a	parte	superior	
e	inferior	do	corpo,	sendo	necessários	maiores	ajustes	nestas	peças.	

	 As	mulheres	 não	 têm	 problemas	 com	 o	 ajuste	 da	 roupa	 e	 costumam	 aceitar	
bastante	bem	que	a	peça	necessite	de	um	pequeno	ajuste,	para	que	se	sinta	perfeita.	
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4.6 Tabelas de tamanhos 

4.6.1 Marcas Portuguesas  

 

Tiffosi: 

	

Figura 3: Tabela de tamanhos da Tiffosi 

	

	

	

Tamanho	30	

Busto:	82cm	

Cintura:	56	cm		

Anca:	85cm	

Quadril:	87	cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta.	
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Tamanho	32		

Busto:	82cm	

Cintura:	59	cm		

Anca:	88	cm	

Quadril:	90	cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta	e	Colher.	

	

	

	

Tamanho	34	

Busto:	86	cm	

Cintura:	61	cm		

Anca:	90	cm	

Quadril:	92	cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta	e	Colher.	

	

Tamanho	35	

Busto:	86cm	

Cintura:	64	cm		

Anca:	93	cm	

Quadril:	95	cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta	e	Colher.	
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Tamanho	36	

Busto:	86cm	

Cintura:	66	cm		

Anca:	95	cm	

Quadril:	97	cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

Tamanho	37	

Busto:	90	cm	

Cintura:	69	cm		

Anca:	98	cm	

Quadril:	100	cm	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	38	

Busto:	90	cm	

Cintura:	71	cm		

Anca:	100	cm	

Quadril:	102	cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	39	

Busto:	90cm	

Cintura:	74	cm		

Anca:	103	cm	

Quadril:	105	cm	
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	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	40	

Busto:	102	cm	

Cintura:	76	cm		

Anca:	105	cm	

Quadril:	107cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta.	

Tamanho	42		

Busto:	102	cm	

Cintura:	79	cm		

Anca:	108	cm	

Quadril:	110	cm	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta.	

	

Tamanho	44	

Busto:	102	cm	

Cintura:	81	cm		

Anca:	110	cm	

Quadril:	112	cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	46	

Busto:	108	cm	

Cintura:	84	cm		

Anca:	113	cm	

Quadril:	115cm	
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	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta.	

	

Tamanho	48	

Busto:	108	cm	

Cintura:	86	cm		

Anca:	115	cm	

Quadril:	117	cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta.	

	

Depois	 de	 analisados	 todos	 os	 tamanhos	 existentes	 na	 tabela	 da	 Tiffosi,	
chegámos	à	conclusão	que	a	maioria	das	medidas	se	concentra	no	corpo	Ampulheta,	
sendo	uma	correspondente	ao	corpo	Colher.	
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Quebramar: 

	

	

Figura 4: Tabela de tamanhos da Quebramar 

	

	

	

Tamanho	34	

Busto:	86cm	

Cintura:	70	cm		

Anca:	92	cm	

Quadril:	94	cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	
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Tamanho	36	

Busto:	90	cm	

Cintura:	74	cm		

Anca:	96	cm	

Quadril:	98	cm	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

Tamanho	38	

Busto:	94	cm	

Cintura:	78	cm		

Anca:	100	cm	

Quadril:	102	cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

Tamanho	40	

Busto:	98	cm	

Cintura:	82	cm		

Anca:	104	cm	

Quadril:	106	cm	

	

	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

Tamanho	42	

Busto:	102	cm	

Cintura:	86	cm		

Anca:	108	cm	

Quadril:	110	cm	
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	Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo	e	colher.	

	

Concluindo,	todos	os	tamanhos	existentes	na	tabela	da	Quebramar	indicam	
que	a	maioria	das	medidas	se	concentra	no	corpo	Retângulo	e	Colher.	

	

	

	

	

Decenio: 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 5: Tabela de tamanhos da Decenio 

 

	

	

Tamanho	34	

Busto:	88	cm	

Cintura:	68	cm	

Anca:	92	cm	

Quadril:	94	cm	
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Tamanho	36	

Busto:	92	cm	

Cintura:	72	cm	

Anca:	96	cm	

Quadril:	98	cm	

	

Tamanho	38		

Busto:	96	cm	

Cintura:	76	cm	

Anca:	100	cm	

Quadril:	102	cm	

	

Tamanho	40	

Busto:	100	cm	

Cintura:	80	cm	

Anca:	104	cm	

Quadril:	106	cm	

	

Tamanho	42	

Busto:	104	cm	

Cintura:	84	cm	

Anca:	108	cm	

Quadril:	110	cm	

	

Tamanho	44	

Busto:	108	cm	

Cintura:	88	cm	

Anca:	112	cm	

Quadril:	114	cm	

	



Coleção de calças Perfect Fit – Teti Jeans “Um jogo de cintura” 

	

53 

Tamanho	46	

Busto:	112	cm	

Cintura:	92	cm	

Anca:	116	cm	

Quadril:	118	cm	

	

Pode	concluir-se	que	as	tabelas	da	Decenio	se	baseiam	nos	corpos	Triângulo	
e	Triângulo	invertido.	

 

 

Lanidor: 

Figura 6: Tabela de tamanhos da Lanidor 

	

Tamanho	34	

Busto:	86	cm	

Cintura:	70	cm	

Anca:	92	cm	

Quadril:	94	cm	
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Tamanho	36	

Busto:	90	cm	

Cintura:	74	cm	

Anca:	96	cm	

Quadril:	98	cm	

	

Tamanho	38		

Busto:	94	cm	

Cintura:	78	cm	

Anca:	100	cm	

Quadril:	102	cm	

	

Tamanho	40	

Busto:	98	cm	

Cintura:	82	cm	

Anca:	104	cm	

Quadril:	106	cm	

	

Tamanho	42	

Busto:	102	cm	

Cintura:	86	cm	

Anca:	108	cm	

Quadril:	110	cm	

	

De	acordo	com	os	dados	apresentados,	os	tamanhos	da	Lanidor	baseiam-se	
nos	corpos	triângulo	e	Retângulo.	
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4.6.2 Países Nórdicos 

	

H&M: Vasteras, Suécia 

	

Figura 7: Tabela de tamanhos da H & M 

	

	

	

Tamanho	36	

Cintura:	68	cm	

Anca:	92	cm	

Busto:	84	cm	

Quadril:	94	cm	

	

Tamanho	38	

Cintura:	96	cm	

Anca:	96	cm	

Busto:	88	cm	

Quadril:	98	cm	
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Tamanho	40	

Cintura:	76	cm	

Anca:	99	cm	

Busto:	92	cm	

Quadril:	101	cm	

	

Tamanho	42	

Cintura:	80	cm	

Anca:	102	cm	

Busto:	96	cm	

Quadril:	104	cm	

	

Tamanho	44	

Cintura:	85	cm	

Anca:	105	cm	

Busto:	100	cm	

Quadril:	107	cm	

	

Tamanho	46	

Cintura:	90	cm	

Anca:	108	cm	

Busto:	104	cm	

Quadril:	110	cm	

	

As	 tabelas	 de	 tamanhos	 utilizados	 pela	 H&M	 baseiam-se	 nos	 corpos	
Triângulo	e	Retângulo.	
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Arket: Estocolmo 

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 8: Tabela de tamanhos da Arket 

	

	

Tamanho	32	

Busto:	76	cm	

Cintura:	60	cm		

Anca:	82	cm	

Quadril:	84	cm	

Perna	Interna:	76cm		

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	Colher	e	Retângulo.	

