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RESUMO 

 

 

       Este estudo de caso consiste em determinar a importância da utilização de 

uma Tabela de Medidas para a construção da modelagem de uma paca de 

vestuário-roupa-. O desenvolvimento decorre a partir de uma pesquisa 

bibliográfica previamente executada abordando os seguintes temas: 

ergonomias, metodologias existentes sobre modelagem e tabelas de medidas 

publicadas em livros e revistas, alem das normas de padronização das tabelas 

de medidas do vestuário infantil, masculino e feminino. Este trabalho tem o 

propósito de auxiliar a elaboração uma tabela de medidas e construir blocos de 

modelagem com base nessa tabela de medidas, a fim de que se possa 

desenvolver interpretações de modelagem a partir desses mesmos blocos. 

Para tanto, considerou-se necessária a pesquisa de livros, revistas, artigos e 

experiências profissionais na avaliação das tabelas de medidas já existentes no 

mercado. A partir dessa tabela e da análise de metodologias de modelagem de 

alguns autores – entre eles Flavio Sabra, Paulo Fulco e Sonia Duarte - foram 

elaboradas e testadas as bases de modelagem destes autores e de revista 

periódicas da área. Portanto verificou-se que a utilização dos métodos para a 

construção da modelagem das diversas tabelas de medidas influencia de 

maneira significativa no resultado final do produto, ou seja da peça de vestuário 

–roupa-. 

 

            Palavras-chave: Ergonomia; Moda; Tabela de Medidas; Modelagem 

Feminina; Bases de Modelagem. 
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METODOLOGIA 

 

 

        A metodologia utilizada neste tema esta embasada na analise e pesquisa 

bibliográfica, como em uma pesquisa documental, pesquisa em web site, 

experimentações, e experiência profissional, todas na área de moda e  

comprometidas com o tema. 

   

       A pesquisa documental, muito parecida com a pesquisa bibliográfica, 

permitiu o acesso a reportagens em revistas e sites de moda, assim como 

documentos (ABNT’s), periódicos e revistas eletrônicas, entre outras. 

 

       As experimentações foram realizadas com a criação e desenvolvimento de 

uma determinada peça de vestuário –roupa- seguindo todas as normas de 

referencia propostas nas tabelas de medidas utilizadas nos livros de Flavio 

Sabra, Paulo Fulco e Sonia Duarte, observando as diferenças entre as tabelas 

e as peças de vestuário obtidas.  

    

       Após a coleta de dados e a leitura e interpretação das fontes e observando 

os critérios utilizados por cada um, no que se referem ao assunto tema, 

efetivou-se uma análise fundamentada acrescida e conhecimentos 

profissionais e considerações pessoais.      
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PRECE DE CARITAS 

 

          Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá a força àqueles 
que passam pela provação, daí a luz àquele que procura a verdade, ponde 
no coração do homem a compaixão e a caridade. 

          Deus! Daí ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o 
repouso. 

    Pai! Daí ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à 
criança o guia, ao órfão o pai. 

          Senhor! Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. 

          Piedade, senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança 
para aqueles que sofrem. 

         Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem 
por toda parte a paz, a esperança e a fé.  

         Deus! Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a Terra, 
deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as 
lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. 

         Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de 
reconhecimento e de amor. 

         Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços 
abertos, oh! Bondade, oh! Beleza, oh! Perfeição, e queremos de alguma 
sorte merecer a vossa misericórdia. 

   Deus! Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós; 
dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão; dai-nos a simplicidade que 
fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a Vossa Imagem. 

 

         Oração recebida na noite de Natal, 25/12/1873 pela médium Mme. W. 
Krill 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

       Este trabalho tem como objetivo delinear a importância do professor na 

formação de novos profissionais produção de vestuário em detrimento de uma 

tabela de medidas que servirá como base ao desenvolvimento de uma 

modelagem. 

 

      Atualmente, o Brasil não possui uma tabela de medidas que represente o 

“padrão da população brasileira” ficando a critério de cada profissional o 

estabelecimento e utilização de sua própria tabela de medidas. 

 

       O desenvolvimento deste trabalho se da a partir de uma pesquisa biblio- 

gráfica observando e estudando as diversas tabelas de medidas utilizadas 

pelos profissionais na produção do vestuário. 

 

       A necessidade de se trabalhar com uma tabela de medidas representativa 

da população, na padronização dos tamanhos (P, M, G, ou 38, 40, 42, 44), no 

uso correto das nomenclaturas (comprimento do braço ou comprimento da 

manga) termos técnicos para se definir medidas, metodologias de medição do 

corpo etc. 

 

       O presente trabalho pretende mostrar as dificuldades que o consumidor 

principalmente o feminino encontra na compra de peças de vestuário –roupa- 

devido às variações das medidas entre modelos de diversa “marca” e até 

mesmo dentro de uma única “marca”. Analisamos estas dificuldades que a 

ABRAVEST desenvolveu junto da ABNT a norma NBR 13.377 que visa 

padronizar as tabelas de medidas brasileiras, tornando-as iguais em todos os 

estabelecimentos comerciais. Este estudo é uma tentativa de demonstrar como 

a NBR 13.377 está sendo aceita, por parte da indústria de confecção do 

vestuário, o comércio de roupas femininas e, público em geral. Assim como na 
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ABNT- NBR 15800/2009, Que vem para padronizar as medidas do corpo 

masculino e na ABNT - CB 17 que também estabelece normas das medidas do 

corpo infantil. 

 

       As diferenças de tamanhos disponibilizados no mercado nacional é um dos 

fatores que mais deixam o consumidor inseguro na hora de adquirir um produto 

de vestuário, a confiança entre consumidor e fornecedor fica profundamente 

abalada, isso não significa em uma padronização dos modelos, mas sim uma 

padronização dos tamanhos. 

 

       Estudos antropométricos estão sendo feitos no Brasil assim como foram 

feitos em países da Europa e Estados Unidos, hoje muitas empresas e 

profissionais da área adotam estas tabelas de medidas padronizadas com base 

nestes estudos.    

 

       Algumas tabelas de medidas foram estudadas e analisadas, com intenção 

de verificar sua eficácia na construção de moldes bases e para a posterior 

montagem de uma peça de vestuário.         
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                                CAPÍTULO I 

 

                  A PESQUISA ANTOPOMÉTRICA NO BRASIL 

 

1.1 Ergonomia e a Moda 

 

       A palavra Ergonomia deriva dos termos gregos; “Ergo” cujo significado é 

trabalho, e, “Nomos” que traduzimos como; normas, regras, leis etc., “é o 

estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e 

ambiente, e particularmente aplicação dos conhecimentos de anatomia, 

fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse 

relacionamento” (IIDA, 1993).   

 

       Podemos dizer que Ergonomia é a ciência tecnológica que utiliza 

conhecimentos relativos ao corpo humano na concepção de instrumentos, 

dispositivos, visando à adequação das atividades profissionais e pessoais ao 

dia –a –dia do usuário. 

 

       Na moda a Ergonomia veio para proporcionar uma harmonia dinâmica 

entre o objeto e o homem, aonde este objeto vai alem de um mero produto, 

mas um facilitador das relações entre o usuário e o meio é a afirmação da 

individualidade em um grupo. 

 

      Hoje em dia a Ergonomia vem sendo utilizada em vários segmentos da 

indústria da moda principalmente nas relações entre a roupa e o corpo, 

principalmente nas relações de proporção e movimento, por este motivo a 

padronização das tabelas de medidas do corpo humano é de uma importância 

impar. 

