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RESUMO 

 

O presente artigo tem como tema, as Tendências de Beleza e Padrões Estéticos 
Utilizados nas Produções de Moda, destacando os vários estilos encontrados no 
universo da beleza e da moda e visando compreender a relação entre o 
comportamento e as tendências utilizadas como ferramenta de desejo. Partindo da 
premissa de que o universo da moda e o da estética caminha juntos e são 
responsáveis por destacar da melhor forma possível, uma imagem de moda, a 
presente pesquisa, busca investigar, de que forma o profissional beauty artist - o 
autor desta imagem - está inserido no universo da produção de moda, e pontuar 
como os profissionais coletam e fazem o uso do conhecimento para realizar suas 
produções. Para se chegar a esse resultado, a metodologia utilizada será pesquisa 
bibliográfica, sendo que os dados serão coletados através de entrevista com 
produtores de moda e analisados através da pesquisa qualitativa.  
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INTRODUÇÃO 

 

A padronização da beleza é imposta pela sociedade e transmitida pelos 

veículos da mídia e da moda, como forma de destacar e impactar as pessoas com 

relação às linguagens contemporâneas criadas como ferramentas que despertam 

sonhos e desejos. 

 A moda, na busca constante de linguagem estética, criou ao longo dos 

tempos uma rica história visual, entre roupas, acessórios, formas e signos, capaz 

de pontuar as formas de expressão estética, destacadas em cada época, as quais 

são responsáveis por influenciar o comportamento humano. 

  A sociedade muda cria novas exigências e obriga os profissionais a 

buscarem conhecimentos consistentes. Assim, o aprimoramento e a especialização 

da mão-de-obra são fatores que irão facilitar a permanência da indústria da moda 

em harmonia com os padrões técnicos exigidos pelo mercado atual. 

  Sabe-se que a moda e estética caminham juntas e são responsáveis 

por destacar, na melhor forma de representação possível, uma imagem de moda, 

produzida por profissionais, geralmente cabeleireiros e maquiadores, bem 

informados, chamados, no Universo Fashion, de Beauty Artist. O trabalho desses 

profissionais vai além da cosmética e do simples penteado, para materializar as 

imagens criadas pelo estilista e por seu stylist.  

O objetivo deste estudo é destacar os padrões estéticos encontrados no 

universo da beleza e da moda, pesquisar de que forma o profissional beauty artist 

está inserido no universo da produção de moda, pontuar como os profissionais 

coletam e fazem o uso do conhecimento para realizar as produções e compreender 

a relação entre o comportamento e as tendências utilizadas na moda como 

ferramenta de desejo. 

Assim, infere-se que o universo a ser explorado pelo profissional da 

estética é amplo e nesse sentido, é importante a relação e compreensão destas 

formas de pesquisa e suas aplicações nas produções de moda. 

 

METODOLOGIA  

 

Metodologia é, conforme afirma (Macedo, 1995, p.11) “o modo como o 

método científico (indução, dedução, elaboração de hipóteses variáveis...) mostra 
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uma dada relação entre fatos ou fenômenos, com o fito de submeter a teste 

determinada hipótese”. É o processo de obter soluções fidedignas para um 

determinado problema, por meio de coleta planejada e sistemática, análise e 

interpretação de dados.  

A metodologia utilizada neste artigo caracteriza-se pela pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa qualitativa. 

Pesquisa bibliográfica é a busca de informações bibliográficas, seleção 

de documentos que se relacionam com o problema de pesquisa e o respectivo 

fichamento das referências para que sejam posteriormente utilizadas. Segundo 

Macedo (1995, p.13), na pesquisa bibliográfica “Procura-se identificar, localizar e 

obter documentos pertinentes ao estudo de um tema bem delimitado, levantando-se 

a bibliografia básica.” O material bibliográfico para extrair o conteúdo bibliográfico 

faz-se o uso de livros, artigos científicos, revistas de moda e sites de internet. 

A pesquisa tem como objetivo estabelecer uma compreensão dos dados 

coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e responder às questões 

formuladas, para ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado. Denzin e 

Lincoln (2004, p.16) afirmam que “A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e 

a coleta de uma variedade de materiais empíricos – estudo de caso; experiência 

pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e produções 

culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais – que descrevem 

momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos.” 

