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RESUMO 

 

A pesquisa parte de observações feitas pela autora em um contexto de ensino na área 
de Moda. No cotidiano como professora de cursos superiores no Estado do Piauí, 
surgiram inquietações quanto a alunos e recém-graduados que manifestavam dúvidas 
sobre atuação no mercado de trabalho do referido segmento. Após observação das 
matrizes curriculares dos cursos ativos no Estado, construiu-se a hipótese de que as 
dúvidas se relacionavam à ausência parcial de disciplinas ou atividades dedicadas ao 
estudo das carreiras em moda, e ao planejamento de carreira para o setor. A fim de 
obter dados que validassem a problemática, disponibilizou-se um questionário online 
para estudantes e egressos. Os resultados desse questionário fundamentaram o pré-
projeto do presente estudo, que objetiva sistematizar atividades de planejamento de 
carreira para um curso de graduação em Moda, o Curso Superior de Tecnologia em 
Design de Moda do Instituto Federal do Piauí (IFPI) Campus Piripiri, onde a 
pesquisadora trabalha como docente. Esta pesquisa vale-se da abordagem quali-
quantitativa, tendo caráter exploratório e subsídios na revisão de livros e demais 
publicações, científicas ou não, e na investigação documental, com o exame de 
Projetos Pedagógicos de Curso. Busca-se o aporte da Orientação Profissional e de 
Carreira (OPC), e da Administração, a partir dos posicionamentos de Dias (2016); Dias 
e Soares (2009); Dutra (2017); e Oliveira (2018). E, em se tratando das carreiras na 
área de moda, dos conteúdos explanados por Brown (2010); Gustavsen e Yates 
(2013) e Valiera (2013), entre outros. A Dissertação também se apoia em um segundo 
questionário, aplicado a três turmas de Moda do Campus Piripiri, e cujos dados foram 
analisados quali-quantitativamente. Os alunos reconhecem a importância da temática 
para sua formação, indicando a demanda de uma disciplina específica, que aborde as 
técnicas de planejamento de carreira adaptáveis ao segmento moda. Assim, a 
pesquisa resulta na elaboração da matéria Planejamento de Carreira em Moda, na 
qual as atividades pretendidas são sistematizadas. 
 

 

Palavras-chave: Carreira em moda. Planejamento de carreira. Mercado de trabalho. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The research is based on observations made by the author in a context of teaching in 
the area of Fashion. In daily life as a teacher of higher education in the state of Piauí, 
there were concerns about students and recent graduates who expressed doubts 
about work in the segment of the job market. After observing the curricular matrices of 
the active courses in the State, the hypothesis was constructed that the doubts were 
related to the partial absence of disciplines or activities dedicated to the study of the 
careers in fashion, and to the career planning for the sector. In order to obtain data that 
validated the problem, an online questionnaire was available for students and 
graduates. The results of this questionnaire were based on the pre-project of the 
present study, which aims to systematize career planning activities for a graduate 
course in Fashion, the Fashion Design Technology Course of the Federal Institute of 
Piauí (IFPI) Campus Piripiri, where the researcher works as a teacher. This research 
is based on the qualitative and quantitative approach, having an exploratory nature 
and subsidies in the revision of books and other publications, scientific or not, and in 
documentary research, with the examination of Pedagogical Projects of Course. The 
contribution of Career and Professional Orientation (OPC), and of Administration, is 
sought from the positioning of Dias (2016); Dias and Soares (2009); Dutra (2017); and 
Oliveira (2018). And, regarding the careers in the fashion area, the content explained 
by Brown (2010); Gustavsen and Yates (2013) and Valiera (2013), among others. The 
Dissertation also relies on a second questionnaire, applied to three fashion groups of 
the Piripiri Campus, and whose data were analyzed qualitatively-quantitatively. The 
students recognize the importance of the theme for their training, indicating the 
demand for a specific discipline, which addresses the techniques of career planning 
adaptable to the fashion segment. Thus, the research results in the elaboration of the 
matter Career Planning in Fashion, in which the intended activities are systematized. 
 
 
Keywords: Fashion career. Career planning. Job market. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Os questionamentos que deram origem à presente pesquisa correspondem a 

problemas reais, identificados pela autora desta Dissertação, em um contexto de 

ensino na área de Moda. No cotidiano da prática docente em cursos de graduação 

ofertados no Estado do Piauí, surgiram inquietações relativas a alunos e egressos que 

manifestavam dúvidas sobre atuação profissional, carreira e mercado de trabalho. 

De início, essa conjuntura foi percebida pela pesquisadora entre 2008 e 2010, 

enquanto aluna no primeiro curso superior de Moda do Estado, no Centro Universitário 

Uninovafapi, não como um problema pessoal, mas por meio de relatos informais dos 

seus colegas de classe. Situação semelhante foi identificada posteriormente, como 

professora na mesma instituição, na Universidade Federal do Piauí (UFPI), e no 

Instituto Federal do Piauí, a partir do contato com estudantes e profissionais formados. 

Deve-se esclarecer que, além da percepção das angústias subjetivas comuns 

a estudantes e recém-graduados, objetivamente foram recebidas diversas dúvidas, 

encaminhadas via correio eletrônico ou mídias sociais da pesquisadora. Em sua 

maioria, essas dúvidas eram perguntas relativas a mercado de trabalho, e iam desde 

a precificação de serviços até onde distribuir currículos, passando por opiniões sobre 

cursos de pós-graduação e “pedidos de avaliação” de projetos profissionais. 

A repetição desse tipo de mensagem evidenciou uma demanda por ações que 

viessem a contribuir positivamente com a situação. Deduziu-se que essas dúvidas 

poderiam ter repercussões negativas, como a criação de falsas expectativas quanto 

ao curso superior, frustrações pessoais e profissionais, evasão universitária e, em 

uma última instância, a extinção de graduações em Moda no Estado.  

Nesse sentido, construíram-se hipóteses associando os questionamentos dos 

alunos e egressos à ausência parcial, nos cursos oferecidos no Estado, de disciplinas 

ou atividades voltadas à discussão do mercado e das carreiras na área de moda. Com 

base em tais hipóteses, e nas outras questões já mencionadas, em 2016 começou a 

ser elaborado um projeto de pesquisa para ingresso no Mestrado em Design de 

Vestuário e Moda da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGMODA UDESC). 

Para obtenção de dados que pudessem fundamentar o projeto de forma mais 

precisa, realizou-se uma investigação preliminar sobre os cursos em funcionamento 
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no Piauí, e suas respectivas grades curriculares. Vale ressaltar que essa investigação 

considerou, primeiramente, apenas a leitura dos títulos de cada disciplina, ficando o 

exame dos ementários para um outro momento do trabalho. 

Constatou-se que há cinco1 graduações em Moda em atividade no Estado. 

Para melhor entendimento, a seguir elas foram elencadas segundo a cidade de oferta 

e o ano de implantação. Na capital, Teresina, funcionam: a Graduação Tecnológica 

em Design de Moda do Centro Universitário Uninovafapi (2008); o Bacharelado em 

Moda, Design e Estilismo na Universidade Federal (UFPI, 2009); o Curso Superior de 

Tecnologia em Design de Moda do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí - IFPI Campus Teresina Zona Sul (2017); e o Curso Superior de 

Tecnologia em Design de Moda da Faculdade Facid Wyden (2017). Já na cidade de 

Piripiri, situada a cerca de 157 km de Teresina, há o Curso Superior de Tecnologia em 

Design de Moda no IFPI (2016), onde a autora desta Dissertação é professora. 

Além disso, na capital existem três pós-graduações lato sensu: Negócios e 

Stylist de Moda (Uninovafapi, 2008); Moda, Cultura e Mercado (Fundação Delta do 

Parnaíba - Fundelta/Faculdade Adelmar Rosado, 2017) e; Criação e Produção em 

Moda (Facid Wyden, 2019). Essa quantidade de cursos relaciona-se ao crescimento 

do mercado de moda no Estado, levando as instituições de ensino a investir no setor, 

visando um retorno do público interessado.  

Com a observação das matrizes curriculares das graduações, verificou-se que 

somente no curso da Faculdade Facid Wyden existe uma disciplina que menciona 

expressamente em seu título a palavra “carreira”. Trata-se da matéria Estudos de 

Caso em Carreira e Empreendedorismo, ofertada no primeiro período da graduação.  

Nos currículos das demais escolas, os títulos de matérias encontrados e que 

ensejam a existência de conteúdos afins foram: Empreendedorismo (IFPI); Gestão de 

Moda I e Gestão Estratégica do Design de Moda II (UFPI), assim como as disciplinas 

de Estágio, obrigatórias ou não, nas quais o aluno vivencia a prática profissional, 

orientado por professores e supervisores de campo.  

Quanto aos programas de orientação para o mercado de trabalho, destacam-

se o Centro de Carreira Uninovafapi e o Carreiras, da Facid Wyden, direcionados a 

alunos e egressos de todos os cursos dessas instituições. Contudo, até a entrega 

desta Dissertação não havia registros de programas e atividades dessa natureza 

                                                             
1 Atualizado pela autora em março de 2019. 
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voltados somente às carreiras em moda, cujo campo de atuação tem especificidades 

que precisam ser observadas e discutidas de maneira particular. 

Paralelamente à observação das grades curriculares, buscou-se a perspectiva 

de alunos e profissionais formados frente à situação. Assim, passou-se a averiguar 

se, para eles, a ausência das disciplinas e/ou atividades voltadas às carreiras e à 

compreensão do mercado de moda, representa ou representou impacto na sua 

formação, e nas suas percepções sobre as próprias trajetórias profissionais.  

Para tanto, realizou-se uma investigação quantitativa subsidiada por um 

questionário aplicado em pesquisa de campo, disponibilizado via internet para alunos 

e egressos de todos os cursos de Moda ofertados no Piauí. O questionário recebeu 

respostas entre os meses de março e setembro de 2017, e fundamentou o projeto de 

pesquisa para ingresso neste Programa de Pós-graduação Stricto Sensu. 

Os resultados obtidos, descritos detalhadamente a posteriori, forneceram 

elementos relevantes para a propositura e o desenvolvimento deste trabalho, uma vez 

que a maioria das respostas às questões confirmaram as suposições levantadas no 

início da pesquisa. Ou seja: apontaram a necessidade e a relevância das atividades 

de planejamento de carreira para estudantes e recém-formados, a serem executadas 

ainda durante a graduação. 

Sabe-se da impossibilidade de se oferecer um curso de graduação que atenda 

a todas as demandas do mercado, principalmente em um setor que, por definição, 

está sempre se transformando. No entanto, constatou-se que as instituições de ensino 

superior do Piauí, embora preocupadas com um perfil de egresso apto às mudanças 

mercadológicas, não privilegiaram em seus currículos a efetiva preparação do aluno 

para o ato de planejar a sua própria carreira.  

O entrecruzamento das observações empíricas, da observação das grades 

curriculares e dos dados fornecidos pelo questionário, apontou – preliminarmente – 

que as ações voltadas ao planejamento de carreira mostravam-se insuficientes para 

formar profissionais capazes de relacionar graduação, conhecimento e mercado de 

trabalho, cientes das suas decisões profissionais. Partindo desse pressuposto, 

buscou-se pesquisar de que forma o planejamento de carreira poderia ser incluído no 

cotidiano da graduação onde a autora deste trabalho atua como docente.  

Assim, ante o exposto, surgiu o problema de pesquisa: como sistematizar 

atividades de planejamento de carreira para um curso de graduação em Moda? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral:  

 

Sistematizar atividades de planejamento de carreira para o Curso Superior de 

Tecnologia em Design de Moda do Instituto Federal do Piauí (IFPI) Campus Piripiri.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

1) Conhecer perspectivas teóricas do estudo das carreiras; 

2) Identificar as possibilidades de carreira no mercado de moda; 

3) Compreender o planejamento de carreira e suas metodologias; 

4) Averiguar a demanda do planejamento de carreira entre alunos de Moda; 

5) Organizar atividades de planejamento de carreira adaptáveis ao contexto 

da graduação em Design de Moda do IFPI Campus Piripiri. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

O curso de Design de Moda do IFPI Campus Piripiri foi eleito como cenário do 

presente estudo, primeiramente porque a pesquisadora é professora efetiva da 

instituição. Em segundo lugar, a escolha se deve ao curso funcionar em um município 

com especificidades socioculturais, econômicas e de mercado – que serão descritas 

ao longo deste trabalho – e carência de trabalhadores especializados.  

Ainda que os objetivos desta Dissertação envolvam a realidade mencionada, 

as ideias aqui discutidas poderão ser levadas a outras graduações em Moda, desde 

que considerados cada mercado, instituição, corpo docente e discente, entre outros 

aspectos. Acredita-se que a área de moda tende a se fortalecer com o desempenho 

de pessoas cientes das suas escolhas de trabalho, e de como utilizar os seus 

conhecimentos no mercado, movimentando a economia e gerando empregos. 

No Brasil, ainda existe um certo desconhecimento sobre as possibilidades de 

atuação no segmento moda, e persiste um impasse sobre a não regulamentação da 

profissão de designer – incoerência em um país com número considerável de cursos 

superiores na área. Fomentar entre os estudantes a ideia de planejar suas carreiras, 
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ainda durante a graduação, pode contribuir até mesmo para criar uma mentalidade 

positiva e de cobrança diante do problema da regulamentação. 

A temática do planejamento de carreira se mostra relevante e abrangente, 

pois não tem somente um caráter objetivo, relativo às regulamentações profissionais 

e às organizações/empresas. O planejamento também possui implicações subjetivas, 

que dizem respeito aos anseios e às motivações dos sujeitos, podendo assim ser 

adotado por qualquer pessoa, em qualquer área e fase da sua vida profissional. 

Cientificamente, o estudo é justificado pela superação de uma lacuna nas 

publicações científicas nacionais sobre planejamento de carreira em moda. Além 

disso, em nível corporativo e em algumas instituições de ensino, o planejamento já 

ocorre por meio da prestação de serviços particulares, que geram ônus para os 

estudantes ou novos profissionais, e reduzem a acessibilidade a esses serviços. 

O trabalho ora apresentado condiz com a Modalidade Profissional de 

Mestrado, que, conforme a Portaria Normativa no 17/20009 da CAPES (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), objetiva capacitar pessoal para a 

prática profissional transformadora de procedimentos e processos aplicados. Também 

se adequa à linha de pesquisa Design de Moda e Sociedade do Programa de Pós-

graduação em Moda da UDESC, pois considera implicações educativas do ensino na 

formação dos profissionais de moda, relacionando-as a fatores sociais e econômicos. 

Por ter finalidade prática, a pesquisa pretende contribuir para a solução de 

problemas reais identificados no IFPI Campus Piripiri, e, consequentemente, reiterar 

seu papel transformador da realidade local e regional, e corroborando seus objetivos 

como instituição de ensino. Ademais, os resultados poderão ser utilizados por outros 

professores, e alunos que passarem por situações semelhantes às expostas nesta 

Dissertação. 

Socialmente, o estudo mostra-se importante por oferecer subsídios para a 

compreensão e intervenção prática na realidade analisada. Além disso, vislumbra 

consequências positivas na instituição escolhida, no contexto socioeconômico, no 

mercado de trabalho, e no próprio desenvolvimento profissional e humano dos alunos.  

No âmbito pessoal, este trabalho busca suprir uma necessidade específica da 

sua autora, procurada de maneira informal e com certa frequência por alunos e ex-

alunos, para prestar orientações sobre suas carreiras. Nesse sentido, a pesquisadora 

objetiva oferecer contribuições a quem lhe rende confiança e, especialmente, à área 

que escolheu para trabalhar. 
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1.4  METODOLOGIA  

 

O estudo desenvolve-se a partir do método indutivo, o qual observa fatos ou 

fenômenos, relacionando-os, para, finalmente, proceder a sua generalização (GIL, 

2014, p.11). A indução, conforme Marconi e Lakatos (2017), parte de constatações 

particulares que conduzem a verdades gerais ou universais.  

Quanto à finalidade, a pesquisa classifica-se como aplicada, pois pretende 

gerar conhecimentos para a resolução de problemas práticos, organizando atividades 

voltadas ao planejamento de carreira para um curso de graduação. Nesse sentido, 

coexistem as abordagens quantitativa e qualitativa do problema. 

Do ponto de vista dos objetivos, configura-se como investigação descritiva. 

Assim, a intenção do trabalho é descrever características de determinada população 

ou fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis existentes (MARCONI; 

LAKATOS, 2017). 

O universo da pesquisa é composto por alunos das três turmas em atividade 

no curso de graduação em Design de Moda do IFPI Campus Piripiri, no primeiro 

semestre letivo de 2019. A constituição dos sujeitos ocorreu pela representação de 

amostragem intencional, definida por Marconi e Lakatos (2017) como o método cujo 

pesquisador tem interesse em ações e intenções de determinados elementos da 

população. 

A investigação pode ser classificada como trabalho de campo por realizar 

investigações onde, além da pesquisa bibliográfica e documental, executa-se a coleta 

de dados direto da realidade, junto a pessoas, com o auxílio de técnicas diversas. 

Desse modo, serão utilizadas a observação e a aplicação de questionários de múltipla 

escolha, cujos resultados também serão tratados quanti-qualitativamente. 

 

 

1.5  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A Dissertação está constituída em 06 (seis) capítulos, descritos a seguir: 

Capítulo 1: traz a introdução, apresentando e contextualizando o problema 

de pesquisa, os objetivos, a justificativa, a metodologia e a estrutura do trabalho. 

Capítulo 2: expõe a fundamentação teórica que contribui com a resolução do 

problema de pesquisa. Neste capítulo são abordados: os conceitos básicos de carreira 
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e seu estudo científico; aspectos do mundo do trabalho; as possibilidades de trabalho 

no segmento moda; conceito, finalidade e metodologias do planejamento de carreira; 

e o planejamento de carreira direcionado à área de moda. 

Capítulo 3: descreve os procedimentos metodológicos da pesquisa, com o 

caminho percorrido para atingir os objetivos geral e específicos pretendidos. 

Capítulo 4: realiza análises e discussões para validar as percepções da 

pesquisadora a respeito do problema de pesquisa. Este capítulo aborda o ensino de 

Moda no Brasil e no Piauí, o curso de Design de Moda do IFPI Campus Piripiri; e a 

perspectiva dos seus alunos sobre o planejamento de carreira durante a graduação. 

Capítulo 5: sistematiza as atividades de planejamento de carreira para o 

curso de Design de Moda do IFPI Campus Piripiri. 

Capítulo 6: apresenta as considerações finais, descrevendo as conclusões 

obtidas com o trabalho, e trazendo sugestões para pesquisas futuras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para atender aos objetivos desta pesquisa, a fundamentação teórica concentra-

se, a priori, em conceitos advindos do estudo científico das carreiras no século XX e início 

do século XXI. Diante do enfoque desta investigação no segmento moda, posteriormente 

são abordados: as possibilidades de trabalho específicas desse setor; o planejamento de 

carreira propriamente dito, destacando seus procedimentos contemporâneos; e, por 

fim, o planejamento de carreira para a área em questão. 

A construção deste referencial tem caráter bibliográfico – norteado por livros, 

artigos científicos, dissertações e teses – e documental, com fundamento em vídeos 

e e-books elaborados e divulgados tanto por quem atua no mercado comercial como 

por instituições de ensino. Além disso, os procedimentos e atividades de planejamento 

de carreira voltados ao referido segmento, já realizados em nível corporativo, são 

acatados e descritos no decorrer do texto.  

 

 

2.1 O ESTUDO DAS CARREIRAS  

 

Para uma melhor compreensão da temática em seus aspectos históricos e 

conceituais, a revisão bibliográfica traz um resumo de como as carreiras têm sido 

estudadas ao longo do tempo, sob a perspectiva da Orientação Profissional e de 

Carreira (OPC). A OPC (abreviatura utilizada pelos pesquisadores da área e adotada 

nesta Dissertação) designa o conjunto de ações destinadas a auxiliar jovens e adultos a 

refletir e se posicionar diante de uma escolha profissional, estabelecida criticamente, 

respeitando seus desejos e possiblidades pessoais e sociais (BRASIL et. al., 2012, p. 125).  

A opção por tal direcionamento teórico, ligado à Psicologia, ocorreu ainda na 

elaboração do projeto desta pesquisa, por dois motivos. O primeiro diz respeito ao fato de 

que, no Brasil, o planejamento de carreira costuma ser classificado como uma das 

modalidades de OPC, embora o ato e a prestação dos serviços de planejamento não 

sejam privativos de psicólogos, podendo, portanto, ser direcionados à moda. O segundo 

motivo diz respeito à consistência da produção bibliográfica em Orientação Profissional e 

de Carreira, que forneceu o embasamento necessário ao referencial ora apresentado.  

Nesse sentido, vale ressaltar que, no Brasil, o termo Orientação Profissional e 

de Carreira muitas vezes tem sido empregado na designação do “amplo domínio do 
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conhecimento teórico e prático” que, internacionalmente, chama-se Desenvolvimento 

de Carreira ou Career Development (MARANGONI, 2017, p. 26). Assim, nesta 

pesquisa, adotam-se conceitos e nomenclaturas eleitos por cada autor referenciado. 

Outros estudos que se ocupam da gestão e do desenvolvimento de carreira, 

como os da Administração (Gestão de Pessoas e Gestão de Carreira), embora em 

menor quantidade, também são explanados ne referencial. Finalmente, considerando 

que discorrer sobre carreiras em dado segmento exige conhecer as suas demandas, 

específicas, traz-se um subtópico dedicado às possibilidades de trabalho em moda  

 

2.1.1 O estudo científico das carreiras na perspectiva da OPC 

 

O termo carreira é derivado da expressão latina via carraria, que significa “estrada 

rústica para carruagens” (RAMOS; BENDASSOLI, 2013). Ao longo do tempo, os 

significados atribuídos à palavra se modificaram e, a partir do final do século XIX, tanto o 

termo quanto a ideia de carreira passaram a se relacionar a aspectos do trabalho na vida 

das pessoas, porém sempre sendo associados a um “rumo” ou “caminho” a ser traçado.  

Ainda no século XVIII, a partir de alguns fatores históricos, as escolhas de carreira 

começaram a fazer parte da realidade de um maior número de pessoas. A passagem das 

relações de trabalho manuais e mecânicas para um contexto mais especializado e 

complexo, fruto dos avanços tecnológicos da Revolução Industrial, foi um desses fatores. 

As doutrinas liberais, iniciadas na Revolução Francesa, com seu modelo de ascensão 

social baseado no esforço pessoal, igualmente contribuíram para essa conjuntura. 

Ademais, o surgimento da Psicologia trouxe a possibilidade de se estudar cientificamente 

as capacidades individuais e o mundo do trabalho (RIBEIRO, 2011, p.19). 

De acordo com Fiorini (2016, p.2), os primeiros exercícios em OPC surgiram em 

um momento marcado por relações hierárquicas e busca de estabilidade no trabalho, para 

ajudar as pessoas a conquistar um emprego assalariado. A carreira, na época, existia 

nas empresas e instituições, atendendo à carência de mão-de-obra industrial e aos 

anseios dos trabalhadores, que visavam posições estáveis (RIBEIRO, 2015, p. 156). 

A exceção dizia respeito à noção de carreira atribuída às pessoas dotadas de uma 

identidade profissional prestigiada na sociedade, como médicos e políticos.  

Portanto, as primeiras teorias sobre profissões e carreiras tentavam adequar 

as características dos indivíduos ao que era exigido para exercer uma função na 

indústria (OLIVEIRA; GUIMARÃES; DELA COLETA, 2006, p.18). Esse contexto, junto 
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ao fato de poucos trabalhadores serem reconhecidos socialmente como possuidores 

de uma carreira, fez com que os estudos nessa área, de início, se tornassem restritos. 

No começo do século XX, o norte-americano Frank Parsons foi um dos primeiros 

a executar, de maneira sistemática, estudos no campo da Orientação – seja vocacional, 

auxiliando jovens na escolha de um curso superior, ou profissional, voltada ao ingresso 

direto no mercado de trabalho. Segundo Ambiel et al. (2017, p.133), Parsons propôs a 

harmonização das aptidões, habilidades e interesses do indivíduo com o mundo laboral. 

Também incorporou às suas pesquisas as ideias da Psicologia e da Pedagogia, sendo 

apontado por vários estudiosos do tema como o pioneiro na área de Orientação. 

As atividades de Frank Parsons resultaram na criação do primeiro Centro de 

Orientação Profissional norte-americano, o Vocational Bureau of Boston (Agência 

Vocacional de Boston), e no livro Choosing a vocation (Escolhendo uma vocação), de 

1909 (RIBEIRO, 2011, p.24), tido como marco inicial da orientação vocacional científica. 

O livro apontava três etapas a serem cumpridas no processo de orientação: 1) análise 

das características do indivíduo; 2) análise das características das ocupações; e 3) 

cruzamento das informações obtidas, com base na “promoção do autoconhecimento 

e no fornecimento de informação profissional” (SPARTA, 2003, p.2). 

A perspectiva trazida por Parsons dá início não só à pesquisa científica na 

área vocacional, mas à própria atividade de orientador profissional. As suas ideias 

ofereceram fundamento ao que se chamaria, anos depois, de teoria Traço e Fator ou 

Traço-fator (RIBEIRO; UVALDO, 2006, p. 26). Segundo Fiorin (2016), a abordagem 

Traço-fator, desenvolvida nos anos 1930, utilizava testes de aptidões, inteligência, 

habilidades e interesses profissionais como principais ferramentas de orientação.  

Na década de 1930 também se destacou a contribuição do norte-americano 

Everett Hughes, um dos primeiros a estudar especificamente as carreiras. Segundo 

Ribeiro (2015), Hughes via na carreira uma dupla dimensão: a dimensão objetiva, 

externa, correspondente à carreira organizacional; e a dimensão subjetiva, interna e 

relacionada a aspectos pessoais da vida no trabalho. Tempos depois, essa concepção 

foi recuperada por outros pesquisadores, perdurando até o século XXI. 

O enfoque Traço e Fator persistiria até os anos 1950, assim como as 

chamadas teorias psicodinâmicas, as quais atribuíam a preferência por uma profissão 

a impulsos inconscientes (Bardagi, 2007). As duas perspectivas, contudo, se voltavam 

apenas ao momento de escolha da carreira, e não à carreira em sua totalidade.  
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Ribeiro (2011) afirma que, da década de 1950 em diante, os subsídios da 

Teoria Desenvolvimentista, que apontava as escolhas profissionais e de carreira como 

processos contínuos, fizeram o conceito de vocação conviver com o que os estudiosos 

denominaram de desenvolvimento vocacional. Este não se resumiria a um único 

momento da vida, mas se daria continuamente. Desse modo, a OPC não atuaria mais 

apenas na escolha de uma profissão, e sim em qualquer período da vida profissional. 

A Teoria Desenvolvimentista, iniciada em 1951 por Eli Ginzberg, teve em 

Donald Super seu principal expoente, e responsável por substituir a ideia de vocação 

pelo conceito de desenvolvimento de carreira. Super, a partir dos anos 1950, trouxe 

outras duas noções de grande relevância para a OPC: o autoconceito e a maturidade 

vocacional. O autoconceito seria a avaliação de uma pessoa sobre “suas aptidões, 

interesses, valores e escolhas, bem como da forma com que estes aspectos se 

organizam em seus temas de vida” (BADARGI; BOFF, 2010, p.42). Já a maturidade 

vocacional viria a ser a capacidade de alguém enfrentar as diferentes situações e 

tarefas enfrentadas ao longo da sua carreira.  

De acordo com Duarte (2015, p.114) o modelo elaborado por Super foi a 

grande contribuição para que a carreira passasse a ser vista como um processo 

desenvolvimentista. A referida autora divide a evolução dos estudos de carreira no 

que chama de rupturas, geradoras de três dissidências: a ênfase dada às profissões; 

o destaque conferido ao desenvolvimento de carreira; e a importância conferida às 

relações entre indivíduo, sociedade e outros indivíduos, que vem a ser a perspectiva 

construtivista (Ibidem, p.14) adotada por muitos estudiosos no século XXI. 

Para Silva et al (2012, p.19), a partir dos anos 1970, diante de um mercado mais 

complexo, heterogêneo, e, ao mesmo tempo, flexível, os estudos deixaram de privilegiar 

o ajustamento ou a adaptação às profissões e começaram a considerar a carreira 

como uma construção (RIBEIRO, 2015, p.158). O avanço das pesquisas sobre carreira 

conforme a entendemos hoje, se relaciona, ainda, a estudos que ocorreram no 

Massachusetts Institute of Technology (Instituto de Tecnologia de Massachusetts - MIT), 

com a iniciativa dos professores Douglas Hall, Edgar Schein e John Van Maanen.  

Os professores do MIT estabeleceram pontos relevantes que continuam sendo 

considerados no século XXI. Entre eles, quatro principais contribuições (DUTRA, 2010): 

1) caráter universal do conceito de carreira, aplicável a todas as pessoas, em qualquer 

tipo de trabalho, no âmbito organizacional ou não; 2) carreira como mediadora do 

relacionamento entre indivíduo e organização; 3) estudo interdisciplinar da carreira, 
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relacionando-a à Psicologia, à Sociologia, à Antropologia, às Ciências Políticas e 

Econômicas, dentre outras ciências; e 4) renovação do conceito de dualidade sobre a 

carreira – uma perspectiva racional e lógica para a sociedade e para a organização 

(objetiva); e outra perspectiva interpretada pelo próprio indivíduo (subjetiva).  

Em concordância com esse entendimento, Dias e Soares (2009, p.31) reforçam 

a existência de uma “carreira externa objetiva”, composta pelas possibilidades concretas 

oferecidas pelo mercado de trabalho, os cargos e as regulamentações profissionais, e 

outra “carreira interna subjetiva”, que envolve as motivações e aspirações do sujeito no 

decorrer da sua existência. Assim, uma carreira diz respeito às possibilidades objetivas e 

subjetivas de alcançar determinado lugar no mercado de trabalho.  

A Teoria Construtivista (da Construção de Carreira ou Construção da Vida) 

comunga com esses pressupostos. Nos anos 2000, os trabalhos de Super foram 

sistematizados por Mark Savickas, que elaborou novos conceitos. Um deles é a visão 

da carreira como processo de construção da realidade profissional, constituído pela 

expressão dos autoconceitos e objetivos de cada sujeito. Savickas, como esclarece 

Fiorini (2016), aprimorou a ideia da adaptabilidade de carreira – maneira como alguém 

lida com as transições de trabalho durante a sua vida – e que é uma extensão da 

maturidade vocacional antes proposta por Super (AUDIBERT; TEIXEIRA, 2016).  

Para atender às questões contemporâneas (AMBIEL, 2014, p.19), onde as 

abordagens tradicionais em OPC já não se mostravam suficientes, Savickas et al. 

(2009) propuseram o modelo Life Designing ou Life Design, conhecido nacionalmente 

como construção de vida ou projeto de vida. Os pesquisadores criaram o Life Design 

International Research Group (Grupo Internacional de Pesquisa em Life Design), 

integrando colaboradores da Bélgica, França, Itália, Portugal, Suíça, Holanda e dos 

Estados Unidos, para trocar e adaptar modelos e técnicas no enfoque estudado.  

Savickas (2012) descreve o Life Design como o paradigma da intervenção de 

carreira no século XXI, mas sem considerá-lo substituto das metodologias existentes 

(MARTINS; CARVALHO, 2018, p.105), posicionando-o paralelamente a elas. Para 

Savickas e seus colaboradores, a ênfase ocorre em como as pessoas adaptam o 

trabalho às próprias vidas a partir do seu comportamento vocacional, e não no 

comportamento vocacional em si (DUARTE, 2009). A proposta é auxiliar as pessoas 

a construir suas trajetórias de vida (AMBIEL, 2014), e não só direcioná-las a uma 

ocupação ajustada às suas características pessoais, habilidades e interesses.  
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No Life Design os indivíduos são autores das suas experiências, por meio das 

quais são auxiliados a refletir sobre temas das suas vidas e a construir suas carreiras. 

A dualidade entre carreira objetiva e subjetiva continua presente nesse entendimento, 

sendo a carreira objetiva os vínculos com o mercado de trabalho; e a subjetiva, os 

significados atribuídos pelas pessoas a esses vínculos, em um “processo reflexivo que 

transforma atores de sua carreira para sujeitos da sua própria história de carreira” 

(SAVICKAS, 2002, p.152). O Life Design tem sido adotado no Brasil, de forma paralela 

a outras modalidades de OPC, nos contextos corporativo, clínico e educacional. 

Os dois últimos contextos citados ocupam um papel relevante quando se trata 

do surgimento da orientação vocacional, profissional e de carreira no país, sendo 

apontados por muitos autores como berço da OPC brasileira. Em 1924, criou-se o 

Serviço de Seleção e Orientação Profissional no Liceu de Artes e Ofícios de São 

Paulo. Seis anos depois, em Sorocaba (SP), começou a funcionar um curso para 

ferroviários, junto ao Serviço de Ensino e Seleção Profissional da Estrada de Ferro 

Sorocabana, no qual se adotava a Psicologia do Trabalho (MARANGONI, 2017, p.26).  