 

       Estudos ergonômicos têm contribuído nesta área no auxílio e na busca de 

soluções de projetos de produtos de moda para o bem-estar do consumidor, e,  
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no que se refere à moda os conhecimentos ergonômicos são necessários á 

sua aplicação em um imenso universo de produtos que compõe o vestuário 

feminino e seus acessórios, a ergonomia não considera objeto de vestuário 

(roupa) simplesmente como objeto , “mas como meio de proporcionar uma 

harmoniosa dinâmica do sistema homem-maquina-ambiente. Os estudos e 

pesquisas deste sistema visam possibilitar o adequado funcionamento de cada 

elemento”(IIDA ,1993) 

 

Na era do consumo de massa, podemos concluir que 

modas são os valores materializados nos bens de 

consumo massificados os quais, à medida que vão 

sendo consumidos, pautam as relações interpessoais  

pela aparência num ciclo de obsolescência, 

privilegiando aquilo que é novo. Em resumo, a moda é 

um fenômeno social de caráter temporário que 

descreve a aceitação e a disseminação de um padrão 

ou estilo pelo mercado consumidor até a sua 

massificação e conseqüente obsolescência como 

diferenciador social. (TREPTOW, 2005, p. 2) 

 

       Peças de vestuário são usadas por diferentes consumidores, com perfis, 

biótipos e dimensões do corpo humano, com tamanhos e características 

corporais que mudam conforme a idade, a região de origem, a cor, a raça, etc., 

onde, tais dados ergonômicos influenciam diretamente no design das peças de 

vestuário em uma grande variação de tipos de produtos como na forma, nas 

cores, nas funções, nas estruturas, nos vários tipos de aviamentos e 

acabamentos onde o design como o modelista deve apresentar soluções de 

confiabilidade, conforto, e funcionabilidade independente do estilo. 

 

       A aplicação da ergonomia no design de moda se destaca em estudos e 

soluções integradas às várias funções dos produtos, não importando seu 

tamanho, complexibilidade, destino, e necessidades para que este tenha um 
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bom funcionamento na sua interação como consumidor tais produtos devem 

apresentar pelo menos algumas das qualidades abaixo: 

 

         - Qualidades técnicas – referem-se ao perfeito funcionamento, eficácia 

na execução das suas funções, facilidade na manutenção e no vestir 

         - Qualidades ergonômicas - a compatibilidade de movimentos 

adequação, informações claras e precisas, conforto e segurança 

         - Qualidades estéticas – podem adicionar a combinação de formas, cor 

matéria-prima, textura e o visual para que o produto agrade ao consumidor  

 

       Também devemos nos lembrar que a criação, e o desenvolvimento de 

um produto são uma constante para que a sua qualidade ocorra desde o 

início até o final do projeto, onde também devemos observar alguns detalhes 

como, 

         - a corretas proporções de busto, cintura, quadril, pescoço, tórax, braço, 

punho, etc. 

         - definir a quantidade, tamanho, dimensões e localização de bolsos, 

pences, recortes  

         - altura e largura dos decotes frente e costas  

         - comprimento de saias, calças, blusas, mangas e suas respectivas 

larguras   

          

       Em síntese a ergonomia no design de moda desde os mais simples aos 

mais complexos modelos, deve-se ser pensado inicialmente na função do 

produto de vestuário. Não se podemos esquecer, no que se refere aos itens, 

como aviamentos, acessórios complementares, dispositivo especial na 

criação   
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       E importante lembrar sempre no que se diz respeito ao talento e a 

criatividade que o design de moda possui para adequar soluções 

ergonômicas e criativas como padrões e estilos, aparência, desempenho, 

segurança, e outros requisitos ligados a especificações de materiais como 

tecidos resistentes, impermeáveis, flexíveis, transpiráveis, aviamentos e 

processos e métodos de produção. 

 

       A aplicação da ergonomia pressupõe que o design tenha um repertório 

cultural, conhecimentos, estudos, e pesquisas relacionadas e sendo utilizados 

como parâmetro, critério e procedimentos na concepção e desenvolvimento 

de produtos de moda, considerando que todo objeto vestuário destina-se a 

satisfazer as necessidades do consumidor, e desta maneira entram em 

contato com o corpo deste usuário e para que seu funcionamento seja 

perfeito o objeto vestuário deve apresentar pelo menos 3 (três) características 

básicas : 

         - Qualidades técnicas – que se refere ao funcionamento e eficácia na                    

execução das funções, fácil manutenção-limpesa, e manuseio 

         - Qualidades ergonômicas – compatibilidade dos movimentos, 

adequação antropométrica, informações claras, conforto, e segurança. 

         - Qualidades estéticas – combinação de formas, cores, materiais, 

texturas e um visual agradável. 

 

       Todas estas características envolvendo um objeto vestuário podem e 

devem atender as expectativas do consumidor não importando seu tamanho 

e sua complexidade, objeto vestuário “é qualquer elemento ou serviço que 

conjugue as propriedades de criação- design e tendências de moda, 

qualidade-conceitual e técnicas, ergonômica, aparência – apresentação e 

preço, a partir das vontades e anseios do segmento do mercado ao qual o 

produto se destina” (RECH 2001). 
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       Desde 2009 um estudo antropométrico mais detalhado vem sendo 

realizado pelo Senai-Cetiqt, (Centro de Tecnologia da Indústria Química e 

Têxtil) com a utilização de um Body Scanner, aparelho que as parece com um 

provador ou cabine de roupas, cuja finalidade é tirar as medidas do corpo 

humano e transmiti-las para um computador, com o objetivo de unificar as 

tabelas de medidas das confecções nacionais sempre respeitando as 

características regionais. Tal projeto tende a favorecer não só os 

consumidores, mas também as confecções alavancando as vendas em um 

mundo cada vez mais globalizado  

 

1.2  Objeto Vestuário  

 

       Chamamos aqui Objeto vestuário, quaisquer objetos usados para cobrir 

partes do corpo, podem denominá-la de varias maneiras, vestimenta, 

indumentária e, roupa. Tais peças são usadas por vários motivos alem de 

cobrir o corpo, são usadas por questões sociais, culturais, e por necessidade, 

o uso do objeto vestuário -roupa- é considerado na maior parte do mundo, 

sendo indispensável para a maioria das pessoas, e seu uso faz parte do bom 

senso, assim o objeto vestuário adquire uma importância cada vez maior, 

“não cumpre mais apenas a função histórica de cobrir, proteger e embelezar 

o corpo, mas também a de desenvolver embalagens e sistemas de 

embalagens vestiveis para condicionar o corpo e, ao mesmo tempo, 

preservar a saúde do corpo sua segurança e bem-estar” (Martins, 2005). 

 

       Podemos dizer que objeto vestuário -roupa- é uma ciência, uma arte, 

uma técnica de se vestir relacionada a determinadas épocas, a determinados 

povos, e determinadas culturas, tem sua origem segundo algumas pesquisas 

nos primórdios da origem do homem onde podemos até dizer que o objeto 

vestuário -roupa- é tão antigo como o homem, podendo variar de acordo com 

o objetivo a que ela se determina, de pessoa para pessoa, de clima, de 
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região, de crenças, de religião, pela ocasião, por questão de conforto, e até 

mesmo variando as cores, o estilo e tendências como atrativo aos olhos de 

outras pessoas. 

 

       Ao longo da historia o objeto vestuário -roupa- vem sendo usada mais 

como objeto de decoração e ornamentação do que por outro motivo qualquer, 

muitos vestem um determinado tipo de objeto vestuário –roupa- mais por 

questão de ser aceita por um determinado grupo ou pelo outro do que por 

necessidade, isto acontece com mais freqüência entre os mais jovens 

(adolescentes) membros de um determinado grupo tendem a se vestir de 

uma maneira peculiar para se diferenciar de outro ou até mesmo usar o 

objeto vestuário –roupa- como forma de protesto. 