Portanto, para a elaboração do presente artigo, optou-se pela pesquisa 

qualitativa, pelo fato de existir material bibliográfico insuficiente e a profissão do 

produtor de moda ser mais prática do que teórica.  

Sendo assim, as entrevistas realizadas com os produtores de moda de 

várias regiões, como Florianópolis, Curitiba, Balneário Camboriú, São Paulo e Rio 

de Janeiro, pois segundo Deslandes, Neto e Gomes (1994) auxiliam no trabalho de 

campo e apresentam como possibilidades conseguir não só uma aproximação com 

aquilo que se deseja conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento, 

partindo da realidade presente, no campo. Acredita-se que será obtido resultado 

suficiente para a compreensão do tema, através da junção do material bibliográfico 

e a análise de dados da pesquisa qualitativa. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Moda e Beleza 

 

A moda pode ser caracterizada como a tendência de consumo da 

atualidade, composta de diversos estilos que são influenciados por diversos 

aspectos. É um fenômeno sociocultural que expressa valores de uso, hábitos e 

costumes e segundo Joffily (1991, p. 9) “é, inegavelmente, um fenômeno cultural, 

desde os seus primórdios. É um dos sensores de uma sociedade. Diz respeito ao 

estado de espírito, aspirações e costumes de uma população.‟‟  

A moda passa uma imagem de mudanças, imitações e consumo. É a 

junção do comportamento e dos padrões adotados temporariamente pela 

sociedade, carregada de conceitos, conteúdos e contextos expressivos, que 

retratam diferentes épocas em que o homem viveu. 

Já a beleza é definida de acordo com os ambientes e padrões culturais e 

sociais e está relacionada à percepção de elementos que agradam de alguma 

forma, determinada pessoa. 

A sociedade estabelece padrões e critérios de beleza que se 

sobressaem na visão de muitos indivíduos. A beleza está no olhar e ver algo que 

agrade, é a percepção singular daquilo que encanta e satisfaz; transformando-se 

assim num conceito dos humanos, o qual, além mudar por influência da moda,  

também é influenciada pelas grandes rupturas sociais e culturais e pelos conflitos 

de gerações.  

Quirino (2003) destaca que:  

  

Ele é indissociável do fenômeno da moda, código prescritivo de 
comportamento, meio de expressão e maneira de ser. Na medida em que 
a mulher tem a tendência de se embelezar, conforme as normas de beleza 
aceitas, de saúde ou de moda, o vestuário e a maquiagem participam do 
ritual da vida cotidiana. Eles estão, totalmente inseridos nela. Portanto, a 
moda, graças a esse conjunto de signos estreitamente ligados aos valores 
sócio-culturais da época, se inscreve direta ou indiretamente que nesse 
contexto. As cores, as formas, os tecidos que ela adota, como também, as 
obrigações que implicam no respeito à aparência ou, ainda, os 
comportamentos que suscitam são a tradução disso ( QUIRINO, 2003, p. 
124) 
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Padrões Estéticos 

 

Para que se possa definir os padrões e as tendências da atualidade, é 

importante que se faça uma viagem através dos séculos, penetrando no mundo da 

moda e da beleza de cada época, levando-se em conta, que nesses dois universos 

ocorrem muitas mudanças e transformações, e que há sempre uma mistura entre o 

novo e o velho, o clássico e o contemporâneo. 

A moda e a beleza não possuem um começo nem um fim na história, são 

dois elementos que se comportam de forma cíclica, e a sociedade está inserida 

nesse ritmo de vai e vem entre as diversas épocas. Em seu livro What’s beauty? 

Schefer (1997 apud MESQUITA, 2004, p. 81), afirma que mais do que em qualquer 

outro momento da História, o mundo está confuso com relação a beleza, “É um 

assunto complexo, e a “era da mídia” faz mudar os territórios visuais em segundos”. 

Com o espaço conquistado pelas mulheres dentro das cidades, estas 

precisaram de uma arma – beleza - para se manter introduzidas na sociedade. 

