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Resumo 
 
Este artigo refere-se ao desenvolvimento de uma coleção de roupas femininas com base na 
macrotendência do encasulamento inspirados nas bonecas russas Matrioskas. Essa coleção destina-
se a mulheres que tem o dia-a-dia agitado, com uma atividade profissional que toma bastante do seu 
tempo durante o dia. Elas são ousadas, independentes e modernas, gostam de moda mas também 
de tecnologia. O projeto tem como base a tendência do encasulamento, uma das tendências 
apresentadas por Faith Popcorn e que pode ser visualizado na sociedade onde as pessoas estão 
cada vez mais com medo do mundo externo, preferindo ficar em casa. Essas pessoas buscam o 
conforto, proteção, com isso surgiu a inspiração, bonecas russas matrioskas, onde o conceito delas 
está diretamente ligado ao encasulamento, pelo fato de estarem uma dentro da outra representando 
a figura da família.  
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Abstract 
 

This article refers to the development of a collection of women's clothing based on macro trends of 
cocooning inspired Matrioskas Russian dolls. This collection is intended for women who have the day-
to-day hectic, with a professional activity that takes much of his time during the day. They are bold, 
independent and modern, like fashion but also technology. The project is based on the trend of 
cocooning, one of the trends presented by Faith Popcorn and can be viewed in society where people 
are increasingly afraid of the outside world, preferring to stay home. They seek the comfort, protection, 
with it, the inspiration, Matrioskas Russian dolls, where the concept of them is directly linked to 
cocooning, because they are one inside the other representing the figure of the family. 
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1 INTRODUÇÃO 

A moda serve como reflexo da sociedade, pois ela pode ser considerada um 

signo de uma sociedade, definida ao mesmo tempo pela sua economia e ideologia 

                                                
1 Acadêmica do curso de Design de Moda da Univali 
2 Professora do curso de Design de Moda da UNIVALI. Professora e Coordenadora do curso de 
Design de Moda da UNIFEBE. Colunista de moda. 



em constante transformação. De acordo com Crane (1933), o vestuário é uma das 

formas mais visíveis de consumo, desempenha um papel importante na construção 

social da identidade, as roupas como objetos criam comportamentos e têm a 

capacidade de impor identidades sociais.  

A moda é uma forma de expressão. Ela tem criado uma associação forte 

entre feminilidade e busca do “estar na moda”, onde se destaca a importância da 

aparência na construção social da feminilidade (THOMPSON, 1997). Com a moda, 

usamos nossas roupas para comunicar aos outros, ao mundo e à nós mesmos 

quem somos (ou quem queremos ser) e o que estamos sentindo. 

A tendência de moda é um conjunto de itens do vestuário considerados como 

conceito de bem vestir, caracterizada pela temporalidade e massificação 

(TREPTOW, 2005). Essas tendências são correntes que registram liberdades 

pessoais, novas tecnologias e pesquisa das necessidades humanas. Decodificam o 

comportamento e transformam as referências em produtos para o mercado, 

influenciando não só na moda, mas a decoração, as artes e o gosto estético em 

geral. Pesquisar tendências significa interpretar sinais para apontar a direção certa, 

para onde o mercado consumidor se encaminha, e se a idéia de um novo produto é 

original, inovadora. 

 
Por temporalidade entende-se que uma tendência terá um período de 
existência limitado, não tendo a pretensão de durar para sempre. O período 
de existência de uma tendência vai do lançamento por grupos 
considerados de vanguarda até a total absorção pelo mercado e 
conseqüente massificação de consumo. Na etapa final, uma tendência de 
moda que pode ter surgido como manifesto social de um determinado 
grupo perde a característica de discurso contestador, tornando-se, apenas, 
efêmero padrão de vestir (TREPTOW, 2005, p.30). 

 

Analisar uma tendência é prever o futuro e o que virá acontecer no mercado 

dentro de um curto ou longo prazo e buscar novas oportunidades competitivas. 

Essas tendências que influenciam intensamente em vários setores são encontradas 

na moda e produzem diferentes interpretações que podem ser absorvidas pelo 

consumidor contemporâneo.  