Contudo, o vínculo da Orientação Profissional com a Educação brasileira 

iniciou-se nos anos 1930, quando foi inserida no Serviço de Educação do Estado de 

São Paulo, e na década de 1940, por meio da “Lei Capanema”2, que a estabeleceu a 

Orientação Educacional no ensino secundário, hoje Ensino Médio. A década de 1940, 

conforme Marangoni (2017), foi importante para a OPC, com a participação da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para formar técnicos, a Fundação oferecia, junto ao 

Governo, cursos de Seleção, Orientação e Readaptação Profissional, ministrados pelo 

psicólogo e psiquiatra espanhol Emílio Mira y López (SPARTA, 2003).  

De acordo com Melo-Silva, Lassance e Soares (2004), em 1947, a parceria 

Governo - FGV resultou na criação do Instituto de Seleção e Orientação Profissional 

(ISOP), o qual implantou técnicas de seleção e orientação profissional, direcionadas 

à classe média alta, que compunha a elite do país. No ano seguinte, o ISOP começou 

                                                             
2 Relativa a Gustavo Capanema, ministro da Educação do governo de Getúlio Vargas, entre 1934 e 
1945. No período conhecido como Estado Novo (1937-1945) houve a regulamentação do ensino a 
partir de 1942, por meio das Leis Orgânicas do Ensino. A “Lei Capanema”, como ficou conhecida em 
alusão ao sobrenome do Ministro, trouxe várias modificações no ensino secundário, foi a base do 
ensino industrial, reformou o ensino comercial e criou o Serviço de Aprendizagem Industrial (SENAI). 
UNICAMP - Reforma Capanema ou Leis Orgânicas de Ensino de 1942 e 1946. Disponível em 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_reforma_capanema.htm. Acesso em: 
08 abr. 2019.  
 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_reforma_capanema.htm
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a publicar a revista Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, e, entre os anos 1940 e 1960, 

serviu de referência para modelos de Seleção e Orientação Profissional e para o 

desenvolvimento da Psicologia brasileira (SPARTA, 2003, p.3). 

Com a regulamentação da profissão de psicólogo em 1964, a OPC passa a 

ser desenvolvida sob a abordagem clínica, valorizada pela estratégia psicodinâmica 

do psicólogo argentino Rodolfo Bohoslavsky (1977). Essa abordagem era vocacional, 

individual, e tratava a escolha da profissão como efeito do processo evolutivo do 

conceito de si, aperfeiçoada com a análise das características pessoais do paciente.  

A demanda por atendimentos aumentou e, no final dos anos 1970, Maria 

Margarida Carvalho, no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), 

enfatiza a proposta de Orientação Profissional realizada em grupo. A modalidade era 

desenvolvida levando em conta aspectos da personalidade dos membros dos grupos, 

do trabalho e das condições de mercado. O orientador teria, portanto, o papel de 

facilitador nesse processo, sendo o orientando um participante ativo e responsável 

pela própria escolha profissional (Sparta, Bardagi, & Teixeira, 2006).  

Soares e Lisboa (2018, p. 18) afirmam que, segundo o Conselho Federal de 

Psicologia, a atividade de orientador vocacional é exclusiva do psicólogo, pois 

pressupõe a aplicação de testes psicológicos. O mesmo vale para a atividade clínica 

de Orientação Profissional, não apenas pelos testes que são aplicados, mas pela 

utilização da Psicanálise, sendo a orientação clínica considerada uma terapia breve 

focal, isto é, terapia com objetivo e tempo de duração claramente determinados. 

No entanto, a Associação Internacional de Orientação Escolar e Profissional 

(International Association for Educational and Vocational Guidance - IAEVG Aiosp) 

entende que a Orientação Profissional nas escolas – para escolha de uma profissão 

por estudantes do Ensino Médio – é multidisciplinar, permitindo a participação de 

profissionais de áreas diversas. Segundo Soares e Lisboa (2018), pela concepção da 

IAVEG, pedagogos, professores, coordenadores e diretores de escolas têm um papel 

tão ou mais importante que os psicólogos na orientação profissional escolar, desde 

que preparados para a atividade. De acordo com Sparta (2003), a Lei 5.692, de 1971, 

trouxe as diretrizes e bases para os ensinos de primeiro e segundo graus, e tornou 

obrigatórios a Orientação Educacional e o Aconselhamento Vocacional nas escolas, 

a serem executados pelos Serviços de Orientação Educacional (SOE). 

Durante os anos 1980, teorias sobre os processos de escolha e Orientação 

Profissional surgiram entre pesquisadores da Educação. Conforme Sparta (2003, p. 
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7), eram críticas às teorias tradicionais de escolha. Tais questionamentos apontavam 

a relação entre as teorias psicológicas de escolha profissional e a manutenção da 

sociedade de classes capitalista. Anos depois, Silvio Bock (2002) propôs a abordagem 

de Orientação Profissional Sócio-histórica, de caráter educativo e baseada no 

pensamento de Lev Semyonovitch Vigotsky (1896-1934), criador da Psicologia 

cultural-histórica, sobre o desenvolvimento do indivíduo por meio da relação dialética 

com o ambiente sociocultural em que vive. 

A difusão da OPC no Brasil impulsionou-se com a realização, em 1993, do I 

Simpósio Brasileiro de Orientação Vocacional, na cidade de Porto Alegre (RS). O 

evento foi organizado pelo Instituto do Ser Psicologia e Psicopedagogia3, então 

sediado em São Paulo, representado por sua fundadora, a psicóloga e professora 

Marilu Diez Lisboa, e pela psicóloga e professora Maria Célia Lassance, que na época 

coordenava o Serviço de Orientação Profissional da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul  (UFRGS).4  Durante o Simpósio, criou-se a Associação Brasileira de 

Orientação Profissional (ABOP), para divulgar a prestação de serviços e a pesquisa 

científica na área, bem como incentivar a formação de Orientadores Profissionais. A 

ABOP criou, em 1997, a Revista Brasileira de Orientação Profissional (RBOP)5, 

publicação de grande relevância para o desenvolvimento da OPC nacional.  

Contemporaneamente, ao se tratar da OPC como um todo, e não apenas no 

seu viés vocacional, no Brasil adotam-se teorias variadas, advindas de diferentes áreas 

da Psicologia, com maior incidência das linhas psicodinâmicas e desenvolvimentistas 

(LISBOA; SOARES, 2018). É válido ressaltar que, diante da evolução das pesquisas em 

OPC, e do surgimento de novos questionamentos, as modalidades de intervenção 

vincularam-se ao público a que se direcionam. As intervenções recebem denominações 

diferentes segundo o público-alvo, podendo ser realizadas individualmente ou em grupo, 

                                                             
3 Hoje denominado Instituto do Ser - Orientação Profissional e de Carreira e sediado na cidade de 
Florianópolis (SC) desde 2011, desenvolve trabalhos de Psicologia Clínica, Orientação Profissional, de 
Carreira e Aposentadoria para o público em geral, no formato de atendimentos individuais ou em grupo, 
palestras, workshops, minicursos, cursos de média e longa duração, vivências e seminários. Formado 
pelas psicólogas e professoras Marilu Diez Lisboa, Dulce Helena Penna Soares, Cláudia Basso e 
Regina Célia Borges, o Instituto do Ser também oferece o Curso de Formação em Orientação 
Profissional e de Carreira, com turmas na cidade de Florianópolis e itinerantes, em diversas cidades 
brasileiras. Disponível em: http://instserop.com.br. Acesso em: 08 abr. 2019. 
4 Associação Brasileira de Orientação Profissional. Disponível em: http://abopbrasil.org.br/quem-
somos/. Acesso em: 08 abr. 2019.  
5 Revista Brasileira de Orientação Profissional. Disponível em: http://abopbrasil.org.br/revista/. 
Acesso em: 08 abr. 2019. 

http://instserop.com.br/
http://abopbrasil.org.br/quem-somos/
http://abopbrasil.org.br/quem-somos/
http://abopbrasil.org.br/revista/
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em âmbito educacional escolar, universitário, organizacional ou clínico, cada uma com 

características próprias e métodos distintos (SOARES; LISBOA, 2018, p. 17). 

Desse modo, a OPC, na prática, divide-se segundo as suas modalidades, e estas 

conforme seu público-alvo. O quadro a seguir foi elaborado com base no trabalho do 

Laboratório de Informação e Orientação Profissional (LIOP)6, projeto de extensão ligado 

ao Serviço de Atenção Psicológica (SAPSI) do Departamento de Psicologia da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), onde são oferecidos atendimentos 

gratuitos em Orientação Profissional, de Carreira e para Aposentadoria. 

Figura 1: modalidades de OPC e suas vinculações ao público-alvo 

 

Fonte: LIOP UFSC, 2019). Imagem: https://br.freepik.com adaptado pela autora, 2019. 

Além dos serviços prestados pelo LIOP, o curso de Psicologia da UFSC 

possui duas disciplinas voltadas à Orientação. A matéria Orientação Profissional e de 

Carreira apresenta o histórico e “os instrumentos e intervenções em orientação 

profissional e de carreira nas diferentes áreas”. Já a disciplina Orientação e 

Planejamento de Carreira é ofertada em caráter optativo para os graduandos da 

UFSC, independente da área do conhecimento em que estiverem se formando.  

Criada em 2003, essa matéria discute a inserção dos graduandos da UFSC 

no mercado de trabalho (SOARES, 2009, p.17). A experiência de Dias e Soares (2009) 

como professoras da disciplina resultou em um livro que, a partir dos depoimentos dos 

estudantes, aborda a transição da universidade para o mundo do trabalho, oferecendo 

técnicas para que professores e alunos reflitam sobre os seus projetos profissionais e 

de vida. No livro, autoras propõem a reflexão sobre a carreira partindo de três tópicos: 

                                                             
6 Laboratório de Informação e Orientação Profissional e de Carreira (LIOP: “Profissão, Carreiras e 

Projetos de Vida”). Disponível em: http://sapsi.paginas.ufsc.br/liop/. Acesso: em 08 abr. 2019. 

https://br.freepik.com/
http://sapsi.paginas.ufsc.br/liop/
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o conhecimento de si; o conhecimento do mundo do trabalho; e a escolha profissional 

(DIAS; SOARES, 2009, p.33).  

Independente da modalidade de OPC, privilegiam-se os seguintes aspectos: 1) o 

autoconhecimento, para que o orientando, em um movimento exploratório, consiga mais 

subsídios para tomar decisões profissionais e de carreira; 2) a obtenção de informações 

sobre a profissão pretendida; e 3) a coleta de informações sobre o mercado de trabalho. 

É possível afirmar que esses também são pontos chave do planejamento de carreira, pois, 

durante esta pesquisa, etapas semelhantes foram identificadas em referenciais e práticas 

distintos da Psicologia, como veremos no decorrer da Dissertação.  

Figura 2: pontos chave no processo de Orientação Profissional e de Carreira 

 

Fonte: Freepik.com. Adaptado pela autora, 2019. 

Ribeiro (2015, p. 160) fornece um conceito que resume a maioria das concepções 

explanadas até aqui. Para o autor, a carreira é “um constructo teórico técnico com duplo 

significado”: administrativo e psicossocial, tendo sido formado por “ideias de ajustamento, 

adaptação, desenvolvimento ou construção de uma trajetória no mundo do trabalho”. 

Assim, traçado um panorama do estudo das carreiras sob a ótica da OPC, o 

próximo subtópico discute aspectos do mercado de trabalho, como o significado de termos 

associados a ele, e considerações sobre os tipos de carreiras presentes no século XXI.  

 

2.1.2  As carreiras e o mundo do trabalho: conceitos norteadores 

 

Para melhor compreensão dos termos citados neste texto, torna-se apropriado 

distinguir os significados de carreira, trabalho, mercado de trabalho, emprego, 

ocupação e profissão (grifo nosso). São palavras empregadas de forma corriqueira ao 

se tratar da temática, por vezes sem a sua correta apreensão. Por conseguinte, este é um 

entendimento importante para as reflexões e discussões levantadas durante a pesquisa. 

A palavra trabalho possui acepções diversas, variáveis de acordo com a época e 

a cultura onde está inserida. Durante muito tempo, foi associada à ideia de uma atividade 

remunerada, desenvolvida em tempo integral e sob condições de estabilidade. Entretanto, 

na visão de Dias e Soares (2009, p. 142), contemporaneamente o trabalho pode ser 
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entendido como atividade imprescindível para se chegar a um fim, como uma ação, mental 

ou física, da qual o homem se ocupa para chegar a um objetivo, material ou não.  

As autoras (Ibidem, p.141) afirmam que o trabalho é uma forma de identidade do 

ser humano, “o seu pilar mais significativo de existência como ser social”. Trabalhar não 

constitui só uma fonte de renda e acesso ao consumo, mas externa conhecimento e 

competências, que permitem obter o reconhecimento social, o qual contribui para a 

construção da identidade. O trabalho foi elevado pela sociedade a um fator estruturante 

de organização econômica e das relações sociais (MONTEIRO et al., 2016). 

Assim, o trabalho adquire as características do contexto social em que se insere. 

Conforme explana Konopka (2017, p. 66), no final do século XIX e começo do século XX 

houve uma multiplicação dos meios de comunicação de massa, o que desencadeou para 

os sujeitos uma nova forma de visibilidade: “a lógica do espetáculo”, descrita por Debord 

(2003, p.13) em seu livro “A Sociedade do Espetáculo”. Desse modo, o trabalho se 

“espetaculariza” (grifo nosso), tornando-se uma representação de cada sujeito, ou seja, 

trabalhar passa a não dizer mais respeito somente a uma atividade remunerada para 

provimento de necessidades próprias, ganhando caráter simbólico. Dessa forma, “o 

mundo do trabalho vai se moldando” aos novos contextos (KNOPKA, 2017, p.66). 

A expressão mundo do trabalho é um conceito de maior amplitude, no qual o 

mercado de trabalho está incluído. Conforme explica Ribeiro (2011), em sua proposta de 

Guia Terminológico em Orientação Profissional, o mundo do trabalho corresponde aos 

“determinantes e processos sociais” definidores e regulamentadores das atividades 

ocupacionais ou profissionais, e de qualquer forma de trabalho, em determinada época e 

sociedade” (Ibidem, p. 42); ou seja: as possibilidades formais e informais de trabalho 

legitimadas socialmente, em determinado período de tempo. 

Quando se trata do mercado de trabalho, existem diversas possibilidades de 

compreensão, entre as quais se destacam visões sociológicas, econômicas e até mesmo 

tecnológicas. Esta pesquisa, apoiada na investigação bibliográfica realizada, entende o 

mercado de trabalho como um conjunto das atividades ocupacionais e profissionais 

oferecidas pelo mercado formal em uma determinada sociedade e época (GREENHAUS; 

CALLANAN, 2006), baseadas nas relações de oferta e procura – oferta de trabalho por 

parte dos empregadores e procura de trabalho pelos trabalhadores.  

O emprego tem a ver com a relação entre empregador e empregado. No Brasil, 

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu art. 3º, considera como empregado 

“toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob 
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a dependência deste e mediante salário” (BRASIL, 1943). Embora o trabalho faça parte 

dessa relação, o emprego pressupõe a subordinação ao empregador, a remuneração e 

os direitos dos empregados, e pode trazer outros componentes formais, como, em nível 

nacional, a assinatura da carteira de trabalho ou obediência a um Estatuto, por exemplo. 

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) foi elaborada em 1977 pelo 

então Ministério do Trabalho e Emprego, reconhecendo, nomeando e codificando os 

títulos, bem como descrevendo características das ocupações do mercado de trabalho 

nacional. Para a CBO, ocupação era um conceito sintético, elaborado pelos analistas 

ocupacionais (IVATIUK, 2004), já que, no mundo concreto, existiriam atividades 

exercidas em empregos ou outros tipos de relações trabalhistas. Assim, a ocupação seria 

a união dos empregos ou situações de trabalho análogas quanto às atividades exercidas. 

Profissão, por sua vez, diz respeito a uma atividade especializada, obtida a partir 

de formação específica. Um profissional geralmente pertence a algum agrupamento, 

como conselho ou sindicato (MONTEIRO et al., 2016). A ideia de profissão tem múltiplas 

facetas, com concepções científicas e não-científicas, sendo considerada um processo e 

um produto social historicamente construído (CRUZ, 2011). No Brasil, a regulamentação 

das profissões é feita através de Lei, apreciada pelo Congresso Nacional, por meio de 

seus Deputados e Senadores, e levada à sanção da Presidência da República.  

Para Oliveira (2018, p.4), a carreira é “o conjunto planejado e sustentado de 

estágios que consolidam a realidade evolutiva de cada indivíduo, de forma interativa com 

as necessidades das empresas e das comunidades onde elas atuam”. Assim, no entender 

desse autor, um trabalhador de empresas é aquele que contribui, de forma direta ou 

indireta, para otimizar os resultados das organizações, utilizando seus conhecimentos 

técnicos, trabalhando individualmente ou em equipe, coordenando-as ou não. 

Embora parecidos, os conceitos de carreira e profissão são independentes, pois 

é possível, por exemplo, que duas pessoas tenham a mesma formação e a mesma 

profissão, mas escolham carreiras diferentes. Nesta Dissertação, a carreira, associada ou 

não a uma profissão regulamentada, é entendida como o caminho para alcançar um lugar 

no mercado de trabalho, assim como obter sucesso financeiro e psicológico. Trata-se da 

trilha por onde passam as atividades de trabalho, uma “estrada” (grifo nosso) onde 

aspectos objetivos e subjetivos estão inter-relacionados, e na qual podem acontecer 

retrocessos ou melhorias. Esta pesquisa, portanto, entende carreira como a “combinação 

e sequência de papéis desempenhados por alguém ao longo da vida” (DIAS, 2016, p.21).  
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Porém, essa sequência não ocorre de forma linear e igual para todos os 

indivíduos. Conforme Dutra (2017, p.5), um dos primeiros autores a abordar a temática no 

Brasil, existem estágios e transições de carreira, variáveis segundo diversos fatores, como 

as pressões do indivíduo em relação a si mesmo, e do ambiente em que está inserido. A 

carreira, então, possui significados diferentes para cada indivíduo, podendo se relacionar 

à profissão ou à trajetória de uma pessoa em uma organização ou no mercado de trabalho.  

Na visão das organizações, a carreira corresponde às posições alcançadas por 

alguém dentro de uma empresa ou às possibilidades oferecidas por esta para que a 

pessoa alcance tais posições (Ibidem, 2017). Nesse sentido, a carreira passa a ser fruto 

das relações entre a pessoa e a organização onde trabalha, envolvendo perspectivas e 

expectativas de ambas. Tal visão não se deve só aos primeiros estudos sobre o tema, os 

quais privilegiavam a ótica das organizações, mas às mudanças ocorridas na economia, 

no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, no decorrer dos séculos XX e XXI.  

De acordo com Dutra (2017, p.4), o aumento da complexidade organizacional pós 

Segunda Guerra Mundial demandou a criação de um Sistema de Administração de 

Carreiras para as empresas. Esse sistema tem suas origens nas ideias da Escola de 

Administração Científica7 que, entre os seus princípios, trazia a ênfase nas tarefas, 

instituindo e diferenciando cargos a partir das atribuições referentes a eles. A influência da 

Administração Científica deu à Administração de Carreiras o caráter de atividade privativa 

das organizações, nas quais os trabalhadores se submeteriam às intenções destas. 

Essa conjuntura se modificou nos anos 1960, tanto pelos avanços técnicos nas 

organizações como pelas próprias mudanças no estilo de vida das pessoas, direcionando 

o foco da Administração de Carreiras não só para as organizações, mas também para os 

indivíduos (DUTRA, 2017, p.4). Da década de 1970 em diante houve um crescimento das 

                                                             

7 Modelo criado pelo engenheiro americano Frederick W.Taylor no fim do séc. XIX e início do séc. XX, 
baseado na aplicação do método científico na Administração, para garantir melhor custo/benefício aos 
sistemas produtivos. A ideia era eliminar as perdas nas indústrias, elevando a produtividade, aplicando 
métodos da engenharia industrial. Em seu livro Principles of Scientific Management (Princípios de 
Administração Científica,1911), Taylor trazia os princípios do modelo: planejamento (substituir métodos 
empíricos por procedimentos científicos); preparo dos trabalhadores (selecioná-los a partir das suas 
aptidões); controle (do trabalho segundo a metodologia determinada); execução (distribuir atribuições 
e responsabilidades); desenho de cargos e tarefas (especificar tarefas de cada função); e padronização 
(aplicar métodos científicos para obter uniformidade e reduzir os custos). In: Os princípios da 
Administração Científica. Disponível em: https://administradores.com.br/artigos/teoria-geral-da-

administracao-1 . Acesso em: 19.04.2019. 

 

https://administradores.com.br/artigos/teoria-geral-da-administracao-1
https://administradores.com.br/artigos/teoria-geral-da-administracao-1
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produções científicas sobre o tema, incialmente concentrada nos Estados Unidos, mas 

que depois ampliou-se para a Europa, Austrália e restante do mundo. 

Até os anos 1980 predominava o modelo tradicional de carreira, onde havia um 

acordo tácito entre as organizações e os empregados, os quais se dedicavam às 

empresas para receber em troca segurança e estabilidade. Dias (2016, p.23) afirma que 

esse conceito perdeu lugar para o ponto de vista moderno, por meio do qual o sujeito é 

responsável pela própria carreira. Segundo a autora (Ibidem, p.22), diversos modelos de 

carreira coexistem no contexto do século XXI. Alguns deles são descritos a seguir. 

Chama-se carreira proteana aquela onde profissional, por meio da versatilidade e 

adaptabilidade, também procura o sucesso psicológico, a liberdade e o desenvolvimento 

pessoal. O termo “proteana” descarta a inevitabilidade da mudança, em uma referência a 

Proteu (ROSA; JAMPIER; STEFANO, 2017), deus da mitologia grega que transformava 

a sua aparência conforme a circunstância em que se encontrava. Esse tipo de carreira, 

identificado por Douglas Hall ainda nos anos 1970, mas que só ganhou popularidade na 

década de 1990, relaciona-se à adaptabilidade dos conhecimentos, das habilidades e das 

competências ao contexto econômico, social e tecnológico. 

A autogestão e os valores pessoais são importantes no modelo proteano, pois 

quem o adota assume a responsabilidade pela própria carreira, orientando-se pelas suas 

convicções pessoais e não por apelos externos como status e aprovação social. O 

indivíduo reinventa a sua carreira segundo as transformações pessoais ou de ambiente, 

buscando o sucesso psicológico – representado pela realização pessoal provocada pelos 

objetivos alcançados – e a aprendizagem constante. 

Na chamada carreira sem fronteira, os trabalhadores são independentes, não se 

prendendo a um único empregador. Camargo (2016, p.27) afirma que essa ideia se 

difundiu a partir de 1994 com os estudos de Michael Arthur, embora a criação do conceito 

seja atribuída a Jack Welch, CEO (Chief Executive Officer ou Diretor Executivo) da 

General Electric (GE), no início dos anos 1990. Welch, no relatório anual da GE, declarou 

que seu sonho para a nova década seria uma “empresa sem fronteiras”, que ignorasse 

barreiras entre funções tradicionais e rótulos como gerente, horista ou assalariado. Os 

acadêmicos interessaram-se pelo conceito, que representava a possibilidade de o 



33 

 

indivíduo trabalhar em várias empresas, criando e mantendo networks8, motivados pelas 

experiências laborais. 

A carreira multidirecional ou caleidoscópio é construída de forma diversificada. 

Esse modelo de carreira está focado na relação pessoa-trabalho e o crescimento 

profissional não precisa ser verticalizado, ou seja, pode-se crescer em várias direções 

dentro da mesma empresa. Geralmente, a carreira multidirecional confunde-se com a 

carreira em espiral, porém, embora nesta o crescimento continue não sendo vertical, o 

foco sai da relação pessoa-trabalho e vai para as competências desenvolvidas e utilizadas 

pela pessoa no trabalho (DIAS, 2016, p.23).  

São muitos os termos e classificações conferidos às carreiras na conjuntura 

contemporânea. Porém, independente das nomenclaturas usadas, a maioria dos estudos 

concorda sobre a “descontinuidade em relação da oferta (responsabilização) da carreira 

por parte das empresas, convertendo-se em um ambiente flexível em que os 

trabalhadores se tornam responsáveis pela gestão da própria carreira” (PAULI; KILIMNIK; 

RUFFATTO; LAZZAROTTO, 2017, p.308). Para os citados autores, enquanto o modelo 

tradicional de carreira centrava-se na valorização da empresa pelo trabalhador e na 

lealdade deste a ela, os novos modelos dão margem à autonomia e a responsabilidade 

do indivíduo, que agora tem mais oportunidades de desenvolvimento.  

No âmbito das empresas, conforme esclarece Dutra (2017), o sistema de gestão 

de carreiras (diretrizes, estrutura de carreiras, instrumentos de gestão) deve ser entendido 

como um suporte para que as pessoas possam planejar suas carreiras dentro da 

organização. Não se trata mais de um molde onde o trabalhador é obrigado a se encaixar, 

mas de um sistema por meio do qual as possibilidades possam ser organizadas.  

Por isso, o sistema de gestão de carreira nas organizações assenta-se em 

princípios, que são os compromissos ajustados entre a organização e seus empregados, 

nas políticas previstas para a mobilidade das trajetórias de carreiras dentro da empresa, 

e, especialmente, nos instrumentos de gestão. São eles que “garantem os espaços 

necessários para que as pessoas e a organização negociem as suas expectativas; e que 

suportam a revisão contínua do sistema como um todo” (DUTRA, 2017, p. 109). 

Oliveira (2018, p.36) afirma que as empresas desenvolveram três instrumentos 

administrativos para auxiliar os colaboradores quanto à carreira. São eles: a estrutura de 

                                                             
8 Derivado de Networking, termo em inglês usado para designar uma rede de contatos profissionais 

ou pessoais. Nota da autora, 2019. 
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administração de carreiras, a administração de competências e a educação corporativa. 

Em resumo, pode-se definir a estrutura de administração de carreiras como as políticas e 

os processos da organização no que tange as carreiras em determinada organização. A 

administração de competências busca “operacionalizar ações” para atrair, desenvolver e 

reter os trabalhadores nas empresas. Já a educação corporativa objetiva consolidar o 

aprendizado, o conhecimento e capacitação profissional, “considerando as pessoas das 

empresas como seres humanos profissionais e sociais” (Ibidem, 2018). 

Dessa forma, o modelo tradicional de carreira, mesmo persistindo em algumas 

organizações, foi substituído por carreiras menos previsíveis e não necessariamente 

vinculadas a critérios objetivos. Isso se reflete na realidade de cada área, com 

decorrências como o surgimento constante de novas especialidades, e a implantação de 

cursos que pretendem atender à formação profissional, voltando-se a uma realidade em 

constante mudança. Essa visão multidisciplinar faz com que a carreira tenha significados 

socioeconômico, social, psicológico e psicossocial, entre outros.  

Na presente pesquisa, adota-se a visão contemporânea e as suas inúmeras 

possibilidades, enfatizando a autogestão da carreira e a relação entre indivíduo, mundo 

social e mundo do trabalho. Do mesmo modo, privilegia-se a relação da carreira com o 

que se denomina na literatura científica e na prática corporativa como “projeto de vida”, a 

busca pessoal de singularidade na trajetória profissional (DIAS, 2016, p.18). O termo 

projeto de vida, embora tenha relação direta com a ideia de Life Design proposta por 

Savickas, é mencionado em trabalhos de outros autores sem alusões a essa abordagem.  

O projeto de vida corresponde à definição de metas, das etapas a seguir para 

concretizá-las, e ao conhecimento dos próprios valores, a fim de se escolher um caminho 

a segui-lo rumo ao sucesso profissional e psicológico (DIAS e SOARES, 2009, p.84). Inclui 

as expectativas pessoais, objetivas e subjetivas, em relação ao futuro. Essa noção será 

retomada mais adiante neste trabalho. 

Realizadas as explanações sobre o estudo científico e os conceitos básicos de 

carreira, torna-se necessário examinar, de maneira específica, alguns dados sobre as 

possibilidades de trabalho no segmento moda. Esse setor, cambiante em sua essência, 

passa por transformações mercadológicas e de carreiras com muita frequência. No 

próximo tópico trataremos desta e de outras reflexões.  
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2.2 AS CARREIRAS NA ÁREA DE MODA 

 

2.2.1  Identificação das carreiras necessárias ao setor 

 

Este subtópico dedica-se a identificar as carreiras demandadas pela área de 

moda. Para tanto, busca-se o aporte de livros e demais publicações que indiquem as 

possibilidades de trabalho no referido mercado. A partir das informações encontradas, 

posteriormente realiza-se a descrição das carreiras que mais se repetem e/ou podem 

ser adaptadas ao contexto nacional do setor.  

Parte da revisão bibliográfica realizada aponta que a moda é considerada um 

fenômeno sociocultural complexo e multifacetado, pois, entre outras particularidades 

que a caracterizam, compõe-se de diferentes aspectos humanos, é compreendida a 

partir de perspectivas teóricas e práticas diversas, está presente nas esferas individual 

e coletiva, e se mostra capaz de refletir a sociedade contemporânea (SANTOS; HELD, 

2018). Essa complexidade estende-se ao mercado de trabalho no segmento, o qual 

se movimenta constantemente e apresenta uma acirrada concorrência. 

Como ocorre em outras áreas, mudanças relativas ao mundo do trabalho se 

dão a partir de questões culturais, socioeconômicas, tecnológicas e mercadológicas. 

Na moda, essas transformações acontecem com mais rapidez em comparação aos 

demais mercados, o que se confirma pela frequência com que o setor exige 

transformações de antigas funções ou o surgimento de novas formas de trabalho. 

No Brasil, a área de moda é a segunda maior empregadora na indústria de 

transformação, perdendo somente para alimentos e bebidas (juntos), bem como a 

segunda área que mais gera primeiros empregos. De acordo com o Perfil do Setor 

Têxtil e de Confecção no Brasil 20179, documento da Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção (ABIT), o setor conta com 1,5 milhão de empregados diretos, 

chegando a 8 milhões se adicionados os indiretos. Esse valor representa 16,7% dos 

empregos e 5,7% do faturamento da indústria de transformação nacional. 

Mesmo com a relevância econômica e social evidenciada pelos números citados, 

no Brasil há diversas possibilidades de se exercer um trabalho em moda que não 

                                                             
9 Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT). Perfil do Setor Têxtil e de Confecção no Brasil 

[2017]. Dados atualizados em outubro de 2018. Disponível em: https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-

setor. Acesso em: 19 abr.2019. 

https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor
https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor
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correspondem a profissões regulamentadas. Ou seja, conforme esclarecido no subtópico 

sobre mercado de trabalho, não são regidas por leis específicas que tratam do exercício 

da profissão, no que diz respeito à qualificação e às normas profissionais, como só 

poderem ser exercidas por quem possuir um curso técnico ou superior, por exemplo. 

A carreira de designer, uma das mais evidenciadas na área de moda, ainda não 

foi regulamentada como profissão no país. Até a data de entrega deste texto, o Projeto 

de Lei 6808/17, que objetiva essa regulamentação, encontrava-se arquivado na 

Câmara dos Deputados. O Projeto 6808 define o designer como o profissional que 

desempenha “atividade especializada de caráter técnico-científico, criativo e artístico 

para a elaboração de projetos de design passíveis de seriação ou industrialização que 

atendam, tanto no aspecto de uso quanto no aspecto de percepção, necessidades 

materiais e de informação visual” (Art. 2º, PL 6808/17).  

Houve uma outra proposta tratando da matéria, aprovada pelo Congresso 

Nacional em 2015, porém vetada pela então Presidência da República. A decisão, que 

foi mantida pelos parlamentares, alegava que a regulamentação contrariava o artigo 

5º da Constituição Federal, quanto ao livre exercício de qualquer trabalho, com 

exceção para o caso do risco de dano à sociedade. Frente à situação, e dada a 

existência de mais possibilidades de trabalho em moda, convém recorrer a outras 

fontes de pesquisa que tratem do mercado associado ao segmento. 

Para identificar registros oficiais sobre trabalhos exercidos no Brasil, foi 

realizada uma busca na página eletrônica da Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO)10. A investigação quantitativa, feita em setembro de 2018, utilizou os critérios 

“vestuário”, “moda” e “design de moda”, tendo encontrado 13 registros de ocupações 

para “vestuário”, e seis para a palavra “moda” e para a expressão “design de moda”. 

Na busca pelo termo “vestuário” foram achadas as seguintes ocupações: 

coordenador de corte na confecção do vestuário; coordenador de costura do 

vestuário; encarregado de corte na confecção do vestuário; encarregado de costura 

na confecção do vestuário; operador de máquina para costura de peças do vestuário; 

passador no serviço do vestuário; supervisor de corte na confecção do vestuário; 

supervisor de costura do vestuário; supervisor na confecção do vestuário; técnico em 

                                                             
10 BRASIL. Classificação Brasileira das Ocupações (CBO) [2018]. Consulta CBO - busca por título. 

Disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf Acesso em: 15 

set. 2018. 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf
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confecções do vestuário; técnicos do vestuário; tecnólogo em gestão dos processos 

produtivos do vestuário; tecnólogo em produção de vestuário.  

Na pesquisa que utilizou a palavra “moda” e a expressão “design de moda” os 

resultados foram: comentarista de moda; desenhista industrial de produto de moda ou 

designer de moda (sic); estilista de moda; modelo de editorial de moda; modelo de 

modas (sic); e tecnólogo em design de moda (Classificação Brasileira de Ocupações 

- CBO, 2018). 