Sant‟anna (1995 apud MESQUITA, 2004, p. 81), em Políticas do corpo, afirma que 

“a beleza era aceita até os anos 1950 como um “dom da natureza”. A partir daí, sua 

“construção” passa a ser estimulada, não mais como um ganho a priori, mas sim 

como algo a ser trabalhado, batalhado, conquistado. Posteriormente, como 

desenvolvimento ainda mais da indústria dos cosméticos, tais possibilidades de 

conquista ganham ainda mais espaço.”  

As preocupações das mulheres, antes restritas a casa, aos filhos e ao 

marido, agora, segundo Schpun (1999, p. 80) se estendem „‟a apresentação física, 

que as introduz na vida urbana de forma convincente‟‟. Com a exibição das 

mulheres nos locais públicos das cidades há novas exigências cotidianas 

relacionadas com a cultura da beleza. 

Segundo Schpun (1999, p. 81) „‟A beleza espiritual e imaterial das 

mulheres está em via de ceder lugar, nos discursos normativos, a beleza corporal e 

ao potencial de sedução física‟‟. Porém para aquelas que não estão dentro dos 

padrões estéticos, as qualidades espirituais servem como uma forma de consolo ou 

uma forma de compensar a falta de beleza. Desde os tempos mais antigos foi 

ditado que para uma mulher obter o poder de se fazer ouvir, notar e ocupar um 

lugar de respeito junto aos homens, teria que ter certo potencial de beleza. 
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A padronização da beleza ainda existe e influencia sobremaneira a  

sociedade,  pelos padrões e pelas tendências que são ditados pela mídia.  

Assim:  

 

[...] vestem-se e penteiam-se segundo os cânones da moda, ou 
usam jeans ou roupas assinadas, maquiam-se segundo o modelo 
de Beleza proposto pelas revistas de capas cintilantes, pelo cinema, 
pela televisão, ou seja, pelos mass media. Eles seguem os ideais de 
Beleza propostos pelo consumo comercial (ECO, 2004, p.418)  

 

A mídia criou um ideal de corpo perfeito, representado pelas modelos 

dos comerciais que expressam feminilidade, sensualidade e um exemplo a ser 

seguido por todas as mulheres. Os candidatos a modelo devem ter o perfil de 

determinada marca ou ser um tipo específico, adequado a certa coleção. É 

necessário que o candidato tenha a “cara do momento”. Sua altura não pode ser 

inferior a 1,75m e os quadris não podem ultrapassar 90 cm. O manequim 

convencionado costuma ser o 38. O modelo é o “cabide” ou o “suporte vivo” que 

apresenta a roupa para o público interessado. Fica cada vez mais difícil para as 

mulheres “baixinhas”, “gordinhas” ou “cheinhas” se aceitarem. Seus corpos 

pertencem à sociedade e deveriam traduzir o padrão de beleza atual. 

Para Mesquita (2004):  

 

Estilo é fundamental para que você se sobressaia diante de tantas 
outras profissionais do meio. Você precisa defini-lo e, para que você 
se conheça e assuma a sua personalidade, assuma a velha estória 
do nariz grande ou da mecha branca no cabelo. É preciso assumir e 
tirar partido, (...) porque beleza não é mais o fundamental. Os olhos, 
o corpo e o nosso interior precisam falar. Precisamos mostrar nossa 
força interior (MESQUITA, 2004, p.196)  

 
 

 Além do estilo, e dos padrões que determinam o modelo a ser 

seguido, a moda também segue tendências, conforme se verá a seguir. 

 

Tendências 

 

Tendência pode ser denominada como um fenômeno de atração pelo 

mesmo objeto e pela sedução de vários indivíduos por este. A questão 

comportamental de uma sociedade em determinada época pode ficar mais evidente 
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que uma tendência de estação, e como o fluxo de informações e novidades é tão 

grande e rápido nesses universos da moda e beleza; é necessário definir quais as 

tendências de estilos de beleza que estão em evidência. É evidente que a 

sociedade tende a seguir as diretrizes dos grupos sociais mais influentes e aqueles 

que apresentam um status maior. Porém a moda comportamental é mais 

abrangente nos grupos urbanos como forma de expressão, comunicação, estudos e 

dia-a-dia. 

Erner (2005, p.104) afirma que „‟... nunca é fácil prever quando um 

impulso vai parar. Pior ainda, parece muito difícil adivinhar o que o substituirá. 