Vê-se que as tendências são fortes referências para a criação de moda 

refletindo comportamentos, mudanças na sociedade e novos gostos e estilos. 

Partindo desse pressuposto, toma-se como base uma tendência identificada por 

                                                                                                                                                   
 



Faith Popcorn, considerada um guru na área de pesquisa de tendências e 

comportamentos. De acordo com Faith Popcorn(1997), a definição de uma 

tendência vem da sedimentação do conhecimento de diferentes especialistas, ela 

estuda o passado e o presente para determinar a direção que leva ao futuro. Assim 

ela definiu as 16 tendências, onde uma delas é a tendência do encasulamento que 

se refere ao impulso de ficar dentro de casa, quando o lado de fora se torna muito 

difícil e ameaçador, ou seja, essa tendência de comportamento acontece devido a 

grande violência externa, por isso cresce o numero de pessoas que estão 

transformando suas casas em verdadeiros ninhos, fazendo decorações, assistindo 

filmes na TV, utilizando a internet pra fazerem compras assim evitando sair de casa, 

filtrando o mundo externo. 

Tomando como ponto de partida os estudos de Popcorn, o projeto 

apresentado neste artigo se propõe a desenvolver uma coleção de roupas para o 

dia-a-dia da mulher contemporânea com base na macrotendência do 

encasulamento.  

Para alcançar tal objetivo se faz necessário: coletar dados sobre a tendência 

“encasulamento” e as necessidades da mulher contemporânea; analisar dados de 

mercado e consumidor que justifiquem a proposta do projeto; pesquisar referências 

de materiais, acabamentos e estamparias que possam agregar valor ao conceito 

dessa coleção, procurando assim uma identidade visual para as peças de acordo 

com a inspiração; elaborar peças coordenadas, ou seja, peças interligadas umas 

com as outras e buscar referências sobre as bonecas matrioskas relacionadas com 

elementos de cores, volumes, formas e estampas.  

A temática de inspiração proposta para esta coleção são as bonecas russas 

“Matrioskas”, que representam a figura da família, onde o seu conceito está 

interligado com a tendência do encasulamento, pelo fato de ter uma boneca dentro 

da outra remetendo a idéia do casulo, ou seja, com esse fenômeno que está 

acontecendo na sociedade as pessoas estão cada vez mais preferindo filtrar o 

mundo externo e estar consigo mesmas, com a família e com a natureza, buscando 

a proteção e o conforto. A imagem das bonecas Matrioskas serão utilizadas também 

como referência visual para algumas estampas.  

Essa coleção destina-se a mulheres que têm o dia-a-dia agitado, com uma 

atividade profissional que toma bastante tempo durante o dia, independentes, 

ousadas e modernas, gostam de moda, mas também de tecnologia. 



O artigo apresenta a pesquisa realizada para o desenvolvimento de um 

projeto de vestuário que integra os assuntos apresentados acima e que propõe 

trazer um resultado interessante, não apenas estético, mas que apreenda as 

características da macrotendência do encasulamento. É importante destacar que o 

artigo refere-se apenas a etapa de pesquisa e conceituação do projeto e que toda a 

coleção criada e seu detalhamento técnico estão organizados num memorial 

descritivo. 

Assim, o artigo organiza-se da seguinte forma, apresentando os assuntos e 

as referências pesquisadas para a conceituação do projeto: primeiro é apresentada 

a metodologia de projeto incluindo as ferramentas que foram utilizadas em cada 

etapa; na seqüência foram feitas pesquisas da macrotendência do encasulamento e 

o tema de inspiração gerando o conceito do projeto, por fim as pesquisas de 

mercado onde se definem os concorrentes que foram analisados e o estado do 

design que foram importantes, pois serviu como referência funcional, trazendo 

informações de inovações. Posteriormente, tudo foi analisado e apresentado os 

direcionamentos tomados para a finalização do projeto no memorial descritivo.  

2 METODOLOGIA  

Rech (2002) aborda a metodologia aplicada ao produto de moda que, 

segundo a autora, é aquele que apresenta simultaneamente “as propriedades de 

criação (design e tendência de moda), qualidade (conceitual e física), vestibilidade, 

aparência e preço a partir das vontades e anseios do segmento no mercado ao qual 

o produto se destina” (RECH, 2002, p.37). Rech analisa a metodologia proposta por 

Slack como uma boa indicação para o desenvolvimento de coleção de produtos de 

moda. 