Embora haja ocupações que independam de uma formação superior, na 

permanência do entrave quanto à regulamentação da profissão de designer, muitas 

carreiras são construídas a partir da relação entre necessidades de mercado e o que 

se estuda na academia. Assim, instituições que oferecem cursos superiores na área 

costumam prestar esclarecimentos sobre as opções de atuação dos formados em 

moda. Durante a elaboração do presente referencial teórico, foram identificados três 

materiais informativos e publicitários sobre o tema, disponibilizados via internet, no 

formato e-book.  

Ao se observar esses materiais, é necessário compreender que os mesmos 

privilegiam os perfis de egresso estabelecidos por cada instituição, assim como as 

carreiras associadas aos cursos que ofertam. Entretanto, no âmbito desta Dissertação 

e em face da pouca quantidade de publicações científicas nacionais sobre o tema, 

torna-se necessário examinar os conteúdos encontrados. 

 Primeiramente, nesta Dissertação, mencionam-se as carreiras identificadas, 

dispondo-as em figuras, ficando as suas descrições para o subtópico posterior, onde 

são pormenorizadas a partir dos conteúdos encontrados. A opção por esta forma de 

organizar as informações deu-se pela excessiva repetição de determinadas carreiras 

nos materiais consultados, o que acabaria por prejudicar a leitura deste texto. 

O Centro Universitário Senac São Paulo, que oferta graduação (Bacharelado), 

pós-graduação lato sensu e cursos livres de Moda, desenvolveu um guia onde 

enumera 19 carreiras, descrevendo as características das funções e do seu respectivo 

trabalhador; de como e onde ocorre o trabalho; e das competências associadas a ele, 

além de trazer informações gerais sobre o mercado. O guia é disponibilizado por meio 

do blog11 do Centro Universitário, e traz as carreiras reunidas na figura abaixo: 

                                                             
11 Por dentro das profissões do mundo da moda. [2017]. Colaboração: Tatiana Putti. São Paulo: 
Senac São Paulo, 2017. Disponível em: http://blogsenacsp.com.br/profissoes-de-moda. Acesso em: 
19 abr. 2019. E-book. 

http://blogsenacsp.com.br/profissoes-de-moda
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Figura 3: Guia “Por dentro das profissões do mundo da moda” 

 

Fonte: Centro Universitário Senac, 2017. Ilustração: Freepik.com. Adaptado pela autora, 2019. 

Outra publicação promocional identificada sobre carreiras em moda vem do 

UNIPÊ, Centro Universitário de João Pessoa, situado na capital paraibana. O e-book 

“Guia prático para os futuros estudantes de Design de Moda”12, enumera e descreve 

14 trabalhos. As possibilidades de atuação resumem-se da seguinte forma: 

Figura 4: “Guia prático para os futuros estudantes de Design de Moda” 

 

Fonte: Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), 2019. Ilustração: Freepik.com. Adaptado pela 

autora, 2019. 

Deve-se lembrar que os exemplos têm objetivos publicitários e se ligam às 

realidades do mercado e das graduações a que se referem. No estudo das carreiras, 

época e localização geográfica são fatores importantes, o que justifica os números 

                                                             
12 Guia prático para os futuros estudante de Design de Moda. João Pessoa: UNIPÊ, 2019. 
Disponível em: http://conteudo.unipe.br/guia-pratico-para-os-futuros-estudantes-de-design-de-moda. 
Acesso em: 19 abr. 2019. E-book. 

http://conteudo.unipe.br/guia-pratico-para-os-futuros-estudantes-de-design-de-moda
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distintos e a discordância em algumas denominações utilizadas. Porém, as oscilações 

não decorrem apenas dos recortes cronológicos e geográficos, mas também da 

natureza cambiante do mercado de moda, onde muitas carreiras surgem, dividem-se 

ou recebem novos nomes a partir das necessidades e oscilações mercadológicas.  

A Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL), situada no interior 

de São Paulo, elaborou o infográfico “Áreas em que o designer de moda pode atuar” 

(2015). Disponibilizado no site13 da FAAL para divulgar o curso tecnológico em Design 

de Moda, o material divide o mercado em 11 áreas e 51 possibilidades de trabalho, e 

é reproduzido abaixo, conforme publicado pela instituição: 

Figura 5: áreas em que o designer de moda pode atuar 

 

Fonte: Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL), 2015.  

Um ponto a ser observado é a inclusão do termo blogueiro de moda no 

infográfico da FAAL e no e-book do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ). 

Essa área de atuação é recente se comparada às demais, tendo ganhado evidência 

                                                             
13 Áreas onde o designer pode atuar.[2015]. FAAL. Disponível em: http://www.faal.com.br/areas-

onde-o-designer-de-moda-pode-atuar/ Acesso em: 19 abr. 2019. 

http://www.faal.com.br/areas-onde-o-designer-de-moda-pode-atuar/
http://www.faal.com.br/areas-onde-o-designer-de-moda-pode-atuar/
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com a popularização dos smartphones, dos blogs, e de mídias sociais como o 

Facebook e o Instagram, estreitando ainda mais o relacionamento entre moda e mídia. 

Sabe-se que a mídia, em geral, costuma reverberar os conteúdos de moda, 

especialmente no que se refere ao glamour associado ao trabalho no segmento. E, se 

por um lado, isso contribui para a popularizar as carreiras, por outro, caso não haja 

uma abordagem objetiva do cotidiano dessas atividades, pode dar margem a uma 

ideia exagerada de superficialidade e espetacularização da atuação profissional. 

No entendimento de CIETTA (2017, p.43), a indústria da moda traz em si uma 

contradição fundamental: “a expectativa de ser considerada algo mais que ‘luzes e 

passarelas’ e o castigo de ter nesses instrumentos seus mais eficazes canais de 

comunicação”. Dessa forma, trabalhar com moda por vezes é visto como uma 

atividade glamorosa e exclusivamente criativa, despertando o interesse de jovens 

estudantes e de profissionais que já passaram por outras formações.  

Ainda de acordo com Cietta, o desfile continua sendo o principal canal de 

comunicação das marcas mais importantes, representando o aspecto criativo da 

moda. Isso torna compreensível a atração que muita gente passa a ter pelo trabalho 

na área, cuja porta de entrada permanece como “atividade de criação e competências 

estilísticas” (2017, p.44). 

Entretanto, as opções desse mercado vão além do que é exposto pela mídia 

e, embora enfrentem grande concorrência, crescem à medida em que o segmento se 

expande. Já foi mencionado nesta Dissertação que não existem muitas publicações 

científicas no Brasil abordando o estudo das carreiras na área de moda. Geralmente, 

quando não se encontram exemplos como a publicidade das instituições de ensino, 

as informações aparecem “diluídas” em livros sobre outros assuntos do setor, como 

os manuais que trazem técnicas necessárias a determinadas áreas de trabalho. 

Nesse sentido, destacam-se as iniciativas de Jones (2005) e Faern (2012), 

em seus manuais de Estilismo e Design de Moda, respectivamente, os quais 

destacam a relação das carreiras com a formação superior na área. Jones também 

atribui ao seu livro Fashion Design - Manual do Estilista o papel de um “guia de 

carreira”, enquanto Faern acredita que a esfera de possibilidades de trabalho em 

moda “tem um vasto alcance de interesses e habilidades” (Ibidem, p. 124). Vejamos, 

a seguir, a perspectiva desses dois autores sobre a temática em questão. 

Para Jones (2005, p.6), embora a graduação não seja garantia de sucesso no 

segmento, ela pode ensinar e desenvolver habilidades exigidas pelo mercado. Seu 
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livro tem um tópico que elenca as qualidades e habilidades pessoais necessárias ao 

mercado: compromisso, espírito de equipe, habilidades de comunicação, flexibilidade, 

paciência, pontualidade, iniciativa e humildade, entre outras. O livro também traz um 

capítulo dedicado à montagem de portfólio e currículo do aluno e/ou recém-formado, 

bem como às carreiras possíveis ao segmento.  

Ainda que a segunda edição brasileira do Manual do Estilista seja de 2005, 

diversos aspectos explanados em seu texto se aplicam às condições de trabalho 

contemporâneas. Entre tais aspectos identificam-se as oportunidades em contratos 

temporários, os trabalhos freelancers14 ou de meio período; a progressão lenta e 

iniciada em funções que não correspondem ao glamour divulgado pela mídia; as 

jornadas de trabalho variáveis e muitas vezes exaustivas; e o fato de que acontecem 

mudanças de carreira frequentemente, em especial da área de criação para setores 

como merchandising e administração.  

Pode-se afirmar que as 11 áreas de atuação trazidas pelo manual também 

condizem com perspectivas de trabalho em moda no século XXI, como se demonstra 

no rol a seguir: 

Figura 6: áreas de atuação em moda segundo Jones (2005) 

 

Fonte: JONES, 2005. Ilustração: Freepik.com. Adaptado pela autora, 2019. 

O manual de Jones, embora traduzido para a língua portuguesa, foi escrito 

em uma conjuntura internacional. No entanto, percebe-se que a maioria das áreas 

elencadas se adequa à realidade brasileira. O mesmo ocorre com classificação de 

                                                             
14 Freelancer: quem trabalha de maneira autônoma, prestando serviços, com ou sem contrato firmado, 

para pessoas físicas ou jurídicas diversas. No Brasil, informalmente, também é chamado de “freela”. 

Nota da autora, 2019. 



42 

 

Faern (2012, p. 124-125). O autor afirma que, ao longo da formação superior, é 

possível ao estudante descobrir as áreas que mais lhe interessam, destacando a 

importância de um estágio durante o curso, para que o aluno desenvolva linguagens, 

habilidades e pensamento conceitual aplicáveis às suas escolhas profissionais. Faern 

(2012) divide o trabalho na área de moda em três grupos de funções:  

Figura 7: possibilidades de carreira em moda segundo Faern (2012) 

 

Fonte: FAERN, 2012. Ilustração: Freepik.com. Adaptado pela autora, 2019. 

Para Faern (Ibidem, p.124-125), a transição da universidade para o mundo do 

trabalho pode acontecer fluidamente, desde que seja sólida a base de conhecimentos 

e habilidades adquirida na graduação e nos estágios. Dessa forma, à medida que o 

aluno comprova quão grande é a indústria da moda, bem como são numerosas as 

carreiras possíveis, ele conseguirá escolher de maneira mais assertiva. 

Nota-se que as carreiras citadas pelo autor estão em número reduzido, em 

comparação ao proposto por Jones (2005). Isso se torna compreensível diante do fato 

de que ambas as publicações não têm, originalmente, a intenção de tratar do mercado 

de trabalho em moda. Portanto, para buscar informações detalhadas e, finalmente, 

apresentar uma descrição de carreiras, recorre-se às perspectivas de Gustavsen e 

Yates (2013), e de Brown (2010), as quais publicaram livros que enumeram e 

descrevem diversas atividades na área discutida.  

Segundo Gustavsen e Yates (2013), cujo livro tem uma versão brasileira, o 

meio profissional de moda é bem mais complexo do que pode parecer. Nesse sentido, 

é um setor que exige criatividade, inclinação para lidar com pessoas e trabalhar em 

equipe, e motivação para trabalhar na indústria, além da capacidade de suportar os 

contratempos e as rejeições que venham a acontecer.  

As autoras elaboraram um “diretório de carreiras”, onde descrevem 55 opções 

de trabalho em moda. O material não contempla só as carreiras vinculadas a um 

diploma, mas destaca a importância dos cursos superiores, os quais ajudariam o 
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estudante a desenvolver habilidades, conhecer a indústria da moda e iniciar uma “rede 

de colegas” com quem terá contato durante a vida profissional. A necessidade do 

curso justifica-se, ainda, pelo conhecimento técnico exigido de quem atua na área, e 

pela quantidade de assuntos estudados na graduação. Como a demanda de trabalho 

tem sido superior às oportunidades, as autoras reforçam que quanto mais cedo se 

começa a trabalhar “para um objetivo de carreira”, mais cedo será possível obter 

sucesso. O “diretório de carreiras” criado foi dividido em oito áreas de atuação: 

Figura 8: “Diretório de Carreiras em Moda” 

 

 

Fonte: GUSTAVSEN; YATES, 2013, p 52-185. Ilustração: Freepik.com. Resumo criado pela autora, 2018. 
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Brown (2010), por sua vez, também propõe uma classificação das carreiras 

em moda dividida em áreas de atuação, às quais denominou de oportunidades. No 

seu livro Fashion and textiles: the essential careers guide – Moda e têxtil: o guia 

essencial de carreiras (tradução nossa), foram enumerados 63 tipos de trabalho em 

moda, inseridos nessas oportunidades e no que se chamou de opções alternativas de 

carreira, conforme se observa na próxima ilustração: 

Figura 9: “Moda e têxtil: o guia essencial de carreiras” 

 

 

Fonte: BROWN, 2010). Ilustração: Freepik.com. Resumo criado e traduzido pela autora, 2019. 

O guia elaborado por Brown reflete um contexto internacional, porém algumas 

das carreiras listadas coincidem com ocupações exercidas no Brasil. Observa-se que 

isso acontece, principalmente, quanto às categorias que envolvem a criação de moda, 

considerada uma área bastante lembrada no momento da escolha profissional.  

Segundo Paulins e Hillery (2016, p.2), o segmento moda é centrado no cliente, 

ou seja, a moda, enquanto negócio, deve ser vendida (Ibidem, p.5, tradução nossa). 

Assim, muitas carreiras são construídas nas áreas de desenvolvimento de produtos, 
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vendas, gestão, compras, promoção e marketing. As autoras também elaboraram 

uma classificação de carreira dividida em oito setores de atuação, elencados na figura: 

Figura 10: Carreiras em moda segundo Paulins e Hillery (2016) 

 

 

Fonte: PAULIS; HILLERY, 2019. Ilustração: Freepik.com. Resumo criado e traduzido pela autora, 2019. 

Uma vez que a presente pesquisa, por aderência à modalidade Profissional 

do Mestrado no qual se inclui, considera a perspectiva dos prestadores de serviços 

de planejamento de carreira em moda, opta-se por citar a divisão de áreas proposta 
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por Angela Valiera (2013). A consultora, pioneira no Brasil em planejamento de 

carreira voltado à área em questão, disponibilizou uma série de vídeos via internet 

discutindo diversos aspectos desse assunto. Valiera menciona em seus vídeos a 

existência de cerca de 300 “profissões da moda”, resumindo-as em cinco áreas: 

Figura 11: As cinco áreas de carreira em moda 

 

Fonte: VALIERA, 2013. Ilustração: Freepik.com. Adaptado pela autora, 2019. 

Na abordagem das carreiras, evidencia-se a necessidade de se examinar os 

contextos e mercados locais/regionais, compreendidos dentro de uma época. 

Entretanto, os posicionamentos até então expostos, aliados a observações empíricas, 

fornecem dados para que se efetue uma seleção de carreiras e a descrição de cada 

uma delas. Dada a amplitude da temática, o próximo subtópico trata dessa descrição. 

 

2.2.2  As carreiras em moda: como ocorre o trabalho  

 

A opção por descrever algumas carreiras da área de moda nesta Dissertação 

apoia-se, primeiramente, nos objetivos da pesquisa. Em segundo lugar, fundamenta-

se na visão, compartilhada pelos autores e profissionais consultados, de que conhecê-

las possibilita o planejamento baseado nas opções de trabalho existentes e nas 
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necessidades mercadológicas, partindo do autoconhecimento e relacionando-o ao 

contexto de mercado, conforme preconiza a Orientação Profissional e de Carreira.  

As descrições são realizadas a partir dos conteúdos explanados pelos autores 

e profissionais que norteiam esta fundamentação, como Brown (2010); Gustavsen e 

Yates (2013); Valiera (2013); Paulins e Hillery (2016), entre outros. A seguir, as 

carreiras dividem-se em oito áreas de atuação, com grifo nosso em seus títulos, sendo 

descritas de acordo com as principais características das suas atividades. 

1) Área de Criação: 

 Estilista: denominação amplamente utilizada até o advento do designer 

de moda, difere-se deste não apenas pela ausência de uma formação superior em 

Design, mas por criar produtos e coleções sem necessariamente se preocupar com o 

caráter industrial e a funcionalidade das peças, por vezes privilegiando o lado estético 

e artístico dessa criação. Podem ser empreendedores ou trabalhar como empregados 

ou freelancers para marcas de públicos e estilos. 

 Designer de moda: com formação na área, aplica habilidades de 

criação em produtos e coleções visando a objetividade e a funcionalidade das peças, 

aliando-as aos aspectos estéticos e mercadológicos. Trabalha como freelancer, por 

meio de contrato ou como empregado da indústria e/ou marcas de moda. É possível 

direcionar a atuação aos segmentos de: moda feminina; moda masculina; moda 

infantil; alta costura15; prêt-à-porter16; fast-fashion17; lingerie; acessórios; chapéus; 

bolsas; calçados, jóias; roupas esportivas; jeans; uniformes, noivas; roupas de festa, 

malharia, moda praia, etc. (GUSTAVSEN; YATES, 2013, p-p 52-67). 

 Diretor (a) criativo (a) de moda: tal como ocorre em outras áreas, no 

setor de moda é responsável pela direção, gerenciamento e orientação de uma equipe 

criativa. Também coordena e direciona a imagem e as coleções da marca, conduzindo 

e esclarecendo a “ideologia” (grifo nosso) desta. Atua tanto na criação quanto nas 

                                                             
15 Alta costura: denominação protegida por lei, e que precisa ser renovada anualmente pela Chambre 
Syndicale de Haute Couture (Câmara Sindical de Alta Costura), na França. Uma casa (maison) de alta 
costura, deve atender a uma série de critérios, entre os quais estão apresentar modelos originais, 
desenhados à mão; possuir ateliê em região específica de Paris; apresentar coleções com o mínimo 
de 35 modelos, etc..   
16Prêt-à-porter: derivado do conceito americano do ready to wear ou “pronto para vestir”. Em 1949, o 
estilista francês J. C. Weill lança o prêt-à-porter com o objetivo de industrializar e comercializar peças 
em grande escala, mas com informação de moda, criadas por um estilista, e com base em tendências.  
17 Fast-fashion: situada entre o mercado de luxo e o mercado de massa, oferece produtos com curto 

ciclo de vida e distribuição rápida, fabricados a baixos custos produtivos e comercializados por grandes 

lojas de departamento, para um público ávido por novidades (REFOSCO; OENNING; NEVES, 2011). 
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estratégias e na comercialização, sendo um líder capaz de expressar a “filosofia” da 

marca, também em conteúdos visuais (MARINS, 2019). 

 Figurinista: Gustavsen e Yates (2013) descrevem a atividade como o 

desenvolvimento da identidade visual para personagens de um roteiro, ou seja, o 

figurinista define como personagens de peças de teatro, filmes ou novelas, serão 

representados visualmente. Cria e/ou confecciona o que será usado, podendo 

produzir o figurino com peças já existentes em lojas ou acervo, tanto para obras 

artísticas como para jornalistas e/ou apresentadores de televisão. Trabalham em 

conjunto com a equipe de figurino, além dos autores, atores, maquiadores e diretores. 

 Alfaiate: conforme Brown (2010, p.14, tradução nossa), na alfaiataria 

sob medida as roupas são confeccionadas de maneira artesanal, segundo requisitos 

específicos de cada cliente, que vão desde o tipo de peça, passando pela escolha do 

tecido, corte e ajuste, até o acabamento. Em geral, alfaiates são treinados a partir do 

aprendizado com um mestre alfaiate, mas existem aqueles que se formam em Design 

de Moda e realizam estágios de aprendizagem e cursos em alfaiataria, até adquirirem 

as habilidades necessárias para dedicação em tempo integral à área. 

 Ilustrador (a) de moda: cria ilustrações para representar desenhos de 

vestuário para as áreas publicitária e editorial, em jornais, revistas de moda, books de 

tendências (livros ou cadernos de tendências), design de embalagens ou mesmo no 

contexto de uma marca de moda. A maioria é contratada de forma independente, 

trabalhando a partir de um briefing (objetivo) e prazo de produção determinados pelo 

cliente (BROWN, 2010, p. 48, tradução nossa). O ilustrador de moda também pode 

ser professor de ilustração, ministrando cursos sobre o assunto. 

 Designer gráfico: na área de moda, atua criando projetos de design e 

comunicação visual para marcas e coleções (material gráfico, como manuais de 

marca, diagramação em meios impressos e virtuais, etiquetas, logotipos, embalagens, 

cartões de visita, convites, lookbooks18, etc.). Para Hess e Pasztorek (2010), a 

atividade de design gráfico na moda é o serviço comercial dos clientes, enfatizando 

que a publicidade e os meios digitais são boas alternativas de trabalho. 

                                                             
18 Lookbook: denominação dada ao material fotográfico impresso ou virtual, distribuído para lojistas 
ou pessoas físicas clientes da marca (ou disponibilizado pela internet), cujo objetivo é demonstrar as 
possibilidades de coordenação entre os produtos de uma coleção. As peças são combinadas entre si, 
e fotografadas depois de vestidas por modelos. Difere-se do catálogo por não ter, obrigatoriamente, um 
caráter conceitual, pois a sua intenção é informar que a coleção é coordenada, ou seja, que tem várias 
peças que podem ser usadas juntas, formando diversos looks. Nota da autora, 2019. 
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 Tecnólogo (a) do vestuário: segundo Gustavsen e Yates (2013, p.68), 

o tecnólogo tem diferentes tipos de função, dependendo do local de trabalho e dos 

produtos desenvolvidos. Internacionalmente, liga-se às tecnologias têxtil, de controle 

de qualidade e de inovação. São profissionais com funções técnicas, que trabalham 

nas áreas têxtil ou de vestuário, para empresas de produção, estilistas ou varejistas. 

Já no Brasil, a maioria dos cursos de Moda, como será discutido posteriormente, 

classifica-se como tecnológicos, porém se direcionam a uma formação generalista, 

que engloba áreas diversas como criação e comunicação. 

2) Área Têxtil 

 Produtor têxtil: atua na indústria têxtil criando e desenvolvendo tecidos. 

Acompanha todo o processo de fiação, tecelagem e tinturaria, definindo a espessura, 

as cores, e os cortes de cada tecido. Atua nas fábricas em parceria com engenheiros, 

e, no setor de serviços, pode promover ações de marketing e venda dos artigos 

criados. A função pode ser exercida por graduados em Moda, mas um curso 

específico na área têxtil fornece melhor detalhamento de todos os processos de 

tecelagem, fiação, malharia, tingimento e estamparia. 

 Engenheiro de fibras têxteis: um levantamento realizado pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)19, publicado em 2018, sobre os 

impactos da indústria 4.020 (termo utilizado para designar a integração do mundo físico 

e virtual por meio de tecnologias digitais, referindo-se ao conjunto de tecnologias que 

permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico) no mercado de trabalho, aponta 

o surgimento de 30 novas ocupações em oito áreas distintas. De acordo com este 

levantamento, no setor têxtil e de vestuário o engenheiro de fibras têxteis tem o papel 

de desenvolver novas fibras químicas para o processo produtivo, com a adequação 

às demandas da cadeia de valor, bem como a função de adequar os processos de 

fiação, tecelagem e beneficiamentos têxteis às fibras criadas. 

 Designer de tecidos avançados: trabalho que também aparece no 

levantamento realizado pelo SENAI (2018) sobre as ocupações que irão surgir na 

                                                             
19 SENAI aponta 30 novas profissões que vão surgir com a indústria 4.0. [2018]. Disponível em: 
https://www.rn.senai.br/conheca-30-novas-profissoes-que-vao-surgir-com-industria-4-0/ Acesso em: 
26 abr. 2019. 
20 Agenda brasileira para a Indústria 4.0. Brasil. Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. [2019] 
Disponível em: http://www.industria40.gov.br/ Acesso em 27 abr. 2019. 

https://www.rn.senai.br/conheca-30-novas-profissoes-que-vao-surgir-com-industria-4-0/
http://www.industria40.gov.br/
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conjuntura da indústria 4.0, abrange o desenvolvimento de projetos de novos tecidos, 

e de materiais sintéticos com propriedades predefinidas. 

 Designer de estampas: responsável por criar imagens bidimensionais 

a serem aplicadas em superfícies diversas. Além de criar a imagem, precisa conhecer 

o tipo de tecido em que ocorrerá a aplicação e a técnica a ser utilizada, para que isso 

não interfira no resultado final de desenho e cor. Trabalham como freelancers ou são 

contratados por varejistas de moda, tecelagens e estamparias, ou no design de 

interiores e empresas de produção, sendo provenientes das áreas de artes plásticas, 

ilustração ou moda (GUSTAVSEN; YATES, 2013, p. 86). 

3) Área de Processos Produtivos: 

 Técnico (a) em vestuário: de acordo com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI (2018), a função do (a) técnico (a) é desenvolver 

metodologias para aumentar a produtividade industrial. Também estão entre as suas 

atribuições: a seleção de novos materiais e técnicas de produção para uso na 

customização de produtos (sendo a customização compreendida como a “capacidade 

de ofertar produtos e serviços que atendam necessidades individuais, mas que 

possam ser produzidos e entregues com a eficiência da produção em massa”)21; o 

estabelecimento dos processos de gestão de descarte de resíduos da produção; e o 

desenvolvimento e a aplicação de técnicas e ferramentas para controle da qualidade. 

 Técnico de projetos de produtos: ocupação também mencionada na 

pesquisa do SENAI (2018) como um dos trabalhos necessários ao contexto da 

indústria 4.0. A atividade consiste em desenvolver sistemas de processo produtivo 

que objetivam o aumento da produtividade e a redução dos custos na indústria. Além 

disso, a ocupação envolve tarefas como a reestruturação das áreas de criação, 

desenvolvimento e expedição, e o desenvolvimento de produtos e tecnologias para 

aumento da customização. 

 Modelista: as informações presentes no e-book publicitário do Senac 

São Paulo (2017) descrevem o modelista como quem viabiliza as criações do estilista 

ou do designer, cuidando da “estrutura da roupa” com a utilização de técnicas diversas 

de modelagem bidimensionais e tridimensionais. É quem traduz as ideias do estilista 

                                                             
21 Customização em massa na indústria 4.0: produção flexível e de baixo custo. [2018]. Disponível 

em: https://avozdaindustria.com.br/customizacao-em-massa-industria-4-0-producao-flexivel-baixo-

custo/ Acesso em 28 abr. 2019. 

https://avozdaindustria.com.br/customizacao-em-massa-industria-4-0-producao-flexivel-baixo-custo/
https://avozdaindustria.com.br/customizacao-em-massa-industria-4-0-producao-flexivel-baixo-custo/
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ou designer, transformando-os nos moldes que serão usados para confeccionar o 

produto de moda, e fazendo os ajustes necessários (adaptações à grade de 

tamanhos, por exemplo). Pode trabalhar como empregado (a) em fábricas e ateliês 

de confecção, bem como de forma independente ou temporária.  

 Pilotista: responsável por confeccionar a peça-piloto (primeira peça 

depois que o designer cria o produto e que o modelista executa a modelagem, 

cortando o tecido no formato dos moldes executados), a qual depois irá se transformar 

no protótipo do produto. Com atuação na indústria, em oficinas de costura e em 

ateliês, também analisa se as informações da ficha técnica estão em conformidade 

com a modelagem (Senac São Paulo, 2017) e propõe os ajustes necessários à peça.  

 Costureiro (a): quem confecciona as peças, manualmente ou utilizando 

máquinas de costura. Na indústria, trabalha em equipes com funções setorizadas, 

denominadas células, segundo o tipo de operação que realiza ou um elemento da 

roupa, como as mangas. (GUSTAVSEN; YATES, 2013, p. 106). Os cursos de Moda 

possuem disciplinas de costura, o que permite aos designers que dominam essa área 

tanto confeccionar as peças das suas marcas como acompanhar tecnicamente todo 

o processo de confecção na indústria ou em um ateliê de moda. 

 Enfestador (a): o enfesto é uma das etapas do processo de confecção 

na qual um tecido é disposto, a partir de planejamento e marcação determinados 

(encaixe e risco dos moldes), em camadas planas e alinhadas para execução do corte, 

simultaneamente e em grande quantidade, a fim de otimizar a produção das peças. O 

(a) enfestador (a) pode trabalhar de forma manual ou com o auxílio de máquinas 

específicas. Em geral, nas empresas menores, a função é manual e acumulada com 

a de encaixe dos moldes sobre os tecidos e de corte.  

 Encarregado (a) de corte: o processo de corte envolve o encaixe e o 

risco dos moldes (posicionamento da modelagem e risco sobre o tecido), o enfesto, o 

corte propriamente dito e a separação para a costura. O (a) encarregado (a) de corte 

realiza o corte dos tecidos, por meio de máquinas22 de operações manuais, que 

necessitam da intervenção humana direta, ou automáticas, em que operador aciona 

o equipamento e verifica o seu funcionamento (TRONCOSO, 2019). 

                                                             
22 TRONCOSO, Samira. Máquinas de corte de tecido usadas em confecções. [2014] Disponível 
em: https://www.audaces.com/maquinas-de-corte-de-tecido-usadas-em-confeccoes/. Acesso em: 24 
abr.2019. 

https://www.audaces.com/maquinas-de-corte-de-tecido-usadas-em-confeccoes/
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 Operador (a) de CAD/CAM: abreviações de Computer-Aided Design 

(design assistido por computador) e Computer-Aided Manufacturing (manufatura 

assistida por computador). Precisa ter domínio de softwares para elaborar os 

desenhos técnicos utilizados na criação de peças e modelagens, bem como 

transformar moldes em figuras digitalizadas. A integração dos sistemas CAD e CAM 

ocorre, por exemplo, no enfesto e no corte dos tecidos. Dependendo da empresa, a 

função de operador (a) é acumulada por designers e/ou modelistas. 

 Gerente de produção: essencial à indústria, supervisiona o processo 

de produção das peças de vestuário, garantindo que sejam feitas dentro do prazo e 

segundo os padrões da empresa. Conforme informações disponibilizadas via internet 

pela empresa Audaces23, o (a) gerente de produção verifica as instalações industriais 

e gerencia todo o departamento de produção (risco, corte, costura, acabamento, 

passadoria, embalagem, etiquetagem, distribuição e estoque), liberando pedidos de 

compras de matéria-prima, e o controle dos gastos. A função interage constantemente 

com outros setores da empresa, como o financeiro e o marketing. 

 Gerente de produto: faz a gestão e a coordenação de uma equipe de 

moda, aprovando produtos e solucionando problemas relativos aos eles. O (a) gerente 

elabora o plano de negócios e a estratégia dos produtos (SENAC SÃO PAULO, 2017, 

p.55), supervisionando a produção e analisando como as peças serão inseridas no 

mercado, bem como seu valor e direcionamento conforme custo e preço. Deve 

compreender as necessidades do cliente e implementar soluções, considerando 

impactos sistêmicos e pontos relevantes do negócio. 

 PCP (planejamento e controle da produção) e PPCP (planejamento, 

programação e controle da produção): parte dos autores consultados afirma que 

são denominações distintas para o mesmo setor. O (a) responsável pelo PCP tem 

funções técnicas e administrativas, pois planeja o que irá orientar a produção, sendo 

esse planejamento um guia para que a produção seja controlada. Trata-se do 

monitoramento e do controle do processo produtivo, corrigindo as possíveis falhas. 

Uma outra corrente teórica considera que o (a) profissional de PPCP, por sua vez, não 

elabora apenas o planejamento, mas se envolve de forma direta com os aspectos 

estratégicos e táticos da produção, tendo uma atuação mais abrangente.  

                                                             
23 AUDACES é uma empresa brasileira, líder na América Latina, que desenvolve sistemas inteligentes 
e equipamentos para os processos de confecção. Disponível em: https://www.audaces.com/ Acesso 
em 24 abr. 2019. 

https://www.audaces.com/
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4) Área de Gestão e Negócios: 

 Empresário (a): possui uma empresa, podendo comercializar produtos 

ou serviços. A atividade não se vincula a um diploma de graduação em Moda, porém 

é importante que o empresário tenha interesse pela área e habilidades em gestão, 

negociação, vendas, controle de estoques, atendimento e formação de equipes, entre 

outras. Além disso, precisa compreender a proposta de valor da própria empresa, 

conhecer o seu público, definir um diferencial enquanto marca e construir uma rede 

de relacionamentos com clientes e fornecedores. 

 Administrador (a): organiza processos, pessoas e recursos de forma 

inteligente e lucrativa em uma empresa de moda. Com o objetivo de minimizar os 

custos e maximizar os lucros, cuida de cada atividade da empresa, delimitando seus 

objetivos e metas. Organiza recursos de pessoal, de material e financeiros, exercendo 

o controle de tarefas, cronogramas e de qualidade, e resolvendo problemas que 

aparecem nesse processo. Tem, ainda, a função de liderar e orientar equipes de 

colaboradores, acompanhando seu trabalho (UNIPÊ, 2019). 

 Comprador (a) de moda: de acordo com Gustavsen e Yates (2013), o 

objetivo do (a) comprador (a) de moda é abastecer uma loja com a mercadoria que irá 

atrair clientes, dentro do prazo estabelecido e com preços adequados. É quem planeja 

a compra para lojas de varejo, a partir de pesquisas sobre moda e comportamento, 

negociando com os fornecedores. Também executa a compra de matéria-prima para 

confecção dos produtos de uma coleção, após aprovação dos projetos de design 

pelos setores comercial e financeiro da empresa para a qual trabalha. 

 Assistente de compras: evita a sobrecarga de trabalho do comprador, 

assumindo funções administrativas como organizar as viagens de compras, agendar 

reuniões, comunicar-se via e-mail com fornecedores, visitar fabricantes, etc. Organiza 

o roteiro de compras e garante que ele seja cumprido no prazo determinado. Em geral, 

recebe orientações dos compradores de moda, mas devem ter iniciativa, pois em 

alguns momentos precisam trabalhar sozinhos. 