Assim, as tendências constituem um tipo de circo moderno, uma organização sem 

organizador. „‟ 

Para produzir moda é necessário compreender comportamentos, formas 

de expressão, gostos e desejos, aplicando as tendências de moda para que seja 

possível criar uma imagem que possa remeter e aproximar-se da realidade de cada 

público específico.  

Para se atualizar sobre a moda e a beleza do mundo e do momento, são 

necessárias pesquisas em revistas nacionais e internacionais, sites e blogs, 

contatos com estilistas e produtores, assistir a desfiles de moda, descobrir novas 

culturas através de viagens para o exterior, etc. 

 

A idéia segundo a qual a moda não possui nenhum poder central está 
sendo recebida com incredulidade. A crença na conspiração das 
tendências revela a incapacidade de imaginar um poder cuja influência 
estaria em todos os lugares, e cuja sede seria em lugar nenhum. No setor 
da moda, como em uma democracia, todos votam. Mas, como no sufrágio 
censitário, nem todos têm o mesmo número de votos. É por esse motivo 
que os costureiros exercem uma influência evidente. Contudo, em última 
instância, é a opinião da rua que prevalece (ERNER, 2005, p.114). 

 

 Porém, existem os chamados trend-hunters, que são aqueles que 

identificam uma influência que pode ser absorvida pelos consumidores. Estes 

geralmente são produtores de moda, estilistas ou grupos de pesquisadores que 

detectam novidades em todos os lugares do mundo. Por isso são tão importantes 

as viagens e as informações coletadas para acrescentar mais conhecimento na 

área. 

  Muitas grifes além de possuírem seu estilista, aderiram a contratação 

dos serviços dos trend hunters que acabam por liderar uma equipe de estilistas e 
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designers. Esse novo profissional tem como objetivo estudar e acompanhar as 

principais tendências mundiais que afetam o comportamento e o consumo. Os 

trend hunters precisam sempre estar atualizados e em contato com as fontes 

relacionadas aos seus trabalhos: acompanhando exposições; qualquer tipo de 

evento ou manifestações populares; mantendo contato com pessoas de outros 

países que possuam eventos anuais de moda; viajando; atualizando-se através de 

leituras, cinemas e outras artes. 

 

Produção de Moda 

 

A produção de moda dá segmento ao trabalho do estilista, viabilizando 

para que seja despertado o desejo de consumo. Ela projeta a imagem final que as 

marcas desejam mostrar ao público. Cada produção deve ser única e procurar sua 

própria identidade. Deve expressar algo, sempre com os seus elementos em 

harmonia para haver uma coerência nas informações que se deseja repassar. Nas 

fotos, por exemplo, estão subentendidos uma situação, um tipo de comportamento, 

um modo ou padrão de vida. 

Com a evolução crescente do mundo da moda e da beleza, e 

conseqüentemente dos eventos e desfiles, a ele relacionados, os produtores de 

moda estão cada vez mais requisitados e indispensáveis. Nesse sentido, o produtor 

precisa ter conhecimentos em todas as áreas relacionadas com a produção, como 

cinema, arte, música, tendências e maquiagem, pois ele é o personagem que serve 

de elo para a interação da equipe de trabalho. 

Para Feghali e Dwyer (2001, p. 115) o produtor de moda „‟atua como o 

braço-direito do stylist ou do fotógrafo de moda, trocando idéias, não como aquele 

que apenas busca roupas”, mas  colabora no desenvolvimento do tema do desfile, 

pesquisa materiais para usar na apresentação e participa dos castings (escolha dos 

modelos). O produtor é quem torna viável o sonho do estilista e do stylist. 

Moraes (2003, p. 1) relata "O produtor de moda é o profissional que 

busca elementos, modelos, roupas e acessórios, para a realização de fotografia, 

filmes, desfiles visando alcançar o ideal de beleza pré-estabelecido por uma pauta 

específica. Seu papel cruza-se com o dos produtores executivos, de figurinos e 

objetos, mas na maioria das vezes ambas as funções são feitas pelo produtor de 

moda” 
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Para poder criar junto ao fotógrafo, o produtor deve ter noções de foto. 