 

       Ao certo o objeto vestuário –roupa- faz parte do cotidiano do homem 

desde sua origem, no começo como proteção contra fatores naturais 

(necessidade) e mais tarde como adorno (aparência), neste período pode 

observar que o objeto vestuário –roupa- se resumia a apenas pedaços de 

peles de animais, muito do que sabemos deste período até meados de 400 

A.C. escritas e pinturas em paredes, vasos e em algumas estatuetas. 

 

       Um pouco mais recente na Idade Media, com a queda do Império 

Romano já no final do século V se estendendo até meados do século XV, o 

objeto vestuário -roupa- eram produzidas pelas pessoas em suas próprias 

casas, com o crescimento e a expansão das cidades começam a surgir locais 

especializados na produção ainda que artesanal de peças de vestuário, cujos 

donos eram tecelões, alfaiates e outros artífices, neste período os homens, 

da corte os nobres, usavam calças com túnicas e as mulheres vestidas com 

belos vestidos longos, ambos bordados em sua maioria com fios de ouro e 

pedrarias, já os mais pobres e serviçais usavam trajes mais confortáveis e 

práticos para facilitar nas tarefas. 
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       Mais adiante na Idade Média a partir do final do século XV, também 

chamada de “A época das grandes navegações” neste período há uma 

preferência por uma determinada cor nos objetos de vestuário –roupa- o 

vermelho predomina na corte, as mulheres usavam vestidos de seda ou 

veludo de acordo com a época do ano (verão ou inverno) bem mais 

elaborada do que no período anterior, com armações de metal por baixo dos 

mesmos, surgem também às roupas de baixo tão raras que só eram usadas 

pelos nobres da corte, os homens por sua vez usavam calças até a altura dos 

joelhos, meias e sapatos suas camisas eram feitas com os tecidos mais 

nobres, também usavam casacos, leves no verão e pesados no inverno, um 

ornamento muito utilizado na época pela realeza eram as perucas todas 

muito bem elaboradas e sofisticadas usadas dependendo da ocasião. 

 

       Com o advento da Revolução Industrial, em meados do século XIX o 

objeto vestuário -roupa- passou a mudar com mais freqüência os modelo e os 

tecidos, mas apenas os mais ricos e nobres as davam ao luxo de adquirir as 

novidades, estilos e tendências da época -. Nesta faze a industrialização do 

objeto vestuário –roupa- se espalhou por todas as partes do mundo 

instalando-se principalmente nos Estados Unidos onde eram produzidas em 

grande escala e com preços accessíveis eram usadas por homens e 

mulheres permitindo principalmente que as roupas femininas tivessem uma 

variação bem maior na cor, nos modelos, muito mais que as masculinas que 

até hoje variam muito pouco, e deixando de ser uma atividade sem 

importância e sem valor, passando a ser uma das atividades mais lucrativas. 

 

       Nesta mesma época saias longas deram lugar a saias mais curtas, 

calças femininas e o estilo militar se popularizaram ate o final da Segunda 

Grande Guerra Mundial, com a popularização do cinema e da televisão a 

divulgação de novos estilos e tendências ate então restritos aos grandes 

centros urbanos tomaram um vulto maior, surgem os grandes estilistas - os 



 

 

19

criadores dos mais belos e desejados “objetos de vestuário”–roupa-, 

podemos citar alguns na esfera internacional: 

        _ Paul Poiret - Criador do look Boêmio-chique antes da Primeira Grande 

Guerra Mundial era considerado o rei da moda na sua época, foi o primeiro 

Fashion Design moderno. Casacos, vestidos e acessórios lançados por Poiret 

há quase 100 anos tornaram-se até hoje inspiração de muitas coleções de 

alta costura ate hoje. 

       _Coco Chanel – Vista como Revolucionaria para a sua época abriu sua 

primeira loja em meados de 1910, criou os famosos TAILLEURS usados e 

copiados ate hoje, em meados de 1920 lança o Chanel Nº 5 perfume que a 

converteu em uma grande celebridade, admirada por muitos, inclusive pela 1ª 

dama americana Jacqueline Kennedy. 

       _ Christian Dior – Desde jovem tinha a habilidade e o talento para 

desenhar e criar roupas, em 1947 criou a Mansão Dior, com o conceito do 

New Loook, carregado de extravagância e exagero – vestidos ate então feitos 

com 5 mt. de tecido Dior os transformava em verdadeiras peças de arte com 

40 mt. de tecido. 

       _ Balenciaga – Considerado o arquiteto da alta costura abriu sua primeira 

casa em 1919, em San Sebastian, Espanha, mudou-se para Paris em 1937 

transformando-se em um do mais representativo design de moda do século 

XX. 

        _ Pierre Cardin – Filho de agricultores começou a trabalhar como alfaiate 

aos 14 anos em Sant-Étienne, França, foi chefe do atelier Dior, durante anos 

depois de ser rejeitado pela casa de moda Balenciaga, em 1950 abriu sua 

própria casa, mais tarde inaugurou o Espace Cardin em Paris, França. 

       _ Pucci – Nascido em família de nobres de Florença na Itália suas 

primeiras criações foram para a equipe de esqui Reed College, em 1949 

lança sua linha de moda praia, em 1959 uma linha de lingerie, criou vestidos 

para Shofia Loren, Jacqueline Kennedy e até para a pop star Madonna. 
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       _ Givenchy – Sua primeira casa foi fundada em 1952, hoje em dia a 

marca Givenchy é administrada pela gigante de bens de luxo LVMH, sendo 

famosa pelas roupas, perfumes, acessórios e cosméticos. 

        _ Yves Sant Laurent – Nasceu na Argélia e aos 17 anos foi estilista da 

casa Dior , em 1957 após a morte de Dior assumi a direção ate 1962 quando 

cria sua própria marca , foi o primeiro estilista que popularizou o Prêt-à-porter 

em meados de 1966, em 2002 durante um desfile anunciou que deixaria 

definitivamente o mundo da moda, vindo a falecer em 1 de junho de 2008 em 

Paris, França. 

        _ Viviane Westwood – Fundou sua primeira loja a LET IT ROCK, em 

1971 ,em Londres, Inglaterra, inspirada no rock dos anos 50 a partir deste 

momento passou a criar roupas para este público ate 1980, muito atenta aos 

acontecimentos mundiais lança roupas inusitadas com edições limitadas, e, é 

o centro das atenções da moda inglesa há 34 anos. 

       _ Georgio Armani – Lançou sua primeira coleção em 1974, masculina, e, 

em 1975, feminina, polemico e por vezes arrogante suas desavenças com 

outros estilistas são bastante conhecidas, o Empório Armani tem como 

característica a linha de alta qualidade em roupas de alto luxo. 

        _ Calvin Klein – Nova Yorquino do Bronx, autodidata começou a vestir 

as bonecas da irmã e depois de algum tempo a própria mãe usando a 

maquina de costura da avó que lhe ensinou alguns segredos da costura, em 

1978 abriu seu próprio negocio, hoje sua marca é bilionária, a marca Calvin 

Klein é um ícone da moda masculina.  

       _ Gianni Versage – Criou sua própria marca em 1978, com um estilo de 

moda considerado caro, luxuoso e glamoroso, depois de sua morte em 1997, 

sua irmã Donatella Versage assume a direção do Império Versage que era 

considerada sua musa e braço direito. 

       _ Marc Jacobs – Estilista norte americano tornou-se conhecido no fim 

dos anos 80, irreverente não seque tendências, tem um estilo próprio, em 

2007 foi internado em uma clinica para dependente de álcool e drogas. 
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       _ Tom Ford – Nasceu no Texas, EUA, foi convidado para trabalhar na 

Cucci nos anos 80 tornando-se o grande senhor da marca, alem de comandar 

a marca Balenciaga patrocina Stella McCartney e a marca Alexandre 

McQueen. 