 Corretor (a) de moda: facilita as compras de lojistas, consumidores e 

revendedores. Transporta o cliente até as fábricas e/ou lojas, e estas pagam a ele 

uma comissão sobre as compras. Cada profissional pode oferecer diferenciais, como 

auxílio na hora da compra, consultoria de moda, e até despacho da mercadoria para 

outras cidades. No Brasil, a Lei 13.695/2018 regulamenta a profissão, exigindo a 
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conclusão do Ensino Médio e do curso específico de corretor, garantindo o exercício 

a quem estiver nesse mercado um ano antes da publicação da lei.  

 Repositor (a) de mercadorias: segundo Brown (2010, tradução nossa), 

é quem monitora e maximiza estoques, interagindo com compradores, comerciantes 

e fornecedores. Deve garantir o fluxo do estoque no tempo certo, a fim de maximizar 

as vendas. É importante ter conhecimento comercial e de varejo, e das rotinas de 

escritório, além de precisar tomar decisões rapidamente, pois lida com alocação e 

realocação de estoques, gerenciando-os e regulando as margens de lucro. 

 Representante comercial: no Brasil, de acordo com a Lei 4.886/1965, 

o representante é quem faz a intermediação de negócios mercantis para terceiros, 

“agenciando proposta ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou 

não atos relacionados com a execução dos negócios”. Esses negócios podem ter 

como objeto matéria-prima (tecidos e aviamentos por exemplo), e peças já prontas. 

Em seu trabalho, o (a) representante lança mão de mostruários, catálogos, panfletos 

e outros instrumentos para facilitar as negociações. Para exercício da profissão, é 

obrigatória a inscrição nos Conselhos Regionais de Representantes Comerciais. 

 Merchandiser ou gerente comercial (de marcas): Brown (2010, p.68, 

tradução nossa) afirma que o (a) gerente comercial trabalha em colaboração com o 

comprador (de matéria-prima) no desenvolvimento de produtos comercializáveis e 

rentáveis, cumprindo a meta de vendas e as previsões financeiras da empresa. É 

responsabilidade do (a) gerente desenvolver previsões de vendas e monitorar o fluxo 

de estoque, maximizando a disponibilidade dos produtos, analisando vendas e 

remarcando mercadorias, se necessário, para atingir as metas definidas. 

 Organizador de feiras e eventos: possibilidade de trabalho que envolve 

a gestão e a organização de feiras, eventos comerciais, beneficentes, corporativos, e 

desfiles de moda. Segundo Brown (Ibidem, 2010, p.88, tradução nossa), a função 

demanda criatividade, organização e capacidade analítica para considerar todos os 

detalhes envolvidos no planejamento de um evento. É possível ingressar na carreira 

como assistente, trabalhando para empresas que trabalham nesse setor, bem como 

empreender na área. 

 Comércio exterior: trabalho por meio do qual realizam-se negociações 

em âmbito internacional, levando-se em consideração as demandas globais. Quem 

trabalha na área pode negociar e executar operações legais, tributárias e cambiais 
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para importações e exportações; controlar embarque e desembarque de produtos; 

providenciar documentos, entre outras atribuições. Pode atuar como agente comercial 

de importação e exportação, ou como consultor, oferecendo soluções para empresas 

de pequeno, médio e grande porte no Brasil e no exterior (UNIVATES, 2019). 

 Logística: no entendimento do Centro Paula Souza (2019, p.42), órgão 

do governo paulista responsável pelo ensino profissional público no Estado, consiste 

em gerenciar o fluxo de produtos ou pessoas em uma empresa. O trabalho envolve 

aquisição, recebimento, armazenagem, distribuição e transporte de produtos, além do 

controle e processamento de pedidos. Na indústria, determina como equipamentos e 

setores serão dispostos, para melhorar a produtividade e evitar desperdícios.  

 Marketing: está ligado tanto à área comercial quanto à de comunicação, 

e objetiva fazer com que os clientes comprem os produtos. A equipe de marketing 

atua junto aos designers e compradores da marca para conhecer os produtos e 

compreender o conceito da coleção (GUSTAVSEN; YATES, 2013, p. 146). A partir 

dos resultados dessa reunião, é desenvolvida uma estratégia de marketing para a 

temporada (SENAC SÃO PAULO, 2017), de modo que a linguagem de campanha e 

ações de marketing assemelhe-se à transmitida pela coleção.  

5) Área de Varejo: 

 Comprador (a) de varejo: aplica-se o mesmo do item “comprador de 

moda”, incluído na área 3) Gestão e Negócios. Brown (2010, p.66, tradução nossa) 

esclarece que um comprador deve ter uma boa compreensão de design, da indústria 

do varejo e das tendências. Os compradores de matéria-prima geralmente trabalham 

com os gerentes comerciais e começam suas carreiras como assistentes de compras. 

 Coordenador (a) de showroom: entende-se showroom como espaço 

para exposição comercial, onde varejistas escolhem produtos para abastecer suas 

lojas. Assim, o coordenador executa as atividades operacionais (montagem, logística, 

transporte, locação dos espaços, equipamentos, contratação de serviços, gestão de 

fornecedores, etc.), e coordena uma equipe de trabalho visando resultados de vendas. 

 Assistente de vendas ou vendedor (a): lida com o público, tendo a 

relação com os clientes como a principal função do cargo. O (a) vendedor (a) precisa 

certificar-se de que “a área de vendas pareça o mais atraente possível e que os 

clientes estejam tão satisfeitos quanto possível” (GUSTAVSEN; YATES, 2013, p. 

122). Faz parte do trabalho argumentar com o cliente, atuar com o gerente recebendo 
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peças, cuidar do estoque, verificar se loja estar organizada, limpa e atraente; e se as 

peças estão dispostas corretamente, entre outras atribuições.  

 Gerente de loja: gerencia não apenas a loja e seus estoques, mas uma 

equipe de pessoas, a quem deve motivar, extraindo dela o máximo de produtividade. 

Na prática da atividade, verifica o estado geral da loja, se há alguém no caixa, a 

exposição dos produtos, o atendimento aos clientes e o trabalho dos vendedores 

(GUSTAVSEN; YATES, 2013, 2013, p. 124), e, embora não esteja sempre em contato 

direto com o público, é quem resolve os problemas dos consumidores, como 

reclamações e trocas de mercadorias. Pode atuar em lojas de departamento, redes 

de lojas e lojas independentes. 

 Visual merchandiser: define a identidade visual de uma loja para 

influenciar decisões de compra nos consumidores. O trabalho envolve a compreensão 

da identidade da marca e do comportamento do consumidor, além de conhecimentos 

de Design, Arquitetura e vitrinismo. Responsável pela organização da loja, montagem 

e manutenção das vitrinas, também capacita profissionais para organizar o ponto de 

venda, criando identidade por meio do Design e da disposição dos produtos. 

 Personal Shopper: essa carreira é incluída na área de varejo, mas 

também se refere às atividades de consultoria, uma vez que o trabalho consiste em 

acompanhar um cliente durante as compras, orientando-o de modo a fazer escolhas 

assertivas. Personal shoppers atuam de forma autônoma, mas também podem ser 

contratados por varejistas ou shoppings para orientar clientes no momento da compra, 

ou mesmo para efetuar compras por clientes que não possam se dirigir à loja. 

6) Área de Comunicação: 

• Stylist: responsável pela criação da imagem de moda (estática, como 

na fotografia; e dinâmica, em desfiles, vídeos comerciais, campanhas publicitárias, 

etc.). O (a) stylist traduz o conceito de uma marca ou de uma coleção de moda, é 

quem cria os looks, também chamados outfits, para revistas, catálogos e publicidade 

em geral, assim como para clientes particulares, quando também é chamado de 

personal stylist. Gustavsen e Yates (2013) dividem a área direcionando-a para a 

atuação em revistas, televisão, música, catálogos e desfiles. 

 Produtor (a) de moda: executa a imagem de moda criada pelo stylist, 

produzindo desfiles, campanhas publicitárias, ensaios fotográficos, catálogos e 

exposições. Viabiliza os meios para que o produto/marca de moda desperte o desejo 



57 

 

de consumo. Seleciona e organiza roupas e acessórios, coordenando rotinas de 

produção, além de escolher, junto ao stylist, fotógrafo, cabeleireiro, maquiador e 

modelos para cada trabalho. Planeja e coordena o backstage24 de desfiles, o casting25 

e as provas de roupas, entre outras atividades. 

 Personal Stylist: stylist pessoal, avalia tipo físico, estilo e características 

pessoais de seus clientes, para criar, de acordo com essa análise e os objetivos desse 

cliente, os looks ideais para aquele perfil. Combina as atividades de produção de moda 

e styling. O trabalho é personalizado e pode ser pontual, voltado a um objetivo 

temporário, como a ida do assessorado a algum evento, ou mais abrangente, com 

objetivos a longo prazo, como o desenvolvimento do estilo pessoal e a montagem de 

outfits (looks), entre outras atribuições. 

 Produtor de desfiles: direciona atividades de produção de moda à 

organização e realização de desfiles. Desse modo, precisa compreender a identidade 

da marca e o conceito da coleção – o que deve ocorrer em colaboração com o (a) 

stylist e junto à marca. A partir disso, seleciona e coordena uma equipe (cenógrafo, 

profissionais de som e luz, modelos, camareiros (as), maquiadores e cabeleireiros 

(as), etc.) para fazer o desfile acontecer. Em geral, existe um produtor executivo, 

trabalhando em conjunto com outros produtores que coordenam áreas específicas 

como recepção, sala de imprensa, salas de desfile e backstage. 

 Agente de modelos: possui uma agência ou trabalha junto a ela, a fim 

de selecionar bons trabalhos para os (as) modelos que representa (GUSTAVSEN; 

YATES, 2013, p. 166), recendo comissão por esse serviço. Gerencia a carreira de 

modelos e os (as) indica para trabalhos conforme o solicitado por empresas e eventos. 

Acompanha castings, organiza e pode produzir books dos modelos (livro ou pasta 

contendo fotos de modelos e trabalhos que estes já realizaram), função chamada de 

booker, e acompanha sessões fotográficas, desfiles, gravações de comerciais e 

demais trabalhos dos agenciados. 

 Modelo: cede, mediante contrato ou trabalho freelancer, a sua imagem 

para divulgação de produtos de moda. De acordo com Brown (2010, p.99, tradução 

                                                             
24 Backstage: denominação dada aos bastidores de um desfile. Espaço que geralmente fica atrás da 
passarela, dividido entre um setor de moda, onde ocorrem provas e trocas de roupa, entre outras 
atividades relativas a styling e produção de moda, e um outro de beleza, no qual são preparados cabelo 
e maquiagem dos modelos. Nota da autora, 2019.  
25 Casting: a escolha de modelos que irão participar de um trabalho, seja de fotografia, vídeo ou desfile. 
Nota da autora, 2019. 
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nossa), a carreira de modelo é vista como interessante e glamorosa, especialmente 

quando se trata de estar presente em capas de revista e desfiles internacionais. No 

entanto, envolve concentração, disciplina, agilidade, paciência e disposição executar 

grandes quantidades de trabalho em pouco tempo, como desfilar para várias marcas 

em um mesmo dia, ou ser os primeiros a chegar e os últimos a sair de um trabalho. 

Segundo a autora (Ibidem), cada marca de moda e trabalho podem exigir modelos 

com caraterísticas diferentes. 

 Mídias sociais: atualiza mídias sociais com textos escritos e imagens 

relacionadas à moda. Por ser uma carreira relativamente nova, quem quer exercê-la 

precisa procurar cursos de curta duração, embora no Brasil já exista uma pós-

graduação na área (Faculdade Belas Artes, em São Paulo). A função tanto pode ser 

exercida por quem trabalha atualizando as mídias sociais das marcas de moda, 

comunicando-se em nome delas, bem como por quem trabalha com a própria imagem, 

no caso, os blogueiros de moda e/ou digital influencers (influenciadores digitais). A 

participação em eventos de moda, a criação de networking, conhecimentos técnicos 

e o bom senso na publicação dos conteúdos, entre outros aspectos, são importantes 

nessa função. 

 Jornalista de moda: jornalista especializado na cobertura de assuntos 

ligados à moda. Brown (2010, p.80, tradução nossa) afirma que o jornalismo de moda 

é uma profissão de ritmo acelerado, que inclui reportagens sobre tendências, desfiles 

e coleções, novidades em moda e entrevistas com designers. O trabalho envolve 

pesquisar, escrever, analisar e relatar histórias com valor de notícia. Para Gustavsen 

e Yates (2013), é o profissional que escreve e faz reportagens para revistas e jornais 

sobre roupas, acessórios, notícias, eventos e pessoas da área de moda. 

 Editor (a) de moda: direciona pautas de moda, orientando a produção 

de conteúdos escritos e imagéticos para veículos jornalísticos e de entretenimento. É 

quem identifica possíveis assuntos a serem abordados, podendo ser um profissional 

da área de comunicação/jornalismo, havendo a necessidade de uma especialização 

em moda ou de conhecimento suficiente para fundamente seu posicionamento (Senac 

São Paulo, 2017). Também escolhe as fotos e edita os textos para publicação, 

atuando junto a uma equipe de jornalistas, redatores, blogueiro, fotógrafos, etc.  

 Colunista de moda: escreve colunas de moda para jornais e revistas, 

por isso deve conhecer tendências, referências, estilos, as pessoas que se destacam 

no meio, escrever bem, oferecer dicas assertivas e ter fontes confiáveis. Costumam 
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ser jornalistas, mas também podem ter formação ou prática no trabalho em moda. 

Também participam de quadros em programas de televisão e de rádio. 

 Fotógrafo (a) de moda: captura, em fotos, a essência das coleções e 

produções de moda, trabalhando em editoriais, catálogos, campanhas publicitárias, 

banco de imagens, fotojornalismo, agências de modelo e de notícias. Seu trabalho é 

“mostrar as roupas e demais criações da melhor forma possível” (GUSTAVSEN; 

YATES, 2013, p. 148), o que exige habilidades que vão além de operar a máquina 

fotográfica. Assim, compreender os objetivos do cliente, transmitir segurança, saber 

comunicar a sua visão do trabalho e saber orientar a equipe (assistentes de fotografia, 

diretores de arte, modelos, etc.) também fazem parte desse trabalho. 

 Assessor (a) de imprensa: faz a “ponte” (grifo nosso) entre as marcas 

ou designers e os veículos de comunicação. Enquanto quem trabalha com Relações 

Públicas promove a comunicação organizacional e tem o objetivo de reforçar a 

imagem positiva de uma marca perante à opinião pública, os(as) assessores de 

imprensa buscam construir uma relação confiável entre o designer ou a marca e os 

meios de comunicação, a fim que os(as) assessorados(as) sejam considerados uma 

fonte confiável26. Os assessores precisam se relacionar bem com a mídia em geral, e 

costumam ter formação em jornalismo ou especialização em assessoria. 

 Relações públicas (RP): quem atua na área de Relações Públicas 

direcionada à moda tem a missão de zelar pela imagem da marca diante do público 

consumidor e do público em geral. Isso envolve fazer com que uma celebridade ou 

influenciador (a) digital use produtos de determinada marca, bem como fazer com que 

a mídia compartilhe menções positivas aos produtos. Para tanto, é necessário manter 

um bom relacionamento com os demais profissionais da área de moda, e de beleza, 

e com os jornalistas especializados. Também elaboram materiais de divulgação como 

os press releases (comunicados para imprensa com teor informativo, técnico ou 

poético sobre um produto, evento ou coleção) e kits de imprensa contendo produtos 

ou serviços oferecidos pela marca que representam. 

 

 

                                                             
26 CAMARGO, Tayssa de. Relações Públicas e Assessoria de Imprensa. In: PUC (PR) Blog Bureau 
de RP. Disponível em: https://pucprrelacoespublicas.wordpress.com/relacoes-publicas-e-assessoria-
de-imprensa/ Acesso em: 26 abr.2019. 

https://pucprrelacoespublicas.wordpress.com/relacoes-publicas-e-assessoria-de-imprensa/
https://pucprrelacoespublicas.wordpress.com/relacoes-publicas-e-assessoria-de-imprensa/
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7) Área de Consultoria: 

 Consultor (a) de moda: orienta uma empresa, equipe ou uma pessoa 

física em assuntos como a montagem de uma nova coleção, as preferências do 

público e até a disposição das peças em um catálogo ou na vitrine de uma loja. Podem 

ser convidados para prestar consultoria e treinamentos de vendedores e gerentes de 

loja, abordando temas diversos na área de moda. Não é a mesma atividade do 

consultor de imagem e do personal stylist, pois o consultor de moda ajuda na criação 

de produtos ou oferecimento de serviços, repassando as informações que possui para 

um designer ou para um determinado negócio (SENAC SÃO PAULO, 2017, p.63). 

 Consultor (a) de imagem: com trabalho semelhante ao personal stylist, 

planeja para o cliente uma proposta imagética. Essa proposta surge após a 

descoberta dos objetivos do cliente e de uma série de testes com ele, como a análise 

do estilo pessoal e do estilo de vida, do tipo físico, de coloração pessoal, entre outros. 

O consultor propõe uma imagem a ser adotada, seguindo interesses e necessidades 

de quem o contratou, planejando guarda-roupa, compondo looks, acompanhando 

durante compras, entre outras atividades. Na atuação com empresas, orienta sobre 

imagem profissional, uso dos uniformes, além de elaborar e ministrar treinamentos e 

palestras. 

 Consultor (a) técnico de cores ou consultor (a) de cores: aplica 

métodos e testes específicos para identificar as cores que se harmonizam com a 

coloração pessoal do cliente. Orienta o cliente para o uso pessoal assertivo das cores 

em roupas e acessórios. A consultoria de cores, também chamada análise da 

coloração pessoal, pode fazer parte da consultoria de imagem e do personal styling 

ou ser realizada em separado. É necessário compreender a Teoria da Cor, ter domínio 

sobre as metodologias e testes, e possuir o material próprio para realizar as análises. 

 Visagista: o termo deriva da palavra francesa visage, que significa rosto, 

e foi criado pelo maquiador e cabeleireiro francês Fernand Aubry, nos anos 1930. 

Conforme Philip Hallawell, artista plástico brasileiro criador de um método de 

visagismo baseado na associação de trabalhos de psicologia, neurobiologia, 

antropologia e linguagem visual, é a “arte de criar uma imagem pessoal que revela 

qualidades interiores de uma pessoa, de acordo com suas características físicas e os 

princípios da linguagem visual (harmonia e estética), utilizando a maquiagem, o corte, 
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a coloração e o penteado do cabelo, entre outros recursos estéticos”27. A carreira de 

visagista costuma ser seguida por profissionais que atuam exclusivamente na área de 

beleza, como maquiadores e cabeleireiros, mas tem sido uma possibilidade de 

trabalho considerada por consultores de moda e imagem. Todos esses profissionais 

também podem atuar juntos, de forma complementar, em um processo de consultoria. 

 Consultor (a) empresarial: é um (a) consultor (a) da área de moda que 

presta consultoria apenas para empresas. Essa consultoria pode ser voltada a 

demandas diversas, abrangendo questões conceituais, como problemas com a 

identidade de uma marca, ou técnicas, relativas ao setor de produção, por exemplo. 

Existem empresas que contratam consultores para treinar as suas equipes de criação, 

vendas, confecção, marketing e outros assuntos. 

8) Área de Pesquisa e Ensino: 

 Professor (a): ministra aulas, além da prática das demais atividades 

relativas à função, de conteúdos diversos nas áreas de moda e vestuário (graduação, 

cursos técnicos, livres, e de pós-graduação). Para Gustavsen e Yates (2013, p.176), 

o aumento da popularidade dos cursos de moda provocou o crescimento da demanda 

por professores e seu cotidiano de trabalho depende da instituição onde atuam. Essas 

atividades, na sua maioria, consistem em pesquisa científica, planejamento das aulas, 

elaboração, orientação e avaliação de trabalhos, oferecimento de conselhos práticos 

e retorno quanto aos trabalhos entregues. Quem opta por essa área, além das 

habilidades de comunicação e transmissão de conhecimentos, deve estar sempre 

atualizado nas leituras e nas participações em eventos, palestras e congressos.  

 Coolhunter: o termo Coolhunting é traduzido como, “caça ao legal” e 

popularizado como a “caça às tendências” (MENDES; BROEGA; SANT´ANNA, 2015, 

p.5). O (a) coolhunter pesquisa as interações sociais in loco, e tem o papel de 

identificar grupos urbanos emergentes, analisando-os a partir do comportamento 

dentro dos grupos, de como ocorrem suas práticas de consumo e de como os 

comportamentos influenciam os demais à sua volta. Gomes, Lopes e Alves (2016, 

p.27) afirmam que o (a) coolhunter compreende de forma crítica os sinais de mudança 

e “renovação do código de consumo de cada subcultura, a nível local e global”.  

                                                             
27 Visagismo. Disponível em: https://www.visagismo.com.br/index.php. [2019]. Acesso em 03 mai. 

2019. 

https://www.visagismo.com.br/index.php
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 Instrutor (a) de treinamentos: Paulins e Hillery (2016) veem a área de 

instrução como apropriada a profissionais que possuem conhecimento de varejo, 

design, compras, merchandising visual e têm habilidades para repassar esse 

conhecimento. O (a) instrutor atua em treinamentos específicos na área de moda, 

destinados a pessoas jurídicas e físicas, segundo as necessidades das mesmas. 

Elabora o treinamento, definindo carga horária e métodos de ensino e avalição. Em 

geral, trabalha de forma autônoma, sendo contratado por tempo determinado. 

 Curador (a) de moda: trabalha no âmbito dos museus de moda ou que 

tenham parte do acervo voltado à moda. Curadores montam as exposições, contando 

uma história por meio delas. Conforme Gustavsen e Yates (2013, p. 178), cuidam da 

identificação das peças expostas por meio de textos informativos escritos ou guias de 

áudio, organizam sessões de visitação, concedem entrevistas para os meios de 

comunicação e atuam junto ao setor educacional dos museus. 

 Arquivista: exerce função de apoio a marcas e designers, tanto na 

busca por inspiração nos trabalhos e imagens arquivadas como no suporte aos 

setores de marketing e relações públicas das empresas ou instituições, concedendo 

entrevistas, participando de documentários ou indicando trajes para figurino de peças 

teatrais, filmes e novelas. Pode trabalhar como freelancer ou contratado por museus, 

instituições de ensino e grupos de comunicação. 

 Técnico (a): gerencia ateliês, oficinas e laboratórios, geralmente nas 

instituições de ensino de Vestuário e Moda, onde trabalham diretamente com os 

alunos e professores. Cuidam dos materiais utilizados nos laboratórios, garantindo o 

cumprimento das suas normas, em especial as de segurança. Participam de projetos 

de ensino e extensão. No Brasil, a função é exercida em instituições privadas e 

públicas, nestas mediante concurso público específico para o cargo. 

Esta seleção reuniu 65 possibilidades de trabalho no segmento moda, incluindo 

e relacionando as informações encontradas em pesquisa bibliográfica e documental. 

É evidente que o total obtido não representa todas carreiras que estão presentes no 

mercado, porém corresponde às que foram mais citadas pelos autores/instituições 

referenciados, os quais dividem a área de moda em mais ou menos setores, conforme 

as suas percepções. Na Dissertação, as possibilidades de trabalho também foram 

mencionadas considerando as ocupações exercidas no contexto nacional de moda. 
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Identificadas as carreiras, em continuidade ao presente referencial e em 

atendimento aos objetivos da pesquisa, faz-se necessário compreender no que 

consiste e como é feito o planejamento de carreira, em sua aplicação geral e no seu 

direcionamento à área de moda. O subtópico seguinte dedica-se a essa discussão. 

 

2.3. O PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

 

2.3.1 Conceito, finalidade e metodologias 

 

Uma vez que este trabalho pretende sistematizar atividades de planejamento 

de carreira, é imprescindível abordar o conceito desse tipo de planejamento e de que 

forma é realizado. Segundo DIAS (2016, p. 61), planejar incide em refletir sobre as 

possibilidades de se alcançar a carreira desejada, mesmo diante da competitividade 

do mercado, “definindo e adotando estratégias para melhor aproveitamento das 

oportunidades”.  

Portanto, consiste em traçar objetivos pessoais e profissionais, e um plano 

para conseguir atingi-los. Nesse sentido, configura-se como projeção e elaboração do 

futuro profissional, realizadas pelo próprio sujeito ou por um profissional especializado, 

que se dedique a essa tarefa. Na ótica da Orientação Profissional e de Carreira (OPC), 

o público-alvo do planejamento de carreira é o de graduandos de qualquer área, desde 

os primeiros anos de curso e, principalmente, na transição para o mundo do trabalho. 

A fase acadêmica foi apontada como o período oportuno para o início do planejamento 

pela maioria dos autores consultados na construção deste referencial teórico.  

Tal fase assume papel ainda mais importante em um país onde, segundo 

Dutra (2017), costuma-se guiar a carreira por apelos externos como remuneração, 

status, prestígio, etc., em detrimento de preferências, interesses e aptidões pessoais, 

fazendo com que as pessoas sejam levadas as pensar em seus trabalhos apenas nas 

situações de crise, mudança ou perda de emprego. 

No início do texto, explanou-se que as carreiras têm uma dimensão externa 

objetiva – relacionada às atividades profissionais e às organizações/empresas, ou 

seja, a carreira oferecida pelo mercado de trabalho – e a dimensão interna subjetiva, 

que são os anseios e as motivações profissionais de cada pessoa. Partindo desse 

princípio, o planejamento engloba ambos os aspectos, estabelecendo “etapas a serem 
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seguidas e operações a serem realizadas para que o sujeito possa atingir o seu 

objetivo ou meta profissional” (DIAS; SOARES, 2009, p.19). 

Já que as carreiras também se desenvolvem no âmbito das organizações e o 

planejamento pode ser feito nesse contexto, ou seja, voltando-se às possibilidades de 

crescimento profissional apenas em determinada empresa, é necessário ressaltar que 

o planejamento de carreira organizacional não é objeto de estudo desta pesquisa. 

Embora essa modalidade de planejamento seja mencionada ao longo do trabalho, na 

presente Dissertação é privilegiado o planejamento de carreira individual, elaborado 

com base em anseios pessoais de desenvolvimento profissional. 

No subtópico relativo à OPC, viu-se que o autoconhecimento, as informações 

sobre profissão ou trabalho escolhido, e sobre o mercado em que se pretende atuar, 

são pontos chave do planejamento de carreira. Dias e Soares (2009) denominam 

esses aspectos de “conhecimento de si”, e “conhecimento do mundo do trabalho”, por 

meio dos quais se inicia a busca por uma escolha profissional. Desse modo, quem 

pretende planejar a carreira precisa reunir o maior número de informações relativas a 

si mesmo, e ao mercado onde quer se desenvolver. 

É imperativo enumerar as características de personalidade, os interesses e 

as aptidões, e, diante das possibilidades de atuação, traçar objetivos reais, definindo 

e seguindo uma estratégia de concretização. Um aspecto relevante a ser considerado 

é que toda estratégia requer uma prática e um tempo para que seja desenvolvida. 

Além disso, o planejamento precisa ser adaptável, revisto e reavaliado se necessário. 

Soares (2000) define o planejamento de carreira como um processo por meio 

do qual o indivíduo determina seus valores, interesses e habilidades, traçando suas 

as metas profissionais e o plano para alcançá-las. A intenção de planejar é permitir 

um bom desenvolvimento da pessoa em sua profissão, o que se vincula ao sucesso 

e a realização pessoal que ela quer alcançar no mundo do trabalho.  

Desse modo, planejar a carreira liga-se à ideia da construção de um projeto 

de vida. Dias (2016, p.17-20) afirma que o projeto de vida é a busca pessoal de 

sentido, de singularidade, de pessoalidade na trajetória profissional, tendo início a 

partir de uma reflexão sobre onde a pessoa gostaria de estar para se sentir realizada 

e incluída em uma comunidade. Ainda em conformidade com o que explica a referida 

autora, o projeto de vida faz parte da formação da identidade profissional, ou seja, “a 

identidade pessoal remete a uma identificação com o universo profissional e a uma 

identidade profissional” (Ibidem, p.20). 
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Dias e Soares (2009, p.84) explicam que elaborar um projeto de vida é 

“colocar no papel nossos desejos, nossas intenções, nossas metas, e principalmente 

ordenar as etapas a seguir”. Para tanto, existe a necessidade de que todos esses 

objetivos e metas, juntamente com os valores pessoais, estejam claros antes mesmo 

de se iniciar o planejamento, a fim de que possa ser feita uma escolha assertiva 

quanto ao direcionamento da vida e o posterior direcionamento profissional. 

Tajra e Santos (2015) acreditam que a identificação dos valores pessoais – 

convicções adquiridas pelo indivíduo ao longo da sua vida, e que norteiam o seu 

comportamento no trabalho e na sociedade – é um guia de conduta na construção do 

projeto de vida. Para os autores, o projeto de vida tem várias outras dimensões além 

da profissional. Tais dimensões correspondem a questões muito subjetivas da vida: 

família, religião, valores, saúde, lazer e o que mais tiver importância para quem está 

planejando a carreira. Nesse sentido, é proposto o seguinte roteiro como estímulo à 

reflexão para que o projeto seja comece a ser elaborado: 

Quais os valores que você considera importantes para alcançar seus 
objetivos? 
Quem você quer ser daqui a dez anos? Quais são seus sonhos e desejos? 
O que você está fazendo hoje para alcançar esse sonho/desejo? 
Quais são suas metas? O que você vai usar como prova de que conquistou 
esse sonho daqui a dez anos? 
Como você gostaria de ser reconhecido? 
Quais são seus pontos fortes? 
Quais são seus pontos fracos? 
O que pode ser feito para melhorar ainda mais os pontos fortes e fracos? 
De quais pessoas preciso me aproximar para atingir os meus objetivos? 
Existem pessoas que servem de modelo a ser seguido? 
O que pretendo fazer para satisfazer minhas vontades, meus desejos mais 
íntimos do coração? Eles trarão felicidade? 
Este projeto de vida permitirá a conquista daquilo que desejo e permitirá 
auxiliar outras pessoas? 
Neste projeto de vida estou contemplando minha saúde, lazer, felicidade, 
dentro de metas altruístas com as pessoas com quem gostaria de conviver? 
Existe um objetivo maior? (TAJRA e SANTOS, 2015, p. 112). 

O autoconhecimento, conhecimento de si ou consciência de si, processo 

contínuo ao longo da vida de um ser humano, é visto pelos estudiosos e profissionais 

da área como o ponto de partida para qualquer planejamento de carreira. Peres (2011) 

entende que, na esfera profissional, o autoconhecimento é o mais nobre diferencial 

competitivo, pois se alguém tem um profundo conhecimento das suas características, 

potencialidades e fraquezas, anseios e prioridades, poderá definir estratégias de 

carreira de forma compatível com sua realidade. 

O início do planejamento pode ser encarado como uma avaliação pessoal do 

que se deseja para a vida profissional, dos próprios conhecimentos, competências, 
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habilidades, atitudes e valores (DIAS, 2016, p. 41), sem desconsiderar os aspectos 

conjunturais envolvidos (DIAS; SOARES, 2009, p. 211). Para Valiera28 (2018), 

conhecimento é o que se sabe em termos de teoria; habilidade, aquilo em que se tem 

prática e experiência; e as atitudes e valores correspondem a características pessoais, 

o modo de agir de cada indivíduo. Depois desse exercício exploratório de si, passa-

se às etapas posteriores, ligadas ao conhecimento das carreiras necessárias ao 

mercado, do próprio mercado de trabalho, e a compreensão das exigências das 

organizações, reunindo informações necessárias ao ingresso na área pretendida.  

De acordo com Dias (2016, p.45), são aspectos mercadológicos relevantes a 

se considerar no planejamento: 1) foco da atuação profissional; 2) tendências do 

mercado de trabalho; 3) necessidades e expectativas do mercado; 4) competências 

solicitadas pelo mercado; 5) reais oportunidades; e 6) onde estão surgindo e onde 

podem surgir oportunidades nos próximos anos. Sem esse conhecimento torna-se 

difícil planejar uma carreira, afirma a autora, que sugere a realização de pesquisas de 

mercado e entrevistas com quem trabalhe em áreas semelhantes à que se quer 

seguir, a fim de obter as informações reais sobre os aspectos citados.  

Viu-se que a perspectiva da Orientação Profissional e de Carreira considera o 

autoconhecimento e a coleta de informações sobre profissão e mercado de trabalho como 

imprescindíveis para a tomada de decisões. Desse modo, Dias (2016) sugere a quem 

pretende planejar a carreira que, por escrito, defina seus objetivos profissionais, dispondo-

os segundo sua importância, e acompanhados da estratégia que será utilizada para atingi-

los, da tática a ser empregada na estratégia e da previsão de tempo que tudo isso irá levar.  

Dias (2016) entende ser necessário pensar em aspectos objetivos e subjetivos da 

carreira desejada, no local onde a vida profissional deverá se desenvolver, e tentar projetá-

la, no mínimo, cinco anos à frente da data de início do planejamento. E, principalmente, 

pensar que o planejamento de carreira precisa ser elaborado dentro das condições e das 

possibilidades reais vislumbradas na vida pessoal e no mercado de trabalho.  