Ele irá cuidar do visual da modelo deixando-a preparada para o fotógrafo agir. A 

foto da moda deve possuir um estilo, uma personalidade e sutilmente oferecer um 

produto. Diferente da foto de moda, em situações como publicidade e TV o produtor 

deve criar um personagem. É preciso que o cenário, a luz, a maquiagem e o 

figurino estejam em harmonia entre si, para não anularem um ao outro. É a partir 

desse momento que entra o profissional beauty artist para criar uma harmonização 

dos elementos da produção com o cabelo e a maquiagem. 

 

Beauty Artist 

 

O aumento do profissional da beleza no ramo da moda está crescendo 

cada vez mais, devido ao fato da preocupação com a estética nos dias de hoje. 

Beauty art é a manifestação da arte contemporânea pela maquiagem, sendo a 

maquiagem um movimento artístico moderno que surge espontaneamente. Esta 

destaca a individualidade dentro de um novo contexto de expressão cultural. É 

enxergar o mundo pelos olhos dos maquiadores e observar o comportamento das 

pessoas, dentro das novas vertentes da arte e expressar seu ponto de vista. O 

profissional que realiza essa manifestação é chamado de Beauty artist. 

A importância do Beauty artist dentro do mundo das produções 

fotográficas e de desfiles está na concepção do look para deixar a produção 

harmônica com influências da história da moda e com olhar voltado para o 

lançamento de novas tendências. O bom resultado se dá pela harmonização e 

coerências das idéias com a proposta de produção. Por esse motivo se faz tão 

necessária a interação entre os diversos profissionais de uma produção. 

A maquiagem assina a beleza de editoriais de moda, publicidades e 

desfiles, por esse motivo a demanda dos profissionais da beleza no mercado é tão 

grande. Para Roland Barthes (1978 apud LIPOVETSKY, 2001, p. 59), “todo esse 

processo envolve um ato artístico, na medida em que, na busca do corpo ideal, a 

imagem ou a identidade visual é transformada. No corpo transformado há completa 

submissão do acontecimento à estrutura, por meio da arte” 

Para Molinos (2007, p. 204) „‟A consciência de “fabricação da imagem” é 

a primeira coisa que o maquiador tem de saber antes de aceitar preparar as 

modelos num desfile de moda. Mais do que deixar a cara das meninas lindas e 
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reluzentes, a sua tarefa é juntar-se aos outros e vender uma idéia.‟‟ Os profissionais 

da arte e da beleza podem criar estilos, como o estilo contemporâneo ou como as 

pessoas se vestem em outros lugares do mundo; e com os conhecimentos 

adquiridos sobre moda, arte, arquitetura, fotografia e comportamento facilitam na 

compreensão da linguagem de moda e segundo Molinos (2007, p. 204) „‟É 

importante para a realização do trabalho conhecer as referências que inspiraram o 

designer da coleção.‟‟ O profissional que trabalha em um desfile, por exemplo, tem 

que saber como expressar o conceito da marca através das cores, harmonizando-

as nas modelos. Necessitando sempre de uma boa avaliação e preparo para que o 

resultado seja um sucesso. É por isso que o mercado está aberto a novos talentos 

que compreendam esse processo. 

Sabe-se que a maquiagem e o cabelo estão ligados entre si e que o 

objetivo de cada look é demonstrar o que o criador deseja. Por isso o profissional 

stylist existe, para ajudar nessa adequação e garantir que tudo esteja em sintonia 

com a tendência da estação. Assim o sucesso de uma nova coleção e a imagem 

que ela irá passar ao público depende não somente do criador, mas na união e no 

equilíbrio da beleza associada à moda. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

A Pesquisa de Campo presente é sobre Produção de Moda e tem como 

objetivo extrair maiores informações sobre o assunto entrevistando profissionais da 

área. As perguntas se resumem em como definir a concepção de beleza para um 

editorial de moda ou desfile, como fazer a seleção da modelo e de que forma são 

realizados os seus testes, as suas personalidades, o que uma modelo precisa para 

manter-se nos padrões estéticos, a percepção dos estilos dos trabalhos atuais e 

como é feita a seleção de produtos.  