Slack, (apud Rech, 2002), sugere e organiza a metodologia de projeto em 

cinco etapas: geração do conceito; triagem; projeto preliminar; avaliação/melhoria do 

projeto e prototipagem/projeto final. A metodologia foi adaptada para este projeto 

subdividindo ainda algumas etapas de forma que este se tornasse mais claro e 

objetivo para a autora. 

1) Geração de conceito: Pesquisa de tendências e desejos do consumidor; e 

análises dos produtos já desenvolvidos. A ferramenta usada nessa etapa foi o mapa 

conceitual, para definir o conceito da coleção. 



 2) Triagem: Análise da elaboração do produto e definição do tema. Foram 

usados nessa etapa o Brainstorming, Sketchbook, Painéis Semânticos e PFFOA. O 

Brainstorming é uma ferramenta para gerações de novas idéias, conceitos e 

soluções para qualquer assunto; o Sketchbook é um tipo de cadernos de esboços e 

colagens para registrar idéias que possam ser, de alguma forma, utilizados como 

referência no projeto; os Painéis Semânticos são uma ferramenta bastante 

importante constituída de painéis que são construídos de várias imagens sobre o 

tema, o público alvo para qual a coleção será desenvolvida e o conceito da coleção 

e a ferramenta PFFOA que são utilizadas para fazer análises de concorrentes 

identificando os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças.  

 3) Projeto preliminar: é a etapa onde são desenvolvidos os desenhos, 

definidos os materiais, cores, estampas, aviamentos e realizados estudos da 

viabilidade.  

 4) Avaliação e melhoramentos: seleção dos modelos e desenvolvimento do 

desenho técnico, modelagem e ficha técnica. 

 5) Prototipagem e projeto final: finalização e acabamentos das peças 

selecionadas que depois de acabadas poderão ser então produzidas. 

3 GERAÇÃO DE CONCEITO: A MACROTENDÊNCIA DO ENCASULAMENTO 
E AS MATRIOSKAS 

Este artigo apresenta as referências de pesquisa para o desenvolvimento de 

um projeto de vestuário que toma como base a macrotendência do encasulamento 

para a definição do seu conceito. Desta forma, esta parte apresenta a definição do 

encasulamento, tendência esta definida por Popcorn (1997) e que vivenciamos nos 

dias atuais.  

O encasulamento é uma forte tendência de comportamento da sociedade, é 

o que está acontecendo com as pessoas atualmente. Desde o final da década de 70 

observa-se uma crescente onda de violência e falta de segurança nas ruas. Devido 

a esse fato as pessoas preferem se entocar em suas casas, fugindo dessa 

constante violência. Com isso foi percebido uma forte ligação dessa tendência com a 

temática de inspiração, onde o conceito das bonecas russas Matrioskas está 

diretamente ligada ao encasulamento, servindo como tema de inspiração desta 

coleção. 



 

3.1 Encasulamento 

O termo encasulamento refere-se a entocar-se, ou seja, ficar em casa, 

refletindo o desejo de construir ninhos confortáveis a fim de proteger-se das 

realidades difíceis e imprevisíveis do mundo externo (POPCORN, 1997). 

O “encasulamento” é um fenômeno que vem acontecendo na sociedade, 

onde diariamente recebemos uma enorme quantidade de informações de violência. 

O medo de sair nas ruas e a falta de segurança faz com que as pessoas fiquem 

entocadas em seus “casulos”. Deseja-se cada vez mais proteger seu carro, sua 

casa, seus bens materiais.  

 
Há alguns anos, temos preferido ficar debaixo dos cobertores. Gostamos de 
cultivar a terra do nosso lado da cerca. Lar Doce Lar significava Lar Seguro 
Lar. Mas, atualmente, embora arranquemos o mato de nossos jardins e 
surfemos pelos canais da TV a cabo, a ansiedade continua crescendo. 
Antigamente, nos encasulávamos por diversão; agora nos encasulamos por 
medo (POPCORN, 1997, p.53). 

