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Percebeu-se que boa parte de consumidores de moda adquirem peças de vestuário, 

considerando primeiramente seu preço. Assim, percebe-se que a comunicação voltada para o 

consumidor feita de forma precária no que diz respeito à conexão entre moda, artesanato e 

economia criativa dificulta o entendimento sobre o produto, podendo deixar de considerar valores 

simbólicos antes do seu valor monetário. O objetivo principal da pesquisa é o de apresentar 

técnicas artesanais da renda de bilro para a sua inserção no vestuário que segue tendências de 

moda. Percebendo a necessidade de inserir e valorizar o artesanato local nos setores de moda e 

suas relações com a Economia Criativa esta pesquisa busca compreender as diferentes maneiras 

do uso do artesanato no setor de moda e as possibilidades do uso de técnicas artesanais mescladas 

às tendências e inovações que o mercado industrial tem proposto para os usuários. 

A valorização da cultura local é um dos pontos do Slow Fashion, assim como a valorização da 

mão de obra dos artesãos, neste caso das rendeiras, que dedicam muito tempo para produzir as 

rendas de bilro. Uma das maneiras de se trabalhar sem agredir o meio ambiente são os trabalhos 

manuais, sendo assim, a confecção da renda de bilro se encaixa perfeitamente neste conceito, 

apesar de que, atualmente, ser muito reduzida sua produção e consequente utilização. Pode-se 

considerar que um dos motivos que tenha afastado o interesse de muitas pessoas, tanto em 

produzir como utilizar ou dar continuidade a técnica artesanal de tramar a renda de bilro, seja o 

tempo de demora em confeccionar a peça. Pois, vive-se num mundo muito acelerado, onde tudo é 

realizado pensando-se no tempo mínimo para a entrega do produto final. Pesquisas sobre a 

técnica, e a forma de se fazer renda serão feitas para adaptar a técnica artesanal para moda, de 

uma forma mais atual e visualmente atraente aos consumidores da moda Slow Fashion, que tende 

a usar materiais mais duradouros, que poluem menos o meio ambiente, tornando matéria prima 

para criação de vestuário de moda de interesse comercial. 

Nesse sentido, considera-se imprescindível a valorização da cultura popular açoriana, 

inserindo a renda de bilro na confecção do vestuário de moda tendo como base a lógica dos 

princípios norteadores da economia criativa: diversidade cultural, inclusão social, 

sustentabilidade e inovação. Então, a união entre Moda e Artesanato pode ser salutar para 

preservar a cultura local e gerar coleções de moda com possibilidades de inovar, gerando 

emprego, trabalho e renda para as pessoas envolvidas na comercialização desses produtos. 