 

        Dentro do mundo da moda não podemos esquecer que os estilistas 

brasileiros estão competindo de igual para igual no mercado internacional 

como, por exemplo: 

       _ Dener - Nasceu em Suare no arquipélago de Marajó, mudou-se para o 

Rio de Janeiro em 1945, aos 13 anos começou a desenhar seus primeiros 

vestidos na Casa Canadá uma das mais importantes boutiques da época, 

Criou e produziu o vestido de debutante de Danuza Leão, em 1954 se 

transferiu para São Paulo e em 1957 inaugura seu atelier e em 1968 Criou a 

Dener Difusão industrial de Moda, considerada a primeira grife de moda do 

Brasil, faleceu em 9 de novembro de 1978. 

       _ Clodovil Hernandes - Nasceu no interior de São Paulo era filho adotivo 

de um casal de imigrantes espanhóis, Domingos Hernandes e Isabel 

Sanches, desde pequeno dava palpites na maneira de vestir de sua mãe, 

primas e tias, aos 16 anos, incentivado por um colega desenhou seus 

primeiros vestidos - onze no total – destes vendeu 6 para uma loja no centro 

de São Paulo dando inicio a sua trajetória como um dos méis importantes 

estilistas do Brasil nesta mesma época começou a chamar atenção da mídia 

por sua rivalidade com o estilista Dener, mas que na realidade eles eram 

mais amigos do que competidores  foi professor, estilista, apresentador de TV 

e em 2006 foi eleito o 3º deputado federal mais votado por São Paulo, veio a 

falecer em 17 de marca de 2009. 

       _Zuzu Angel - nasceu em minas gerais, começou na arte da costura 

criando modelos para as suas primas isso na década de 40, em 1970 já 

morando no Rio de Janeiro hà algum tempo abre sua primeira loja em 

Ipanema, tinha um estilo próprio misturava tecidos nobres coma a seda com 
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tecidos mais baratos como a chita e outros materiais como rendas, pedaços 

de bambu, madeira, conchas, etc. veio a falecer em um trágico acidente de 

carro em 14 de abril de 1976.  

       _ Lino Villaventura - Começou sua trajetória no mundo da moda em 

meados de 1978, em 1982 lança sua própria marca com o seu nome “Lino 

Villaventura” com lojas próprias em São Paulo e em fortaleza, cidade onde 

começou sua trajetória no mundo da moda, desenhou roupas exclusivas para 

Xuxa e Hebe Camargo entre outras.  

       _ Ocimar Versolato - Começou sua trajetória em Paris, França, onde 

apresentou sua primeira coleção, faz especialmente figurinos para cinema e 

tem como atrizes e cantoras como clientes em 2009 lançou sua rede de 

franquias e vendas pela Internet a Ocimar Versolato Cosmetics. 

       _ Gloria Coelho - Mineiro de Pedra Azul, em 1974 lançou sua primeira 

marca G, casada com o estilista Reinaldo Lourenço, sua nova assinatura 

Gloria Coelho alem de ter lojas em todo Brasil exporta para países da Europa, 

América e Ásia.  

       _ Reinaldo Lourenço – Começou sua carreira como assistente de sua 

esposa Gloria Coelho, foi produtor da consultora de moda da Editora Abril 

Costanza Pascolato, lançou sua marca no mercado em 1984 com loja nos 

Jardins bairro nobre de São Paulo e tem sua marca espalhada por mais de 

120 multimarcas nos Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália e Japão. 

       _Tufi Duek – Carioca, mudou-se para São Paulo aos 6 anos de idade e 

aos 17 anos começou a trabalhar com moda e em 1975 lançou a Trittone em 

1981 a Fórum, possui um showroom em Nova York com produtos assinados 

com a marca Tufi Duek, no Brasil tem 17 lojas própria alem de 37 franquias e 

seus produtos estão espalhados por mais de 638 multimarcas no mundo. 

       _ Amir Slama – Proprietário da Rosa Chá desde sua inauguração em 

1993 tem editoriais publicados pelas revistas Vogue e Harper’s Bazar com 

suas coleções, a Rosa Chá possui lojas em Nova York, Los Angeles, Miami, 

Lisboa e mais de 25 lojas Brasil. 
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       _ Oscar Metsavast – Criou a Osklem em 1989 e montou sua primeira loja 

na Armação de Búzios cidade na região dos lagos do Rio de Janeiro, com um 

estilo inovador e com produtos com qualidade internacional, em 1999 lança 

sua primeira coleção feminina e em 2003 estréia no São Paulo Fashion 

Week, atualmente possui 62 lojas no Brasil, Milão, Nova York, Tóquio e 

Roma.  

       _ Marcelo Sammer – Paulista lançou sua marca em 1995 no Mercado 

Mundo Mix com uma atuação no mercado desde os 18 anos Sammer 

trabalhou na Zoomp, M2000, Fórum, editor de moda da revista Trip, 

apresentador com quadro fixo sobre moda na MTV Brasil e consultor criativo 

da C&A. 

       _ Alexandre Herchcovitch – Nascido e criado em São Paulo começou 

desde cedo no mundo da moda incentivado pela mãe dona de uma 

confecção de lingerie, alem da sua própria marca Alexandre Herchcovitch 

assina coleções para diversas outras, é diretor de criação de Cori e diretor da 

Faculdade de Moda da FMU de São Paulo. 

       _ Isabela Capeto – A carioca é formada pela Accademia de Moda de 

Florença na Itália, atuou em varias marcas brasileiras antes de inaugurar seu 

atelier em 2003, sua marca é encontrada em mais de 20 países estreou no 

Fashion Rio em 2004. 

       _ Jun Nakao - Paulistano neto de japoneses, freqüentou o mítico 

Madame Satã em São Paulo no inicio dos anos 80 muito observador via que 

o vestuário tinha tudo a ver com a atitude , entrou na moda pela possibilidade 

da  liberdade de transformação , iniciou em 1987 juntamente com Walter 

Rodrigues e Conrado Segreto o projeto Cooperativa da Moda , só em 1997 

dez anos depois é que teve reconhecido seu trabalho no mundo da moda , 

trabalhou na Zoomp,Nike  , fez figurino e dirigiu a São Paulo Companhia de 

Dança , curador de museu – Instituto de Arte e Dança -  sua maior criação foi 

o Desfile “ Roupas de Papel “em 17 de junho de 2012 no São Paulo Fashion 

Week onde após 182 dias de trabalhos exaustivos , as modelos entram na 

passarela com vestidos espetaculares feitos exclusivamente de papel 
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inspirados no século XIX todas estilizadas de Playmobils e diante de mais de 

1200 convidados e jornalistas, todos encantados com a tamanha beleza dos 

vestidos todos minuciosamente recortados como brocados e rendas e após 

alguns segundos de silencio a trilha sonora retorna com maior intensidade e 

todas, todas as modelos, diante de um publico surpreso e perplexo rasgam 

todo aquele lindo e magnífico trabalho de meses, tornado este desfile o mais 

impactante e comentado  até hoje do São Paulo Fashion Week lê na historia 

dos desfiles de moda . 

        

       Em um contexto geral podemos até dizer que o objeto vestuário - roupa é 

“infinito”, cada estilista, cada design tem sua maneira peculiar de criar um 

determinado objeto, onde não podemos deixar de mencionar a inspiração e 

para quem e porque esta sendo criado tal objeto; o objeto vestuário –roupa- 

pode ser criado e produzido em uma variedade impar de materiais, em matéria 

prima natural ou artificial, artesanalmente ou em grande escala, todo objeto 

vestuário –roupa- no seu estagio inicial na criação onde o estilista ou design 

tem a responsabilidade de traduzir no objeto vestuário –roupa- uma tendência 

ou estilo direcionado ao mercado de atuação ou a um determinado publico, 

este profissional tende a buscar inspiração na maioria das vezes para suas 

criações em viagens, pesquisando em livros, em revistas, em fotos, em 

vitrines, etc..  