 

As pessoas agora buscam segurança, proteção, conforto, paz e isolamento 

dos problemas sociais refugiando-se em suas residências. Assustadas, começaram 

a colocar fechaduras, trancas e cadeados mais eficazes em suas casas e a investir 

em sistemas eletrônicos de segurança. 

Pelo fato das pessoas fecharem-se em suas casas, seus casulos, houve o 

aparecimento de um número crescente de pessoas que valorizam a decoração, o 

uso constante da internet e da TV a cabo, ou seja as pessoas preferem fazer 

programas em casa, por exemplo: encomendar comida, fazer compras pela internet, 

assistir filmes.  

Essas mudanças de comportamento e necessidades do consumidor 

refletiram-se, não só na moda como nas outras áreas também, ou seja, isso fez com 

que diferentes profissionais desenvolvessem produtos para viver no casulo. O 

desdobramento dessa tendência resultou em criações para vários setores da 

indústria desde o mobiliário até roupas para ficar em casa chamadas de 

“homewear”, e também um crescimento no desenvolvimento de materiais 

tecnológicos, sendo que gerou serviços de entrega, e serviços de atendimento onde 

alguns profissionais de moda levam roupas a casa de suas clientes, ou seja, roupas 



para serem experimentadas mais à “vontade”, buscando a proteção, tudo isso com o 

objetivo de dar mais conforto para dentro de casa.  

Neste projeto toma-se como base esta macrotendência, porém utilizando-a 

com um novo olhar e identificando como uma oportunidade de mercado a partir da 

observação da mobilidade das pessoas. Se por um lado as pessoas preferem 

refugiar-se em casa o maior tempo possível em momentos de lazer, em outros 

procuram “carregar a casa consigo”, na medida em que possuem diversos 

compromissos na rua e não conseguem voltar para casa a todo momento. Isso 

sugere uma oportunidade de mercado de roupas coordenadas e práticas que levam 

o conceito do encasulamento na criação das formas e funcionalidade. 

3.2 O guarda-roupa prático e coordenado 

Desde o século XIV até nossos dias, a evolução da moda dá-se de forma 

bastante interessante. A partir do século XX, com o advento das duas guerras 

mundiais, muitos hábitos referente ao vestuário se modificaram e os conflitos 

obrigaram os países a desenvolver enormemente suas tecnologias (MOUTINHO, 

2000). Naquela época, as pessoas já estavam sentindo a necessidade da 

praticidade e de novas tecnologias no setor de vestuário, com a difusão feita pelos 

meios de comunicação e a democratização da moda no século XX.  

 
O século XX é marcado por uma tendência generalizada: a simplificação. 
Para confirmar esse dado, usemos como exemplo a mudança ocorrida nos 
uniformes militares. Antes da primeira Guerra eles eram rígidos, coloridos e 
até mesmo cheios de adornos. Nos campos de batalha, descobriu-se a 
inconveniência desses uniformes e começou-se a usar roupas mais 
maleáveis e de cores que facilitam a camuflagem (MOUTINHO, 2000, p.11). 

 
 

Com a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que substituir os 

homens no mercado de trabalho, exigindo trajes adequados, instaurando-se uma 

moda mais funcional. A emancipação feminina no século XX desempenhou um 

papel fundamental da transformação da moda ( MOUTINHO, 2000)  

Com essa constante evolução, as mulheres nos anos 80 já estavam bem 

posicionadas profissionalmente, tendo sucesso e reconhecimento no mercado de 

trabalho. Devido a isso exigiu-se um guarda-roupa mais prático, mais fácil de cuidar, 

com peças coordenadas, para mulheres independentes que possuem um dia-a-dia 

agitado com uma atividade profissional que toma bastante o tempo durante o dia. 



Modernas e ousadas elas passaram a preferir roupas que pudessem ser usadas de 

diversas formas e que possam ser combinadas de várias formas criando imagens 

diferentes apropriadas para as diversas atividades e funções que ela desempenha 

ao longo do dia. São essas mulheres de hoje, que buscam a praticidade, buscam 

roupas modernas que tenham relação com o seu estilo. Elas procuram algo ousado 

e ao mesmo tempo simples estando pronta para qualquer ocasião.  A idéia da 

funcionalidade para esse projeto refere-se a uma coleção de peças interligadas 

entre si que resultem em opções para um guarda roupa prático de peças 

coordenadas para o dia-a-dia contemporâneo da mulher.  
 