	

Tamanho	34	

Busto:	80	cm	

Cintura:	64	cm		

Anca:	88	cm	

Quadril:	77	cm	

Perna	interna:	77	cm		
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	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	36	

Busto:	84	cm	

Cintura:	68	cm		

Anca:	90	cm	

Quadril:		92	cm	

Perna	Interna:	78	cm		

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

	

Tamanho	38:		

	

Busto:	88cm	

Cintura:	72	cm		

Anca:	94	cm	

Quadril:	96	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

Tamanho	40	

Busto:	92cm	

Cintura:	76	cm		

Anca:	98	cm	

Quadril:	100	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	
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Tamanho	42	

Busto:	96	cm	

Cintura:	80	cm		

Anca:	102	cm	

Quadril:	104	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

	 Após	a	análise	de	todos	os	tamanhos	existentes	na	tabela	da	Arket,	chegámos	à	
conclusão	que	a	maioria	das	medidas	se	concentra	no	corpo	Retângulo	e	Colher.	

	

	

	

Nelly: Suécia 

	

	
Figura 9: Tabela de tamanhos da Nelly 

	

Tamanho	32	

Busto:	75	cm	

Cintura:	59	cm		

Anca:	85	cm	

Quadril:	87	cm	
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	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	34	

Busto:	79	cm	

Cintura:	63	cm		

Anca:	89	cm	

Quadril:	91	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

Tamanho	36	

Busto:	83	cm	

Cintura:	67	cm		

Anca:	93	cm	

Quadril:		95	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	38	

Busto:	89cm	

Cintura:	73	cm		

Anca:	99	cm	

Quadril:	101	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	40	

Busto:	95cm	

Cintura:	79	cm		

Anca:	105	cm	
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Quadril:	107	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	42	

Busto:	101	cm	

Cintura:	85	cm		

Anca:	111	cm	

Quadril:	112	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	44	

Busto:	109	cm	

Cintura:	93	cm		

Anca:	119	cm	

Quadril:	121	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

	 Depois	 de	 analisados	 todos	 os	 tamanhos	 existentes	 na	 tabela	 da	 Nelly,	
concluimos	que	a	maioria	das	medidas	se	concentra	no	corpo	Colher.	
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Vero Moda: Dinamarca  

	

	

Figura 10: Tabela de tamanhos da Vero Moda 

	

Tamanho	34	

Busto:	85	cm	

Cintura:	65cm		

Anca:	89	cm	

Quadril:	91	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta	e	Colher.	

	

	

Tamanho	36	

Busto:	88	cm	

Cintura:	68	cm		

Anca:	92	cm	

Quadril:		94	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta	e	Colher.	
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Tamanho	38	

Busto:	92	cm	

Cintura:	75	cm		

Anca:	96	cm	

Quadril:	98	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

	

Tamanho	40	

Busto:	96	cm	

Cintura:	76	cm		

Anca:	100	cm	

Quadril:	102	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta	e	Colher.	

	

Tamanho	42	

Busto:	101	cm	

Cintura:	81	cm		

Anca:	105	cm	

Quadril:	107	cm	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta	e	Colher.	

	

Tamanho	44	

Busto:	106	cm	

Cintura:	86	cm		

Anca:	110	cm	

Quadril:	112	cm	
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	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta	e	Colher.	

	

Em	conclusão,	todos	os	tamanhos	existentes	na	tabela	da	Vero	Moda	indicam	
que	a	maioria	das	medidas	se	concentra	no	corpo	Ampulheta	e	Colher.	

 

 

Gina Tricot: Suécia  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 11: Tabela de tamanhos da Gina Tricot 

	

	

	

Tamanho	32	

Busto:	80	cm	

Cintura:	62cm		

Anca:	85	cm	

Quadril:	87	cm	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	
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Tamanho	34	

Busto:	84	cm	

Cintura:	66	cm		

Anca:	89	cm	

Quadril:		91	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

Tamanho	36	

Busto:	88	cm	

Cintura:	70	cm		

Anca:	93	cm	

Quadril:	95	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

Tamanho	38	

Busto:	92	cm	

Cintura:	74	cm		

Anca:	97	cm	

Quadril:	99	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

Tamanho	40	

Busto:	96	cm	

Cintura:	78	cm		

Anca:	101	cm	

Quadril:	103	cm	
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	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

Tamanho	42	

Busto:	100	cm	

Cintura:	82	cm		

Anca:	105	cm	

Quadril:	107	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

Tamanho	44	

Busto:	104	cm	

Cintura:	86	cm		

Anca:	109	cm	

Quadril:	111	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

Tamanho	46	

Busto:	108	cm	

Cintura:	90	cm		

Anca:	112	cm	

Quadril:	114	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher	e	Retângulo.	

	

Depois	de	 analisados	 todos	os	 tamanhos	 existentes	na	 tabela	da	Gina	Tricot,	
chegamos	a	conclusão	que	a	maioria	das	medidas	se	concentra	no	corpo	Retângulo	e	
Colher.	
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4.6.3 Marcas dos Países Baixos 

 

 

C&A: Sneek, Holanda 

	

Figura 12: Tabela de tamanhos da C & A 

	

Tamanho	36	

Busto:	86	cm	

Cintura:	70	cm	

Anca:	92	cm	

Quadril:	94	cm	

	

Tamanho	38	

Busto:	90	cm	

Cintura:	74	cm	

Anca:	96	cm	

Quadril:	98	cm	

	

Tamanho	40	

Busto:	95	cm	

Cintura:	79	cm	

Anca:	101	cm	

Quadril:	103	cm	
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Tamanho	42	

Busto:	100	cm	

Cintura:	84	cm	

Anca:	106	cm	

Quadril:	108	cm	

	

Tamanho	44	

Busto:	105	cm	

Cintura:	89	cm	

Anca:	111	cm	

Quadril:	113	cm	

	

Tamanho	46	

Busto:	110	cm	

Cintura:	94	cm	

Anca:	116	cm	

Quadril:	118	cm	

	

Tirando	as	conclusões	depois	da	análise	dos	dados,	podemos	afirmar	que	as	
tabelas	da	C&A	se	baseiam	nos	corpos	Triângulo	e	Retângulo.	
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4.6.4 Marcas dos Estados Unidos  

 

Tommy Hilfinger: Nova Iorque 

	

Figura 13: Tabela de tamanhos da Tommy Hilfiger 

	

Tamanho	32	

Busto:	77cm/80cm	

Cintura:	60cm/62cm	

Anca:	87,6cm	

Quadril:	86cm/88cm	

	

Tamanho	34	

Busto:	81cm/84cm	

Cintura:	63cm/66cm	

Anca:	90,2	cm	

Quadril:	89cm/92cm	

	

Tamanho	36	

Busto:	85cm/88cm	

Cintura:	60cm/62cm	

Anca:	87,6cm	

Quadril:	86cm/88cm	
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Tamanho	38	

Busto:	89cm/92cm	

Cintura:	71cm/74cm	

Anca:	95,3cm	

Quadril:	97cm/100cm	

	

	

Tamanho	40	

Busto:	93cm/97cm	

Cintura:	75cm/78cm	

Anca:	97,8cm	

Quadril:	101cm/104cm	

	

Tamanho	42	

Busto:	98cm/102cm	

Cintura:	79cm/82cm	

Anca:	100,3cm	

Quadril:	105cm/108cm	

	

Tamanho	44	

Busto:	102cm/106cm	

Cintura:	83cm/87cm	

Anca:	102,9cm	

Quadril:	109cm/112cm	

	

Concluindo,	as	tabelas	da	Tommy	Hilfinger	baseiam-se	nos	corpos	Triângulo	
e	Triângulo	invertido.	
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Levi’s: São Francisco, Califórnia 

	

	

Figura 14: Tabela de tamanhos da Levi’s 

	

Tamanho	30	

Busto:	79cm	

Cintura:	62	cm		

Anca:	82cm	

Quadril:	84	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	32	

Busto:	84cm	

Cintura:	66	cm		

Anca:	87cm	

Quadril:	89	cm	
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	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

	

Tamanho	34	

Busto:	89cm	

Cintura:	69	cm		

Anca:	90	cm	

Quadril:	92	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	36	

Busto:	92cm	

Cintura:	74	cm		

Anca:	98	cm	

Quadril:	97	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	38	

Busto:	89cm	

Cintura:	74	cm		

Anca:	95	cm	

Quadril:	97	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo	e	Colher.	
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Tamanho	40	

Busto:	94cm	

Cintura:	77	cm		

Anca:	97	cm	

Quadril:	99	cm	

	 	

Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo	e	Colher.	