Para a mesma autora (2016), nada impede que o indivíduo planeje a sua própria 

carreira. Porém, havendo a participação de um orientador (mediador) no processo, a 

profissional oferece um conjunto de etapas, adaptável a qualquer área de estudo/trabalho: 

 

                                                             
28 Empreendedorismo e planejamento de carreira em moda. Worskshop online. Disponível em: 
https://www.enmoda.com.br/curso/workshoponline-empreendedorismoeplanejamentodecarreira  
[2018]. Acesso em: 01 mai. 2019. 

https://www.enmoda.com.br/curso/workshoponline-empreendedorismoeplanejamentodecarreira
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Figura 12: Processo de Planejamento de Carreira segundo Dias (2016) 

 

Fonte: DIAS, 2016. Ilustração: Freepik.com. Adaptado pela autora, 2019. 

Dutra (2002) estabeleceu etapas para o planejamento de carreira individual, 

com aplicabilidade a quem faz seu planejamento sozinho, ou a quem conta com 

intervenção profissional. Os procedimentos também ocorrem em sequência:  

Figura 13: Etapas do Planejamento de Carreira conforme Dutra (2017) 

 

Fonte: DUTRA, 2002. Freepik.com. Adaptado pela autora, 2019. 

Em seus estudos relativos à temática, Dias e Soares (2009) e Dias (2016), 

propõem modelos de planejamento de carreira, sendo um deles encontrado no livro 

escrito conjuntamente pelas autoras, e o outro elaborado somente pela segunda 

profissional. Esses três exemplos apresentam-se como quadros em branco, prontos 

para preenchimento, e têm a finalidade de facilitar a organização, por escrito, dos 

objetivos pretendidos pelo planejamento, das estratégias a serem utilizadas e do 

tempo necessário para a sua realização.  

Os quadros constituem, ao mesmo tempo, possibilidades de expansão e 

detalhamento das etapas explanadas neste subtópico. Além disso, a organização por 

escrito facilita a visualização e a fixação das metas estabelecidas. Embora não sejam 

modelos rígidos e/ou obrigatórios, os exemplos trazem aspectos importantes para 

quem pretende planejar a carreira, conforme se observa: 
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Quadro 1: exemplo de planejamento de carreira 

OBJETIVOS AONDE EU 
QUERO CHEGAR 

ETAPAS A 
CONQUISTAR 

PERÍODO PARA 
ATINGIR 

Realização de novas atividades    

Investimento em educação e 
novos conhecimentos 

   

Investimento em 
desenvolvimento pessoal e 
novas habilidades 

   

Desenvolvimento de liderança    

Domínio de idiomas    

Condicionamento físico    

Disponibilidade de tempo para 
família 

   

Desenvolvimento de condutas 
éticas 

   

Cuidados com a saúde    

Aquisição de bens    

Valorização das amizades e 
contatos pessoais 

   

Administração financeira    

Orçamento doméstico    

Tempo para lazer e esportes    

Fonte: Dias e Soares, 2009, p. 241. 

Por este primeiro exemplo, percebe-se que o planejamento de carreira não se 

preocupa só com aspectos profissionais, abrangendo diversos outros setores da vida 

dos indivíduos. Essa observação remete às dimensões objetiva e subjetiva da 

carreira, bem como ao próprio projeto de vida.  

Cada objetivo irá corresponder a uma estratégia, às etapas de aplicação 

dessas estratégias e ao período necessário para que esses objetivos sejam atingidos. 

Contudo, anseios objetivos e subjetivos convivem nesse processo, devendo ser 

considerados em equilíbrio e de acordo com o que o indivíduo espera para si em 

termos de realização pessoal e profissional. O segundo exemplo de planejamento 

identificado também se dedica a essas questões: 
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Quadro 2: modelo de planejamento de carreira I 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS ETAPAS A 
CONQUISTAR 

PERÍODO PARA 
ATINGIR 

Relacione abaixo seus 
objetivos em termos de 
realização de novas 
aprendizagens: (ex. Idiomas, 
liderança, ferramentas de 
internet, etc.). 

   

 
 
 
 
 

   

Relacione abaixo seus 
objetivos em termos de 
cuidados com a saúde: (ex. 
Condicionamento físico, 
atividades de desporto, lazer, 
alimentação, etc.). 

   

 
 
 
 
 

   

Relacione abaixo seus 
objetivos em termos de 
aquisição de bens:(ex. Carro, 
casa, computadores, 
máquinas). 

   

 
 
 
 
 

   

Relacione abaixo o seu 
orçamento doméstico e suas 
pretensões financeiras para o 
futuro. 

   

 
 
 
 
 

   

 
  Fonte: Dias, 2016, p.152. 

 Como visto no primeiro modelo, neste segundo exemplo é perceptível que o 

planejamento de carreira pode ser ainda mais abrangente, promovendo uma 

verdadeira reflexão/análise detalhada de toda a situação atual do indivíduo, em uma 

espécie de exercício exploratório e de autoconhecimento. Junto a essas atividades 

subjetivas, devem existir atitudes e pensamentos objetivos, no sentido de levar em 

conta as condições reais para a construção e desenvolvimento da carreira.  

O próximo exemplo demonstra como todo esse processo pode ser planificado: 
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Quadro 3: modelo de planejamento de carreira II 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Nome:                                                                                                                     Data: 

1. Autoconhecimento Descrição: Observação: 

Valores e coisas que mais valoriza   

Talentos, habilidades mais distintas e 
diferenciadas 

  

2. Análise da Situação Atual   

A – Está empregado? Desempregado? 
Estudando? O que? Está na “sua área”? Faça 
um resumo da sua situação atual, uma breve 
descrição narrando as suas ocupações 
profissionais atuais, tais como trabalho, 
estudos, cursos, etc. 

  

B – Qual o seu grau de satisfação atual frente 
aos seus projetos? Está feliz com a faculdade 
ou escola e o curso? Está satisfeito com o seu 
trabalho? Está se sentindo “em dia” com você 
mesmo? Descreva com suas próprias 
palavras. 

  

3. Definição de objetivos   

A – Quais são seus sonhos? Quaisquer que 
sejam, mesmo aqueles que julga 
“inatingíveis”...Se você anda “sem sonhos”, 
isso é preocupante. Dê uma vasculhada em 
sua memória e se lembre dos seus desejos 
mais profundos. 

  

B – Objetivos de Curto Prazo: (03 meses a 01 
ano); classifique Prioritário (P), Importante (I) e 
Desejável (D). 

  

C – Objetivos de Médio Prazo: (01 a 05 anos); 
classifique Prioritário (P), Importante (I) e 
Desejável (D). 

  

D – Objetivos de Longo Prazo: (05 a 10 anos); 
classifique Prioritário (P), Importante (I) e 
Desejável (D). 

  

E – Como estarei em 20__ (daqui 22 anos) 1.Vida familiar 
2.Saúde 
3.Vida profissional 
4.Vida social 
5.Vida financeira 

 

4. Definição de metas e estratégias   

A – Qual o primeiro passo que você deve dar 
em direção aos seus objetivos prioritários? 

1.Objetivo: 
1.1 Estratégia: 
1.2 Possíveis Dificuldades: 
1.3 Prazo: 
 
(Repete-se a sequência conforme o 
número de objetivos). 

 

4. Gerenciamento e planejamento   

Avaliação Semestral 
(dd/mm/aaaa) 
 

1.Objetivo      % alcançado 
1.1 Estratégia: 
(   ) manter ou (   ) alterar 
1.2 Possíveis dificuldades: 
(   ) manter ou (   ) alterar 
1.3 Prazo: 
(   ) manter ou (   ) alterar 
 
(Repete-se a sequência conforme o 
número de objetivos). 

 

Fonte: Dias, 2016, p.153. Adaptado pela autora, 2019. 



71 

 

Em virtude da sua abrangência, o planejamento de carreira tem sido incluído 

entre as modalidades de OPC, com a mediação de psicólogos ou orientadores 

profissionais e de carreira formados. Para tanto, existe um curso nacional de formação 

em OPC29, ofertado pelo Instituto do Ser, que tem sede em Florianópolis (SC), e 

turmas abertas nesta e em outras seis cidades, no Sudeste e Nordeste do país, em 

formato itinerante.  

Além dos psicólogos e orientadores, coaches, counselors e mentores também 

podem acompanhar o planejamento. As etapas desse processo se repetem, com mais 

ou menos alterações, em todas as metodologias identificadas por esta pesquisa, 

independente da participação de um mediador. Contudo, a partir dos procedimentos 

executados em nível mercadológico da bibliografia consultada, descrevem-se, de 

forma breve, as abordagens do coaching, do counseling e do mentoring de carreira. 

Segundo Oliveira (2018, p.3), o coaching é uma atividade de consultoria que 

envolve o consultor, denominado de coach, e a pessoa que está sendo treinada, o (a) 

coachee, buscando o desenvolvimento pessoal e profissional desta e com resultados 

previamente estabelecidos. O foco do coaching de carreira é o aconselhamento com 

forte liderança por parte do (a) coach, que, nesse caso, precisa ser alguém com vasto 

conhecimento do mercado de trabalho, das técnicas de análise vocacional e da 

capacitação de quem está atendendo, para que seja possível transmitir as orientações 

necessárias para a elaboração do planejamento.  

O coaching de carreira (Ibidem, p.7) trata das mais variadas questões da vida 

profissional do coachee, como “objetivos, motivações, conhecimentos, competências, 

experiências, curriculum vitae, técnicas de entrevista”. Pode, ainda, se direcionar à 

evolução profissional dentro de determinada empresa ou de empresas diferentes que, 

muitas vezes, contratam os coaches para conduzir o planejamento de carreira dos 

seus colaboradores no âmbito da organização.  

Denomina-se mentoring ou mentoria a abordagem na qual um mentor, alguém 

com ampla experiência de trabalho e sustentação teórica e prática, “auxilia uma 

pessoa com menores experiências (o mentorado) em aspectos gerais e específicos 

para seu desenvolvimento pessoal e profissional” (OLIVEIRA, 2018, p.10). Dutra 

(2017, p.223) esclarece que a mentoria é direcionada aos que estão ingressando no 

mercado, porém cotidianamente ela tem sido aplicada em situações diversas.  

                                                             
29 Curso de Formação em Orientação Profissional e de Carreira. [2018]. Disponível em: 
http://instserop.com.br/curso-de-formacao/ Acesso em 28 abr. 2019. 

http://instserop.com.br/curso-de-formacao/
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Os mentores prestam orientações aos aprendizes, muitas vezes no âmbito de 

empresas (superior e aprendiz) ou das instituições de ensino (professor e aluno). 

Segundo Oliveira (2018, p. 15-16), o mentoring pode ser executado de forma 

individual ou em grupo, presencial ou via internet, havendo, ainda, a possibilidade da 

mentoria em rodízio, com o revezamento de mentores entre grupos, e da “mentoria 

entre iguais”, onde as partes se assemelham em conhecimentos e se dispõem a 

aprender uma com a outra. O mentoring é mais formal que o coaching e o counseling, 

embora possa se desenvolver informalmente, e tem caráter mais prático, pois abrange 

o entendimento e o aprendizado de como realizar uma ou mais tarefas. 

Já no counseling ocorre o aconselhamento de carreira (career counseling) 

pelo counselor (conselheiro) para pessoas com necessidades situacionais, isto é, com 

foco específico, como a transição de carreira, uma situação de crise ou a saída do 

mercado de trabalho. Nesse aspecto, a prática do aconselhamento difere um pouco 

do conceito original de planejamento de carreira, pois é necessário que a pessoa 

aconselhada já tenha uma carreira, por isso alguns autores também o chamam de 

orientação – embora nada impeça que haja uma adaptação ao contexto do orientando.  

O aconselhamento é a prática estruturada mais antiga (DUTRA, 2017) e 

acontece nos contextos clínico, médico ou psicológico, devendo ser facilitado por 

psicólogos, educadores ou orientadores especializados. O counseling tem entre as 

suas principais características a proximidade com os processos terapêuticos (SILVA, 

2010, p.306). Ou seja, no counseling, objetiva-se o bem-estar do aconselhado, 

responsável por definir os objetivos a serem alcançados, podendo o processo abordar 

questões de ordem emocional e comportamental. 

Conforme Ribeiro (2011, p. 58), a atuação do counselor também ocorre em 

etapas, as quais precisam ter duração estabelecida. Essas etapas correspondem à 

descoberta inicial ou identificação da demanda (um ou mais problemas situacionais 

envolvendo as dimensões objetiva e/ou subjetiva da carreira); à exploração em 

profundidade (o conhecimento de si e das possibilidades que a realidade de vida e de 

mercado oferecem, sendo possível reformular o projeto de vida do aconselhado); e à 

preparação para a ação, ou seja, a tomada de decisões em função das demandas 

identificadas e a posterior elaboração de um plano de ação. 

Embora os procedimentos de orientação profissional, mentoria, coaching, e 

aconselhamento aplicados ao planejamento de carreira tenham singularidades que os 

diferenciam uns dos outros, eles possuem similaridades que acabam por confundi-los 
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entre si. Com a intenção de diferenciar e sintetizar os pontos mais relevantes de cada 

uma dessas abordagens, Silva (Ibidem, p.307) propõe um quadro de classificação 

baseado nos objetivos, contexto de atuação, em quem irá conduzir o processo, seu 

público-alvo e o enfoque de cada uma das atividades: 

Figura 14: semelhanças e diferenças entre abordagens em planejamento de carreira 

 

Fonte: SILVA, 2010. Adaptado pela autora, 2019. 

A variedade de profissionais aptos a realizar o planejamento de carreira e 

flexibilidade quanto aos instrumentos utilizados demonstram que não existe uma total 

rigidez nos seus procedimentos. Entretanto, todas as metodologias identificadas por 

esta pesquisa concordam com a necessidade do autoconhecimento, do conhecimento 

sobre as carreiras e sobre o mercado de trabalho em que se pretende atuar, e, ao 

final, da elaboração de um plano de carreira. 

O plano de carreira é o documento resultante do processo de planejamento e, 

por isso, precisa estar apoiado nas pretensões profissionais, tendo prazos e ações 

bem delimitados. Deve ser elaborado por quem irá executá-lo, ou seja, pela própria 

pessoa que está planejando a sua carreira, mesmo que tenha recebido o auxílio de 

um mediador nesse processo. Os autores consultados concordam quanto ao plano 

poder passar por revisões, se necessárias. Contudo, afirmam que mudanças muito 

frequentes no planejamento e no plano devem ser evitadas. 

Como ocorre no planejamento em si, o plano de carreira precisa ser escrito e 

estruturado em etapas. Alguns autores sugerem que o plano considere os dez anos 

seguintes à sua data de início. Outros defendem que é preciso haver planos de curto, 
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médio e longo prazo. Oliveira (2018, p.14) aponta a necessidade de se seguir uma 

ordem sequencial, respeitada como metodologia de elaboração do plano, a saber: 

a) Análise do mercado atual e futuro com a finalidade obter o máximo 
de informações, incluindo a identificação de algumas oportunidades 
– “coisas boas” – e ameaças – “coisas ruins” – que poderão ocorrer 
a curto e médio prazos. 

b) Estabelecimento da sua visão, ou seja, o que você quer ser como 
pessoa e como profissional. 

c) Identificação de seus valores pessoais, os quais representam o 
conjunto dos seus princípios, crenças e questões éticas 
fundamentais para a sustentação de todas as suas decisões, 
pessoais e profissionais, ao longo da sua vida. 

d) Análise e estabelecimento da vocação e da capacitação profissional 
que você tem para determinada profissão identificada como 
interessante, no momento, e em um futuro próximo ou distante, pois, 
geralmente, não é muito interessante ficar “pulando de galho em 
galho” em sua vida profissional. 

e) Estabelecimento da vantagem competitiva que você vai apresentar, 
para enfrentar – e vencer – os seus concorrentes em um emprego, 
ou em uma evolução profissional na empresa onde já trabalha. 

f) Estabelecimento dos objetivos e metas que você vai alcançar em sua 
vida profissional, considerando uma evolução profissional ao longo 
do tempo. 

g) Identificação das estratégias ou ações que vai operacionalizar para 
alcançar os objetivos e metas estabelecidos em seu plano de 
carreira. Portanto, aqui o contexto é o da “fazeção” na realidade 
profissional de cada indivíduo. 

h) Estabelecimento de um resumo de código de ética profissional que 
você vai respeitar ao longo de sua vida, estabelecendo a sua 
personalidade profissional (OLIVEIRA, 2018, P.176). 

 
Outro exemplo de roteiro para elaboração de um plano de carreira é proposto 

pela Fundação Dom Cabral, escola brasileira de negócios com atuação voltada ao 

desenvolvimento e à capacitação de executivos, empresários e gestores públicos. Em 

e-book disponibilizado na página eletrônica da instituição, propõe-se uma sequência 

de seis passos para desenvolvimento do plano de carreira, descritas a seguir: 

1º passo: Definir sua área de atuação. Leve em conta qual a especialização 
que você pretende buscar. 
 2º passo: Definir os cargos que você pretende alcançar em diferentes etapas 
da sua vida, criando prazos para isso. Qual cargo você espera ter aos 25, 35 
ou 45 anos? Pense também em seus objetivos em relação a uma empresa 
específica (por exemplo, se o seu sonho é trabalhar na Google ou abrir sua 
própria empresa) ou em relação ao seu salário. 
3º passo: Definir as habilidades necessárias para cada cargo que você 
pretende ocupar ao longo da sua carreira. Tenha em mente que um analista 
de TI e um gestor de TI precisam de habilidades diferentes. 
4º passo: Analisar as habilidades que você definiu para cada cargo do seu 
plano de carreira e identificar quais você precisa desenvolver. Priorize 
aquelas que você considera pontos mais fracos do seu perfil. Priorize 
também, claro, aquelas que você vai precisar mais rapidamente. Se você vai 
precisar desenvolver liderança para ser um diretor aos 50 anos, mas precisa 
falar inglês para ser um assistente aos 25 anos, é claro que aprender inglês 
é mais urgente. 
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5º passo: Definir como você vai desenvolver as habilidades identificadas. 
Pense em cursos que você pode fazer, viagens, intercâmbios, coaching e até 
pequenas mudanças de hábito e comportamento. Tudo que possa ajudá-lo a 
reduzir a distância entre o seu estado atual e o estado necessário para atingir 
suas metas profissionais. 
6º passo: Considerar o tempo e o dinheiro que você terá que investir para 
completar o 5º passo. Encontre maneiras de encaixar esse investimento no 
seu estilo de vida atual.30 

Quanto ao acompanhamento do plano, independente da metodologia adotada 

na elaboração, esse precisa ser contínuo, dadas as mudanças individuais que podem 

acontecer durante a vida, além das transformações do próprio mercado, que ocorrem 

na grande maioria das áreas. Historicamente, os processos produtivos se alteraram 

com a atualização dos conhecimentos, o desenvolvimento da tecnologia e o aumento 

da competitividade. A moda acompanha essas transformações, que, em seu contexto 

ocorrem ainda mais rapidamente. Uma conjuntura assim, cheia de oscilações, cria 

cada vez mais complexidade na preparação para o mundo do trabalho.  

Diante dos objetivos da pesquisa, é necessário detectar quem são os 

profissionais que, em nível de corporativo ou educacional, já prestam serviços de 

planejamento de carreira específicos para a área de moda, e que metodologias são 

utilizadas por eles. O próximo subtópico dedica-se a essas reflexões. 

 

2.3.2 O planejamento de carreira em Moda 

 

A maioria das iniciativas relacionando o planejamento de carreira ao mercado de 

moda ocorre na prestação de serviços particulares por consultores, psicólogos, coaches, 

mentores e counselors. Esses serviços costumam ser prestados de maneira direta a um 

cliente ou em empresas que adotam o planejamento de carreira organizacional. Também 

se dão junto às instituições de ensino, seja por meio dos programas ou centros de carreira, 

formado por colaboradores da própria instituição, ou no oferecimento de palestras voltadas 

ao tema, proferidas por profissionais externos convidados. 

Nacionalmente, é relevante a atuação da consultora de carreira em moda Angela 

Valiera, que tem escritório sediado em São Paulo (SP), mas além disso desenvolve seu 

trabalho de forma itinerante e online. A atuação de Valiera também teve destaque a 

                                                             
30 Plano de carreira: saiba como alcançar o sucesso com planejamento e desenvolvimento 
profissional. [2018]. Fundação Dom Cabral. Disponível em: http://conteudo.fdconline.org.br/ebook-
plano-de-carreira. E-book. Acesso em 01 mai. 2018. 

http://conteudo.fdconline.org.br/ebook-plano-de-carreira
http://conteudo.fdconline.org.br/ebook-plano-de-carreira
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partir do seu trabalho na empresa de recursos humanos Carreira Fashion31, que faz 

uma espécie de “ponte” entre empresas e profissionais, e na Escola de Negócios de 

Moda (Enmoda), que vende cursos online, incluindo o workshop Empreendedorismo 

e Planejamento de Carreira em Moda, ministrado pela referida consultora.  

O conteúdo do workshop está dividido em: propósito profissional; autoanálise 

de histórico profissional: escolhas passadas, acertos e erros, pontos fortes e fracos; 

metas de médio e longo prazo; análise do C.H.A (conhecimentos, habilidades e 

atitudes); planejamento para atingir o C.H.A correspondente às metas estabelecidas; 

elaboração de planejamento de carreira com ferramentas estruturadas; análise e 

acompanhamento constante do planejamento, correções de rota; elaboração de 

currículo e portfólio; e estratégias de colocação profissional32. Esse conteúdo é restrito 

a quem compra o workshop. Contudo, Valiera (2013) gravou vídeos, disponibilizados 

por meio do seu site33, em seu canal no YouTube34 e na página eletrônica da empresa 

Carreira Fashion, nos quais fala sobre mercado e planejamento de carreira em Moda.  

A consultora defende que a primeira etapa do planejamento é a definição dos 

objetivos. Durante essa primeira fase, o autoconhecimento torna-se fundamental, uma 

vez que objetivos, estilos de vida e propósitos profissionais de cada pessoa precisam 

ser direcionados a um mercado repleto de mudanças. Segundo Valiera, é preciso 

saber “como, onde, quando e com quem se quer chegar ao lugar onde se quer 

chegar”. Para tanto, ela propõe as seguintes perguntas a quem pretende planejar uma 

carreira em moda:  

1) Como você planejou a sua carreira?  
2) A sua carreira foi realmente planejada ou foi “apenas acontecendo”?;  
3) Qual o seu objetivo profissional (quem você quer ser, onde quer estar?);  
4) O que está fazendo para chegar a esse objetivo? (VALIERA, 2013). 

A partir das respostas às perguntas e de exercícios de autoconhecimento, 

deve-se passar à segunda etapa: pesquisar o mercado, encarando-o seletivamente, 

de acordo com o próprio perfil pessoal e profissional. Tal pesquisa não deve se limitar 

a achismos, mas se fundamentar em informações verídicas, principalmente em termos 

                                                             
31 Carreira Fashion. Disponível em: https://www.carreirafashion.com.br/candidato/ [2019]. Acesso em: 
30 abr. 2019. 
32 Workshop Empreendedorismo e Planejamento de Carreira em Moda. [2018] Disponível em: 
https://www.enmoda.com.br/curso/workshoponline-empreendedorismoeplanejamentodecarreira. 
Acesso em 02.08.2018. 
33 Angela Valiera. Disponível em: http://www.angelavaliera.com.br/wp/ . Acesso em 30 abr. 2019. 
34 YouTube. Canal Angela Valiera. Disponível em: 
https://www.youtube.com/results?search_query=angela+valiera Acesso em 30 abr. 2019. 
 

https://www.carreirafashion.com.br/candidato/
https://www.enmoda.com.br/curso/workshoponline-empreendedorismoeplanejamentodecarreira
http://www.angelavaliera.com.br/wp/
https://www.youtube.com/results?search_query=angela+valiera
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de remuneração. Ao mesmo tempo, definem-se os obstáculos que estão no caminho 

do orientando e o que falta para que ele atinja as metas estabelecidas. 

Concluídas as duas primeiras etapas, deve-se viabilizar o que foi planejado. 

A consultora (Ibidem, 2013) sustenta que é necessário ter a atitude de se tornar um 

profissional dotado de empregabilidade, ou seja, um profissional empregável, dono de 

características que o tornem capaz de competir com outros profissionais que estejam 

disputando um emprego. Finalmente, deve-se elaborar um currículo, com uma 

apresentação que deixe claros os conhecimentos (o que se sabe na teoria), as 

habilidades (o que se sabe na prática) e as atitudes (relativas ao comportamento).  

Dutra (2017, p.55) afirma que as organizações estão, de forma gradativa, 

reconhecendo o comportamento de colaboradores com maior consciência sobre suas 

possibilidades de desenvolvimento profissional. Assim, passam a criar estímulos, 

condições e critérios de valorização para que as pessoas assumam o protagonismo 

das suas carreiras. Dentro desta perspectiva de protagonismo, a pessoa pensa a 

carreira a partir de si, em um movimento de dentro para fora, respeitando quem é e 

aquilo em que acredita. Tal posicionamento assemelha-se ao de outros autores 

referenciados nesta pesquisa, em especial no que tange a inciativa de planejar a 

própria carreira ou de recorrer a um profissional especializado para fazê-lo. 

O trabalho em moda costuma receber contribuições das mais diversas áreas, 

o que permite a adaptação das metodologias de planejamento de carreira ao setor, 

bem como para as instituições de ensino, que formam profissionais para o segmento. 

Com fundamento no que foi explanado até aqui, chega-se a um conjunto de etapas 

para o planejamento de carreira em moda, proposto por Valiera (2013), que pode ser 

entendido como a adaptação do planejamento de carreira geral ao setor em questão: 

Figura 15: Etapas do planejamento de carreira em moda conforme Valiera (2013) 

 

Fonte: VALIERA, 2013. Ilustração: Freepik.com. Adaptado pela autora, 2018. 
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Ainda no contexto nacional, outra iniciativa de trabalho relacionada à carreira 

em moda diz respeito à mentora de carreiras e negócios Caroline Amhof. De acordo 

com informações contidas no site35 da profissional, o processo de mentoria ocorre por 

meio de reuniões quinzenais, com duração de uma hora e trinta minutos cada. As 

reuniões acontecem na cidade de Curitiba (PR), onde Caroline possui escritório de 

trabalho, ou via internet para pessoas que estejam em um local distinto. 

Os serviços são prestados de forma individual ou coletiva, tendo como público 

consultores de imagem, personal stylists, fotógrafos, gerentes, supervisores, digital 

influencers, vendedores, estilistas, designers de moda e profissionais de mídias 

sociais e de beleza, entre outros. A mentoria acontece com o desenvolvimento de um 

plano de ação direcionado à gestão estratégica da carreira ou negócios de moda, 

utilizando uma metodologia concentrada em cinco pilares: 1) performance pessoal e 

profissional; 2) propósito; 3) produtividade; 4) plano de ação; e 5) inovação.  

Em se tratando de uma área específica da moda, destaca-se o Programa de 

Mentoring e Gestão de Carreira de Consultoria de Imagem, na modalidade online, do 

Studio Immagine36. O objetivo, descrito no site da escola, é fazer com que o 

participante reconheça suas habilidades, suas forças e seus diferenciais, descobrindo 

como utilizá-los para inserir-se no mercado de consultoria de imagem. Trata-se de um 

curso com 26 horas-aula (20 virtuais e seis presenciais), ministrado pela mentora 

Luciana Ulrich, conselheira da AICI Brasil (Associação Internacional dos Consultores 

de Imagem), e professores convidados. O Studio Immagine também possui parceria 

com a Fashion School Portugal37 na pós-graduação online em Estratégias de 

Construção, Posicionamento e Consolidação da Carreira do Gestor de Imagem.38 

Foram encontradas mais quatro prestadoras de serviços em mentoria de 

carreira: a empresa Objeto Moda39, que oferece mentoring, cursos e treinamentos 

(pessoais ou comerciais) direcionados às carreiras e aos negócios criativos; a coach 

Juliana Queiroz40, que atua como consultora de imagem e visagista, além de trabalhar 

                                                             
35 Caroline Amhof. Disponível em: https://www.carolineamhof.com.br/.  Acesso em 02 mai. 2019. 
36 Studio Immagine. Disponível em: https://studioimmagine.com.br/ [2019]. Acesso em: 02 mai. 2019. 
37 Fashion School Portugal. Disponível em: https://fashionschool.pt/. Acesso em 03 mai. 2019. 
38 Pós-graduação em Estratégias de Construção, Posicionamento e Consolidação da carreira do 
Gestor de Imagem. Disponível em: https://fashionbusinessschool.pt/pos-graduacoes/pos-graduacao-
estrategias-de-construcao-posicionamento-e-consolidacao-da-carreira-do-gestor-de-imagem-online-
em-tempo-real. [2019]. Acesso em 03 mai. 2019. 
39 Objeto Moda Cursos e Mentoria. Disponível em: https://www.instagram.com/objeto_moda/. Acesso 
em 03 mai. 2019. 
40 Juliana Queiroz. Disponível em: https://www.instagram.com/julianaqroz/. Acesso em 03 mai. 2019. 

https://www.carolineamhof.com.br/
https://studioimmagine.com.br/
https://fashionschool.pt/
https://fashionbusinessschool.pt/pos-graduacoes/pos-graduacao-estrategias-de-construcao-posicionamento-e-consolidacao-da-carreira-do-gestor-de-imagem-online-em-tempo-real
https://fashionbusinessschool.pt/pos-graduacoes/pos-graduacao-estrategias-de-construcao-posicionamento-e-consolidacao-da-carreira-do-gestor-de-imagem-online-em-tempo-real
https://fashionbusinessschool.pt/pos-graduacoes/pos-graduacao-estrategias-de-construcao-posicionamento-e-consolidacao-da-carreira-do-gestor-de-imagem-online-em-tempo-real
https://www.instagram.com/objeto_moda/
https://www.instagram.com/julianaqroz/
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junto à empresa Carreira Fashion; a consultora Lílian Jordão41, voltada à carreira em 

consultoria de imagem; e a mentora Deize Andrade42. Esta profissional direciona os 

seus serviços a um público individual ou de empresas, em cursos, palestras, 

workshops, treinamentos e mentorias em gestão de marca pessoal, imagem pessoal 

e profissional, comunicação e carreiras na área de moda. 

Independente da área de atuação, quando se pretende planejar uma carreira 

na área de moda a competitividade deve ser um fator observado cuidadosamente, e 

esse é um aspecto que possui abrangência global. Brown (2010, p. 123, tradução 

nossa), considerando uma conjuntura internacional e a existência das graduações em 

moda, afirma que a determinação é essencial para o sucesso neste segmento.  

A autora (Ibidem) reconhece a importância do estágio para que o futuro 

profissional coloque em prática as habilidades desenvolvidas durante o curso. Porém, 

antes da busca por um trabalho no setor, Brown enfatiza que é importante considerar 

o que se pretende em relação à própria carreira, pesquisando as possibilidades de 

atuação, analisando as características e habilidades necessárias a cada função e 

escolhendo um caminho profissional. Esse processo, denominado de “plano de ação 

de carreira”, corresponde ao planejamento de carreira investigado por esta pesquisa.  

A perspectiva de Brown quanto ao que chamou de plano de ação de carreira 

também é elaborada a partir de etapas bem delimitadas e interligadas, relativas à 

escolha da carreira, à pesquisa sobre as opções de trabalho na área e à análise das 

habilidades pessoais e técnicas necessárias ao mercado de moda, conforme descrito 

a seguir (grifo nosso): 

Escolha de carreira: 
Considere: o que você quer de um trabalho ou uma carreira, e onde você quer 
trabalhar. Diferentes opções: discuta-as com um profissional de recursos 
humanos, professor ou profissional da indústria. 
Pesquisa de carreira: 
O que a carreira envolve e as qualificações requeridas. Você precisa tentar 
pensar sobre educação em tempo integral, cursos de curta duração, estágios 
ou um esquema de treinamento interno dentro dos planos de carreira e das 
especificações de trabalho de uma empresa. 
Análise das habilidades requeridas: 
Verificação das habilidades necessárias ao trabalho e o nível de inserção no 
mercado. Analise suas próprias habilidades, e quão bem elas correspondem 
às habilidades exigidas pelas funções pesquisadas. (BROWN, 2010, p. 124, 
tradução e grifo nossos). 
 

                                                             
41 Lílian Jordão. Disponível em https://www.instagram.com/lilianjordaoconsultoria/. Acesso em 03 mai. 

2019. 
42 Deize Andrade. Disponível em: http://deizeandrade.com/. Acesso em 03 mai. 2019. 

https://www.instagram.com/lilianjordaoconsultoria/
http://deizeandrade.com/
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A fase chamada de escolha de carreira possui estreita ligação com o fator 

autoconhecimento, destacado pela maioria das metodologias de planejamento, pois 

relaciona-se aos anseios e valores do indivíduo, assim como à ideia que este possui 

de onde e como pretende trabalhar, entre outros aspectos. Nessa fase, é preciso se 

fazer perguntas diversas sobre as próprias pretensões e utilizar as respostas como 

ponto de partida para os passos seguintes do plano de ação. 

Na pesquisa de carreira devem ser consideradas as publicações sobre o 

tema, aliadas às possibilidades reais de trabalho. Nesse processo, técnicas como 

visitas a empresas, entrevistas ou conversas informais com pessoas que já atuam na 

área, podem não apenas esclarecer eventuais dúvidas como aumentar a rede de 

contatos no segmento. Se depois da pesquisa de carreira for verificada a necessidade 

de algum tipo de especialização, esta deverá ser encarado como um investimento. 