3.3 Temática 

A temática de inspiração proposta para esta coleção são as bonecas russas 

Matrioskas. Elas são um dos símbolos da Rússia, sendo uma das representações da 

cultura popular mais conhecida no mundo, um brinquedo tradicional russo.  

A escolha desse tema deu-se pelo fato da forte ligação de conceito que existe 

entre a Matrioska e a tendência do encasulamento. A matrioska representa a figura 

da família, onde uma boneca se encontra dentro da outra, formando a idéia de 

casulo, passando um conceito de proteção e conforto. (GIRAFAMANIA, 2009) E a 

tendência do encasulamento se refere ao comportamento da sociedade, onde as 

pessoas hoje em dia estão cada vez mais com suas famílias preferindo fazer 

programas em casa, com medo da violência do mundo externo, buscando conforto, 

proteção e praticidade. 

 

3.3.1 História das bonecas russas Matrioskas 
 

De acordo com o site Girafamania (2009), apesar de seu papel de destaque 

no riquíssimo artesanato em madeira da Rússia e de algumas versões do brinquedo 

já serem conhecidas no país desde o século XVII, as matrioskas têm sua origem no 

Japão e apareceram há pouco mais de cem anos na arte folclórica russa. 

Em 1890, foi trazido do Japão para a Rússia um protótipo do brinquedo, onde 

a legendária família de comerciantes Mamôntov, considerados grandes 

patrocinadores das artes na virada do século, foi presenteada. 



Segundo o site Girafamania (2009), “Nesse mesmo ano instituiu-se a 

produção de brinquedos educativos e folclóricos, dentre eles as bonecas, as 

primeiras matrioskas feitas pelo artesão Vassily Zvyôzdotchkin e o pintor Serguei 

Malútin, batizando-a apropriadamente com uma variação do nome russo Matryona, 

que deriva de mat' (mãe). Elas reproduziam as camponesas da ex-União Soviética 

com trajes coloridos, aventais e instrumentos de trabalho. Feitas em grupos de oito 

bonecas que se abrem, revelando outra série delas, representam a figura da família: 

a tradução literal de matrioska é “mãezinha” (mar = mater e oska = diminutivo).” 

Apresentada ao mundo com grande sucesso no pavilhão do Império Russo na 

Exposição Internacional de 1900 em Paris, desde então a matrioska vem ocupando 

legiões de artesãos ao longo de sua movimentada história. 

“Pintadas por artesões profissionais de qualidade para serem feitas em massa 

em linhas de produção quase industriais entre os anos 30 e 80, a famosa 

bonequinha passou por um renascimento artístico ao longo da última década, com o 

fim da produção estatal e o desaparecimento do rígido controle soviético sobre 

qualquer forma de empreendimento privado.” (GIRAFAMANIA, 2009) 

Com essa liberdade recém adquirida e pela imensa demanda garantida, os 

artesões passaram a criar à vontade numa enorme variedade de expressões 

artísticas. Surgiram matrioskas com ilustrações de contos populares russos e cenas 

da vida cotidiana, desenhos em temas religiosos imitando ícones e mesmo políticos, 

representando caricaturas dos sisudos líderes soviéticos do passado.  

Segundo a especialista em arte folclórica da Fundação do Artesanato da 

Federação Russa Nina Shabálova, “Uma matrioska não é simplesmente um 

brinquedo, mas uma expressão da visão de mundo e artística do artesão que a 

pintou. Na realidade, as matrioskas sempre corresponderam à época em que foram 

criadas. Os mestres-artesãos não fazem uma mera decoração da boneca, eles 

tentam imbuí-la de um significado mais amplo e retratam fenômenos da vida real.” 

(GIRAFAMANIA, 2009). 

Sérguiev Possad é conhecida como a capital dos brinquedos na Rússia, é a 

líder absoluta na produção de matrioskas. Entre outros centros produtores estão as 

cidades de Semyônov, Merinovo, Polkhov Maydan e Vyatka, cada uma delas com 

sua peculiaridade. Quem estudou as técnicas de pintura de cada região reconhece à 

primeira vista a origem de uma determinada matrioska.  