	

Tamanho	42	

Busto:	100cm	

Cintura:	83	cm		

Anca:	103	cm	

Quadril:	105	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	44	

Busto:	108cm	

Cintura:	87	cm		

Anca:	107	cm	

Quadril:	109	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	48	

Busto:	115cm	

Cintura:	90cm		

Anca:	111	cm	

Quadril:	113cm	
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	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta.	

	

Tamanho	50	

Busto:	115cm	

Cintura:	96	cm		

Anca:	116	cm	

Quadril:	118	cm	

	 	

Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Depois	 de	 analisados	 todos	 os	 tamanhos	 existentes	 na	 tabela	 da	 Levi’s,	
chegámos	à	conclusão	que	a	maioria	das	medidas	se	concentra	no	corpo	Retângulo,	
sendo	uma	correspondente	ao	Ampulheta	e	outro	ao	Colher.	
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4.6.5 Marcas de Espanha: 

 

Bershka: 

Figura 15: Tabela de tamanhos da Bershka 

	

Tamanho	34	

Busto:	78	cm	

Cintura:	56	cm	

Anca:	84	cm	

Quadril:	86	cm	

	

	

Tamanho	36	

Busto:	82	cm	

Cintura:	60	cm	

Anca:	88	cm	

Quadril:	90	cm	
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Tamanho	38	

Busto:	88	cm	

Cintura:		66	cm	

Anca:	94	cm	

Quadril:	96	cm	

	

Tamanho	40	

Busto:	92	cm	

Cintura:	70	cm	

Anca:	98	cm	

Quadril:	100	cm	

	

Tamanho	42	

Busto:	97	cm	

Cintura:	75	cm	

Anca:	103	cm	

Quadril:	105	cm	

	

Tamanho	44	

Busto:	102	cm	

Cintura:	80	cm	

Anca:	108	cm	

Quadril:	110	cm	

	

As	 tabelas	 dos	 tamanhos	 utilizadas	 pela	 Bershka	 baseiam-se	 nos	 corpos	
Triângulo	e	Triângulo	invertido.	
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Bimba Y Lola: 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 16: Tabela de tamanhos da Bimba Y Lola 

	

Tamanho	36	

Busto:	84	cm	

Cintura:	66	cm	

Anca:	92	cm	

Quadril:	92	cm	

	

Tamanho	38	

Busto:	88	cm	

Cintura:	70	cm	

Anca:	96	cm	

Quadril:	98	cm	
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Tamanho	40	

Busto:	92	cm	

Cintura:	74	cm	

Anca:	100	cm	

Quadril:	102	cm	

	

	

Tamanho	42	

Busto:	96	cm	

Cintura:	78	cm	

Anca:	104	cm	

Quadril:	106	cm	

	

Tamanho	44	

Busto:	100	cm	

Cintura:	82	cm	

Anca:	108	cm	

Quadril:	110	cm	

	

Segundo	 os	 tamanhos	 das	 tabelas	 da	 Bimba	 Y	 Lola,	 pode	 concluir-se	 que	
estes	se	baseiam	no	corpo	Triângulo.	
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4.6.6 Marcas asiáticas:  

 

Uniqlo: Japão 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Figura 17: Tabelas de tamanhos da Uniglo 

	

	



Ana Cristina Teixeira Baptista  

Maria Teresa da Fonseca Oliveira Peças Pereira 

80 

Tamanho	30	

Busto:	79cm	

Cintura:	56-58,5	cm		

Anca:	74	cm	

Quadril:	83-87	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta.	

	

Tamanho	32	

Busto:	84cm	

Cintura:	60,5-63,5	cm		

Anca:	78	cm	

Quadril:	87-91	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta.	

	

Tamanho	34	

Busto:	89cm	

Cintura:	66,5-68,5	cm		

Anca:	82	cm	

Quadril:	91-96	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	36	

Busto:	92cm	

Cintura:	71-73,5	cm		

Anca:	88	cm	

Quadril:	96-102	cm	
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	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	38	

Busto:	89cm	

Cintura:	76	cm		

Anca:	94	cm	

Quadril:	102-108	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	40	

Busto:	94cm	

Cintura:	81	cm		

Anca:	100	cm	

Quadril:	108-114	cm	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	42	

Busto:	100cm	

Cintura:	86	cm		

Anca:	106	cm	

Quadril:	114-120	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Após	analisarmos	todos	os	tamanhos	existentes	na	tabela	da	Uniqlo,	chegámos	
à	conclusão	que	a	maioria	das	medidas	se	concentra	no	corpo	Colher,	sendo	que	duas	
delas	são	Retângulo	e	outras	duas	Ampulheta.	
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4.6.7 Marcas brasileiras: 

 

Bonprix 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 18: Tabela de tamanhos da Bonprix 

Tamanho	38	

Busto:	83cm	

Cintura:	67	cm		

Anca:	91	cm	

Quadril:	93	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	40	

Busto:	90	cm	

Cintura:	74	cm		

Anca:	98	cm	

Quadril:	100	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	



Coleção de calças Perfect Fit – Teti Jeans “Um jogo de cintura” 

	

83 

Tamanho	42	

Busto:	91	cm	

Cintura:	75	cm		

Anca:	99	cm	

Quadril:	101	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	44	

Busto:	98	cm	

Cintura:	82	cm		

Anca:	106	cm	

Quadril:	108	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	46	

Busto:	99	cm	

Cintura:	83	cm		

Anca:	107	cm	

Quadril:	109	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	48	

Busto:	106cm	

Cintura:	90	cm		

Anca:	114	cm	

Quadril:	116	cm	
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	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	50	

Busto:	107	cm	

Cintura:	91	cm		

Anca:	115	cm	

Quadril:	117	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	52	

Busto:	114	cm	

Cintura:	98	cm		

Anca:	122	cm	

Quadril:	124	cm	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	54	

Busto:	115cm	

Cintura:	99	cm		

Anca:	123	cm	

Quadril:	125	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	
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Tamanho	56	

Busto:	122	cm	

Cintura:	106	cm		

Anca:	130	cm	

Quadril:	132	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	58	

Busto:	123	cm	

Cintura:	107	cm		

Anca:	131	cm	

Quadril:	133	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Tamanho	60	

Busto:	130	cm	

Cintura:	114	cm		

Anca:	138	cm	

Quadril:	140		cm	

	 	

Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Colher.	