As entrevistas foram realizadas com os profissionais: Carol Macam, 

designer de moda, Silvia Reinert, booker da Ford Models, da região de Balneário 

Camboriú, Joana Paula Ferreira, produtora de moda da Masa Catálogos, da região 

de Blumenau, Gil Satti, produtor de moda, diretor de criação, cenógrafo, 

programador visual e produtor de eventos, da região de Florianópolis e Cléverson 

Carrer, diretor de desfile e produtor de eventos, da região de Curitiba.  
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Pelas respostas dos entrevistados, inferiu-se que a produção começa 

com a definição do briefing pelo cliente. Depois é realizada a pesquisa do tema, que 

segundo Carol Macam, é conduzida, visando à verificação das “estratégias de 

impacto com relação à beleza que devemos conduzir à produção, ou seja, coletar 

os dados para que possamos pesquisar a marca ou um tema específico, assim 

limitando uma certeza de cores e estilos”. Assim, de acordo com Carol, as 

tendências da estação ficam para um segundo momento. Essas pesquisas são 

feitas através de internet, revistas nacionais e internacionais, blogs, amigos 

estilistas e produtores de moda que moram fora, viagens, na rua, televisão e 

eventos como São Paulo Fashion Week, um dos mais importantes eventos de 

moda nacional. 

As seleções das modelos são feitas pelos produtores na maioria das 

vezes, e quando isso acontece, realizam na forma de procurar perfis que combinem 

com a temática e que sejam muito parecidos entre si, a não ser que o objetivo seja 

modelos multiétnicos e heterogêneo. Os testes geralmente são feitos na forma de 

croquis, mas Joana Paula Ferreira afirma que, nos seus testes, “As agências nos 

indicam por meio de fotos ou buscamos modelos por outros trabalhos que já vimos 

delas em editoriais, comerciais, etc.” para indicar o potencial fotográfico dela. Ainda 

de acordo com Joana, raramente são feitos castings pessoalmente, apenas quando 

há disponibilidade e a produção é muito elaborada.  

 Para uma modelo manter-se dentro dos padrões estéticos ela precisa 

aplicar informações sobre todos os questionamentos e tratamentos que as auxiliem 

e evidenciem sua beleza, e principalmente, ter confiança no profissional que cuida 

de sua carreira, o booker, ele quem vai estabelecer o padrão visual que esta deve 

manter durante toda a sua carreira. O responsável também por decidir quando 

cortar, como cortar e quando e como colorir o seu cabelo. Silvia afirma que a 

modelo “Precisa se cuidar muito, senão está fora. Muitos cuidados com o corpo, a 

pele e o cabelo. Deve malhar para apenas definir suave, estando preparada para 

poder usar uma lingerie ou biquíni, pois o cliente quer busto e bumbum para 

preencher o biquíni. O silicone é bem aceito, mas tem que ter braço fino e nada de 

barriga.” 

A maioria dos produtores possui sua própria personalidade demonstrada 

no trabalho como: comercial, dinâmico, claro, limpo, contemporâneo, criativo, 

sensível, com apelo emocional. Porém, Carol Macam acredita que “os produtores 
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tem sim suas personalidades, mas não devem ter conceitos pré-estabelecidos com 

relação aos seus gostos pessoais. Trabalhamos com público, comportamento e 

mercado e isso nos define para pontuarmos melhor nossas estratégias de 

comunicação através de uma imagem que deve se comunicar por si só.”  

As produções continuam mais no estilo comercial. Apesar de tentarem 

transformar mais para o conceitual, no final sempre precisam polir, pelo fato do 

público-alvo ainda ser mais voltado ao padrão e a comunicação ser mais próxima e 

rápida com o consumidor.  

Para Cléverson Carrer, “existe uma tendência provocada pelo próprio 

mercado de moda que é a diminuição das propostas conceituais em contraponto ao 

aumento das propostas comerciais. Tudo isso ficou ainda mais evidente com a 

globalização, levando marcas brasileiras a alçar vôos internacionais e vice versa. E 

não podemos deixar de considerar que a crise econômica de 2008 teve um papel 

preponderante na repercussão da máxima: moda é business”. 

A obtenção dos produtos pode ser feita na compra dos mesmos, seja em 

viagens ao exterior ou de grandes marcas. Mas o que mais acontece, conforme o 

Gil Satti explica, é “Fazendo parcerias, através de contato. Se você não consegue 

comprar o material, vem com o valor agregado. Tem parcerias para todos os 

produtos necessários. Não importa a marca, tem que ter boa qualidade e aquilo que 

o cliente deseja.” 