 



 

Figura 01: Matrioska, boneca tradicional da russia. 

Fonte: http://andreabraconi.files.wordpress.com/2009/06/la-matrioska-fermana.jpg 

 

3.4 Pesquisa de Mercado 

 

O mercado atual de moda está em constante crescimento. Foi comprovado 

por pesquisas feitas pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI) e pela 

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), que as mulheres 

são as grandes consumidoras de moda no país. A moda feminina responde por 41% 

da produção, o público masculino representa 35% do mercado e a moda infantil 

18%. Sendo elas as principais consumidoras de moda, o mercado busca 

acompanhar as mudanças de comportamento dessas mulheres, que trabalham, têm 

estilo, são informadas, gostam de tecnologia e buscam a praticidade e o conforto no 

vestir.  

 

 

3.4.1 Concorrentes (PFFOA) 
 

Essa pesquisa serve para determinar certos concorrentes da coleção, por 

isso foram coletados alguns dados de marcas que já existem no mercado, fazendo 



uma análise de cada marca. Foram encontradas duas concorrentes a partir do estilo 

proposto para este projeto : Claudia Simões e Bobstore.  

A marca Claudia Simões define o estilo da marca como minimalista e, ao 

mesmo tempo, romântica. Ela gosta de inovar para não envelhecer o estilo. A marca 

já existe há dezessete anos e atualmente conta com 6 lojas próprias e 3 franquias.  

A Bobstore, grife criada por Raphael Sahyoun, completou doze anos de 

sucesso no mercado, possui um estilo próprio considerado moderno, casual e 

chique. A marca traz um amplo e sofisticado mix de produto a cada coleção. 

No PFFOA realizado com as duas marcas foram considerados elementos 

observados de forma geral em cada marca:  

 

  
Pontos fortes 

 
Pontos fracos 

 
Oportunidades 

 
Ameaças  

 
 
 
 Claudia       

Simões 

- Peças básicas 
ao mesmo 
tempo 
incrementadas.  
- Cores neutras 
com estampas 
- A marca está 
sempre em 
constante 
inovação. 
-Franquias 

 - Desenvolver 
peças básicas e 
peças 
elaboradas 
tornando um 
guarda roupa 
prático com 
grande variação 
de peças, onde 
elas podem ser 
usadas em 
diversas 
ocasiões.   
 

-Tradição no 
mercado. 
-Novos 
concorrentes. 

 

 

 

    

   Bobstore 
 

 

-Peças básicas 
com peças mais 
elaboradas. 
- Franquias 
- Distribuição 
- Estrutura 
- Marketing 

 - Desenvolver  
peças básicas e 
peças 
elaboradas 
tornando um 
guarda roupa 
prático com 
grande variação 
de peças, onde 
elas podem ser 
usadas em 
diversas 
ocasiões.   
 

- Tradição no 
mercado. 
- Novos 
concorrentes. 

 

Tabela 1: Painel PFFOA 

Fonte: Acervo pessoal 



 

 

 

 

 
Figura 02: Painel de concorrentes 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

3.5 Estado do design 

 
Para o desenvolvimento da coleção de vestuário identificou-se alguns 

estilistas no mercado em geral que puderam contribuir para a definição do Estado do 

Design, considerando os propósitos deste projeto. Entre outras informações 

destacam-se a dupla de estilistas holandesa Viktor & Rolf e a estilista americana 

Donna Karan. Esta pesquisa serviu como referência funcional, trazendo informações 

de inovações, realçando o diferencial e a praticidade.  

Viktor & Rolf são estilistas holandeses, que mantém um conceito em todos 

os trabalhos, tendo como característica própria “ ir na contramão” , ou seja fazer o 

inverso. Foram os primeiros estilistas que, no inverno de 1999, apresentaram a 

coleção Boneca Russa. Os looks foram sobrepostos em uma única modelo, 



trazendo o conceito inverso da boneca russa. A dupla mantém a parceria há 15 

anos.  