	

Depois	 de	 analisarmos	 todos	 os	 tamanhos	 existentes	 na	 tabela	 da	 Bonprix,	
chegámos	à	conclusão	que	a	maioria	das	medidas	se	concentra	no	corpo	Colher.	
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Damyller:  

	

Figura 19: Tabela de tamanhos da Damyller 

Tamanho	34	

Busto:	79	cm	

Cintura:	60	cm		

Anca:	75	cm	

Quadril:	77	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	36	

Busto:	83-89	cm	

Cintura:	64	cm		

Anca:	79	cm	

Quadril:	81	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

Tamanho	38	

Busto:	89	cm	

Cintura:	68	cm		

Anca:	82	cm	

Quadril:	84	cm	
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	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	40	

Busto:	95cm	

Cintura:	71	cm		

Anca:	86	cm	

Quadril:	88	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta	Superior.	

	

Tamanho	42	

Busto:	95	cm	

Cintura:	74	cm		

Anca:	88	cm	

Quadril:	90	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	44	

Busto:	95cm	

Cintura:	78	cm		

Anca:	92	cm	

Quadril:	94	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	
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Tamanho	46	

Busto:	101-109	cm	

Cintura:	83	cm		

Anca:	96	cm	

Quadril:	98	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Retângulo.	

	

Tamanho	48	

Busto:	101-109	cm	

Cintura:	86	cm		

Anca:	100	cm	

Quadril:	102	cm	

	

	 Utilizando	a	calculadora	de	tamanhos	para	calcular	os	tipos	de	corpos,	o	tipo	de	
corpo	obtido	neste	tamanho	e	com	estas	medidas	é	o	corpo	Ampulheta	Superior.	

	

Em	 conclusão,	 podemos	 afirmar	 que	 os	 tamanhos	 existentes	 na	 tabela	 da	
Damyller	se	concentram	no	corpo	Retângulo	e	alguns	em	Ampulheta	Superior.	
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4.6.8 Londres, Reino Unido 

	

  

 

	

	

	

	

	

	

	

Figura 20: Tabelas da Pepe Jeans 

	

	

	

Tamanho	34	

Busto:	78	cm	

Cintura:	60	cm	

Anca:	82	cm	

Quadril:	84	cm	

	

Tamanho	36	

Busto:	82	cm	

Cintura:	64	cm	

Anca:	87	cm	

Quadril:	89	cm	

	

Tamanho	38	

Busto:	86	cm	

Cintura:	68	cm	

Anca:	92	cm	

Quadril:	94	cm	
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Tamanho	40	

Busto:	90	cm	

Cintura:	72	cm	

Anca:	97	cm	

Quadril:	99	cm	

	

	

Tamanho	42	

Busto:	94	cm	

Cintura:	77	cm	

Anca:	102	cm	

Quadril:	104	cm	

	

Tamanho	44	

Busto:	98	cm	

Cintura:	82	cm	

Anca:	107	cm	

Quadril:	109	cm	

	

Segundo	os	tamanhos	das	tabelas	da	Pepe	Jeans,	os	dados	baseiam-se	nos	
corpos	Triangulo,	Retângulo	e	Triângulo	invertido.	

	

Após	 o	 estudo	 das	 várias	 tabelas	 em	 cima	 representadas,	 chegamos	 à	
conclusão	 dos	 corpos	 que	 menos	 se	 vê	 no	 mercado	 e	 que	 mais	 precisam	 de	
intervenção.	Em	poucas	lojas	vimos	os	tamanhos	plus	size,	em	geral	os	tamanhos	
iam	no	máximo	até	ao	44,	na	C&A	foi	onde	conseguimos	encontrar	estes	tamanhos	
maiores,	fora	isso	só	nas	marcas	Brasileiras,	sendo	que	uma	é	toda	destinada	ao	plus	
size.		

O	corpo	triangulo	é	mais	referido	nos	países	nórdicos	e	em	Portugal,	sendo	
que	as	de	Portugal	quase	todas	as	mencionadas	correspondem	ao	corpo	triângulo.	

O	 corpo	 referente	 ao	 perna	 longa,	 podemos	 encontrar	 menos	 oferta	 nas	
marcas	de	Espanha	e	brasil.	
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4.7 Regras de graduação 
  

 		Os	 valores	 usados	 nas	 tabelas	 e	 nas	 fábricas,	 assim	 como	 os	 utilizados	 por	
designers,	 são	 valores	 já	 previamente	 definidos,	 de	 modo	 que	 seja	 mais	 fácil	
aquando	 da	 confeção	 das	 peças.	 Para	 ajudar	 nesta	 parte,	 existem	 as	 regras	 de	
graduação.	

	

Graduação	pela	escala	numérica	e	Graduação	P/M/G:	

	 Na	graduação	numérica,	graduamos	na	escala	da	tabela:	36,	38,	40,	42…	52,	54,	
56,	etc.	Na	graduação	P/M/G	é	dado	um	número	e	meio	de	folga	entre	cada	peça	e	
outra.	Esta	graduação	é	principalmente	usada	no	Brasil.	Por	exemplo,	estas	são	as	
graduações:	

PP	corresponde	à	numeração	34/36	

P	corresponde	à	numeração	38	

M	corresponde	à	numeração	40/42	

G	corresponde	à	numeração	44	

GG	corresponde	à	numeração	46/48.	

Pode	afirmar-se	que	uma	peça	confecionada	num	manequim	pequeno	pode	
ser	graduada	até,	no	máximo,	ao	tamanho	48.	

As	numerações	Plus	Size	têm	as	seguintes	denominações:	

P	corresponde	à	numeração	48	
	
M	corresponde	às	numerações	50/52	

G	corresponde	à	numeração	54	

GG	corresponde	às	numerações	56/58	

XGG	corresponde	à	numeração	60	

XGGG	corresponde	à	numeração	62/64	



Ana Cristina Teixeira Baptista  

Maria Teresa da Fonseca Oliveira Peças Pereira 

92 

 

4.8 Erros na graduação dos moldes: 

	

	Normalmente,	os	erros	mais	encontrados	na	graduação	são	principalmente	na	
modelagem	das	calças.	Geralmente,	quem	faz	a	modelagem	erra	na	graduação	do	
gancho	 e	 também	 este	 é	 um	 segmento	 de	 roupas	 onde	muitas	 fábricas	 até	 hoje	
graduam	do	manequim	36	ao	52.		

	Como	 dá	 para	 perceber	 ao	 longo	 desta	 pesquisa,	 quando	 criamos	 uma	 peça	
temos	de	 ter	 em	conta	 as	 várias	medidas	que	o	 corpo	 tem	e	 como	é	que	a	peça	
necessita	 de	 assentar.	 Este	 defeito	 nas	 calças	 é	 algo	 recorrente.	 Apesar	 de,	
geralmente,	o	erro	estar	no	molde	inicial	ou	na	forma	de	graduar	tamanhos	grandes,	
partindo	de	manequins	pequenos.	

	

Para	que	um	molde	chegue	ao	ponto	de	ser	graduado,	é	necessário	seguir	os	
seguintes	passos:	

1-	Desenhar	o	modelo;	
	 2-	Realizar	a	modelagem	do	modelo	em	questão;	
	 3-	Executar	um	protótipo	antes	da	peça	final;	
	 4-	Provar	num	manequim	vivo(pessoa)	que	tenha	o	corpo	compatível	com	a	
numeração	na	qual	a	peça	piloto	foi	feita	e	marcar	os	ajustes.	

	É	quase	essencial	que	toda	a	modelagem	tenha	provas	e	sejam	feitos	ajustes.	É	
raro	 vermos	 alguma	 peça	 que	 tenha	 sido	 confecionada	 sem	 moldes	 e	 que	 o	
resultado	tenha	sido	perfeito,	a	menos	que	já	tenha	sido	feita	uma	base	e	provada	
num	modelo.	Fora	isso,	é	muito	difícil	que	o	molde	se	adapte.	