Os conhecimentos técnicos adquiridos vieram na experiência do trabalho 

diário de cada um. Cada trabalho exige conhecimentos maiores, pesquisas e novas 

informações e tudo isso leva a buscas mais aprofundadas. Joana Paula Andrade 

diz: “Leio muito e já participei de várias palestras e workshops. E foi na prática que 

adquiri o feeling para saber o que valoriza uma produção e o que pode colocar tudo 

a perder...” 

Todos os dados adquiridos pontuados na pesquisa confirmam que 

existem claramente padrões estéticos e de beleza no universo da moda, porém a 

valorização se dá através da preocupação e atualização das modelos em manter-se 

belas conforme os estilos contemporâneos ditados para cada temporada, que 

existem profissionais específicos como o produtor de moda que é capaz de 

tranformar uma imagem em sonhos de consumo e ainda a responsabilidade e 

importância do beauty artist em todo processo de concepção, pois é ele quem 

idealiza e transforma traços em expressões. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção de moda tem como objetivo vender um produto, uma idéia ou 

até mesmo uma atitude, mas para que as produções tenham o resultado esperado, 

o trabalho do profissional beauty, atualizado profissionalmente, nas tendências, seja 

de comportamento ou de estações, e de padrões estéticos, é imprescindível.  

Conclui-se, pelo resultado das entrevistas, que é de extrema importância 

que os profissionais da área da moda e da beleza adquiram conhecimentos através 

de pesquisas em blogs, revistas e desfiles, através de viagens e de trocas de 

informações com outros profissionais da área e também através da experiência 

adquirida com o tempo de trabalho. 

A expressão da criatividade do produtor de moda é uma das ferramentas 

mais relevantes para se obter um bom resultado de trabalho. O caminho para o 

êxito é complexo e cheio de informação técnica, cultural e tecnológica. Para que o 

cliente seja conquistado e para que o profissional possa manter-se no mercado, 

deve-se agregar valor ao trabalho através de um serviço personalizado que atraia 

as pessoas. 

 Pode-se, inferir também, pela fala dos entrevistados, que devido a 

escassez de tempo, a maioria das provas de make e hair não são realizadas 

antecipadamente. A maioria dos profissionais opta por uma coleta de dados e 

trabalhos realizados anteriormente de determinado modelo, e no dia da produção o 

profissional beauty após um estudo detalhado da modelo, irá montar a concepção 

de look ideal. 

Aqueles que possuem mais conhecimentos técnicos e que estão mais 

antenados no mundo fashion, optam por produções mais conceituais e elaboradas, 

porém há uma grande dificuldade em abrir espaço para esse lado conceitual no 

mercado. Muitas das marcas ainda possuem um apego maior por produções que 

explorem mais o lado comercial, sendo estas muito mais aceitas e melhor 

compreendidas pela sociedade.  

Optou-se pela pesquisa de campo, pelo fato de existir material 

bibliográfico insuficiente e a profissão do produtor de moda ser mais prática do que 

teórica, sendo assim a necessidade da realização de entrevistas com produtores de 

moda de várias regiões para dispor de mais matérias confiáveis para pesquisa. 
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O resultado da pesquisa torna- se de suma importância, pois através 

destes pode-se compreender de forma clara os processos de produção, quais as 

tendências de beleza e padrões estéticos mais utilizados em produções de moda, 

qual a integração do profissional da moda com o de beauty, e por fim esclarecer as 

formas de atuação de alguns nomes relevantes que compreendem o mundo 

fashion. 
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APÊNDICE I 

 

Questionário 

 

Nome: 
Profissão: 
Escolaridade, Cursos, Especialização: 
 
1- Qual a sua formação? 
 
2- Como você idealiza a concepção de beleza para um editorial ou desfile de 
moda? 
 
3- Você é o responsável pela escolha da beleza da modelo? Como você faz esta 
seleção? 
 
4- No instante em que é feita a escolha da modelo você realiza alguma prova do 
make e do hair? De que forma?  Caso seja uma pessoa da mídia, com é feita essa 
escolha? 
 