 

 

1.3 ABRAVEST – Associação Brasileira do Vestuário  

 

       A ABRAVEST. , Associação Brasileira do Vestuário é hoje a legitima 

representante da indústria produtora de moda do mercado brasileiro, criada em 

1982, abrange cerca de 26.000 empresas associadas no território nacional 

defensora da normalização da padronização das tabelas de medidas do 

vestuário infantil, feminino e masculino por acreditar que as medidas baseadas 

em tamanhos com o objetivo de melhorar aspectos como conforto, segurança e 
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uma maior praticidade, tendo em vista que a variação dos tamanhos será 

menor e muito mais fácil se obter um objeto vestuário –roupa- do tamanho 

exato e que se deseja, com isso o consumidor tende a aumentar as compras 

diretas, via Internet, por catálogos e também “abre os portões” do pais  para as 

exportações aumentando ainda mais a participação da industria da moda no 

exterior. 

  

       A - ABNT NBR 15800:2009 – Estabeleceu 24 medidas do corpo infantil a 

disposição para as indústrias do setor, foram consultados confeccionistas, 

anatomistas, associação de pediatras profissionais do comercio e é claro  

modelistas , tais medidas foram as seguintes : 

     

       - Atura do corpo - tórax ou busto – cintura - quadril - altura costas - altura         

frente - cintura para quadril - altura do busto - busto a busto - comprimento do 

braço incluindo ombro - largura do pulso - largura do bíceps - largura da coxa - 

largura do joelho - largura da panturrilha - largura do tornozelo - comprimento 

das calças - altura - entre pernas - comprimento cintura/joelho - altura do 

gancho frente/costas - circunferência da cabeça- pescoço - medida entre o 

pescoço frente e pescoço costas passando pelo gancho. 

 

        _ ABNT –CB 17 – Vem estabelecer normas técnicas como a padronização 

das medidas do corpo masculino tal qual feito como feito pela - ABNT 

15800/2009 infantil – com a intenção clara de auxiliar as confecções 

masculinas, como vem fazendo com as confecções infantis, na produção e 

desenvolvimento de novos produtos garantindo um melhor acesso para tais 

produtos no mercado, esta nova norma alem de beneficiar o produtor e o 

consumidor promove a confiança e a qualidade do produto entre outros 

aspectos reduzindo a quantidade de trocas que  ocasiona constrangimento ao 

consumidor e problemas para o lojista, com aplicação das novas normas – CB 

17- os objetos vestuários masculinos – roupas masculinas - terão etiquetas 

identificando as medidas corretas do corpo para qual se destinam .tais medidas 

são :  tórax ,cintura ,quadril ,pescoço ou colarinho, punho ou mão, altura das 
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costas , largura das costas , comprimento da manga, comprimento das calças , 

altura do gancho, altura do joelho. 

 

       Sabe-se que é muito difícil de encontrar uma única pessoa com todas as 

medidas igual as da tabela acima e é importante lembrar que a numeração dos 

objetos vestuário masculino não sequem um padrão; a camisa masculina, por 

exemplo, sua numeração se baseia pela medida do colarinho (38, 39, 40 etc.), 

camisa esporte tem como referencia o medida do tórax correspondendo a 

numeração (0, 1, 2, 3, 4, etc.) nas calças a medida da cintura dividida por 2 

corresponde ao tamanho (38, 39, 40, 42, etc.) já no paletó é a medida do tórax 

dividida por 2 que corresponde ao numero na etiqueta ( 48, 50, 52, 54, etc.). 
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                                CAPÍTULO II 

 

                            O QUE È MODELAGEM? 
 

2.1 Modelagem 

 

       Modelagem consiste unicamente na construção de um conjunto de molde 

(gabaritos) que reproduzem as formas e medidas do corpo humano adaptadas 

ao estilo pré-estabelecido pelo design que são executadas a partir da 

interpretação de um determinado desenho, uma foto, ou ate mesmo a 

observação de uma peça já existente, vitrines, revistas etc., para tal devemos 

observar fatores referenciais como, forma, medidas, e o movimento do corpo 

geralmente adaptado pela empresa com base nas medidas do seu publico 

alvo, e que normalmente não levam em consideração as medidas referenciais 

normativas (ABNT - CB 17, ABNT – 15800, 2006) trazendo assim dificuldades 

para o consumidor na hora da compra, produtos similares, mas de marcas 

diferentes, na maioria das vezes, não conseguem vestir o mesmo manequim. 

 

       A modelagem é uma arte, pois alem do conhecimento das medidas 

corporais temos que ter noções de ergonomia para melhor adaptar as funções 

do objeto de vestuário ao publico consumidor, também não se deve esquecer 

as características anatômicas do corpo humano relacionadas à simetria forma, 

postura que podem vir a interferir no desenvolvimento de uma modelagem 

perfeita. Só conhecimento teórico não é suficiente para a construção de um 

objeto de vestuário (roupa), são necessários conhecimentos práticos para 

realizar o efeito o caimento e a textura que se deseja para a peça de vestuário, 

adaptando-se a mesma de acordo com o corpo que muito sutilmente vem se 

modificando ao longo dos tempos.  

 

A aplicação dos princípios convencionais do molde 

base é a técnica mais utilizada para se obter diferentes 

estilos. Este princípio consiste na utilização de um 
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molde base ao qual são introduzidas modificações e 

manipulações a fim de produzir um modelo. O molde 

base pode dar origem a muitos modelos das coleções 

da empresa, durante várias estações.                                            

(ARAÚJO, 1996, p.95) 

 

 

       A modelagem de uma peça de vestuário –roupa- pode ser executada 

basicamente através de 2 (duas) técnicas bastante conhecidas, MODELAGEM 

TRIDIMENCIONAL também conhecida como DRAPING ou MOULANG e a 

TECNICA BIDIMENCIONAL conhecida como MODELAGEM PLANA . 

 

 A modelagem pode ser realizada por meio de dois 

processos: moulagem, ou  draping,  literalmente mol-

dagem em Francês, que significa ajustar um tecido 

diretamente no manequim do tamanho apropriado ou 

no próprio corpo da pessoa, é uma modelagem tridi-

mensional, onde as peças são feitas diretamente sobre 

o manequim. Feito isto o tecido é removido e copiado 

para um papel e transformado em moldes,  podendo-se 

também trabalhar as peças no fio normal ou em viés. É 

o método característico da alta costura, mas vem sem-

do empregado no desenvolvimento de peças para 

confecção industrial. Existem varias formas de traba-

lhar com moulagem ou draping. (Doris Treptow, 2003 

p.155) 

 

       DRAPING – vem do inglês que significa dar forma e caimento ao tecido, 

MOULANG – de origem francesa deriva de Moule, que significa forma, 

podemos assim dizer que MODELAGEM TRIDIMENCIONAL é a técnica onde 

podemos construir um determinado objeto vestuário -roupa- diretamente sobre 

o corpo de um modelo vivo ou de um manequim de costura permitindo 
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automaticamente a visualização da peça de vestuário desejada ou idealizada 

com todos os seus detalhes, caimento, volume, decotes, recortes, etc., 

facilitando o entendimento da construção da peça de vestuário –roupa- e 

favorecendo a visualização de todas as partes, frente, costas, lateral, tendo 

como ponto forte a amplitude do espaço permitindo ajustes perfeitos um 

caimento mais adequado, avaliando assim melhor se há necessidade de 

modificações ou a inserção de acessórios que possam dar um diferencial ao 

objeto vestuário –roupa- desejado, esta técnica vem se mostrando muito eficaz, 

facilitando o processo criativo e de produção, pois podemos avaliar tal objeto 

durante a sua criação e construção. Nesta técnica não podemos nos esquecer 

que primeiramente devemos preparar o manequim com todas as marcações 

referenciais como cintura, quadril, busto, pescoço, cava, centro frente, centro 

costas, ombro e lateral, só assim o manequim estará pronto para 

interpretarmos o modelo desejado.  