		 A	modelagem	industrial	é	feita	com	base	na	tabela	de	medidas	e	a	prova	
é	feita	num	manequim	vivo.	Para	isso,	é	necessário	que	as	medidas	sejam	parecidas	
com	as	medidas	que	 foram	usadas	ao	criar	o	molde.	Existem	várias	maneiras	de	
executar	os	moldes,	sendo	possível	retirar	as	medidas	ao	manequim	que	vai	servir	
para	a	prova	da	peça,	mas	depois	temos	de	encontrar	na	tabela	o	tamanho	com	os	
valores	semelhantes	ou	mesmo	idênticos.	Muitas	das	vezes	acontece	numa	marca	
própria	ou	mesmo	numa	empresa	onde	alguém	que	está	a	realizar	uma	peça,	com	
base	nas	medidas	do	manequim,	sendo	este	correspondente	a	um	38.	No	entanto,	
não	é	se	estabelece	na	tabela	se	as	medidas	correspondem	ou	não.	Pode	acontecer	
que	a	pessoa	em	questão	viste	outro	número,	ou	acima	ou	abaixo,	ou	seja,	mesmo	
que	as	medidas	sejam	tiradas	diretamente	do	manequim	em	questão,	é	necessário	
conferir	na	tabela	se	o	tamanho	realmente	corresponde	aos	existentes	ou	não,	pois	
deste	modo	estão	a	vender	um	produto	errado.		 Cabe	a	cada	modelista	adequar	
a	sua	modelagem	à	fábrica,	para	a	qual	vai	executar	a	modelagem.		
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5	 –	 Depois	 de	 executado	 o	 protótipo	 e	 realizadas	 as	 respetivas	 provas	 no	
manequim,	a	peça	volta	para	onde	estava	e	o	processo	continua.	A	peça	é	ajustada	
na	modelagem	e	tudo	o	que	foi	marcado	na	prova.	Tudo	o	que	tem	de	ser	melhorado	
é	feito	nesta	parte.	

6	–	Se	os	ajustes	forem	poucos,	pode	seguir-se	em	frente	e	graduar	neste	ponto.	
Se	existirem	muitos	ajustes,	o	protótipo	da	peça	tem	de	ser	feito	todo	de	novo.	A	
segunda	 prova	 é	 feita	 e	 só	 depois	 de	 ter	 a	 certeza	 que	 o	 molde	 está	 ao	 nível	
pretendido,	se	passa	à	construção	dos	moldes.		

	Eventualmente,	em	algumas	peças	mais	complicadas,	pode	ser	necessário	fazer	
um	terceiro	protótipo.	 Este	 é	 um	 caso	 que	 raramente	 acontece,	 mas	 é	 possível	
acontecer.	

 

 

4.9 Preço Das Peças 

 O	preço	das	nossas	calças	será	definido	pelo	modelo	escolhido	e	pelas	gangas	
usadas	em	cada	peça.	O	preço	base	das	nossas	calças	rondará	os	40€,	tendo	em	
conta	que	estas	terão	sempre	as	misturas	das	gangas,	pois	esta	consta	como	a	
nossa	filosofia	da	marca.	
	 Dependendo	das	nossas	coleções	os	preços	das	peças	podem	variar	entre	os	
40€	e	os	60€.	Apesar	de	ser	uma	peça	de	maior	qualidade,	original	e	acima	de	
tudo	que	irá	de	encontro	às	necessidades,	não	iremos	ter	preços	muito	elevados	
pois	se	queremos	ajudar	as	mulheres,	temos	de	ser	acessíveis	também	no	preço	
que	iremos	comercializar.	
	 Os	preços	irão	estar	sempre	presentes	no	site	consoante	as	peças	e	nas	nossas	
lojas	também.	As	nossas	calças	serão	criadas	com	base	na	junção	das	várias	
tabelas	encontradas	dos	vários	países,	sempre	se	adaptando	aos	corpos	de	cada	
um	dos	nossos	consumidores,	ou	seja,	como	nos	estamos	a	basear	em	problemas	
reais	das	mulheres	portuguesas	o	que	pretendemos	é	trazer	as	medidas	que	não	
estão	presentes	no	país	para	assim	se	adaptarem	ao	público	pretendido.	
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5. Social e Ambiental 

5.1 Processo de elaboração das calças de ganga 

			 A	 maquinaria	 da	 indústria	 têxtil	 transforma	 o	 algodão	 em	 fios,	
posteriormente	estes	fios	são	tingidos	em	azul,	com	um	corante	conhecido	como	
índigo.		

			 Na	 fase	 seguinte,	 são	 colocados	 esses	 fios	 para	 se	 tornarem	 mais	
resistentes.	Na	hora	da	costura,	os	fios	azulados	são	cruzados	com	outros	brancos	
e,	desta	maneira,	chega-se	ao	tecido	que	nós	conhecemos	como	denim.	

			 Vários	 tratamentos	 são	 aplicados	 a	 esses	 fios	 mistos:	 máquinas	 que	
limpam	o	tecido	e	o	tornam	mais	flexível.	A	isto	chama-se	processo	de	estiramento.	

			 Todos	estes	passos	transformam	o	algodão	definitivamente	num	tecido	
mais	novo:	o	denim.	

 

5.2 Propriedades dos jeans 

	

		 No	início,	a	sua	composição	era	somente	o	algodão,	mas	com	o	passar	do	
tempo	este	material	teve	a	sua	evolução	e	a	este	foi	adicionado	o	elastano,	com	o	
fim	 de	 obter	 uma	melhor	 queda	 e	 conforto.	 Depois,	 foi	 incluído	 o	 poliéster	 e	 o	
elastano.	 Com	essas	 junções,	 os	 jeans	 tornaram-se	mais	 brilhantes	 por	 conta	 do	
poliéster	e	com	um	cair	melhor	devido	ao	elastano.		

		 Feito	de	tecido	robusto	e	durável,	sem	necessitar	de	grandes	cuidados	no	
seu	uso,	 começou	por	ser	utilizado	essencialmente	em	roupas	para	 trabalhos	no	
campo	e	pelos	marinheiros	italianos	que	trabalhavam	no	porto	de	Génova.	

	

5.3 Glossário das Calças de ganga:	

	 	

Lavagens:	

		 Índigo-	Lavagem	mais	tradicional,	nas	conhecidas	calças	de	ganga	azuis.	
Lavagem	 padrão	 e	 a	 mais	 clássica	 do	 denim,	 o	 nome	 vem	 da	 planta	 indigófera	
tinctoria,	de	onde	retiravam	a	sua	cor,	processo	que	hoje	é	feito	de	forma	artificial.	

		 Delavé-	Lavagem	um	pouco	mais	clara	e	artificialmente	desbotada,	sendo	
o	seu	nome	de	origem	francesa.	
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		 Used-	Lavagem	que	aparenta	que	a	peça	já	foi	usada	por	muito	tempo.	
Este	efeito	é	conseguido	artificialmente	e	deixa	os	jeans	com	aspeto	de	desgastado	
natural.	

		 Destroyed-	 Versão	mais	 desgastada	 das	 calças	 de	 ganga	 used,	 onde	 a	
intenção	é	ter	sinais	de	destruição.	Por	isso,	através	de	processos	artificiais,	ganham	
buracos,	rasgos	e	tonalidades	mais	desgastadas.	

		 Dip-dye-	 Calças	 de	 ganga	 com	 o	 efeito	 degradê	 na	 sua	 tonalidade,	
normalmente,	desbotando	ou	mudando	o	tom	da	lavagem,	conforme	se	aproxima	
da	barra	das	calças.	