5- Você prefere a prova prática para demonstrar o resultado da beleza proposta ou 
através de croquis? 
 
6- Como você define a personalidade do seu trabalho? 
 
7- O que você acha relevante para que uma modelo se mantenha com os padrões 
estéticos e de beleza da temporada? 
 
8- Você percebe que as produções estão mais comerciais ou conceituais? Explique. 
 
9- Em média, qual é o orçamento de uma produção? 
 
10- Como você adquire os seus produtos? 
 
11- Você possui preferência por marcas? Quais? 
 
12- Quais são os equipamentos e materiais necessários para a realização de uma 
produção? 
 
13- Como você realiza a co-relação entre make e iluminação? 
 
14- Você possui muitos conhecimentos técnicos? Onde você os adquire? 
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APENDICE II 

 

A beleza do Século XX. 

 

 

 
ANOS 10 
 

 Na  Belle Époque, as moças se 
inspiravam em fotografias das 
damas da aristocracia.  
 

 Maquiagem natural.  

 
 Amplo chapéu plantado em 

equilíbrio precário sobre 
armações de cabelos postiços. 

 

 
ANOS 20 
 

 Cabelos curtos. 

 
 Maquiagem exagerada, com 

olhos delineados com lápis. 
 

 Batom escuro.  

 
 Louise Brooks, Gloria Swanson. 

 

 

ANOS 30 
 

 Lábios nitidamente desenhados. 
 

 Finas sobrancelhas arqueadas. 
 

 Cabelos sedosos.  
 

 Marlene Dietric e Greta Garbo.  
 

 Jean Harlow foi a primeira a tingir 
os cabelos de platinum blonde, 
tendência muito forte na época. 
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ANOS 40 
 

 Cabelos longos e encaracolados 
 

 Maquiagem marcada, olhos de 
gazela e lábios grossos. 
 

 Estilo pin-ups.  
 

 Verônica Lake, Rita Hayworth e 
Lauren Bacall. 

 
 

 
 

 

 
ANOS 50 
 

 Volta ao conceito flor imóvel da 
Belle Époque. 

 

  Cabelos puxados para trás. 
 

 Rosto pintado. 
 

 Olhos delineados. 
  

 Cabelos louros. 
  

 Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, 
Brigitte Bardot. 
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ANOS 60 

 
 Maquiagem e penteado discreto. 

 

 Cabelos frisados, corte curtinho.  
 

 Franjas espessas e compridas. 
 

 Coque. 
 

 Grandes olhos e cílios falsos. 
 

 Batom claro. 
 

 Olhos aumentados com um 
triângulo feito com delineador 

 Lábios pálidos de contorno nítido. 
 

 Mary Quant, Twiggy.  

 

ANOS 70 
 

 Unhas compridas e falsas. 
 

 Permanente nos cabelos, cortes 
desfiados e mechas de cores 
brilhantes. 

 

 Maquiagem com cores intensas e 
batom escuro. 

 

 Depilava-se as sobrancelhas e 
desenhava-se o contorno do rosto 
com blush.  
 

 Bianca Jagger, Diana Ross, 
Debbie Harry, Lauren Hutton e 
Farrah Fawcet.  

 

ANOS 80 
 

 Lábios muito vermelhos, olhos 
debruados de azul elétrico. 

  

 Maçãs do rosto realçadas por 
blush cor de tijolo.  

 

  Cabelos louros de raízes pretas. 
  

 Começo da cirurgia plástica. 
 

 Cosméticos para celulite, pós 
bronzeadores. 

 
Diane de Furstenberg, Madonna. 
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ANOS 90 
 

 Maquiagem retorna ao natural. 
 

 Loiro.  
 

 Corte garçonne.  
 

 Cabelos de sereia. 
 

  Cores neutras e frescas. 
 

  Cabelos curtos e maquiagem 
invisível.  

 

 Combate a anorexia. 
 

 Cindy Crawford, Claudia Schiffer, 
Naomi Campbell. 

 

SÉCULO XXI 
 

 Rosto mais natural, individual 
 descontraído e confiante. 
 

  Imitar as top-models dos anos 80. 
  

 Gwytneth Paltrow, Jennifer Lopez, 
Lauren Hutton, Lucy Liu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