  

       MODELAGEM PLANA – esta técnica consiste na arte da construção de 

peças denominadas “moldes bases” produzidas a partir de estudos 

ergonômicos do corpo humano correspondendo às medidas antropométricas 

pré-estabelecidas, e que resulta no traçar riscos retos e curvos em um plano 

retangular com linhas horizontais e verticais, provenientes das medidas 

fundamentais e complementares que darão forma a modelagem, ”a modelação 

de blocos de moldes bases” (ARAUJO, 1996) e feita diretamente traçando o 

molde no papel de forma bidimensional, exigindo exatidão das medidas, cálculo 

apurado, e habilidade para imaginara peça de vestuário –roupa- pronta, a 

construção de moldes bases com esta técnica é economicamente mais viável e 

indispensável na indústria da moda. Primeiramente devemos nesta técnica 

construir moldes bases com as medidas retiradas diretamente do corpo onde 

posteriormente introduzimos modificações e manipulamos folgas, ajustes, 

recorte, de acordo com o modelo desejado, um único molde base pode e deve 

ser usada para se dar origem a uma infinidade de modelos de peça de 

vestuário - roupa- devemos ressaltar que o molde base é um conjunto de 



 

 

30

moldes sem qualquer estilo, não possui costura nem folgas podendo ser 

utilizado com segurança devendo sempre obedecer à tabela de medidas. 

            

 

 

 

 

 

2.2 O Modelista  

 

       Assim como o Arquiteto precisa do apoio técnico do Engenheiro para que 

seus projetos e desenhos saiam do papel e se tornem realidade o estilista –

design – precisa do profissional de modelagem –modelista- para que este lhe 

de suporte e interprete os croquis, desenhos, fotos e muitas das vezes outras 

peças de vestuário transformando-as em algo concreto, e o pior é que achar 

um bom modelista é como achar agulha no palheiro, em qualquer fabrica estão 

sempre à procura de um. Apesar de ser uma área de fundamental importância 

na confecção, a modelagem muitas vezes não é muito valorizada, porém, para 

a felicidade dos modelistas, os confeccionistas estão acordando para esta 

importante ferramenta na cadeia produtiva do vestuário. Afinal de contas, 

enquanto a roupa está no desenho ou croqui tudo é possível, mas quando este 

desenho entra no setor da modelagem, tudo muda. É muito importante a 

participação do Estilista –design- na modelagem, informando, mostrando, 

participando com o Modelista, as novas tendências em forma de vídeos, 

revistas, fotos, desfiles, e até mesmo com amostras trazidas das viagens feitas 

para pesquisas, enfim, ter acesso a todo o material de pesquisa, temas da 

próxima coleção. Todos os tecidos, forros, aviamentos, acabamentos, 

construções, lavagens, etc., devem ser estudados e testados para não ter 

surpresas desagradáveis no decorrer da produção ou até mesmo após as 

vendas. O departamento de modelagem deve ser visto como um laboratório de 

estudos e pesquisas. As responsabilidades do modelista são muitas: 
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         - Interpretar e representar as peças propostas pelo estilista –design- ou 

no caso a equipa de criação. 

         - Saber tirar as medidas de acordo com as normas técnicas recomenda- 

das – NBR 15.127/2004 

         - Elaborar ficha técnica ou desenho técnico, onde deverão estar contidas 

todas as informações necessárias para o desenvolvimento da peça de vestuá- 

rio como determinados itens e informações a serem utilizados na construção da 

mesma como: matéria-prima principal e secundaria aviamentos, processo 

produtivo, viabilidade do produto, maquinários a serem utilizados, tipos de 

pesponto, recortes, aberturas de bolso, e posicionamento dos mesmos, e dos 

detalhes, normalmente a ficha técnica ou desenho técnico é finalizado após a 

revisão e aprovação da peça-piloto. 

  

“Desenho técnico é uma espécie de ‘código genético’ 

da roupa, uma vez que nele estão inseridas as 

informações necessárias à reprodução de cópias 

idênticas. Através dele, os diferentes profissionais e 

setores da cadeia têxtil e da confecção tem 

preservadas as informações, o que possibilita uma 

comunicação clara e precisa, agilizando os processos 

de produção.” (LEITE E VELLOSO, 2004, p.40) 

 

       - Saber identificar os vários tipos de tecidos a serem utilizados na confec- 

ção da peça de vestuário desejada, suas propriedades, aplicações, assim 

como nos aviamentos, fios, linhas, etc., e em todos os materiais a serem 

usados 

       - Identificar e saber usar todo maquinário e aparelhos a serem utilizados no 

processo produtivo da peça de vestuário. 

       - Orientar e acompanhar a construção do protótipo ou peça-piloto 

verificando e reparando possíveis defeitos no protótipo. 

       - Elaborar a graduação dos moldes ou escala de tamanhos em modelagem 

– processo de aumento e diminuição dos moldes do protótipo ou peça-piloto já 
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aprovada – esta graduação varia de acordo como tipo da peça de vestuário o 

tipo de material utilizado (tecido, aviamento, etc.). 

       - Identificar e numerar todos os moldes pertencentes à mesma peça de 

vestuário, colocar nome do molde, referencia, nome da empresa, nome do 

modelista, data, componentes ou partes do molde (frente, costas, manga, etc.), 

tamanho (de acordo com a tabela de medidas utilizada), numero de partes para 

serem cortadas (quantas vezes a parte do molde devera ser cortada, 1X, 2X, 

etc.), localização das partes do molde (centro frente, centro costas, centro da 

manga, etc.), piques, recortes, pences, regiões de encaixes das partes dos 

moldes, localização da dobra do tecido, sentido do fio (maneira como o molde 

devera ser colocado sobre o tecido), aberturas, localização de botões, 

franzidos, pregas, etc.. 

 

       - NBR 13377 

 

   Esta norma técnica foi elaborada na comissão de estudos especiais 

temporário de medição do corpo humano, esta normalização estabeleça 

procedimentos para definir medidas do corpo humano que podem ser utilizada 

como base para elaboração de projetos tecnológicos, na sua aplicação pode 

ser necessária a complementação de medidas adicionais.  

 

       A. Busto - Medida de contorno do corpo na altura dos mamilos. Para medir 

a circunferência do busto, cuide para que a fita não deslize nas costas, fique 

reta na linha da axila e passe na frente sobre os mamilos. 

       B. Cintura - Medida de contorno na altura da cintura. Geralmente, essa 

altura fica a 2,0cm acima do umbigo para as mulheres e no umbigo para os 

homens. 

       C. Quadril - Medida de contorno na altura onde o quadril é mais saliente. 

Geralmente, ficam 2,0cm abaixo da cintura. 

       D. Pescoço - Medida de contorno na base do pescoço. 

       E. Tórax - Medida de contorno acima do busto e logo abaixo das axilas. É 

geralmente bem menor que a medida do busto. A diferença entre o busto e o 
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tórax vai determinar a profundidade da pence do busto na base do corpo, 

quando quisermos trabalhar sob medida. No nosso caso, de acordo com a 

tabela de medidas, essa diferença é sempre 4,0cm, fazendo que a pence 

permaneça com a mesma medida em todos os manequins. 

       F. Braço - Medida de contorno do braço logo abaixo da axila. 

       G. Punho - Medida utilizada para o traçado da base da manga. Nesse 

caso, medimos o contorno da mão em vez do punho (pulso) propriamente dito. 