		 Acid	Wash-	Lavagem	feita	com	ácidos	que	mancham	as	calças	de	ganga.	
O	efeito	que	cria	nestas	calças	é	muito	semelhante	ao	mármore.	

 

 

5.4 Etapas da Cadeia Produtiva das calças de ganga: 

 

		 	As	 etapas	 da	 cadeia	 produtiva	 integram	 três	 setores	 principais	 da	
economia:	o	setor	primário,	o	setor	secundário	e	o	setor	terciário.	

		 O	primeiro	passo	é	plantar	o	algodão	que	é	a	matéria-prima	necessária	
para	a	produção	dos	 jeans	na	 fábrica.	É	na	 indústria	 têxtil	que	o	algodão	sofrerá	
mudanças,	dando	origem	a	fios	e	tecidos	que	poderão	ser	tingidos.	

No	desenrolar	da	cadeia	produtiva,	as	matérias-primas	das	calças	de	ganga	
podem	 ser	 facilmente	 representadas	 através	 dos	 seguintes	 elementos,	 dispostos	
pela	seguinte	ordem:		

1- Criação	
						2-	Modelagem;	

						3-	Especificações;	

						4-	Encaixe;	

						5-	Corte;	

						6-	Montagem;	

						7-	Acabamento;	

						8-	Comercialização.	
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Esta	também	pode	ser	outra	forma	de	se	representar	a	cadeia	de	produção:		

					1-	Fornecimento	da	matéria-prima;	

					2-	Contratos;	

					3-	Fabricação;	

					4-	Produto	Fabricado;	

					5-	Inventário;	

					6-	Distribuição;	

					7-	Logística;	

					8-	Venda	em	Retalho;	

					9-	Cliente.	

	

			 As	matérias-primas	envolvidas	na	confeção	das	calças	de	ganga	variam	
conforme	 o	 componente.	 Por	 exemplo,	 na	 produção	 do	 tecido	 são	 utilizadas	 as	
seguintes	matérias-primas:	algodão,	poliéster	e	elastano.		

			 Para	a	manufatura	do	fecho	são	usados	alumínio	e	níquel.	E	para	o	botão	
usam-se	a	liga	de	zinco,	bronze	e	plástico.	

	

 5.5 Lavagens e desgastes: 

		

		 Existem	 várias	 lavagens	 usadas	 nos	 jeans,	 a	 mais	 clássica	 e	 a	 mais	
utilizada	 é	 a	 de	 pedras	 vulcânicas,	 dando	 assim	 o	 ar	 de	 desgaste	 às	 calças.	 As	
lavagens	são	usadas	para	conseguirmos	obter	vários	estilos	de	peça.	Hoje	em	dia,	
conseguimos	ter	calças	de	ganga	de	várias	cores,	como	azul	claro	e	escuro,	o	preto	
e	o	preto	desgastado.	

	

5.6 Tecidos 

	

Broken	twill	(SARJA	QUEBRADA):	

	 Sarja	quebrada	refere-se	ao	tecido	diagonal	do	brim,	quando	este	é	 invertido	
para	formar	um	design	diferente.	Na	ganga	de	sarja	quebrada,	o	tecido	alterna	para	a	
esquerda	e	para	a	direita	sem	consistência,	formando	um	padrão	em	ziguezague.	Este	
tipo	de	tecelagem	impede	que	as	pernas	dos	jeans	se	torçam	após	a	lavagem.	
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Chambray:	

	 Chambray	é	semelhante	aos	jeans,	mas	o	processo	de	tecelagem	é	diferente.	São	
tecidos	 com	um	 fio	 colorido	na	urdidura	e	um	 fio	branco	na	 trama,	onde	os	 fios	de	
cambraia	se	alternam	entre	si.	Geralmente,	os	dois	lados	da	cambraia	são	semelhantes	
(ao	contrário	dos	jeans,	que	é	mais	claro	de	um	lado	que	do	outro).	

Cordury:	

	 O	 veludo	 cotelê	 é	 um	 tecido	 grosso	 de	 algodão	 com	 nervuras	 (também	
conhecidas	 como	 cordas	 ou	 gales)	 que	 se	 estende	 longitudinalmente.	 É	 um	 tecido	
durável	que	pode	ser	fabricado	a	partir	de	uma	variedade	de	fibras	têxteis.	

Cotton	/	Algodão:	

O	algodão	é	um	dos	têxteis	mais	comuns	usados	na	indústria	de	roupas.	É	uma	
substância	macia,	branca	e	fibrosa	que	amortece	as	sementes	do	algodoeiro,	o	que	o	
torna	ideal	como	fibra	têxtil	ou	como	fio.	

Denim:	

	 O	 Denim	 é	 um	 tecido	 de	 sarja	 de	 algodão	 resistente	 que	 é	 mais	 comum	 na	
confeção	de	jeans,	jaquetas	e	macacões,	bem	como	noutro	tipo	de	roupas.	

Fabric	weight	(PESO	DA	TELA):	

	 O	peso	do	 tecido,	 listado	nos	EUA	em	onças	por	metro	quadrado	e,	no	Reino	
Unido,	em	gramas	por	metro	quadrado,	é	uma	medida	utilizada	pelos	fabricantes	para	
determinar	quais	os	tecidos	mais	adequados	para	determinadas	peças	de	vestuário.	Os	
tecidos	com	um	peso	menor	são	mais	flexíveis	e	cortam-se	melhor	do	que	os	tecidos	
com	um	peso	superior,	que	geralmente	é	mais	durável	e	resistente	ao	desgaste.	

Flannel	/	Flanela:	

	 A	flanela	é	normalmente	feita	de	algodão	ou	lã	e	apresenta	um	tecido	macio.	É	o	
resultado	da	tecelagem	de	fios	soltos	em	sarja	ou	em	ponto	de	tafetá.	

Fleece	(LÃ):	

O	Fleece	é	um	tecido	sintético	derivado	de	plástico,	fabricado	para	imitar	a	lã	de	
ovelha.	O	Fleece	tradicional	é	feito	de	poliéster	num	tecido	leve	que	é	escovado	para	
aumentar	o	volume.	Às	vezes,	contém	fibras	naturais,	como	algodão	ou	lã.	
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Denim	Pesado	-	AKA	BULL	DENIM:	

	 A	 ganga	 pesada,	 comumente	 chamado	 de	 jeans	 de	 touro,	 é	 um	 tecido	
incrivelmente	 resistente	 que	 mantém	 uma	 sensação	 suave.	Ao	 contrário	 da	 ganga	
padrão,	a	ganga	de	touro	tem	uma	aparência	uniformemente	tingida	e	apresenta	um	
peso	de	tecido	pesado.	Geralmente,	os	fabricantes	não	pintam	jeans	pesados	até	que	o	
tecido	seja	tecido.	

Jersey:	

	 Jersey	 é	 um	 tecido	 de	 malha	 feito	 de	 lã,	 algodão	 e	 fibras	 sintéticas.	Ao	 ser	
tricotado,	o	tecido	pode	ser	leve	e	elástico	e,	normalmente,	possui	um	lado	plano	e	um	
lado	rugoso.		

Lightweight	Denim:	

	 Os	jeans	leves	são	macios	e	fáceis	de	manusear	através	do	desgaste.	Como	é	mais	
fino	que	a	ganga	mais	pesada,	o	desbotamento	não	é	tão	dramático	neste	tipo	de	tecido.	

Lycra:	

	 A	 Lycra	 é	 uma	 fibra	 de	 poliuretano	 elástica	 e	 de	 marca	 registada,	 tecida	
principalmente	 em	 roupas	 justas.	Esta	 fibra	 leve,	 inventada	 em	 1958,	 acrescenta	
elasticidade	ao	tecido	e	permite	que	ele	se	mova	facilmente	com	o	utilizador.	