Donna Karan marcou os anos 80 e 90 e, desde então vem contribuindo no 

guarda roupa das mulheres. Era década de 80 quando Donna Karan criou uma 

moda urbana e sofisticada para mulheres que estavam super bem posicionadas 

profissionalmente. Naquele período ela descobriu o segredo do sucesso quando 

facilitou o guarda roupa “executivo” dessas mulheres, fazendo com que elas se 

sentissem, além de poderosas, lindas no trabalho.  

 Hoje, ela continua influenciando o mundo com a sua moda criativa e 

inovadora com o seu estilo urbano e acessível. Ela aposta nas mulheres comuns, 

aquelas que não tem corpo de modelo mas querem ser elegantes. 

 

 
Figura 03: Estado do design 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 



4 ANÁLISE DAS PESQUISAS 

As pesquisas realizadas foram muito importantes para a construção desse 

projeto. As pesquisas teóricas proporcionaram melhor compreensão dos conceitos 

de macrotendências e em particular do encasulamento realçando a ligação que essa 

tendência tem com as bonecas russas matrioskas e ainda compreendendo o papel e 

o intenso estudo realizado para a definição das tendências de comportamento e 

consumo da sociedade. Além disso, essa pesquisa teórica ajudou na conceituação 

do projeto, trazendo referências das matrioskas em estampas, volumes e cores e do 

encasulamento em formas e funcionalidade.  

Observou-se que o público alvo em questão tem o seu dia-a-dia muito 

agitado, com muitos compromissos pessoais e profissionais. Isso sugeriu que essas 

mulheres contemporâneas sentem necessidade de roupas práticas para o dia-a-dia, 

buscando peças que possam ser combinadas de várias formas, criando looks 

diferentes, ou seja, peças apropriadas para várias atividades e funções que elas 

desempenham ao longo do dia. Portanto, a proposta desse projeto foi de 

desenvolver uma coleção de roupas femininas com peças coordenadas formando 

um guarda roupa prático e aliando os conceitos apresentados. Consegue-se 

perceber assim a relação dos assuntos abordados e a contribuição que podem 

trazer para o desenvolvimento das peças propriamente ditas e da linguagem da 

coleção.  

A coleção será apresentada em um memorial descritivo com 15 looks 

criados a parir do conceito do encasulamento e com algumas referências das 

matrioskas em relação a estampas, volumes e cores. A cartela de cores dessa 

coleção possui cores neutras intercaladas com alguns tons mais fortes, sendo todas 

com possíveis combinações. Os tecidos utilizados nas peças são de fácil masueio, 

formando dos grupos de tecidos: os mais estruturados que são utilizados nos 

casacos e calças e outros mais leves que são utilizados nas blusas e nos vestidos, 

trazendo praticidade, buscando volumes de ombros, golas altas e sobreposições.  

 

 

 

 

 



5 CONCLUSÃO 

Este projeto teve como ponto de partida a macrotendência do encasulamento 

buscando ao mesmo tempo desenvolver peças práticas, funcionais e coordenadas 

para mulheres que tenham o dia-a-dia agitado. Ao longo do estudo e da construção 

do conceito do projeto, pôde-se perceber outras marcas e referências que já 

trabalham com propostas similares e têm boa aceitação no mercado sem perder a 

identidade e com uma linguagem bem definida. Este projeto buscou desenvolver 

uma linguagem própria e, a partir do aprofundamento da pesquisa realizada, pôde-

se chegar a um resultado satisfatório. O resultado, aliado a temática das matrioskas, 

que forneceram várias referências visuais sem perder a conexão com a proposta 

inicial, puderam chegar a peças bem resolvidas práticas e coordenadas.  

Desta forma, a proposta do projeto de auxiliar o público alvo com um guarda 

roupa prático e coordenado com peças interligas, trazendo referências do 

encasulamento, em formas e funcionalidade e das matrioskas, em volumes e 

estampas, foi devidamente alcançada.  

A coleção Oshka Dolls, como foi chamada, baseada na macrotendência do 

encasulamento, atingiu os objetivos dessa pesquisa trazendo ao público alvo um 

guarda roupa prático com peças interligadas para o dia-a-dia, com uma coleção que 

contém peças neutras, estampadas, fashion e básicas, proporcionando looks 

variados.  
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