A medida é tirada na parte mais larga da mão, com os dedos esticados e o 

polegar encostado na palma. Dessa forma, temos a medida mínima que a boca 

da manga precisa ter para vestir sem a necessidade de qualquer abertura. 

       H. Altura das costas - Medida de altura, no centro das costas, entre a base 

do pescoço e a linha da cintura. 

       I. Largura das costas - Distância entre as cavas nas costas, tomada numa 

altura correspondente à metade da altura entre o ombro e a dobra da axila. A 

medida deve ser tirada com os braços cruzados na frente. 

      J. Distância do busto - Distância entre os mamilos. 

      K. Altura do busto - Distância entre a linha da cintura e a linha do busto 

(mamilo). 

      L. Comprimento da manga - Distância entre o ombro e o punho, tomada 

com o braço dobrado em um ângulo de 90°. 

       M. Altura do quadril - Distância entre a linha da cintura e a linha do quadril, 

tomada pela lateral. 

       N. Comprimento da saia - Corresponde à altura do joelho. É a distância 

entre a linha da cintura e a linha do joelho, tomada pela lateral. 

       O. Comprimento da calça - Distância entre a linha da cintura e o chão, 

tomada pela lateral com a pessoa descalça. 

       P. Altura da entre perna - Distância entre a virilha e o chão. A medida é 

tomada colocando-se uma régua encostada na virilha, perpendicular ao chão, 

medindo-se essa distância. 

       Q. Altura do gancho - É a diferença entre a medida 15 (comprimento da 

calça) e a medida 16 (altura da entre perna). 
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       Todos estes procedimentos devem ser feitos em todas as pecas de 

vestuário –roupa- antes de ser feito o corte para se dar inicio a produção das 

mesmas, onde a modelagem de uma determinada peça de vestuário - com um 

determinado tecido, aviamento etc.- não devera ser utilizado na produção de 

outra peça de vestuário com outro tipo de tecido, aviamento, etc., podendo 

acarretar defeitos na nova peça em razão das diferenças na composição e 

gramatura do novo tecido e dos aviamentos a serem utilizados.    

 

 

 

 

                               CAPÍTULO III 

 

                  OBJETIVO E FUNÇÃO DE UMA TABELA DE MEDIDAS 

 

3.1 Padronizações do Vestuário Infantil e Masculino 

   

       Desde 1968, a ISO, entidade que coordena padronizações, determina que 

todas as medidas das peças de vestuário –roupa- devem ser proporcionais ao 

biótipo do pais. Não podemos dizer que desta maneira exista uma 

padronização das medidas corporais, tais medidas mudaram tanto as infantis, 

masculina e clara não poderíamos esquecer-nos das femininas, as confecções 

aumentaram e diminuíram aleatoriamente as medidas das suas modelagens, 

por este motivo é muito comum escolhermos vários modelos de uma calça, por 

exemplo, do tamanho 40 e colocarmos uma sobre a outra verificamos 

variações de tamanho nos diversos modelos e até mesmo nos mesmos 

modelos de uma única “marca”, isto acontece porque as confecções 

terceirizam sua produção colocando apena a sua “marca” na peças de 

vestuário e em cada indústria terceirizada existe uma tabela de medidas 

própria onde as confecções não padronizam os tamanhos dos modelos 

deixando a cargo das terceirizadas todo o controle de produção apenas 

exigindo a colocação de sua etiqueta com a “marca’. O mercado brasileiro 
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tende a se preparar para uma padronização das medidas das peças de 

vestuário, segundo Sylvio Nápoli, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

(Abit), a normalização das medidas para o vestuário infantil, já foi aprovada e 

oficializada – não há uma obrigatoriedade na implantação pelas indústrias de 

confecção destas medidas normativas, o uso é voluntario - . Após a aprovação 

da padronização do vestuário infantil  pela Abit. a ABNT. lançou no 1ª semestre 

de 2012 a normalização de vestibilidade do vestuário masculino, esta nova 

medida normativa promove a confiabilidade nas industrias de confecção no 

pais, segundo a própria ABNT. com a aprovação e implantação desta nova 

norma não haverá mais a necessidade de troca de artigos de vestuário por 

incompatibilidade de tamanho, como visto anteriormente a implantação pelas 

industrias desta norma e voluntario, devendo auxiliar no desenvolvimento de 

novos produtos visando um maior acesso no mercado consumidor que passara 

a exigir uma padronização, forçando ES industrias de confecção adotá-la, esta 

atitude ajudara em muito no aumento da produção das industrias que por 

ventura aderirem as norma propostas,inclusive via internet e no 

desenvolvimento do e-commerce de varias empresas.  

 

 

3.2 Padronizações do Vestuário Feminino 

 

       “Os tamanhos de roupas para mulheres são fictícios” assim diz o consultor  

do SENAI / CETIQT (Centro de Tecnologia da indústria Química e Têxtil), 

Gerson Pereira Abranches. 

 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – SEBRAE- até o fim de 2009 a 

Associação Brasileira do Vestuário - ABRAVEST 

realizará o censo antropométrico, baseado nas 

metodologias do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, e deverá medir 25 mil brasileiros nas 

regiões Norte, Centro-Sul e Sul. As pessoas serão 
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Medidas por scanners instalados em escolas, O 

aparelho é composto por uma cabine escura com jeito 

de provador de roupa e 32 sensores, 16 na frente e 16 

nas costas. (SEBRAE, 2009, p.01) 

 

 

       A montagem de uma tabela de medidas, além da utilização de métodos 

específicos para a construção de modelagens básicas a partir desta tabela, e é 

de suma importância para o resultado final do produto criado e com grande 

influência sobre a decisão de compra por parte do consumidor, e para 

ampliação de conhecimentos dos profissionais do setor que, "em crescente 

expansão, buscam cada vez mais subsídios para o seu efetivo aprimoramento, 

ao mesmo tempo em que o aperfeiçoamento torna essencial a ampliação de 

estudos na área, objetivando suprir a carência bibliográfica" (HAMESTER e 

MAGNUS, 2005, p.14) desta maneira cada pais usa uma formula diferente para 

se chegar a um determinado tamanho de roupa, no Brasil atualmente a formula 

usada para se chegar  ao numero da calça feminina –por exemplo- é a metade 

da largura do quadril subtraída de 8 cm. (96: 2 = 48 – 8 = 40), no caso tamanho 

40, isto seria muito fácil se toda as indústrias e confecções do pais usassem 

esse método, mas sabemos que não é bem assim .Portanto, uma pesquisa que 

trabalhe o assunto modelagem de forma aprofundada e teórica se justifica 

como instrumento de apoio para futuros profissionais da área  Para que se  

alcance este  objetivo,  devemos compreendem e elaborar uma tabela de 

medidas padrão, e construir bases de modelagem de acordo com os dados 

desta tabela de medidas para servir como base para a construção das 

interpretações de modelagens, podendo ser aprimorada com base em 

pesquisa antropométrica, e para que a utilização de métodos para a  

construção de blocos básicos e interpretações de modelagem gere um produto 

final de melhor qualidade no que diz respeito à maneira como a peça se 

comporta sobre o  corpo e as sensações transmitidas através do uso deste 

mesmo produto. Após a definição de um bom molde básico, devemos  
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desenvolver as interpretações dos modelos, de acordo com as características 

da estação e tendências de moda, seguindo as novas formas e silhuetas. 

        Assim podemos descreve os moldes de trabalho como aqueles utilizados 

para fazer as alterações necessárias, de acordo com o modelo, servindo como 

uma espécie de rascunho para definição do molde de interpretado.  

        A seguir, veremos 2 (dois) exemplos de tabelas de medidas que foram 

retiradas de livros didáticos de modelagem – Modelagem Industrial Brasileira e 

Modelagem Plana Feminina – que apresentam um número significativo de 

medidas do corpo humano, com intuito apenas ilustrativo, onde devemos  fazer 

nossas próprias interpretações de modelagem e não apenas copiar uma tabela 

de medidas pronta. 