Midweight	Denim:	

	 Os	jeans	de	peso	médio	são	um	dos	tecidos	mais	comuns	para	o	fabrico	de	jeans.	
Através	 deles	 criam-se	 jeans	 duráveis	 que	 resistem	 ao	 desbotamento	 natural	 e	 ao	
desgaste.	No	 entanto,	 quando	 os	 fabricantes,	 intencionalmente,	 desbotam	 os	 jeans	
médios,	este	produz	um	desbotamento	mais	dramático	do	que	os	jeans	leves.	

FIBRA	DE	POLIÉSTER	-	AKA	POLY	FIBER:	

	 A	 fibra	poli	é	uma	fibra	sintética	e	resistente,	 feita	a	partir	de	etileno	glicol	e	
ácido	 tereftálico	 (ou	 seu	éster	dimetílico).	Geralmente,	 a	 fibra	poli	 é	misturada	 com	
outras	fibras,	como	algodão	ou	lã,	para	criar	um	tecido	misturado.	

Preshrunk	(PRÉ	ENCOLHIDO):	

	 O	tecido	pré-encolhido	é	um	material	lavado	ou	compactado	durante	o	processo	
de	fabricação,	para	minimizar	o	encolhimento	indesejado	após	a	compra.	No	entanto,	
este	ainda	pode	encolher	após	ser	lavado	em	casa.	
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RAW	DENIM:	

	 Os	jeans	cru,	comumente	chamado	de	jeans	secos	ou	não	lavados,	são	jeans	que	
não	foram	lavados	ou	desgastados.	Esse	tipo	de	jeans	é	fabricado	em	peças	de	vestuário	
e	vendido	como	está.	Normalmente,	é	rígido	e	apresenta	uma	cor	azul	rica.	

RAYON:	

	 O	rayon	é	uma	fibra	têxtil	feita	de	celulose	regenerada,	proveniente	de	árvores	
como	o	bambu,	gramíneas	ou	algodão.	No	entanto,	o	rayon	não	é	considerado	uma	fibra	
natural,	porque	é	regenerado	através	de	um	processo	que	remove	todos	os	vestígios	
de	fibras	vegetais,	exceto	a	celulose.	

Selvedge	Denim:	

	 O	 denim	 estampado,	 é	 usado	 para	 que	 a	 borda	 do	 tecido	 seja	 usada	 na	
construção	de	uma	peça	de	vestuário.	Este	apresenta	 faixas	 firmemente	 tecidas	que	
percorrem	cada	lado.	As	bandas	evitam	desgaste	posterior.	

Slub:	

	 Slub	é	um	tipo	de	fio	usado	para	criar	jeans	de	hachura	cruzada.	No	processo	de	
fabrico	de	jeans	de	hachura	cruzada,	o	slub	é	um	fio	desigual,	usado	nos	fios	da	urdidura	
e	da	trama,	que	cria	um	padrão	cruzado	à	medida	que	o	denim	desaparece.	

SPANDEX:	

	 Spandex	 é	 uma	 fibra	 sintética	 de	 poliuretano	 usada	 em	 vários	 tipos	 de	
roupas.	Com	 propriedades	 elásticas	 que	 permitem	 esticar	 até	 600%	 do	 seu	
comprimento	original,	essa	 fibra	é	adicionada	aos	 jeans	e	outras	peças	de	vestuário	
para	torná-los	mais	flexíveis	e	elásticos.	

	

STRETCH	DENIM	(ganga	elástica):	

	 Os	jeans	elásticos	combinam	algodão	tradicional	ou	jeans	de	algodão	/	poliéster	
com	pequenas	quantidades	de	elastano,	também	conhecido	como	Spandex	ou	Lycra.	O	
elastano	 e	 outros	 elastómeros	 são	 fibras	 sintéticas	 elásticas.	Os	 jeans	 elásticos	
normalmente	contêm	entre	1%	a	3%	de	elastano,	o	que	confere	à	peça	uma	qualidade	
de	alongamento	e	recuperação.	Alguns	utilizadores	preferem	jeans	stretch,	porque	o	
elástico	 oferece	 conforto	 e	 facilidade	 de	 movimento,	 especialmente	 nas	 áreas	 do	
quadril,	joelho	e	assento.	
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TENCEL	:	

	 Tencel	é	a	marca	do	tecido	de	liocel,	produzido	pela	Lenzig,	Tencel	™	que	contém	
pequenas	nanofibrilas	 (fibras	extremamente	pequenas).	É	conhecido	por	absorver	a	
humidade	e	apresenta	suavidade	ao	toque	e	respirabilidade,	bem	como	a	resistência	às	
rugas.	

twill	(SARJA):	

	 A	sarja	é	um	tecido	que	apresenta	sulcos	diagonais	paralelos.	Normalmente,	a	
sarja	 apresenta	 linhas	 de	 preenchimento	 que	 passam	 por	 uma	 e	 sob	 duas	 ou	mais	
linhas	de	distorção.	

warp	(URDIDURA):	

	 A	urdidura	é	um	dos	dois	componentes	básicos	usados	na	tecelagem.	Os	fios	de	
urdidura,	que	percorrem	 longitudinalmente	e	permanecem	estacionários	em	tensão	
num	tear	ou	armação,	funcionam	como	fios	de	trama	tecidos	por	cima	e	por	baixo	deles.	

weave	patterns	(PADRÕES	DE	TECER):	

	 Os	padrões	de	trama	determinam	o	peso	de	um	tecido	em	onças.	Os	padrões	de	
tecido	3	x	1	e	2	x	1	são	mais	comuns	nos	jeans.	Num	padrão	de	tecelagem	3	x	1,	existem	
três	fios	de	urdidura	para	cada	fio	de	trama.	Enquanto	que	num	padrão	de	tecelagem	2	
x	1,	existem	dois	fios	de	urdidura	para	cada	fio	de	trama.	Esses	padrões	de	tecelagem	
podem	 aparecer	 nos	 tecidos	 à	 esquerda	 ou	 à	 direita.	As	 tramas	 do	 lado	 direito	
apresentam	um	padrão	diagonal	que	começa	na	parte	 inferior	esquerda	do	tecido	e	
move-se	para	o	 canto	 superior	direito.	Os	 tecidos	à	 esquerda	apresentam	o	mesmo	
padrão	diagonal,	mas	começam	no	canto	inferior	direito	do	tecido	e	movem-se	para	o	
canto	superior	esquerdo.	

weft	(TRAMA):	

	 A	 trama	 ou	 preenchimento	 refere-se	 às	 linhas	 transversais	 num	 tear,	 que	
passam	por	cima	e	por	baixo	das	linhas	de	urdidura.	

wicking	(DRENAGEM):	

	 A	 absorção,	 geralmente	 chamada	 de	 gestão	 de	 umidade,	 é	 um	 processo	 que	
afasta	a	humidade	do	corpo	para	o	lado	externo	de	um	tecido,	para	que	possa	evaporar.	
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5.7 Local De Venda  