Finalmente, quanto à análise de habilidades, é possível utilizar as informações 

obtidas nas duas etapas anteriores, cruzando-as, para se chegar ao que é exigido 

pelo trabalho. Isso deve ser feito levando em conta o próprio nível de habilidade e de 

experiência que se tem a oferecer no momento (BROWN, 2010, p. 126, tradução 

nossa). 

Gustaven e Yates (2013, p.16) reforçam a ideia de que, para cada área de 

atuação exigem-se diferentes atributos. Contudo, reconhecem habilidades relevantes 

para quase todas as funções na área de moda, entre as quais estão: criatividade, no 

trabalho e nas questões relacionais no âmbito deste; saber trabalhar em equipe e ser 

capaz de lidar com pessoas; ter flexibilidade e persistência suficientes para encarar 

contratempos e rejeições que venham a ocorrer.  

Conforme citado em outros trechos da Dissertação, as autoras referenciadas 

reforçam a importância das graduações e demais cursos na área, bem como dos 

estágios. De acordo com Gustavsen e Yates (Ibidem, p. 18), houve um tempo em que 

havia muitos níveis de entrada no segmento moda para pessoas sem habilidades ou 

conhecimentos especializados, e os trabalhadores aprendiam seu ofício por meio de 

estágios ou de posições menos concorridas. Isso não ocorre contemporaneamente, 

pois o grau de conhecimento técnico exigido de quem trabalha com moda tem 

aumentado de forma considerável, tendendo a crescer ainda mais – o que leva muitas 

empresas a preferirem contratar um candidato com graduação na área. 

No Brasil, ainda que as empresas possam contar com seus planos de carreira 

e muitas instituições de ensino direcionem consultoria de carreira aos estudantes de 
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uma forma geral, a cultura do planejamento de carreira não é disseminada. No 

entanto, diante do exposto, verifica-se que os serviços de planejamento específico 

para área de moda vêm se desenvolvendo, despertando o interesse de quem tem a 

intenção de trabalhar no segmento.  

Assim, a partir dos posicionamentos dos autores, das metodologias e dos 

profissionais consultados, esta pesquisa apresenta um conjunto de etapas para o 

planejamento de carreira em moda. Trata-se de uma combinação das etapas 

identificadas até esse momento da Dissertação, representadas pela figura a seguir: 

Figura 16: Etapas do planejamento de carreira em moda  

 

Fonte: adaptado pela autora, 2019. 

Os procedimentos gerais de planejamento de carreira se adaptam ao contexto 

das carreiras em moda, abrindo espaço para aplicação individual e em cenários 

distintos das empresas, como as instituições de ensino que ofertam graduações na 

área, o que se coaduna com os objetivos desta pesquisa. Embora o planejamento não 

seja obrigatoriamente vinculado a um curso de graduação e nem restrito a estudantes, 

a fase acadêmica é o momento oportuno para se começar a planejar, e a própria OPC 

aponta como público-alvo do planejamento os graduandos que estão próximos à 

transição para o mundo do trabalho. 

O planejamento de carreira conta com uma série de ferramentas, técnicas e 

atividades que podem ser levadas à sala de aula, desde que observados os limites da 

atuação do professor, que, salvos os casos de uma formação específica, não possui 

autorização legal para executar o trabalho de um psicólogo, por exemplo. Portanto, 
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essas atividades precisam de uma adequação ao cenário educacional, excluindo o 

que faz parte das atribuições de outros profissionais. 

Diante do apurado por este referencial teórico, e tendo em vista os resultados 

a serem obtidos nas fases posteriores deste trabalho, busca-se selecionar as 

atividades de planejamento de carreira aplicáveis a uma graduação em moda, 

sistematizando-as adequadamente ao contexto de aplicação da pesquisa. O capítulo 

relativo aos procedimentos metodológicos demonstra as etapas obedecidas para a 

concretização desses objetivos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa, que se desenvolve a partir do método indutivo, 

classifica-se quanto à finalidade como aplicada. A pesquisa aplicada se dirige aos 

problemas identificados nas atividades de instituições, organizações, grupos ou atores 

sociais. Empregada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e 

busca de soluções, responde às demandas formuladas por esse público.  

Para Fleury e Werlang (2017), esse tipo de pesquisa é o conjunto de 

atividades em que conhecimentos previamente adquiridos são empregados na coleta, 

seleção e processamento de dados e fatos, para obtenção e confirmação de 

resultados, e geração de impacto em dado contexto. Assim, preocupa-se em elaborar 

diagnósticos, identificar problemas e buscar soluções, respondendo a demandas 

reais. No caso desta Dissertação, pretende-se contribuir com a solução de problemas 

práticos no contexto de um curso de graduação.  

Quanto à abordagem do problema de pesquisa, o presente trabalho adota as 

perspectivas qualitativa e quantitativa, tendo a primeira prevalência sobre a segunda. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), a abordagem qualitativa tem como fonte direta 

dos dados o ambiente, tentando retratar o maior número possível de elementos 

advindos da realidade que está sendo estudada, sem manipulações intencionais por 

parte do pesquisador e demandando intensidade no trabalho de campo. 

Em relação aos objetivos, a investigação tem caráter descritivo, o qual, 

segundo Marconi e Lakatos (2017), procura apresentar determinada população ou 

fenômeno, ou o estabelecer relações entre variáveis. É necessário, nesse tipo de 

pesquisa, a observação, o registro, a análise e a ordenação dos dados sem a 

interferência do pesquisador, para descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua 

natureza, suas características, causas, relações com outros fatos. 

Por realizar a coleta de dados diretamente da realidade e com auxílio de 

técnicas diversas, esta pesquisa pode ser classificada como trabalho de campo. Gil 

(2008) esclarece que os trabalhos de campo observam fatos e fenômenos tal como 

ocorrem na realidade, coletando dados relativos a eles, analisando-o e interpretando-

os com base em fundamentação teórica, objetivando a compreensão e a explicação 
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do problema estudado. Desse modo, termina por se configurar em um processo de 

aprendizagem para quem a realiza, a para a sociedade na qual a pesquisa ocorre. 

 

 

3.2  ETAPAS DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos que norteiam este trabalho foram reunidos 

no desenho de pesquisa a seguir. O desenho representa a estrutura geral do estudo, 

contendo os métodos e técnicas utilizados ao longo desta Dissertação: 

Figura 17: desenho de pesquisa 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2018. 

 

 

3.3  AMOSTRA DE PESQUISA  

 
Os sujeitos da pesquisa, observados e ouvidos no curso desta investigação, 

foram constituídos a partir da representação de amostragem intencional. De acordo 

com Marconi e Lakatos (2017) este é o método no qual o pesquisador se interessa 

pelas ações e intenções de determinados elementos da população, fundamentado no 
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conhecimento desta, bem como do objeto de estudo. Nesse tipo de amostragem, a 

qual requer conhecimento da realidade pesquisada, seleciona-se um subgrupo, que 

com base em informações disponíveis, pode representar toda a população.  

Desse modo, o universo da pesquisa é composto por todas as turmas do curso 

Superior de Tecnologia em Design de Moda do IFPI Campus Piripiri ativas à época da 

escrita da Dissertação, correspondentes aos I, III e V módulos. Os professores não 

foram incluídos entre os sujeitos, uma vez que a pesquisa privilegia a perspectiva dos 

estudantes quanto ao planejamento de carreira no âmbito da graduação. 

 

 

3.4  LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

No início da investigação, pretendia-se desenvolver e implantar um programa 

de planejamento de carreira no curso de Moda do IFPI, com participação de alunos e 

professores dos dois campi que ofertam a graduação, e de profissionais convidados. 

Entretanto, para delimitar o trabalho e adequá-lo ao tempo de integralização do 

Mestrado, optou-se por sistematizar as atividades de planejamento de carreira, 

direcionando a amostra aos alunos do Campus onde a pesquisadora trabalha.  

A ideia era contemplar, ainda, alunos e egressos de todos os cursos de Moda 

ofertados no Estado do Piauí. Essa ideia foi excluída, pela dificuldade em contatar a 

grande quantidade de sujeitos, e pela necessidade de análises específicas em cada 

instituição, tornando o trabalho impossível de ser realizado no tempo disponível. 

Outra limitação da pesquisa diz respeito à dificuldade em encontrar estudos 

científicos nacionais que tratem das carreiras em moda, e do planejamento de carreira 

na área. Desse modo, recorreu-se a materiais diversos como os e-books promocionais 

dos cursos de Moda, e passou-se a buscar trabalhos realizados em outros países, 

traduzidos ou não. Em se tratando dos livros físicos adquiridos em sites internacionais, 

a demora na entrega também se configurou como um obstáculo à pesquisa.  

 

 

3.5  TÉCNICA DE COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados foi realizada, primeiramente, por meio de revisão 

bibliográfica narrativa, o que já ocorria na redação do pré-projeto de pesquisa. A 
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revisão privilegiou livros, artigos científicos, dissertações e teses publicados entre os 

anos de 2005 e 2018. Vale ressaltar que o alargamento desse recorte temporal diz 

respeito à existência de livros que não tiveram edições posteriores, mas que se mostraram 

eficazes nas definições básicas para a construção deste trabalho. 

A pesquisa documental também foi executada a partir do contato com vídeos 

sobre planejamento de carreira em moda e materiais de divulgação de cursos de 

graduação na área, disponibilizados via internet. Também fizeram parte desse 

processo a observação das matrizes curriculares das graduações em Moda ofertadas 

no Piauí, e dos Projetos Pedagógicos de Curso, além da observação empírica, no que 

se refere aos depoimentos de alunos e egressos sobre a problemática. 

Foi realizada, ainda, a aplicação de dois questionários, sendo o primeiro 

destinado a fundamentar o pré-projeto de pesquisa, e o segundo aplicado junto aos 

sujeitos, no âmbito do IFPI, para conhecer a perspectiva dos alunos sobre a temática 

e definir como se dará a sistematização buscada pela pesquisa. As perguntas desse 

segundo questionário seguiram o mesmo modelo do que já havia sido realizado, com 

questões de múltipla escolha. Os resultados foram tratados quali-quantitativamente. 

 

 

3.6 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS  
 

Uma vez coletados os dados, torna-se necessário analisá-los para constatar 

se correspondem às hipóteses e aos resultados esperados, e se conduzem às 

respostas para o problema de pesquisa. Com esse objetivo, adotaram-se as análises 

qualitativa e quantitativa, havendo prevalência da primeira em relação à segunda.  

Por meio da abordagem quantitativa foram verificados, por exemplo, aspectos 

como a quantidade de carreiras mencionadas no referencial teórico e as porcentagens 

obtidas a partir dos questionários. A pesquisa qualitativa, por sua vez, não cuida da 

“representatividade numérica”, e sim procura a compreensão de um grupo social 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.31), perspectiva aplicada durante a análise das 

respostas dos questionários, bem como ao próprio tema em questão.  

Desse modo, a análise quantitativa permite a apuração das opiniões dos 

estudantes de Design de Moda do IFPI quanto à problemática de pesquisa. Já o 

enfoque qualitativo privilegia a busca das motivações dos sujeitos, a compreensão e 

interpretação de comportamentos, a opinião e as expectativas dos estudantes.  
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3.7  CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 
 

A pesquisa teve início no período 2017.2, com a revisão narrativa da 

bibliografia e a pesquisa documental. Nos dois primeiros semestres do Mestrado, a 

escrita da Dissertação (introdução e primeiros tópicos do referencial teórico) 

receberam o apoio das disciplinas Procedimentos Metodológicos de Pesquisa e 

Seminário de Dissertação), preparando o texto para o Exame de Qualificação. 

Passado o Exame, as atividades guiaram-se conforme disposto no cronograma: 

 
Figura 18: Cronograma de atividades 

 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Antes da explanação dos resultados obtidos por esta pesquisa, apresenta-se 

uma breve contextualização sobre o ensino de moda no Brasil e, principalmente, no 

Estado do Piauí, contexto ao qual este trabalho se direciona. Isso é feito a partir de 

reflexões sobre as graduações em moda nos graus acadêmicos de Bacharelado e 

Tecnológico, e do exame específico dos cursos disponíveis no referido Estado. 

 

 

4.1. O ENSINO DE MODA 

 

4.1.1 Ensino de moda no Brasil 

 

Quando não existiam graduações em Moda no Brasil, quem desejava estudar 

e trabalhar na área, além de enfrentar o preconceito quanto à opção, tinha três 

alternativas: ser autodidata, aprender com quem que já atuasse no setor, ou viajar 

para a Europa, onde havia cursos além do nível básico oferecido no país (PEDRO; 

BRAGA, 2011, p.521). Para Martins, Braga e Martins (2018), algumas instituições 

colaboraram para a formalização do ensino de moda no Brasil, entre as quais figuram 

a Rhodia, empresa francesa do ramo da indústria química, o Museu de Arte de São 

Paulo (MASP) e a Faculdade Santa Marcelina (FASM), também da capital paulista.  

Nos anos 1950, o MASP foi responsável por iniciativas como o primeiro curso 

de desenho industrial do país, no Instituto de Arte Contemporânea (IAC) do museu. A 

Rhodia influiu na profissionalização de estilistas a partir da década de 1960, promovendo 

desfiles – especialmente na Feira Nacional da Indústria Têxtil (FENIT), que “inventou” a 

figura do estilista brasileiro, convidando artistas e costureiros a desenhar para as fábricas 

(BRAGA, 2014) – e divulgando anúncios de produtos de vestuário ligados à ideia de uma 

“moda brasileira”. Além disso, em 1980, a Rhodia começou a oferecer cursos de 

criação e estilismo, com métodos diferentes dos praticados no Brasil, ministrados pela 

professora francesa Marie Rucki, do Studio Berçot de Paris (AGUIAR, 2015, p.6). 

Em 1988, a Faculdade Santa Marcelina implantou o então Bacharelado em 

Desenho de Moda (que depois se tornou o Bacharelado em Moda), primeiro curso 

superior do Brasil, com docentes que eram “artistas e profissionais, e que tiveram sua 

trajetória marcada pela Rhodia ou pelo MASP” (MARTINS; BRAGA; MARTINS, 2018).  As 
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origens da graduação, entretanto, datam da década de 1960, quando Eugenie Jeanne 

Villien, religiosa suíça que trabalhava na FASM, introduziu a disciplina de Desenho de 

Moda nos cursos de Desenho e Artes Plásticas da faculdade.   

Antes da implantação do curso superior, no início dos anos 1980, as capitais 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com iniciativa do próprio setor de moda 

e apoio de algumas instituições de ensino, abriram cursos profissionalizantes na área, 

como a extensão em Estilismo e Modelagem do Vestuário na Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), em 1984 (PIRES, 2002, p.2). Também em 1984, conforme 

Silva (2016, p.22), o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Cetiqt), sediado Rio de Janeiro e ligado ao 

Serviço Nacional da Indústria (SENAI), disponibiliza o curso Estilismo em Confecção 

Industrial, o primeiro curso de nível Técnico e de longa duração em Design de Moda. 

De acordo com Pires (2002 p.2), a implantação dos cursos superiores 

representou uma resposta ao mercado, no qual já atuavam profissionais com outras 

formações, e que já não eram suficientes para atender às demandas do setor. A 

criação da primeira graduação em 1988, e das pós-graduações na década seguinte, 

deveram-se, entre outros fatores, ao crescimento econômico no período, à instalação 

de indústrias de fiação, têxteis e confecção de vestuário, à política de abertura de 

mercado e ao surgimento de escolas de moda no hemisfério norte. 

Após o surgimento das graduações em São Paulo na década de 1980 e início 

dos anos 1990, foi a vez das regiões Sul e Nordeste criarem cursos na área, na 

Universidade de Caxias do Sul (UCS, 1993), Universidade Federal do Ceará (UFC, 

1994) e Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), em 1996 (PIRES, 2002, 

p.3). Até a entrega desta Dissertação, segundo levantamento feito pela autora do 

trabalho via plataforma e-MEC (2019), base oficial de dados sobre Instituições de 

Educação Superior (IES) e cursos de graduação do Sistema Federal de Ensino, havia 

243 registros de graduações em moda. Esse número foi obtido por meio da ferramenta 

“busca avançada”, utilizando como critérios os termos “moda” e “design de moda”; e, 

como filtros as palavras “bacharelado” e “tecnológico” (grifos nossos). 

A investigação não considerou graduações descredenciadas e em processo 

de descredenciamento e/ou extinção. O total encontrado corresponde aos cursos 

registrados como ativos, aos que receberam autorização para funcionamento, e às 

graduações à distância, contabilizadas no e-Mec em todos os polos desses cursos, 

ou seja, na listagem aparecem registros iguais de cursos, mas que funcionam em 
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cidades diferentes. Portanto, os números citados podem não refletir a quantidade real 

de graduações. Para chegar ao um número exato seria necessária uma contagem 

cruzada com os dados de cada instituição de ensino, que deveriam ser obtidos junto 

a estas ou por meio dos seus respectivos sites. Porém, essa contagem não faz parte 

da finalidade deste trabalho, sendo aqui utilizada para fornecer uma ideia sobre o 

panorama dos cursos superiores de moda no Brasil. 

Dos 243 registros encontrados, 77 são de Bacharelados e 166 de cursos 

Tecnológicos. A maioria dos Bacharelados tem em suas denominações a palavra 

Moda, e, em alguns, a expressão Design de Moda. Entre os Tecnológicos, 156 

possuem a denominação Design de Moda, e cinco usam o termo Moda. A questão 

das nomenclaturas tem motivos legais e se relaciona ao fato de que a Moda ainda não 

possui diretriz curricular nacional específica. Para Aguiar (2015, p.8), aparentemente 

o Ministério da Educação (MEC) não reconhece a Moda como um campo autônomo 

de conhecimento e saber, sugerindo “uma área maior que lhe assegure e lhe dê bases 

mais sólidas”. 

A partir de 2002 o MEC passou a classificar a Moda como um conteúdo 

curricular da área de Design (SOUSA; NEIRA; BASTIAN, 2010, p. 2), o que fez com 

que a maioria dos cursos ofertados no país começassem a ser regidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN´s) do Curso de Graduação em Design, aprovadas pela 

Resolução CNE/CES nº 05, de 08 de março de 2004. O documento teve influência 

direta nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC´s) criados após a Resolução, além 

de exigir ajustes nos cursos surgidos antes dela, para que continuassem funcionando 

e tendo reconhecimento social. As DCN´s também permitiam, “modalidades e linhas 

de formação específicas” que obedecessem às “características e demandas de cada 

região, o que incentivou a criação de diferentes habilitações” (Ibidem, p.2). 

Segundo Aguiar (2015), em 2006 as provas do ENADE (Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes) passaram a ser aplicadas aos cursos de Design, com 

questões iguais para todas as habilitações que faziam parte da área: moda, produto, 

gráfico e interiores. No mesmo ano, o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia do MEC inclui a formação tecnológica em Design de Moda, para orientar 

e organizar a oferta desses cursos, com fundamento nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e nos anseios do setor produtivo e da sociedade. 

 Quando o ENADE foi aplicado novamente aos cursos de Design, em 2019, 

já houve provas distintas para os cursos de Bacharelado e Tecnologia. Ainda em 2019, 
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ocorreu uma outra mudança no cenário dos cursos de graduação em Moda nacionais, 

quando o Ministério da Educação 

[...] consultou as IES sobre a proposta de alinhamento da nomenclatura de 
vários cursos, sugerindo a denominação Curso Superior de Tecnologia em 
Design de Moda. Essa consulta vem ao encontro das políticas já anunciadas 
no parecer 5 CNE/CES 277/2006, que destaca que “uma estrutura que divide 
a formação tecnológica em uma multidão de cursos torna muito complexa a 
implantação de uma política de desenvolvimento industrial”. Isso torna 
evidente um movimento rumo ao fim, no país, dos bacharelados em design 
com habilitações específicas. A única modalidade possível de ensino superior 
em design de moda seria na categoria de tecnólogo (SOUSA; NEIRA; 
BASTIAN, 2010, p. 2). 

Portanto, o grande número de graduações em Design de Moda deve-se à 

realidade explanada, pois o MEC entende que os cursos Tecnológicos devem ser 

unificados pela nomenclatura Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda. Pela 

resistência de certos segmentos à integração da área de Moda ao Design – por 

defenderem a Moda como campo autônomo do saber – muitos cursos de Bacharelado 

continuam a existir utilizando somente termo Moda em suas denominações, embora 

alguns tenham adotado a palavra Design. O MEC, segundo as autoras citadas acima, 

diferencia os perfis de egressos de Bacharelado e Tecnológicos da seguinte forma 

(grifo nosso): 

Bacharel: enseja, como perfil desejado do formando, capacitação para 
apropriação do pensamento reflexivo e da sensibilidade artística, para que o 
designer seja apto a produzir projetos que envolvam sistemas de informações 
visuais, artísticas, estéticas, culturais e tecnológicas, observados o 
ajustamento histórico, os traços culturais e de desenvolvimento das 
comunidades, bem como as características dos usuários e de seu contexto 
socioeconômico e cultural (BRASIL. Ministério da Educação. Resolução no 5, 
de 8 de março de 2004, que aprova as Diretrizes Curriculares do Curso de 
Graduação em Design). 
 
Tecnólogo: cria e desenvolve produtos para a indústria da moda. Analisa e 
aplica fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos, socioculturais e produtos. 
Realiza pesquisas de moda. Planeja, gerencia e articula coleções de moda 
com processos de fabricação, matérias-primas e viabilidade técnica e 
sustentável. Elabora protótipos, modelos, croquis, fichas técnicas e portfólios 
com uso de técnicas diferenciadas de expressão gráfica. Avalia e emite 
parecer técnico em sua área de formação (BRASIL. Ministério da Educação. 
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, 2016, p.103). 

 

PULS (2010) afirma que alguns fatores influenciaram o aumento dos cursos 

de Design de Moda no Brasil. Entre esses fatores estão: o cenário econômico, que 

permitiu a expansão do ensino privado e da relação entre universidade e empresas; o 

reconhecimento dos cursos como geradores e disseminadores do conhecimento 

científico; e a produção de conhecimento por meio das pesquisas e conteúdos 

ministrados. Essa produção, por sua vez, também incentivou o “desenvolvimento de 
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novas tecnologias, inserção competitiva e crescimento econômico do setor produtivo 

têxtil e de confecção” (Ibidem, p.6).  

Para Baggio, que fez um levantamento sobre os cursos superiores de Moda 

nacionais em 2017 e chegou ao total de 180 cursos, a oferta das graduações 

Tecnológicas foi regulamentada de forma clara e precisa, deixando poucas margens 

para adaptações e/ou discussões sobre o seu funcionamento. A citada autora acredita 

que a integração da Moda ao Design e a regulamentação dos cursos de Tecnologia 

tiveram impacto na formação em Moda, pois a mudança legal não só alterou o nome, 

mas incentivou a abertura de novos cursos. Em contrapartida, as graduações que 

mantiveram a denominação Moda e o grau de Bacharelado “parecem ter delineado 

mais claramente – ao menos no discurso – uma distinção entre as vocações e as 

valorações de cada curso: Bacharelado em Moda para o criar/pensar; Tecnológico em 

Design de Moda para o fazer” (BAGGIO, 2018, p. 112). 

Os cursos Tecnológicos, por definição, buscam articular os conteúdos à 

prática profissional, e a ligação entre estas graduações e seu direcionamento para o 

mercado de trabalho tem suscitado muitas discussões no meio acadêmico. Borges 

(2017) afirma que a visão de se formar um profissional unicamente para atuar no 

mercado pode causar a impressão de que só existiriam habilidades técnicas, que 

poderiam ser adquiridas em cursos técnicos, livres ou de nível intermediário. 

Desse modo, o curso superior Tecnológico na área de Design de Moda 

precisa ir além do “saber fazer” e, principalmente, do privilégio do “fazer” sobre o 

“saber”, pois as possibilidades de sucesso de uma carreira não são determinadas 

apenas pelo preparo técnico. Há que se buscar uma sólida bagagem de conhecimento 

“teórico, técnico-científico, artístico e cultural, com foco no empreendedorismo e no 

desenvolvimento sustentável” [...] para formar profissionais aptos a participar, de 

forma estratégica, criativa e operacional das atividades relacionadas à área da moda 

em geral, valorizando uma formação humana mais ampla (BORGES, 2017, p.3). 

Outra discussão apresentada por Borges (2017) é a de que formar um perfil 

generalista de egresso pode levar à falta de aprofundamento nos conhecimentos 

recebidos, gerando problemas para o mercado e para a Academia. No entanto, estes 

problemas não se resumem ao caráter profissionalizante dos cursos, podendo estar 

associados à ausência de programas/rotas de articulação com o mercado de trabalho, 

que promovam um processo educativo menos produtivista e mais transformador.  
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A perspectiva de Borges (2015), cuja Dissertação de Mestrado trata das 

representações sociais de alunos e professores de graduação sobre a Moda, aponta 

que existe nesses sujeitos um certo desapontamento quanto à atuação profissional. 

Sob essa ótica, o perfil multitarefas da área pode não demonstrar precisão no conjunto 

de habilidades desejadas de quem irá atuar no setor, acarretando o caráter generalista 

da formação, a fim de que o estudante seja exposto ao maior número possível de 

conhecimentos. O egresso, deparando com o mercado, sente-se inseguro e pode 

atribuir ao curso a responsabilidade pela sua situação profissional desfavorável. 

Diante de um entendimento errôneo da palavra moda, existem cursos que 

direcionam os alunos só para a área de criação do vestuário, sem levar em conta a 

realidade regional onde são oferecidos, e reduzindo a atuação do designer a fazer 

roupa. Este “direcionamento cego” para o mercado prejudica a formação, tornando-se 

pertinente buscar os diálogos entre a Academia e o mercado de trabalho. Segundo 

Borges (2017, p.11), essa busca poderá trazer novas perspectivas para a interação 

entre instituições de ensino, mercado de trabalho e alunos ingressantes, provocando 

o amadurecimento do setor, a melhora nos currículos e a diminuição da evasão. 

Filho, Abdala e Camargo, (2015) discordam da nomenclatura Design de 

Moda, partindo da premissa de que ela surgiu da tradução equivocada do termo 

design para uma palavra da língua portuguesa, no caso, desenho. Para esses autores, 

já que o conceito de design envolve “a concretização de uma ideia em forma de 

projetos ou modelos, mediante a construção e configuração resultando em um produto 

industrial passível de produção em série” (LÖBACH, 2001, p. 16), os cursos não 

poderiam denominar-se Design de Moda, pois a Moda deve ser entendida como 

campo do conhecimento e conceito abstrato, que faz parte de um contexto maior, de 

ordem simbólica. Nessa condição, seria impraticável falar sobre graduação em Design 

de Moda, e sim em Design de Vestuário (FILHO; ABDALA; CAMARGO, 2015, p.2). 

No entanto, pelos motivos expostos, a maioria das graduações tecnológicas 

trazem a expressão Design de Moda em suas nomenclaturas, incluindo a maior parte 

dos cursos ofertados no Piauí – conjuntura envolvida pela presente investigação. 

Como essas graduações se direcionam ao mercado de trabalho, buscou-se verificar 

se as mesmas privilegiam disciplinas ou atividades que lidem diretamente com a 

realidade desse mercado e das carreiras na área de moda, o que se descreve no 

subtópico posterior. 

 



94 

 

4.1.2 As graduações em Moda ofertadas no Estado do Piauí 

 

Como ocorreu em outros Estados brasileiros, ao longo do tempo o mercado 

de moda no Piauí passou a precisar de pessoas capacitadas para atuar no setor, que 

já possuía muitos trabalhadores sem formação específica. De acordo com Aragão 

(2015, p.5), na década de 1970, após o fechamento de pequenas confecções que, em 

decorrência dos poucos investimentos, não conseguiram concorrer com grandes 

indústrias regionais como a Guararapes (RN), o Piauí recebeu a Guadalajara, 

indústria de confecção do Grupo Claudino, que se tornaria o maior grupo empresarial 

do Piauí.  

O Grupo Claudino recebeu incentivos fiscais da SUDENE (Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste) e BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento). 

Em contrapartida, oferecia cursos de capacitação para os colaboradores da fábrica, 

contribuindo com o desenvolvimento industrial do setor no Piauí, tardio se comparado 

a outros Estados, principalmente o Ceará, vizinho que já era desenvolvido no 

segmento. Algumas das pessoas treinadas na Guadalajara acabaram indo trabalhar 

em outras confecções, que surgiram com o tempo.  

A partir da década de 1980, a ascensão do mercado nacional reflete-se no 

aumento das empresas de confecção no Piauí. Por meio de créditos do BNDES, as 

empresas puderam “aplicar seus investimentos em maquinário, estrutura física, 

compra de matéria-prima, dentre outros, se tornando indústrias e gerando emprego e 

renda para a população” (ARAGÃO, 2015, p. 9). O cenário da indústria de vestuário 

piauiense acompanhou o crescimento da demanda, também provocada pela 

diminuição da resistência do público a produtos locais, resquício da época em que a 

moda se resumia à cópia dos produtos franceses ou ao que era divulgado nas revistas 

especializadas. 

Porém, somente no ano de 2008, para atender aos profissionais já atuantes 

em nível local e regional, bem como àqueles que pretendiam ingressar no segmento, 

começou a funcionar o primeiro curso de graduação em Moda do Estado, do qual a 

autora desta pesquisa foi aluna. O Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda 

começou a ser ofertado pela então Faculdade Novafapi, que depois se tornou Centro 

Universitário Uninovafapi, onde a pesquisadora também fez uma pós-graduação lato 

sensu na área (Gestão de Negócios da Moda), e foi professora da graduação.  
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Inicialmente, o curso ofereceu 100 vagas, divididas em duas turmas de 50 

estudantes, que ingressaram de forma simultânea devido a uma autorização prévia. 

Depois, as turmas foram ofertadas em regime seriado semestral. O tempo mínimo de 

integralização era de cinco semestres. Anos depois, o Projeto Pedagógico de Curso 

foi reformulado, estabelecendo quatro semestres para conclusão do curso.  

O perfil do egresso, de acordo com o PPC vigente à época, correspondia a 

um “profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo, fundamentado no rigor 

técnico e na conduta ética, apto a atuar no segmento da moda, em atividades de 

produção, criação, gestão e supervisão dos diversos elementos que compõem a 

cadeia têxtil” (UNINOVAFAPI, 2007). Na ausência de profissionais graduados em 

Moda no Piauí, a primeira turma teve alguns professores com formação na área, mas 

vindos de outros Estados, além de piauienses formados em áreas afins. Tal realidade 

mudou quando os primeiros Tecnólogos graduados pelo Uninovafapi começaram a 

lecionar nesta e em outras instituições de ensino (SILVA, 2016, p. 25)  

Embora as disciplinas ofertadas por esse curso abordem o que é exigido pelo 

mercado de trabalho em se tratando de técnicas e metodologias, até a entrega da 

Dissertação não havia uma matéria que tratasse diretamente da temática das 

carreiras na área de moda. A instituição, contudo, criou um Centro de Carreira, que 

atende às questões relativas às carreiras de uma forma geral, tendo como público 

todos os alunos do Centro, independente do curso em que estejam matriculados.  

A partir de 2008, a inciativa do Uninovafapi em criar um curso superior de 

Moda, aliada ao crescimento do setor no Estado nos anos seguintes e à crescente 

demanda de alunos, abriu-se espaço para a implantação de mais quatro graduações 

na área, em instituições públicas e privadas. No mesmo ano de 2008, foi criado o 

primeiro curso técnico voltado ao setor, o Curso Técnico em Vestuário, ofertado no 

Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Zona Sul, que a posteriori também 

passaria a ser oferecido no Campus Piripiri do IFPI.  

Conforme mencionado na introdução do trabalho, existem cinco graduações 

em Design de Moda no Piauí, a saber: Graduação Tecnológica em Design de Moda 

(Centro Universitário Uninovafapi); Bacharelado em Moda, Design e Estilismo 

(Universidade Federal - UFPI); Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda 

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI Campus Piripiri), 

sendo que o mesmo curso é ofertado no Campus Teresina Zona Sul dessa instituição; 

e o Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda (Faculdade Facid Wyden). Na 
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linha do tempo a seguir é possível observar a evolução dos cursos superiores de moda 

no Piauí, ocorrida entre os anos de 2008 e 2017: 

Figura 19: Linha do tempo dos cursos de graduação em moda no Piauí 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

Para verificar mais detalhadamente se as graduações oferecidas no Piauí 

possuem disciplinas que abordam a temática das carreiras, procedeu-se uma 

observação das matrizes curriculares dos cursos. Os dados obtidos por essa 

investigação, iniciada em 2017 e atualizada no primeiro semestre de 2019, serviram 

de base para o projeto de pesquisa desta Dissertação. 

No Bacharelado em Moda, Design e Estilismo da Universidade Federal do 

Piauí (UFPI), cuja duração é nove semestres, além das matérias de Estágio, 

Economia Criativa e Empreendedorismo de Moda, Gestão de Moda I, Gestão 

Estratégica do Design de Moda II e Negócios de Moda: Novos Cenários, não há – ao 

menos no formato de disciplina – o enfoque exclusivo no planejamento de carreira. 

Atividades relativas à temática ocorrem no âmbito da Extensão, por meio de palestras 

sobre o cotidiano de carreiras específicas, porém não sobre o planejamento em si.  