  

Tabela de medidas Femininas – Livro Modelagem Industrial Brasileira 

                                            Medidas Femininas 

Tamanhos 36 38 40 42 44 46 48 

Busto 80 84 88 92 96 100 104 

Cintura 60 64 68 72 76 80 84 

Quadril 88 92 96 100 104 108 112 

Centro costas 39 40 41 41 41,5 41,5 42 

Gancho 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 

                             Referencia para construção da Base Costas 

Altura das Costas 42,5 43,5 44,5 44,5 45 45 45,5 

Largura dos Ombros 18 19 19,5 20 20,5 21 21,5 

Pescoço 7,5 7,8 8 8 8,5 8,5 9 

Cava Costas 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 

Lateral 20 21 21,5 21,5 21,8 21,8 22 

Largura das Costas 19 20 21 22 23 24 25 

                             Referências para Construção da Base da Frente 

Altura da Frente 43 44 45 45 45,5 45,5 46 

Largura dos Ombros 17,5 18,5 19 19,5 20 20,5 21 

Centro Frente 36 37 38 38 38,5 38,5 39 



 

 

38

Ombro 12 12,2 12,7 13,3 13,3 13,7 13,7 

Largura Frente 21 22 23 24 25 26 27 

Altura do Busto 23 24 25 25 26 26 27 

Separação do Busto 9 9 1010 10 10 10 10,5 

Lateral 20 21 21,5 21,5 21,8 21,8 22 

Cava Frente 16 17 17,5 18 18,5 19 19,5 

                      Referências para Construção da Base de Manga 

Nível do Cotovelo 19,5 19,8 20 20,2 20,4 20,6 20,8 

Largura do Punho 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 

                      Referências para Construção da Base de Calça 

Comprimento 100 101 102 103 104 105 106 

Boca 34 35 36 37 38 39 40 

Tabela 1 Fonte. M.I.B., Sonia Duarte, Pag. 29, 30 

 

 

 

Tabela de medidas Femininas – Livro Modelagem Plana Feminina 

Tamanhos  36 38 40 42 44 

Busto 80 84 88 92 96 

Cintura 60 64 68 72 76 

Quadril 88 92 96 100 104 

Pescoço 33 34 35 36 37 

Tórax 76 80 84 88 92 

Braço 24 25,5 27 28,5 30 

Punho (mão) 18 19 20 21 22 

Altura Costas  41 41,5 42 42,5 43 

Largura das Costas  34 35 36 37 38 

Distancia Busto 17 18 19 20 21 

Altura Busto 18 18 18 18 18 

Comprimento Manga 59 59,5 60 60,5 61 

Altura Quadril 20 20 20 20 20 
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Comprimento da Saia 57 57,5 58 58,5 59 

Comprimento da Calça  98 99 100 101 102 

Altura Entre Pernas  73,5 73,75 74 74,25 74,5 

Altura Gancho 24,5 25,25 26 26,75 27,5 

Tabela 2 Fonte. M.P.F., Paulo Fulco, Pag.10  

 

 

         Veremos a seguir mais 2 (duas) tabelas de medidas, estas tabelas que 

foram retiradas de revista periódicas –Revista Figurino Moldes e Revista 

Manequim– que apresentam um número reduzido de medidas do corpo 

humano, também com intuito apenas ilustrativo.  

 

 

 

 

Tabela de Medidas Femininas – Revista Figurino Moldes 

                                            Medidas Femininas 

Tamanhos         P        M          G       GG       EG 

Manequins  36  38  40  42   44  46  48  50  52  54 

Busto 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 

Cintura 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 

Quadril 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 

Comprimento  

Blusa 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Largura  

Costa 

34 35 36 37 38 39 39 40 40 41 

Largura 

Braço 

26 26 27 28 30 32 34 36 38 39 

Ombro 11,5 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 

Tabela 3 Fonte: Revista Figurino Moldes 

 

Tabela de Medidas Femininas – Revista Manequim 
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                                            Medidas Femininas 

Tamanhos         P        M          G       GG       EG 

Manequins  36  38  40  42   44  46  48  50  52  54 

Busto 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 

Cintura 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 

Quadril 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 

Comprimento  

Blusa 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Largura  

Costa 

34 35 36 37 38 39 39 40 40 41 

Largura 

Braço 

26 26 27 28 30 32 34 36 38 39 

Ombro 11,5 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 

Tabela 4 Fonte Revista Manequim 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                CONCLUSÂO 

 

       A importância deste estudo se dá pelo fato de que, muitos profissionais da 

área têm dificuldade na hora da elaboração de uma tabela de medidas, todas 

as tabelas de medidas existentes no mercado atualmente ainda não se 

moldaram as normas técnicas da ABNT, ou seja, constroem sua modelagem 

com base em tabelas de medidas de terceiros e não mantendo um padrão de 

medidas, e muitas vezes utilizam moldes prontos para, a partir destes, elaborar 

seu molde. Sendo a modelagem um dos fatores determinantes da qualidade de 

um produto de moda, é de extrema importância que esta seja construída 
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perfeitamente e, principalmente, que esteja de acordo como as medidas 

normativas propostas pela ABNT., para tanto a pesquisa realizada juntamente 

com o conhecimento adquirido após a pesquisa bibliográfica, verificou-se 

inicialmente, que grande parte das metodologias, encontradas em livros 

nacionais, abordam aspectos superficiais da modelagem contendo apenas 

algumas medidas especificas, funcionando com uma espécie de manual de 

modelagem para elaboração das bases dos moldes , verificou-se também que 

a utilização uma tabela de medidas para a construção de blocos básicos de 

modelagem gera um produto final de melhor qualidade no que diz respeito à 

maneira como a peça se comporta sobre o corpo. 

  

       O tema deste estudo não se encontra esgotado, podendo ser aprofun- 

dado no que diz respeito à coleta de um maior número de informações para 

que se tenham subsídios para a elaboração de interpretações de modelagem 

baseadas nos blocos básicos propostos e a posterior confecção de um produto 

de qualidade. Este aspecto é de extrema importância para averiguar a 

diferença entre os moldes feitos anteriormente com poucas informações e os 

moldes feitos com as tabela de medidas com um maior numero delas, a fim de 

aprimorar a qualidade das peças de vestuário, aumentando a competitividade 

no mercado da moda. Para as indústrias a padronização das medidas deverá 

gerar uma economia em torno de 8% na compra de matérias-primas (tecidos e 

aviamentos), e no setor varejista esta economia devera ser sentida com a 

diminuição das trocas das peças de vestuário por motivo de divergência no 

tamanho por parte do consumidor A tabela de referencia das medidas do corpo 

humano, infantil, masculino esta sendo disponibilizada através do site da 

ANBT, estão contidas nela as medidas do vestuário e que são referencias para 

a construção de bases de modelagem. O processo de adaptação a NBR 

13.377, vai ser muito lenta, devido ao fato da grande maioria não ter o 

conhecimento da mesma, até o decorrer do processo, talvez este se prolongue 

por mais tempo, já que não se sabe de que maneira será feita a fiscalização, e 

nem por quem. Há falta de interesse pelo assunto é muito grande, por parte de 

ambas as partes, tanto os confeccionistas, pelos lojistas e pelos consumidores 
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pensam até que nada irá mudar. O conhecimento sobre o assunto seria de 

muita importância, para que os mesmos se envolvessem mais e buscassem 

mais do assunto em questão, pois só assim estariam trazendo ao público este 

conhecimento, e tentando resolver o problema, se engajando em novas 

pesquisas. Com isso o induastria ,comercio eos consumidores  já estaria se 

preparando para a nova proposta que seriam as novas medidas do corpo 

brasileiro 
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