A	nossa	marca	com	uma	loja	física	nas	grandes	cidades	como	em	Lisboa	e	
Porto,	de	moda	a	ter	mais	divulgação	no	centro	e	no	norte,	tendo	como	objetivo	
expandir	o	nosso	comércio	por	outros	pontos	de	Portugal	como	interior	e	sul.	
											Esta	loja	irá	ter	um	fácil	acesso	á	filosofia	da	marca,	para	que	os	clientes	se	
identifiquem	com	esta	e	que	sintam	que	tenham	a	necessidade	de	adquirir	este	
produto,	sendo	este	uma	mais	valia	para	quem	o	compra.	
	 Para	além	da	loja	iremos	contar	com	uma	plataforma	online,	onde	iremos	ter	
todos	os	modelos	disponíveis	e	os	tipos	de	corpos	que	estamos	a	trabalhar	que	
temos	para	venda	e	desta	forma	o	cliente	conseguirá	decidir	o	par	que	deseja	e	
contactar	á	loja	para	assim	conseguirmos	conceber	a	peça,	ou	fazer	a	compra	
através	do	site.	
	 O	site	irá	ser	muito	informativo	e	também	explicito.	Nesta	plataforma	
poderemos	encontrar	tudo	sobre	a	filosofia	da	nossa	marca,	contendo	informação	
dos	tipos	de	corpos	escolhidos	para	serem	trabalhados	e	o	nosso	público	alvo.	Este	
público	alvo	é	destinado	a	mulheres	de	todas	as	faixas	etárias,	sendo	que	aqui	
trabalhamos	necessidades	e	problemas	e	não	nos	focamos	na	idade.	Desde	que	o	
nosso	consumidor	se	identifique	com	as	modelagens	e	os	tamanhos	disponíveis	
poderá	usar	qualquer	tipo	de	peça	desta	marca.	Iremos	ter	disponível	também	os	
preços,	as	cores	da	ganga	disponível.		
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Conclusão 
	

	

Este	 projeto	 surgiu	 da	 necessidade	 real	 de	 mulheres,	 que	 passam	 pela	
dificuldade	de	encontra	calças	de	ganga	ajustadas	aos	seus	corpos.		O	nosso	objetivo	
era	 identificar	quais	os	 tipos	de	corpos	que	mais	 sentiam	essa	dificuldade	e	que	
realmente	precisavam	da	nossa	intervenção.		

Esperamos	que,	com	o	nosso	projeto,	ajudar	as	mulheres	a	ter	mais	confiança	
com	o	seu	corpo,	e	a	serem	mais	positivas,	não	pensando	que	o	corpo	delas	é	que	é	
um	problema.		

Em	suma,	a	nossa	marca	é	uma	mais	valia	para	quem	as	compra,	desde	a	estética	
original,	 diferente	 e	 irreverente	 à	 sua	 modelagem	 diversificada	 e	 caimento	
diferenciado	a	cada	tipo	de	corpo.		

No	 futuro	 prevemos	 que	 a	 nossa	marca	 faça	 a	 diferença	 para	 estes	 tipos	 de	
corpos.	Pretendemos	que	quem	trabalhe	na	área	da	antropometria	consiga	através	
de	estudos	destes	corpos,	perceber	que	a	perfeição	esta	longe	de	ser	alcançada	e	
que	as	mulheres	precisam	de	mais	opções	no	mercado	que	se	adaptem	aos	seus	
corpos.		
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Logótipo 

 
	

	

	

	

Figura 21: Logótipo da Marca 

	

	

	‘’Teti	Jeans’’,	nasce	da	junção	das	nossas	duas	alcunhas	Teca	e	Tina.	A	nossa	ideia	
era	que	fosse	algo	de	fácil	leitura	e	que	ficasse	no	ouvido,	dai	termos	chegado	ao	
‘’Teti’’,	o	jeans	é	mais	óbvio	pois	estamos	a	trabalhar	a	ganga.	

		A	palavra	Teti,	assemelhasse	muito	ao	jogo	Tetris	o	nome	da	nossa	marca	e	o	
seu	 slogan	 tem	 a	 semelhança	 a	 este	 jogo,	 daí	 vem	 o	 nosso	 Slogan,	 ‘’Um	 jogo	 de	
Cintura’’.	Lembramos	de	assemelhar	o	nosso	slogan	ao	jogo	pois	o	objetivo	do	jogo	
é	 encaixar	 as	 peças	 de	 forma	 que	 caibam	 todas	 no	mesmo	 espaço,	 que	 é	muito	
semelhante	ao	nosso	conceito,	o	par	perfeito	para	os	corpos	menos	trabalhados	
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Mood Board 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 22: Mood Board 

	Para	o	nosso	Mood	Board,	decidimos	realizá-lo	com	poucas	imagens	que	fossem	
óbvias	e	que	facilmente	o	comsumidor	percebesse	o	nosso	conceito.		

	Como	 imagem	principal	 temos	uma	mulher	com	a	 junção	de	dois	corpos,	um	
corpo	plus	size	e	outro	perna	longa,	no	fundo	colocamos	várias	imagens	de	várias	
cores	de	ganga	que	também	iremos	usar	nas	nossas	coleções.	Para	além	da	mulher	
de	fundo	também,	colocamos	outras	3	jovens,	pois	a	nossa	marca	para	além	de	ser	
destinada	a	todas	as	faixas	etárias	nós	focamo-nos	em	necessidades	e	não	idades.	
Focamo-nos	mais	nas	mulheres	mais	jovens	pois	é	da	nossa	faixa	etária	e	porque	
tanto	a	nossa	filosofia	de	marca	tanto	as	nossas	coleções	se	focam	mais	nisso.	
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Painel de Tendências 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 23: Painel de Tendências 

	

	

	

	No	primeiro	painel	temos	várias	imagens	das	várias	cores	de	ganga	que	iremos	
usar	como	também	algumas	sobreposições	e	mudanças	que	iremos	fazer.		

No	segundo	painel	temos	várias	imagens	de	vários	modelos	existentes	nas	
calças	de	ganga	dos	quais	iremos	trabalhar	alguns	deles.	
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Profile Board 
	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 24: Profile Board 

	

O	 nosso	 Profile	 Board,	 transmite	 claramente	 as	 faixas	 etárias	 que	 vamos	
trabalhar,	 desde	 jovens	 ate	 senhoras	 mais	 adultas,	 com	 estilos	 diferente	 e	
irreverentes,	que	se	adaptem	aos	estilos	de	calças	que	vamos	criar.	

	



Ana Cristina Teixeira Baptista  

Maria Teresa da Fonseca Oliveira Peças Pereira 

108 

Coleção final 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura 25: Coleção Final 

	

	

	Line	up	da	coleção	final,	a	nossa	coleção	irá	contar	com	12	modelos	diferentes	
de	 calças	 de	 ganga.	 Estes	modelos	 irão	 se	 adaptar	 a	 aos	 3	 tipos	 de	 corpos	 que	
escolhemos	trabalhar,	o	plus	size,	o	triângulo,	e	o	perna	longa.		

	Usamos	4	 tipos	modelos	diferentes	de	calças,	os	boyfriend	 jeans,	mom	 jeans,	
calças	 Flared	 e	 o	 modelo	 clássico.	 Esta	 primeira	 coleção	 é	 com	 base	 no	 nosso	
conceito	de	marca	e	no	nosso	conceito	‘’Intervention’’.		



Coleção de calças Perfect Fit – Teti Jeans “Um jogo de cintura” 

	

109 

Fichas Técnicas 

Figura 26: Ficha Técnica 1 

	

Figura 27: Ficha Técnica 2 
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Figura 28: Ficha Técnica 3 

	

Figura 29: Ficha Técnica 4 
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Figura 30: Ficha Técnica 5 

Figura 31: Ficha Técnica 6 
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Figura 32: Ficha Técnica 7 
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Figura 33: Ficha Técnica 8 

Figura 34: Ficha Técnica 9 

Figura 35: Ficha Técnica 10 
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Figura 36: Ficha Técnica 11 

Figura 37: Ficha Técnica 12 
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Line up 

Figura 38: Line up 
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