Na matriz curricular do curso de Tecnologia em Design de Moda do Instituto 

Federal do Piauí (IFPI) também não há matérias que tratem do planejamento de 

carreira, valendo o mesmo explanado sobre a UFPI, no caso das atividades de 

Extensão. Apenas na Faculdade Facid Wyden, que implantou o curso de Design de 

Moda em 2017, existe uma disciplina chamada Estudos de Caso em Carreira e 

Empreendedorismo, com 60 horas aula, ministrada no primeiro semestre da 

graduação. Nas grades curriculares observadas, essa foi a única matéria a fazer 

menção direta ao termo “carreira”.  

Embora de forma não específica para a área de moda, tanto a Facid Wyden 

como o Uninovafapi possuem trabalhos abrangendo o planejamento de carreira. 

Essas iniciativas demonstram que tem aumentado a preocupação das instituições 

quanto à realização do planejamento de carreira durante a graduação, como sugerem 

os estudos da Orientação Profissional e de Carreira.  
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O setor Carreiras da Facid Wyden43, segundo informações disponíveis no site 

da faculdade, intermedia o acesso ao mercado de trabalho, orientando e apoiando o 

aluno durante esse processo, bem como no próprio planejamento de carreira do 

discente. Divulgação de ofertas de vagas, eventos de orientação e promoção do 

networking também estão entre os serviços prestados.  

Já o Uninovafapi implantou o Centro de Carreira44, para alunos de todos os 

seus cursos. O atendimento é feito em horários pré-agendados por meio do site do 

Centro Universitário, e é possível optar entre os serviços de orientação profissional, 

orientação de currículo, coaching ou mentoria de carreira. O Centro de Carreira realiza 

projetos, palestras, orientações sobre estágio e emprego, além de dinâmicas de 

desenvolvimento de habilidades pessoais. 

Considerando essa realidade, e uma vez que a autora pretende sistematizar 

as atividades de planejamento para a graduação em Design de Moda do Instituto 

Federal do Piauí, é imperativo que o cenário desse curso seja descrito, o que ocorre 

no próximo subtópico da Dissertação. 

 

4.1.3 O curso de Design de Moda do IFPI Campus Piripiri 

 
Situada a 157 km da capital, Piripiri é a terceira maior cidade do Piauí. No 

último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população do município era de 61.834 pessoas, com estimativa de 63.694 habitantes 

para 2018 (IBGE, 2010). O município é considerado um polo de confecção industrial 

de vestuário na região, e quase a totalidade das peças produzidas segue para outras 

cidades do Piauí e estados como Ceará, Maranhão, Tocantins e Pará.  

Em 2013, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) no 

Piauí publicou o Diagnóstico da Indústria de Confecção de Piripiri, último registro 

dessa natureza divulgado sobre o setor no município. De acordo com o Diagnóstico, 

Piripiri possuía 37 indústrias formais, mais de 100 pequenas confecções e 28 

empresas informais que terceirizavam seus serviços. O faturamento bruto anual da 

indústria de confecção, à época, era de mais de R$ 22 milhões, o que gerava quase 

600 empregos diretos. As empresas dividiam-se nos segmentos de moda feminina e 

                                                             
43 Carreiras. Disponível em: https://www.wyden.com.br/facid/carreiras. Acesso em: 05 mai. 2019. 
44 Centro de Carreira Uninovafapi. Disponível em: 

https://www.uninovafapi.edu.br/centrodecarreira.php. Acesso em: 05 mai. 2019. 

https://www.wyden.com.br/facid/carreiras
https://www.uninovafapi.edu.br/centrodecarreira.php
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masculina, roupas de aluguel, jeans, uniformes, sendo que o destaque é para a moda 

íntima. (SEBRAE, 2013). No ano de 2017, teve início a construção de um Centro de 

Comercialização de Confecção (conhecido na cidade como shopping têxtil), iniciada 

em 2017, que contará com 27 pontos comerciais e será estratégico para o avanço do 

setor no município e na região. 

O Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda do IFPI Campus Piripiri 

deu início às suas atividades em maio de 2016 e pertence ao Eixo Produção Cultural 

e Design, segundo o Catálogo Nacional de Cursos de Tecnologia do Ministério da 

Educação (2014). A graduação surgiu para suprir uma demanda institucional – a 

verticalização dos cursos que já eram oferecidos pelo IFPI (Técnico em Vestuário 

Integrado ao Ensino Médio e Concomitante/Subsequente a este) – bem como de 

mercado. Em março de 2019, o curso de Design de Moda do Campus Piripiri foi 

submetido ao reconhecimento pelo MEC e avaliado com nota cinco, valor máximo 

atribuído aos cursos que passam por esse processo.  

O curso é presencial e oferece 30 vagas anuais. A entrada, ocorre via SISU 

(Sistema de Seleção Unificada do MEC), com base nos resultados obtidos no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), mediante processo de transferência ou solicitação 

de vaga para portador de curso superior, e é feita alternadamente, nos turnos 

vespertino ou noturno. A periodicidade letiva é semestral/modular e o estudante tem 

o mínimo de seis e máximo de 12 semestres para integralizá-lo. O corpo docente conta 

com nove professoras da área específica de Moda e dez professores de áreas afins e 

complementares, como Informática, Letras, Pedagogia, Sociologia, Administração, 

Matemática, Artes, História, Direito e Engenharia. 

O Projeto Pedagógico do Curso (2019) informa que o perfil de conclusão é 

focado na gestão de processos, aplicação e desenvolvimento de tecnologias. Assim, 

pretende-se que o Tecnólogo formado pelo IFPI seja:  

[...] capacitado para propor soluções criativas e inovadoras de projetos, 
utilizando conteúdos teóricos, técnicas e processos de criação de produtos 
de moda para atender à indústria de confecção do vestuário [...] para atuar 
no setor produtivo da área de moda, com visão sistêmica relacionada ao 
mercado, materiais, pesquisa de tendências de comportamento, cores, 
formas, texturas e acabamentos, processos produtivos e novas tecnologias, 
preparado para conceber produtos de moda com base no entendimento e na 
interpretação dos aspectos culturais, socioambientais, antropológicos, 
econômicos, políticos, históricos, educacionais, estéticos, ergonômicos, 
inclusivos e éticos [...] estará apto também para interagir com profissionais de 
outras áreas, atuando em equipes interdisciplinares na gestão do design ou 
elaboração e execução de pesquisas e projetos relacionados à moda [...] 
possuirá conhecimentos relativos à design de produto de moda, 
gerenciamento da produção, modelagem, tecnologias de confecção, 
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elaboração de protótipos, qualidade, produtividade, arranjo físico de 
industrias e de serviços terceirizados, custos, estratégias de marketing, 
elaboração de fichas técnicas e portfólios com uso de técnicas diferenciadas 
de expressão gráfica. Poderá realizar vistoria, perícia, avaliação, laudos e 
emitir parecer técnico em sua área de formação (IFPI, 2019). 

A carga horária total é de 2.040 horas, sendo 1.680 de disciplinas obrigatórias; 

60 para disciplina optativa; 60 destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso; 60 

para atividades complementares e 180 de Práticas Curriculares em Comunidade e 

Sociedade (PCCS), para envolvimento do discente com a Comunidade. Conforme a 

Lei nº 11.788/2008, o Estágio Curricular não é obrigatório. 

O PPC prevê a estruturação de uma grade curricular que ofereça a visão 

sistêmica de processos que permitam planejar, operacionalizar, gerenciar e organizar 

empreendimentos da moda em consonância com o mundo do trabalho (IFPI, 2019). 

De fato, as disciplinas unem teoria e prática, para que o aluno reflita sobre o trabalho 

e desenvolva habilidades que favoreçam sua inclusão no mercado. Ainda assim, isso 

é feito a partir dos conteúdos de cada matéria, e não de uma reflexão objetiva e 

subjetiva sobre planejamento de carreira, o que se observa na matriz curricular: 

Figura 20: matriz curricular do curso de Design de Moda do IFPI 

 

 

Fonte: Coordenação do curso de Design de Moda do IFPI Campus Piripiri, 2018. Adaptado pela autora, 
2019. 
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Até a entrega deste trabalho, três turmas estavam em funcionamento no IFPI 

Campus Piripiri, nos I, III e V módulos do curso, com média de 25 alunos por sala. De 

modo geral, e seguindo observações empíricas, as turmas de Moda no Piauí 

costumam ser heterogêneas, com alunos de idades e realidades diversas, envolvendo 

desde estudantes que acabaram de sair do Ensino Médio aos já graduados em outras 

áreas e que buscam uma nova carreira, passando pelos que estão há tempos sem 

estudar. Esse é outro aspecto que precisa ser considerado na problemática, e que 

enseja o desenvolvimento do planejamento de carreira ainda no âmbito da graduação. 

Atualmente as transformações no mercado de trabalho exigem dos currículos 

a criação de novas disciplinas e a formação de novas competências (DIAS, 2016, 

p.25). E é nessa era da gestão de competências que o planejamento da carreira pode 

incitar o estudante a refletir sobre a sua própria vida, mostrando-se importante não só 

na busca de objetivos profissionais, mas na satisfação pessoal. 

A fim de verificar se o planejamento de carreira é importante para alunos e 

egressos de cursos superiores de moda no Piauí, realizou-se uma investigação 

preliminar cujos resultados forneceram dados que fundamentaram o desenvolvimento 

do pré-projeto de pesquisa e desta Dissertação. Esses resultados estão descritos no 

próximo subtópico e também foram discutidos em artigos publicados no 15o Colóquio 

de Moda45 (setembro/2018) e na Revista Projética46 (dezembro/2018), periódico 

científico do Departamento de Design da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

 

 

4.2. RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS  

 

A coleta de dados ocorreu por meio de dois questionários, aplicados em dois 

momentos distintos da pesquisa. O primeiro (aqui denominado questionário 1), foi 

                                                             
45 LIMA, Cláudia C. D.; SILVEIRA, Icléia; RECH, Sandra R.; BEIRÃO FILHO, José A. Planejamento 
de carreira para alunos e egressos de graduações em Design de Moda: necessidade e relevância. 
Revista Projética, Londrina, PR, v.9, n.2, p. 83-98, jul./dez. 2018. Disponível em: 
http://www.uel.br/seer/index.php/projetica/article/viewFile/33007/24675. Acesso em: 06 mai. 2019. 
46 LIMA, Cláudia C. D.; SEIBEL, Silene; BEIRÃO FILHO, José A. Planejamento de Carreira: estudo 
de técnicas e viabilidade para graduações em moda. In: COLÓQUIO DE MODA, 14, 2018. 
Anais...Curitiba, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Disponível em: 
http://www.coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20de%20Moda%20-
%202018/Grupos%20de%20Trabalho/GT%2016%20-
%20Gest%c3%a3o%20e%20Neg%c3%b3cios%20de%20Moda/. Acesso em: 06 mai. 2019. 

 

 

http://www.uel.br/seer/index.php/projetica/article/viewFile/33007/24675
http://www.coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20de%20Moda%20-%202018/Grupos%20de%20Trabalho/GT%2016%20-%20Gest%c3%a3o%20e%20Neg%c3%b3cios%20de%20Moda/
http://www.coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20de%20Moda%20-%202018/Grupos%20de%20Trabalho/GT%2016%20-%20Gest%c3%a3o%20e%20Neg%c3%b3cios%20de%20Moda/
http://www.coloquiomoda.com.br/anais/Coloquio%20de%20Moda%20-%202018/Grupos%20de%20Trabalho/GT%2016%20-%20Gest%c3%a3o%20e%20Neg%c3%b3cios%20de%20Moda/
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disponibilizado online, de forma aberta, para graduandos e egressos de todas as 

instituições que oferecem cursos de moda no Piauí, e ficou ativo entre março e 

setembro de 201747. As respostas fornecidas por 116 participantes subsidiaram o pré-

projeto desta pesquisa, e forneceram dados para elaboração de dois artigos científicos 

e desta Dissertação. Já o segundo questionário (chamado questionário 2) foi aplicado 

pela pesquisadora no IFPI Campus Piripiri, em março de 2019, e respondido por 67 

alunos de três turmas distintas curso de Design de Moda da instituição. Os resultados 

de ambos são descritos separadamente nos itens a seguir. 

 

4.2.1 Resultados do questionário 1 

 

O questionário 1 teve a participação de 116 voluntários, que não precisaram 

se identificar para respondê-lo. Houve variedade quanto ao ano de formação dos 

participantes, pois houve respostas de profissionais formados em 2010, quando a 

primeira turma de Moda do Estado colou grau, até de graduados em 2017. O 

questionário foi desativado assim que a pesquisadora ingressou no PPGMODA, pois 

surgiu a intenção de realizar uma nova coleta de dados, apenas com alunos do 

Campus Piripiri. 

Entre as 116 pessoas que responderam ao questionário, 60,3% afirmaram 

estar trabalhando na área de moda, como empregados, freelancers, consultores e/ou 

prestadores de serviços (31%), empresários (16,4%) e professores (12,9%). Os que 

informaram não trabalhar no setor alegaram ter se decepcionado com a moda (8,6%) 

ou estar estudando para concursos em outras áreas (6%). Uma vez que era possível 

acrescentar novas respostas a cada pergunta, utilizando a opção “outro” para incluir 

uma alternativa, os 25,1% restantes distribuíram-se entre quem estava procurando 

emprego no segmento moda, fazendo graduações ou trabalhando em áreas distintas. 

A ausência, ao longo da graduação, de mais esclarecimentos sobre profissões 

e mercado de trabalho na área de moda foi apontada por 78,5% dos voluntários, 

número em que estão incluídos os que declararam ter sentido “muita falta” ou um 

“pouco de falta” das orientações. Já 10,3% relataram não ter sentido esta deficiência 

                                                             
47 Pesquisa: formação, carreira e mercado de trabalho em Moda no estado do Piauí. Disponível 
em: <https://docs.google.com/forms/d/1aGIBZDxhYBQ5-cP6dTtwYnTGt9fSF8q8FFDOIaQiJ2g/edit>.  
Pesquisa criada pela autora desta Dissertação. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1aGIBZDxhYBQ5-cP6dTtwYnTGt9fSF8q8FFDOIaQiJ2g/edit
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“de forma alguma”, e 7,8% afirmaram ter procurado sozinhos as informações das 

quais precisavam.  

Figura 21: Questionário 1 (online) 

 

Fonte: pesquisa da autora, 2017. 

Ainda sobre as orientações quanto ao mercado e ao planejamento de carreira, 

67,2% responderam que suas escolas não dispunham de atividades com esse fim, e 

somente alguns professores falavam do assunto. Segundo 21,6% dos participantes, 

as instituições possuíam tais direcionamentos, mas os oferecia com pouca frequência. 

Figura 22: Questionário 1 (online) 

 

Fonte: pesquisa da autora, 2017. 
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Para 74,1% dos voluntários, o recebimento de informações sobre carreira e 

mercado de trabalho teria feito diferença nas suas atuais situações de trabalho. Já 

23,3% declararam não ter sentido essa diferença e buscado sozinhos a construção 

das próprias carreiras. 

Figura 23: Questionário online. 

 

Fonte: pesquisa elaborada pela autora, 2017. 

Em relação ao funcionamento do mercado de Moda no Piauí, 30% consideram 

conhecê-lo em geral e 28,4% afirmaram conhecer de forma aprofundada. Os demais 

oscilaram entre conhecer apenas os profissionais com quem trabalham e não 

conhecer o mercado de trabalho devido à formatura recente. E 10,3% disseram não 

ter conhecimento e nem ter ideia de por onde começar a obter esses subsídios. 

Conforme 54,3% dos participantes, a carreira de empresário/empreendedor é 

a mais promissora no Estado, seguida pela de professor (18,1%), modelista (9,5%) e 

designer contratado por marcas de moda (8,6%). Embora empreender seja visto 

positivamente, 75% dos participantes afirmaram não o fazer, alegando como motivo 

as dificuldades financeiras. Os voluntários que se declararam empresários apontaram 

que, entre os problemas enfrentados no seu trabalho estão as finanças (9,5%) ou a 

dificuldade de encontrar colaboradores especializados (9,5%). Nesse contexto, 

chamam atenção os 18,1% que consideram o empreendedorismo como “privilégio de 

famílias ricas”, e os 19,8% que alegaram “falta de orientação” para empreender. 
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Por fim, nas questões sobre satisfação profissional apenas 5,6% afirmaram 

ter se decepcionado com a área e mudado de carreira. Assim, é possível afirmar que 

a maioria dos formandos e egressos que responderam ao questionário mostram-se 

satisfeitos com a escolha profissional. Entretanto, disseram precisar de “mais 

conhecimentos” para atuar no mercado – o que demonstrou a necessidade de 

orientações sobre carreiras durante a graduação, para evitar prejuízos futuros.  

Mesmo sendo impossível oferecer um curso que atenda a todas as demandas 

mercadológicas, especialmente de um setor onde se operam mudanças contínuas, a 

partir do exame das grades curriculares e das respostas ao questionário1, constatou-

se que as instituições de ensino superior do Piauí, ainda que preocupadas com um 

perfil de egresso apto às transformações de mercado, não privilegiaram em seus 

currículos a efetiva preparação do aluno para ser sujeito do planejamento de sua 

própria carreira. 

Isso pôde ser constatado pela quase inexistência de matérias que lidem 

diretamente com a temática nas graduações no Estado. As particularidades dos 

cursos Tecnológicos já foram discutidas e, em parte, podem explicar esta ausência. 

No entanto, a questão não se restringe a esses cursos, pois o Bacharelado existente 

no Estado, que se desenvolve em nove semestres, não contempla, ao menos em 

disciplinas específicas, o planejamento de carreira direcionado à área. 

A não regulamentação da profissão de designer, bem como de outras no 

segmento moda, também não pode ser apontada como motivo para não se debater 

as carreiras na universidade, pois o ato de planejar a carreira não é somente de ordem 

objetiva, relacionando-se a aspectos subjetivos e motivacionais.  

Verificou-se, portanto, que a maioria dos voluntários da investigação ratifica a 

ausência das disciplinas ou atividades que tragam esclarecimentos sobre profissões 

e planejamento de carreira na área de moda. Os participantes afirmaram que as 

instituições onde estudam ou se formaram não dispunham das atividades ou não as 

realizavam com frequência. Reforçando tal entendimento, acreditam que receber 

essas informações teria feito diferença em suas atuais situações no mercado, 

conforme suposto nas hipóteses iniciais da pesquisa. 

As respostas também demonstraram que são ofertadas poucas opções de 

formação complementar no Estado. Na prática, esta é uma reclamação constante dos 

alunos, que poderá ser explicada por pesquisas futuras. Para o momento, é suficiente 

destacar que 80,2% dos participantes se declararam satisfeitos com a escolha da 



105 

 

formação na área e, que, entre eles, 50% afirmaram precisar de mais conhecimentos 

sobre o setor de moda. Isso comprova a necessidade da familiarização com o que é 

o planejamento de carreira, a ser iniciado e praticado ainda na graduação, a fim de 

evitar prejuízos futuros em nível pessoal, profissional e mercadológico.  

Nesse sentido, comprovada a necessidade do planejamento de carreira para 

os alunos e egressos de Moda do Estado do Piauí, buscou-se a perspectiva dos 

estudantes de Design de Moda do IFPI Campus Piripiri. O questionário 2 foi aplicado 

com o objetivo de saber o que os alunos pensam a respeito do planejamento de 

carreira, bem como para verificar de que forma as atividades pretendidas pela autora 

desta pesquisa devem ser sistematizadas na referida instituição. 

 

4.2.1 Resultados do questionário 2 

 

 A aplicação do questionário 2 ocorreu no dia 20 de março de 2019, no IFPI 

Campus Piripiri, realizada pela própria pesquisadora. A intenção desse questionário, 

além de obter dados que proporcionassem maior familiaridade com as características 

dos sujeitos da pesquisa, consistia em conhecer a visão dos estudantes sobre o 

planejamento de carreira em moda, e identificar a melhor forma de inserir as atividades 

de planejamento no contexto da graduação em Design de Moda.  

O questionário 2 compunha-se de 10 questões objetivas e de múltipla escolha, 

com número de alternativas variáveis segundo o tipo de pergunta. Os alunos, que 

responderam às questões anonimamente, fazem parte dos módulos I, III e V do curso. 

As cinco primeiras perguntas visaram à compreensão da realidade dos estudantes: 

seu grau de conhecimento da área de moda antes de ingressarem no curso, suas 

motivações para a escolha da graduação, se estavam em seu primeiro curso superior 

e em que trabalhavam, entre outros questionamentos. As cinco perguntas seguintes 

voltaram-se à percepção dos alunos sobre a própria vida profissional e o planejamento 

de carreira, e sobre a relação do curso com esse tipo de planejamento. 

Na data da aplicação, estavam presentes 67 estudantes e todos participaram 

da pesquisa. Antes da descrição dos demais resultados é importante, para a 

compreensão de alguns dados obtidos, ressaltar que 29 participantes já haviam sido 

alunos do Instituto Federal do Piauí, no curso Técnico em Vestuário (Integrado ao 

Ensino Médio e Concomitante/Subsequente). Essa é uma realidade comum no IFPI, 

uma vez que este oferece Educação Básica, Técnica, Tecnológica e Pós-graduação. 
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A primeira pergunta do questionário dizia respeito ao conhecimento que os 

estudantes possuíam sobre as profissões e o mercado de trabalho na área de moda 

antes do ingresso na graduação. Os 43,2% de alunos do IFPI desde o curso Técnico, 

responderam que conheciam as informações obtidas durante a primeira formação, 

enquanto 28,35% registraram que conheciam um pouco a respeito, por informações 

obtidas via internet. Responderam não ter conhecimento sobre carreiras e o mercado 

8,9% dos estudantes, e 7,4% afirmaram que tinham muito conhecimento a respeito, 

pois procuraram informações tanto na internet como junto a profissionais da área. Já 

11,9% disseram que trabalhavam ou tinham trabalhado no setor, o que facilitou a 

procura por informações sobre o mercado de trabalho. 

O curso de Design de Moda do Campus Piripiri é o primeiro curso superior da 

maioria dos alunos que responderam ao questionário: 51 estudantes (76,1%). Os 

demais, que totalizavam 16 participantes (23,8%), dividiram-se entre quem já havia 

feito outro curso superior – ou tinham começado e abandonado uma graduação, ou já 

se formado em outra área. Os cursos citados foram: Enfermagem; Letras/Inglês; 

Letras/Português; Serviço Social; Pedagogia; Ciências Contábeis; Biologia; História; 

Administração; Fisioterapia; Teologia; e Educação Física. Esses dados demonstram 

heterogeneidade das turmas de moda no Estado comentada no subtópico anterior. 

Quanto à escolha pela graduação em Moda, 55,2% afirmaram tê-la feito por 

aptidão para a área, e 19,4% por já trabalharem ou terem trabalhado na área. Os que 

afirmaram ter escolhido a graduação por terem sido alunos do curso Técnico em 

Vestuário corresponderam ao 20,8%; e 4,4% atribuíram a sua escolha ao fato de ser 

a única oportunidade de ter um diploma de Ensino Superior. 

Dos 67 participantes, 18 responderam que trabalhavam no segmento moda 

(na época da aplicação do questionário), nas áreas de costura, criação, modelagem e 

produção de moda. Entre os alunos também existem vendedores de roupas, calçados 

e acessórios, proprietários de lojas da região, uma Técnica em Laboratório, servidora 

do IFPI, e um (a) digital influencer. Aqueles que não estão trabalhando no setor de 

moda (73,1% do total) atuam nas áreas de Contabilidade, logística (bebidas), 

Gastronomia, Artesanato, cozinha, Enfermagem, Serviço Social, manutenção de 

computadores, serviços gerais; construção; Serviço Público e vendas. 

As cinco perguntas restantes abordaram a visão dos alunos sobre a atuação 

profissional em moda e o planejamento de carreira, bem como as relações entre a 

graduação e o ato de planejar. A quinta questão interrogou se os estudantes tinham o 
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costume de planejar a sua vida profissional; 17, 1% responderam que costumam fazer 

planos e organizar essas ideias por escrito e 43,2% afirmaram que sim, mas que 

sentiam falta de mais informações sobre como poderiam fazer esse planejamento, 

enquanto 31, 4% disseram que sonhavam muito com uma carreira de sucesso na área 

de moda. Foram poucos os participantes que afirmaram não fazer planos sobre a 

própria carreira: 1.4% responderam que trabalhavam em outra área e, por isso, mal 

tinham tempo para as atividades do curso; e 5,9% reconheceram que só planejavam 

“quando era preciso, como na perda de um emprego ou outra mudança de vida”.  

Sobre a área em que pretendem atuar após a conclusão do curso de Design 

de Moda, os resultados foram um pouco mais equilibrados e distribuídos entre as 

alternativas. A área de criação e desenvolvimento de produtos (desenho, modelagem, 

costura, etc.) foi eleita por 38,8% dos estudantes; 23,8% escolheram Marketing e 

produção de moda (styling, consultoria de imagem, mídias sociais, etc.); 22,3% 

querem atuar no ensino de Moda (professor universitário ou de cursos de 

aperfeiçoamento e extensão) e 2,9% em outra área (“empreendedorismo” e “criação 

de marcas com roupas exclusivas”). Essa pergunta possuía a opção “outra área”, 

onde o participante poderia escrever de que área estava tratando. Por fim, oito alunos 

(11,9%) responderam que não tinham a menor ideia sobre a área em que irão atuar. 

Os participantes foram questionados sobre estarem ou não sentindo falta de 

orientações sobre o mercado de trabalho na área de moda, ficando livres para não 

responder. Cinco alunos do módulo I afirmaram que era cedo para avaliar e que os 

professores repassavam orientações. Os demais responderam conforme a figura: 

Figura 24: questionário 2 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
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Todos os participantes afirmaram considerar relevante receber informações 

detalhadas sobre como planejar a carreira na área de moda. Quanto ao oferecimento 

dessas informações no âmbito da graduação, 98,5% responderam que gostariam que 

o curso trouxesse mais esclarecimentos sobre mercado de trabalho e planejamento 

de carreira, enquanto o restante considerou cedo para opinar sobre o assunto. 

Figura 25: questionário 2 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

Aos que manifestaram a vontade de receber orientações sobre o planejamento 

de carreira durante a graduação, indagou-se de que forma desejavam que tais 

orientações fossem incluídas no curso. Os estudantes responderam de acordo com 

os números abaixo (e um dos alunos marcou todas as alternativas):  

Figura 26: questionário 2 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
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Diante dos resultados do questionário 2, é possível discutir alguns aspectos 

pertinentes a esta Dissertação, no que diz respeito à percepção dos alunos quanto ao 

mercado de trabalho e, principalmente, detectar a necessidade e a relevância do 

planejamento de carreira para esses estudantes. Tal necessidade já havia sido 

identificada pelo questionário 1, porém diziam respeito a alunos e egressos de 

diversas instituições. Por meio do segundo questionário, portanto, foi possível 

conhecer a perspectiva dos alunos do Campus Piripiri. 

Antes do ingresso na graduação, os participantes procuraram informações 

sobre carreiras e mercado de moda via internet, o auxílio de profissionais da área, ou 

possuíam tais informações por já atuarem ou terem atuado no setor. Somente 8,9% 

não tinham qualquer conhecimento sobre a área que iriam estudar, ou seja, os 

estudantes se preocuparam em compreender o mercado antes de entrar no curso, 

recorrendo à internet ou a profissionais mais experientes para orientá-los.  

Outra questão envolve os 43,2% que obtiveram informações sobre o curso e 

o mercado de trabalho por já terem sido alunos do IFPI. Isso demonstra tanto que a 

verticalização pretendida pelo Instituto obtém sucesso como reafirma o papel dos 

professores na conscientização dos alunos sobre a realidade do mercado de trabalho. 

Verificou-se ainda, que a maioria dos alunos do curso de Design de Moda do Campus 

Piripiri está em sua primeira formação superior.  

Os demais estudantes vêm de áreas diferentes entre si, como costuma 

ocorrer nas turmas de Moda, pois, a partir de observações empíricas, constata-se que 

a área costuma ser a segunda escolha de graduação para muitos estudantes e 

profissionais formados em outros cursos. Um questionamento cabível a pesquisas 

futuras seria indagar as razões da atração que a Moda exerce em quem já possui uma 

formação superior, e se o mesmo ocorre com as outras áreas de conhecimento.  

Os participantes da presente pesquisa atribuíram a sua escolha pelo curso de 

Moda à crença pessoal nas próprias aptidões para o setor. Se boa parte dos alunos 

afirma ter escolhido a graduação por trabalhar ou ter trabalhado com moda, ou por ter 

feito o curso Técnico em Vestuário, deduz-se que uma possível aptidão também esteja 

envolvida nesse processo. Até o momento da aplicação do questionário 2, a maior 

parte dos alunos não trabalhava na área em questão, e os que estavam trabalhando 

atuavam em funções “mais conhecidas” (grifo nosso) do segmento, como a criação, a 

modelagem e a costura.  
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Um ponto que chamou atenção foi o (a) participante que declarou ser digital 

influencer, uma carreira que, dez anos atrás, quando a primeira turma de Moda do 

Piauí colou grau, não tinha a mesma procura que possui em 2019. Esse é um aspecto 

que se alinha à característica mutável do mercado de moda, de estar sempre se 

transformando e exigindo novas funções. 

 A maioria dos alunos afirmou que costuma planejar a carreira, inclusive 

organizando esse planejamento por escrito, um ponto positivo para a pesquisa, pois 

indica uma receptividade dos estudantes ao objetivo geral da mesma. Houve 

participantes que declararam “sonhar muito com uma carreira de sucesso na área de 

moda”. Observações pessoais da autora levam à hipótese de que a associação das 

carreiras criativas em geral, e principalmente das carreiras em moda, somente a um 

universo onírico e/ou espetacularizado prejudica a visão real dos próprios anseios, 

das possibilidades pessoais e de mercado de trabalho. A maioria dos estudantes 

também registrou sentir falta de mais informações sobre como fazer o planejamento 

de carreira, demonstrando mais uma vez a receptividade a atividades desse tipo. 

 Sobre as carreiras pretendidas, constatou-se equilíbrio nas projeções dos 

alunos, o que se justifica não apenas pela forma que a questão foi elaborada, 

privilegiando grandes áreas de atuação. Mas também pode ser explicada pelo fato de 

que os alunos estão preocupados em conhecer essas áreas, além de terem mais 

acesso a informações disponibilizadas via internet. Viu-se neste trabalho que um dos 

setores mais atrativos aos estudantes e recém-formados em moda é o de criação, o 

que se confirmou diante dos dados obtidos. No entanto, também houve quem 

afirmasse pretender atuar em áreas como marketing e produção de moda (styling, 

consultoria de imagem, mídias sociais, etc.) e no ensino de Moda. 

 Os estudantes também se equilibraram quanto a sentir falta de orientações 

sobre carreiras e mercado de trabalho. Somando todas as alternativas que faziam 

menção a sentir e não sentir falta, 53,2% afirmaram que somente alguns professores 

abordavam a questão das carreiras em sala de aula e que, por isso, a ausência das 

orientações era percebida. E 40,2% distribuíram-se entre sentir muito, pouco ou de 

nenhuma forma essa carência.  

Sabe-se que não é possível e nem recomendável aos professores prejudicarem 

suas disciplinas para falar apenas sobre mercado e carreiras, mas a preocupação dos 

estudantes com essa problemática enseja a busca por soluções que atendam à 

demanda. Principalmente porque, apesar da divisão nas respostas, todos os alunos 
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declararam, nas perguntas posteriores, que receber informações sobre como planejar 

a carreira é importante para a sua formação profissional, e que gostariam de obter 

mais esclarecimentos sobre mercado e planejamento de carreira em Moda. 

Para constatar de que forma os alunos gostariam que as atividades voltadas 

ao planejamento de carreira fossem incluídas no curso, a elaboração da pergunta 

considerou os meios possíveis e/ou adaptáveis – com mais ou menos viabilidade – ao 

contexto da graduação em Design de Moda do IFPI. Desse modo, na última questão, 

foram propostos como alternativas: um curso de extensão com número reduzidos de 

alunos; uma palestra semestral com duração de uma hora; um projeto integrador, com 

posterior elaboração de artigos científicos; e uma matéria que trouxesse exemplos 

práticos e detalhados de como planejar.  

Dos 67 alunos que responderam ao questionário, 14,2% sugeriram o curso de 

extensão; 7,4% escolheram a palestra; 11,4% quiseram o projeto integrador com 

redação de artigo científico; e 62,6% optaram por uma disciplina que envolvesse a 

temática, além de um (a) dos (as) estudantes que marcou todas as alternativas. A 

partir dessas e das demais respostas, começou a ser delineada a sistematização 

pretendida pela pesquisa. As possibilidades foram analisadas no próximo capítulo. 
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5 A SISTEMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DE CARREIRA 
 

Sistematizar significa “reunir, ordenar, articular elementos enquanto partes de 

um todo” (SAVIANI, 2018), de modo a tornar coerente uma linha de pensamento, 

organizando-a para transformá-la em um sistema. A sistematização implica em um 

“conjunto de atividades que se cumprem tendo em vista determinada finalidade” 

(Ibidem), sendo recorrente tanto na área científica/acadêmica como na esfera 

mercadológica/corporativa, nas quais se volta a conhecimentos e experiências.  

Depois da aplicação do questionário 2, constatou-se que os alunos do curso 

de Design de Moda do IFPI Campus Piripiri têm interesse nas atividades relacionadas 

ao planejamento de carreira. Partindo das respostas fornecidas pelos alunos de 

Piripiri, o cumprimento dos objetivos da pesquisa inicia-se pela delimitação de como 

tais atividades serão sistematizadas, ou seja, no que consistirão e de que forma serão 

organizadas para que façam parte do curso e atendam aos seus estudantes.  

Alguns dos materiais sobre planejamento de carreira consultados nesta 

investigação, principalmente os pertencentes à área de OPC, trazem exemplos de 

técnicas e atividades aplicáveis ao processo de planejamento. Esses procedimentos 

acontecem independentemente de o indivíduo estar planejando a carreira sozinho ou 

com o auxílio de um mediador, não havendo restrições quanto ao contexto onde o 

planejamento ocorre (clínico, educacional, organizacional, etc.).  

Tratam-se de entrevistas com profissionais de sucesso na área de atuação 

pretendida, testes de aplicação exclusiva ou não por psicólogos, exercícios individuais 

de autoconhecimento, confecção de cartazes e de mapas mentais, dinâmicas de 

grupo, técnicas para tomada de decisões, criação de agendas de networking, análise 

de empregabilidade, pesquisas de carreiras e mercado de trabalho, elaboração de 

currículo, oficinas de planejamento e plano de carreira, construção do projeto de vida, 

entre diversas outras atividades. O papel dessas técnicas é gerar conhecimento e 

possibilitar a reflexão, fazendo com que o indivíduo encontre respostas para suas 

dúvidas e, a partir delas, possa tomar decisões assertivas sobre a própria carreira. 

Quando surgiram as primeiras ideias relativas a esta pesquisa, a intenção da 

autora era desenvolver e implantar um Programa Permanente de Planejamento de 

Carreira no curso de Design de Moda, onde todos os procedimentos citados fossem 

incluídos. O Programa seria criado durante o Mestrado e aplicado posteriormente a 

ele, com o apoio de uma equipe formada por professores e servidores do IFPI, e 
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profissionais multidisciplinares convidados a participar do projeto. Era uma opção que, 

no âmbito do Instituto, poderia se operacionalizar como projeto de extensão. 

Porém, ao longo da pesquisa, verificou-se a inviabilidade do Programa, não 

pelos seus objetivos, mas pelas possibilidades de execução. De acordo com o Projeto 

Pedagógico do Curso de Design de Moda, as atividades de extensão objetivam 

promover a “interação transformadora entre instituição e comunidade, integrando 

saberes e buscando o desenvolvimento social” (IFPI, 2019). Como o Programa se 

voltaria exclusivamente aos alunos do curso, com participação externa apenas de 

convidados, não atenderia às condições para ser executado em nível de extensão.  

Ainda considerando a esfera da extensão, um curso de planejamento de 

carreira foi sugerido nas respostas ao questionário. Mesmo que esse curso fosse 

elaborado, ele esbarraria em questões semelhantes às descritas anteriormente, como 

a logística quanto a participação dos profissionais externos, que exigiria recursos 

indisponíveis. Se ministrado por professores do IFPI, ainda surgiriam obstáculos 

quanto ao número de vagas ofertadas, pois a ideia inicial era que as atividades 

contemplassem todas as turmas ativas, ou seja, no curso de extensão a quantidade 

de participantes teria que ser reduzida para um melhor aproveitamento, exigindo uma 

seleção interna – que demandaria tempo, recursos, e não envolveria todos os alunos. 

Esta pesquisa entende que organizar as atividades de planejamento de 

carreira por meio de palestras, conforme registrado por alguns alunos no questionário 

2, também não é adequado. Primeiro pela questão logística já explanada, pois os 

palestrantes externos precisariam se deslocar para a cidade de Piripiri, bem como de 

hospedagem, alimentação, etc. Esse é uma situação recorrente na grande maioria 

dos eventos realizados pelo curso com a participação de profissionais externos: ou 

estes participam em regime de colaboração ou os professores do curso têm arcado 

com determinadas despesas, e a pesquisadora decidiu não cogitar essas opções.  

A outra razão diz respeito ao pouco tempo de duração de uma palestra, em 

comparação ao conteúdo pertinente ao tema. Entende-se que a palestra se mostra 

útil para apresentar a temática aos alunos e repassar a eles técnicas básicas de 

planejamento. Isso já foi realizado no Campus pela própria autora da Dissertação, em 

palestra proferida no mês de março de 2019, período em que se encontrava afastada 

para realização da pesquisa. Porém, a temática precisa de uma carga horária maior, 

já que o planejamento de carreira é um processo e exige ser configurado como tal.  
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Houve uma parcela de alunos que, no questionário, escolheram a alternativa 

do Projeto Integrador para inclusão do planejamento de carreira no curso. O PPC de 

Design de Moda (IFPI, 2019) conceitua os Projetos Integradores como componentes 

curriculares obrigatórios, com 60 horas aula, desenvolvidos no segundo e quarto 

semestres do curso e elaborados a partir das disciplinas do período letivo vigente, 

podendo integrar matérias de períodos passados. Os Projetos são temáticos (com 

tema único para todos os alunos ou divisão da turma em grupos para que cada grupo 

trabalhe um tema diferente). Considera-se uma opção possível, mas também inviável. 

A inviabilidade refere-se ao fato de que a pesquisa não tem a intenção de 

interferir na disciplina de Projeto Integrador, a fim de que a matéria a adote o tema do 

planejamento de carreira semestralmente, para que assim consiga atender a todas as 

turmas. Muito menos pretende que essa temática seja abordada uma única vez, pois 

os temas dos Projetos devem ser variados ao longo do tempo. Sobre a elaboração 

dos artigos científicos decorrentes da matéria Projeto Integrador, a pesquisadora não 

os vê como possibilidade única de pesquisa científica, no curso, sobre o planejamento 

de carreira, uma vez que artigos podem ser elaborados a qualquer tempo na 

graduação, segundo a livre escolha de cada estudante e professor orientador. 

Em consonância com o que foi apontado por 62,6% dos alunos do IFPI que 

responderam ao questionário, a presente pesquisa considera que a iniciativa mais 

coerente para sistematizar as atividades de planejamento de carreira seja a criação e 

a implantação de uma disciplina específica. É claro que a receptividade prévia dos 

estudantes a uma matéria facilitaria a sua aceitação, mas o posicionamento favorável 

da pesquisa não se deve apenas a isso. A configuração como disciplina também é 

benéfica por outras razões, descritas a seguir. 

Após o reconhecimento do curso de Design de Moda do Campus Piripiri pelo 

Ministério da Educação, existe a previsão de que ocorram algumas reformulações no 

Projeto Pedagógico da graduação. No IFPI, mudanças dessa natureza exigem que 

seja formada uma comissão destinada à finalidade pretendida, regulamentada por 

portaria específica. Essa comissão se reúne periodicamente, por tempo determinado, 

para promover as modificações necessárias ao PPC. Até que todo esse processo 

ocorra, esta Dissertação já estará pronta e seus resultados poderão ser aproveitados.  

Na grade curricular da graduação existe espaço para uma disciplina eletiva no 

último módulo do curso, local que poderia ser ocupado pela nova matéria, embora a 

modalidade obrigatória seja a ideia principal, pois a intenção da pesquisa continua 
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sendo que todos os alunos tenham acesso às atividades. Como a pesquisadora 

integra o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, levará a pauta para apreciação 

deste órgão, a fim de que seja ponderada a implantação e a modalidade de oferta.  

Somente por meio de uma disciplina obrigatória todos os alunos teriam acesso 

ao conteúdo, o que não ocorreria nas outras possibilidades de inclusão descritas neste 

tópico. Além disso, o Campus Piripiri conta com a presença de uma psicóloga, 

servidora da instituição, que poderá contribuir com algumas das dinâmicas propostas 

pela nova matéria, respeitado seu cronograma de atividades, já que a profissional 

precisa atender a todo o campus. A média de 30 horas destinadas às matérias 

ofertadas pelo curso de Design de Moda mostra-se suficiente para a distribuição das 

atividades, as quais são fundamentadas pelas teorias existentes sobre o tema, muitas 

delas explanadas nesta Dissertação.  

Em instituições de outros Estados já existem exemplos de disciplinas que 

tratam do planejamento de carreira, normalmente em cursos de Administração de 

Empresas e Psicologia. Um deles é a disciplina Orientação e Planejamento de 

Carreira, ofertada desde 2003, em caráter optativo pelo Departamento de Psicologia 

da Universidade Federal de Santa Catarina, para graduandos da UFSC, independente 

do curso em que estejam se formando. Conforme mencionado anteriormente nesta 

Dissertação, a experiência de Dias e Soares (2009) como professoras da matéria 

resultou em um livro que discute, com base nos depoimentos de alunos, a transição 

da escola para o mundo do trabalho, apresentando técnicas para que professores e 

formandos reflitam sobre os seus projetos profissionais.  

Dias e Soares (2009, p. 221) afirmam que a iniciativa para a criação da 

disciplina surgiu a partir das críticas recebidas pelas coordenadorias de Estágio da 

Universidade. As reclamações relacionavam-se à postura dos estagiários, que, para 

os representantes das empresas, não condizia com as profissões que os alunos iriam 

exercer. Assim, depois de várias discussões sobre a melhor forma de programar a 

inserção profissional do estudante, por motivos sociais, financeiros e políticos, 

considerou-se o oferecimento da matéria específica. Como a preparação tem um viés 

comportamental, a instituição optou por oferecê-la no Departamento de Psicologia. 

Segundo as autoras (Ibidem, p.222), “as aulas se propõem a utilizar dinâmicas 

de grupo capazes de favorecer o aprendizado e suscitar questões e dúvidas quanto 

ao processo de planejar a carreira”, debatendo pontos fundamentais no planejamento, 

como autoconhecimento, empregabilidade e networking. No entanto, essa matéria 
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volta-se a todos os alunos da UFSC, enquanto a disciplina a ser incluída para o curso 

de Design de Moda do IFPI se dará apenas no âmbito desta graduação. 

A implantação de uma disciplina depende da inclusão de sua ementa, texto que 

une, de forma sucinta, as ideias que serão abordadas ao longo da matéria, no Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC). Depois, é necessário que haja a elaboração de um plano 

de disciplina. Também conhecido como plano de ensino, é o instrumento didático-

pedagógico e administrativo de elaboração e utilização obrigatórias, que corresponde 

ao registro do planejamento do que será feito no componente curricular durante o 

período letivo. O Guia de Atribuições das Equipes Pedagógicas do IFPI (2016) traz as 

orientações para elaboração desse plano, que deve obedecer ao modelo abaixo: 

Quadro 4: modelo de plano de disciplina do IFPI 

CURSO: 

DISCIPLINA: C. H.: 

MÓDULO/SÉRIE SEMESTRE ANO: 

PROFESSOR(A): 

COORDENADOR(A): 

 

EMENTA: breve resumo dos conteúdos que serão abordados na disciplina, presentes no Projeto 
Pedagógico do Curso. 

 

OBJETIVO GERAL: corresponde à aprendizagem mais ampla esperada do aluno, expressando a 
principal capacidade ou competência geral promovida pela disciplina. 

OBJETIVO (S) ESPECÍFICO (S): traduzem habilidades e competências esperadas e desenvolvidas 
pelos alunos a curto prazo. Devem ser expressos por verbos no infinitivo, correspondendo ao 
desdobramento do objetivo geral e da ementa, expressando mudanças cognitivas, procedimentais e 
atitudinais através de ações concretas avaliáveis. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: são as unidades temáticas e suas subdivisões desdobradas da 
ementa. 

 

METODOLOGIA: estratégias e procedimentos utilizados para atingir os objetivos propostos na 
disciplina, colaborando para contemplar a ementa. 

 

RECURSOS: meios materiais e/ou humanos que serão utilizados para organizar e conduzir o ensino 
e a aprendizagem. 

 



117 

 

AVALIAÇÃO: descrever as estratégias/procedimentos e instrumentos avaliativos, valendo-se do 
apoio da Resolução Nº 040/2010 – CONSUP/IFPI (Organização Didática, Art. 55 a 85). 

 

REFERÊNCIAS (básica e complementar): indicação de referências bibliográficas e fontes de 
consulta sobre os conteúdos que serão abordados ao longo da disciplina priorizando as indicações 
contidas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e acervo da biblioteca institucional. 

 

COORDENAÇÃO DE CURSO/ÁREA: 

Visto do(a) Coordenador(a): ________________________________________          DATA :   /    / 

Fonte: Guia de Atribuições das Equipes Pedagógicas do IFPI (2016). 

O plano deve ser preparado pelo professor que irá ministrar a disciplina, 

considerando não apenas os aspectos relativos à disciplina em si, mas o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) e outros documentos institucionais, como o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do Campus e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI). Depois de elaborado, precisa ser discutido com os demais professores do 

curso, e um (a) pedagogo (a) e/ou técnico (a) em assuntos educacionais da instituição, 

para que todos haja uma visão geral dos objetivos, dos conteúdos e o que se espera 

do (a) estudante após cursar a matéria.  

Conforme discutido ao longo deste subtópico, a matéria específica sobre 

planejamento de carreira em moda vem suprir uma demanda constatada entre os 

alunos, referente às orientações sobre carreiras e mercado de trabalho, e de que 

forma buscar uma efetiva preparação para atuar nesse segmento. Portanto, diante do 

exposto e com base no modelo de plano institucional, como resultado desta pesquisa 

apresenta-se, no subtópico seguinte, o plano da disciplina Planejamento de Carreira 

em Moda, matéria onde teorias e atividades relativas ao planejamento de carreira 

direcionados ao setor encontram-se sistematizadas para posterior aplicação. 

 

 

5.1 PLANO DA DISCIPLINA PLANEJAMENTO DE CARREIRA EM MODA: 

Quadro 5: plano da disciplina Planejamento de Carreira em Moda 

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO DE CARREIRA EM MODA                         CARGA HORÁRIA: 30H 

CURSO: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA     TURNO: NOITE    MÓDULO: 6o 

PROFESSOR (A): CLÁUDIA CYLÉIA DE LIMA 
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COORDENADOR (A): CARLA SILVA PEREIRA PORTELA 

SEMESTRE: 1o                                                                                                                                                                                 ANO: 2020 

EMENTA: 

O mundo do trabalho. Construção do projeto de carreira e de vida. Mercado de trabalho e carreiras no 
segmento moda. O Tecnólogo em Design de Moda e o mercado de trabalho: possibilidades de atuação. 
Planejamento de carreira: conceito, finalidade e procedimentos. O plano de carreira. Planejamento de 
carreira individual direcionado à área de moda. 

OBJETIVO GERAL:  

Desenvolver o planejamento de carreira voltado ao segmento moda, com a elaboração de um plano de 
carreira individual, fundamentado em informações relativas ao autoconhecimento, à carreira escolhida 
e ao mercado de trabalho onde se pretende atuar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Compreender o mercado de trabalho e as carreiras demandadas pelo segmento moda; 

 Associar o autoconhecimento ao conhecimento das carreiras e do mercado de trabalho; 

 Entender o planejamento de carreira em sua aplicação geral e voltada à área de moda; 

 Desenvolver o planejamento de carreira individual, considerando as informações necessárias; 

 Elaborar um plano de carreira individual, destinado à atuação no mercado de trabalho em moda. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
UNIDADE I 
O mundo do trabalho: carreiras e projeto de vida. 
Autoconhecimento, carreiras e mercado de trabalho. 
Mercado de trabalho na área de moda (panorama nacional e local). 
Carreiras necessárias ao segmento moda (panorama nacional e local). 
 
UNIDADE II 
Planejamento de carreira: conceito, finalidade e procedimentos. 
As etapas do planejamento de carreira: exercícios teóricos e práticos. 
O planejamento de carreira direcionado à área de moda: como elaborar e executar. 
 
UNIDADE III 
O plano de carreira individual. 
Elaboração do plano de carreira em moda. 
Acompanhamento e viabilização do plano de carreira. 
 

METODOLOGIA: 

          Aulas expositivas e dialogadas, atendimento individualizado e em grupo, palestras com 
profissionais convidados, trabalhos teóricos e práticos, desenvolvimento de planos individuais e outras 
atividades que permitam a integração dos alunos na construção do conhecimento. 

RECURSOS: 

          Projetor multimídia e demais recursos audiovisuais, computador, quadro branco, pincel, livros, 
apostilas, textos impressos e digitalizados. 
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AVALIAÇÃO:  

          As avaliações serão realizadas por meio de trabalhos práticos individuais e, ainda, pela 
participação do aluno durante as aulas. O sistema de avaliação será contínuo, ou seja, o aluno deverá 
ser avaliado a cada trabalho/projeto apresentado, conforme as normas estabelecidas em comum acordo 
com a turma e seguindo os pré-requisitos dos desafios estipulados. 

REFERÊNCIAS: 

BÁSICA: 

DIAS, Maria Sara de Lima; SOARES, Dulce Helena Penna. Planejamento de carreira: uma 
orientação para estudantes universitários. – 1.ed. – São Paulo: Vetor, 2009. 

GUSTAVSEN, Donna; YATES, Julia. Profissão Moda: guia das 55 carreiras profissionais de maior 
futuro no mundo da moda; [tradução Rita Andrade]. – 1.ed. – São Paulo: Gustavo Gili, 2013. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Como elaborar um plano de carreira para ser um 
profissional bem-sucedido. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2018. 

 

COMPLEMENTAR: 

DIAS, Maria Sara de Lima. Planejamento de carreira e projeto de vida. – 1.ed. – Curitiba, PR: CRV, 
2016. 

DUTRA, Joel Souza. Gestão de carreiras: a pessoa, a organização e as oportunidades. – 2. ed. – 
São Paulo: Atlas, 2017.  

REIS, Joel; MAZULO, Roseli. Gestão de imagem: propósito, plano de carreira e êxito profissional. – 
São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2017. 

SOARES, Dulce Helena Penna. A escolha profissional: do jovem ao adulto.– 3. Ed. – São Paulo: 
Summus Editorial, 2002. 

TAJRA, Sanmya Feitosa; SANTOS, Welinton dos. Planejando a carreira: guia prático para o 
desenvolvimento pessoal e profissional – 1. ed. – São Paulo: Érica, 2015. 

ELABORAÇÃO:  

NOME DO (A) PROFESSOR: Cláudia Cyléia de Lima 

COORDENAÇÃO DO CURSO: 

VISTO DO (A) COORDENADOR (A):                                                                DATA: 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo foi motivado por inquietações com as quais a pesquisadora 

teve contato em sua prática docente, ao deparar com as dúvidas de alunos e egressos 

sobre carreiras e mercado de trabalho na área de Moda. A partir dos questionamentos 

apresentados pelos estudantes e recém-formados, e que, em resumo, eram pedidos 

informais de orientação profissional, chegou-se ao problema de pesquisa: como 

sistematizar atividades de planejamento de carreira para um curso de graduação em 

Moda? Para responder a esse questionamento estabeleceram-se os objetivos geral e 

específicos que fazem parte desta Dissertação. 

 Na intenção de atingir esses objetivos, buscou-se a familiarização com o estudo 

das carreiras, que ocorreu, predominantemente, com o apoio teórico da Orientação 

Profissional e de Carreira (OPC), a qual propõe ações para auxiliar jovens e adultos a 

refletir e se posicionar diante de suas escolhas profissionais. Tal opção deu-se pelo 

fato de o planejamento de carreira ser classificado com uma modalidade de OPC, 

destinada a estudantes de graduação no momento de transição para o mundo do 

trabalho. Além disso, a OPC tem produção bibliográfica consistente, que se mostrou 

satisfatória na compreensão de conceitos essenciais à problemática discutida. Nesse 

processo, referenciais da área de Administração (Gestão de Pessoas e de Carreira) e 

da legislação nacional vigente também se mostraram relevantes. 

 Com fundamento na ideia de que quanto mais se conhece uma área de atuação 

profissional, mais existem chances de sucesso na mesma, a investigação concentrou-

se em identificar as carreiras necessárias ao segmento moda. Para tanto, recorreu a 

publicações nacionais (e-books promocionais de instituições que ofertam cursos de 

moda, artigos científicos e livros), porém identificou que no país ainda existe escassez 

quanto às publicações – científicas ou não – que tratem especificamente das carreiras 

na área de moda. Desse modo, foi necessário recorrer ao contexto internacional, onde 

o planejamento de carreira para ao setor recebe mais atenção. Ao final, considerando 

a realidade brasileira, foram identificadas 65 possibilidades de trabalho, descritas a 

partir das suas principais características. 

 Conhecidas as carreiras, passou-se à fase de compreender em que consiste o 

planejamento de carreira e como ele tem sido operacionalizado no Brasil: técnicas, 

etapas, metodologias e profissionais que prestam serviços dessa natureza. A 

pesquisa encontrou procedimentos distintos, mas com aspectos em comum, e em 
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consonância com o que propõe a OPC, principalmente quanto a pontos essenciais do 

processo de planejamento, como o autoconhecimento, a definição de objetivos, o 

conhecimento da carreira pretendida e do mercado de trabalho onde se pretende 

atuar.  

Todos profissionais e metodologias consultados dividem o planejamento em 

etapas, materializado por escrito, e tendo como resultado um plano de carreira que 

precisa de acompanhamento contínuo. Concordam, ainda, com a ideia de que o 

planejamento pode ser feito não somente com a mediação de um profissional 

especializado, mas pelo próprio sujeito, pois envolve questões objetivas e subjetivas. 

Nessa fase da pesquisa identificaram-se diversas atividades adaptáveis ao contexto 

das carreiras em moda e dos cursos superiores na área. 

 Nesse sentido, foi possível perceber que os procedimentos e metodologias do 

planejamento de carreira em geral são direcionados ao segmento moda considerando 

as peculiaridades e as carreiras demandadas pelo setor. Em nível nacional, já existem 

profissionais que se dedicam ao planejamento de carreira específico para a área, 

prestando serviços por meio de consultoria, aconselhamento, orientação, palestras, 

workshops, coaching e mentoria, entre outros. Ocorre que todas essas possibilidades 

são onerosas, principalmente em se tratando de alunos de instituições públicas, que 

é o caso do Instituto Federal onde a pesquisadora trabalha.  

Diante desse quadro, e especialmente em virtude das dúvidas apresentadas 

pelos estudantes e da hipótese de que elas se relacionam à ausência de disciplinas e 

atividades de planejamento de carreira nos cursos de Moda, tornou-se necessário 

averiguar a demanda do planejamento de carreira entre os alunos. Tal demanda já 

havia sido investigada e confirmada no início da pesquisa, por meio de um 

questionário online disponibilizado para alunos e egressos de todas as instituições 

piauienses. Então, no segundo momento da pesquisa, elaborou-se um questionário 

apenas para os alunos do curso de Design de Moda do IFPI Campus Piripiri, para o 

qual o presente trabalho se destina. 

Em confirmação à hipótese elaborada, conforme observado no tópico relativo 

ao questionário 2, a maioria dos alunos considera o estudo das carreiras em moda e 

o planejamento para o mercado de trabalho um aspecto importante em suas 

formações profissionais. Os alunos do curso de Design de Moda do campus Piripiri 

possuem as características de heterogeneidade e comuns às turmas de Moda no 
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Estado do Piauí, compostas tanto por estudantes em sua primeira graduação como 

por pessoas que trabalham ou já se formaram em outras áreas.  

As suas respostas ao questionário comprovam que existe a preocupação com 

o planejamento de carreira, mas também a necessidade de orientações sobre como 

esse processo deve ser realizado, e o desejo de que o direcionamento seja feito no 

âmbito da graduação. Desse modo, os que externaram a vontade de receber 

orientações sobre planejamento durante o curso, optaram por ter acesso a elas em 

uma disciplina que abordasse exemplos práticos e detalhados de como planejar.  

Assim, tornou-se admissível que as atividades de planejamento de carreira 

fossem sistematizadas em uma matéria específica na graduação em Design de Moda 

do IFPI, com implantação pretendida para a próxima reformulação do Projeto 

Pedagógico de Curso. Para tanto, a pesquisadora elaborou o plano da disciplina 

Planejamento de Carreira em Moda, na intenção de que faça parte da matriz curricular 

obrigatória do curso, embora não discorde quanto a uma oferta em caráter optativo.  

A sistematização por meio da disciplina também atende a critérios implícitos 

nos objetivos desta pesquisa, mas citados textualmente ao longo dela, como a 

intenção de que as atividades de planejamento de carreira alcançassem todos os 

alunos da graduação em Moda. Além disso, a opção da matéria foi escolhida pelos 

alunos participantes do questionário, os quais, com essa atitude, demonstraram uma 

receptividade prévia à disciplina resultante deste trabalho. 

Embora não se possa oferecer um curso que atenda a todas as transformações 

mercadológicas e aos anseios dos estudantes – e isso não significa que os alunos 

saiam da graduação mal preparados para o mercado – a presente pesquisa acredita 

que os cursos superiores, muitas vezes, são o primeiro contato que os alunos têm 

com a área de atuação escolhida. Acredita, ainda, que quanto mais informações os 

alunos tiverem sobre carreiras e mercado, junto à identificação de oportunidades reais 

e financeiramente satisfatórias, sem “espetacularização” e/ou “romantização”, mais 

chances de realização pessoal e profissionais irão existir. Ademais, a integração entre 

os cursos e o mercado, bem como entre o “saber” e o “fazer”, podem contribuir 

positivamente quanto à evasão, à insatisfação e à busca por nova formação superior. 

É evidente que professores não são responsáveis pelas decisões de carreira 

tomadas por seus alunos, muito menos se estas lhes serão proveitosas ou não. Da 

mesma forma, está claro que nenhum docente deve desconsiderar os conteúdos das 

suas disciplinas para se preocupar em planejar a carreira dos graduandos. Entretanto, 
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não se nega o importante papel que os educadores em geral possuem no sentido de 

promover uma reflexão sobre as questões de ordem teórica e prática que permeiam 

a atuação no mundo do trabalho como a relação do ensino com a prática profissional. 

Em se tratando de um Curso Tecnológico, que, por definição, volta-se à preparação 

para o mercado, e de um estudo em nível de Mestrado Profissional, tal reflexão torna-

se ainda mais pertinente. Foi o que se buscou promover por meio desta Dissertação. 

A investigação sobre atuação dos egressos no mercado, independentemente 

de haver ou não uma disciplina de Planejamento de Carreira em Moda é sempre 

oportuna no contexto de um Curso Tecnológico. Contudo, como possibilidades de 

estudos futuros, sugere-se pesquisar a implantação e o desenvolvimento da disciplina 

proposta, a percepção dos alunos sobre as atividades trazidas pela mesma, e a 

inserção dos alunos no mercado de trabalho depois de cursarem a referida matéria.  

Por ora, mediante os resultados obtidos e explanados nesta Dissertação, 

entende-se que a presente pesquisa atingiu os objetivos estabelecidos, oferecendo à 

graduação do IFPI e aos seus estudantes uma pequena contribuição científica, 

pessoal e profissional frente à temática do planejamento de carreira em Moda. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ONLINE (QUESTIONÁRIO 1) 
 

 
Pesquisa: formação, carreira e mercado de trabalho em moda no Piauí 

Disponível em: https://docs.google.com/forms/d/1aGIBZDxhYBQ5-
cP6dTtwYnTGt9fSF8q8FFDOIaQiJ2g/edit  

 
As perguntas a seguir tratam da relação entre formação superior em Moda, 

carreira e mercado de trabalho piauiense. O objetivo geral é conhecer as 

impressões/opiniões dos egressos de Moda sobre carreira e mercado de trabalho no 

nosso estado, bem como a situação profissional que esses egressos vivenciam 

atualmente. Sua participação é muito importante, obrigada por responder! 

 

Professora Cláudia Cyléia. 
claudiacyleia@gmail.com 

 
 
 
1.Qual o ano da sua graduação em Moda? 

(   ) 2010. 
(   ) Entre 2011 e 2015. 
(   ) 2016. 
(   ) Outro. 
 
2. Qual o seu nível de conhecimento sobre mercado de trabalho ao ingressar 
na graduação em Moda? 
(   ) Procurei informações via Internet sobre o mercado de trabalho na área de Moda. 
(   ) Conheço pessoas que trabalham na área e me forneceram informações a 
respeito. 
(   ) Trabalhar na área sempre foi um objetivo, portanto há muito tempo já 
pesquisava sobre isso. 
(   ) Já trabalhava na área e conhecia o cotidiano profissional. 
(  ) Não tinha conhecimento sobre o que era o curso e como seria o mercado de 
trabalho. 
(   ) Outro. 
 
3. Atualmente você trabalha em sua área de formação (Moda)? 

(   ) Sim, como empregado, consultor, freelancer e/ou prestador de serviços. 
(   ) Sim, como professor. 
(   ) Sim, como empresário. 
(   ) Não, pois me decepcionei com a área. 
(   ) Não, estou estudando para concursos de outras áreas. 
(   ) Outro. 
 
4. Você fez pós-graduação ou cursos de extensão/aperfeiçoamento na área de 
Moda? 
(   ) Concluí a pós-graduação com apresentação de TCC (artigo ou monografia) e fiz 
cursos de extensão. 

https://docs.google.com/forms/d/1aGIBZDxhYBQ5-cP6dTtwYnTGt9fSF8q8FFDOIaQiJ2g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aGIBZDxhYBQ5-cP6dTtwYnTGt9fSF8q8FFDOIaQiJ2g/edit
mailto:claudiacyleia@gmail.com
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(   ) Cursei as disciplinas da pós-graduação em Moda, mas não apresentei TCC. 
(   ) Fiz pós-graduação em outra área. 
(   ) Fiz somente cursos de extensão ou aperfeiçoamento. 
(   ) Ainda não fiz porque a graduação ocorreu/ocorrerá recentemente. 
(   ) Outro. 
 
5. Durante a sua graduação, você sentiu falta de opções de cursos para 
aprofundamento do que aprendeu na faculdade ou universidade? 
(   ) Sim, pois são ofertados poucos cursos na área de Moda no nosso estado.  
(   ) Não, porque fiz muitos cursos online ou viajei para estudar em outros estados. 
(   ) Sim, já que as vagas para os cursos que existem normalmente são reduzidas. 
(   ) Não, as instituições atendem à demanda de estudantes e profissionais recém-
formados. 
(   ) Sim, porque não sabia onde buscar informações sobre os cursos com inscrições 
abertas. 
(   ) Outro. 
 
6. Durante a graduação você sentiu falta de discussões e esclarecimentos sobre 
as profissões na área de moda e o mercado de trabalho? 

(   ) Sim, muito. 
(   ) Não, de forma alguma.  
(   ) Sim, um pouco. 
(   ) Não, pois sempre busquei sozinho essas informações. 
(   ) Sim, pois não sabia onde e como procurar essas informações. 
(   ) Outro. 
 
7. A instituição onde você se formou oferecia orientações quanto ao 
planejamento de carreira e mercado de trabalho no nosso estado? 
(   ) Sim, havia um programa ou projeto dentro da instituição apenas para isso. 
(   ) Sim, mas com pouca frequência. 
(   ) Não, apenas alguns professores comentavam sobre isso em suas aulas.  
(   ) Não, de forma alguma.  
(   ) Sim, mas em horários que eu não poderia frequentar. 
(   ) Outro. 
 
8. Você acredita que ter recebido mais informações sobre carreira e mercado 
de trabalho na área de Moda teria feito diferença sobre a sua atual situação 
profissional? 
(   ) Sim, com toda certeza. 
(   ) Não, pois eu mesmo busquei construir minha carreira. 
(   ) Outro. 
 
9. Atualmente, que carreira você considera mais promissora na área de Moda 
do nosso Estado? 
(   ) Empreendedor/empresário. 
(   ) Professor. 
(   ) Modelista.  
(   ) Blogueiro de moda. 
(   ) Designer contratado por marca de moda. 
(   ) Outro. 
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10. Se você é empresário (a) na área de Moda, escolha a alternativa que 
representou ou representa a sua maior dificuldade. Se não for, assinale "não 
sou empresário(a)". 

 
(   ) Os impostos e as dificuldades financeiras. 
(   ) Encontrar colaboradores especializados. 
(   ) Lidar com o lado comportamental dos meus colaboradores. 
(   ) Aplicar na prática os conhecimentos obtidos na universidade.  
(   ) Não sou empresário (a). 
(   ) Outro. 
 
11.Se você não é empresário (a) na área de Moda, escolha a alternativa que 
representa as razões para não empreender - se for empreendedor (a), assinale 
"já sou empreendedor". 
 
(   ) Dificuldades financeiras, pois só quem vem de família rica pode empreender. 
(   ) Medo de falhar. 
(   ) Falta de orientação para começar. 
(   ) Não tenho interesse em empreender. 
(   ) Já sou empreededor(a). 
(   ) Outro. 
 
12. No geral, você está satisfeito com a escolha profissional que realizou? 

 
(   ) Sim, totalmente e sem arrependimentos. 
(   ) Sim, mas sinto falta de mais conhecimentos para atuar melhor na área. 
(   ) Não, pois a expectativa não correspondeu à realidade enfrentada. 
(   ) Não, por causa dos salários oferecidos pelas empresas. 
(   ) Não, por isso fiz uma nova escolha profissional. 
(   ) Outro. 
 
13. Atualmente você considera que conhece o mercado de trabalho da área de 
Moda no Piauí? 
 
(   ) Sim, de forma geral. 
(   ) Sim, conheço muitos profissionais e empresas da área.  
(   ) Não, e nem sei por onde começar a conhecer. 
(   ) Não, pois me formei recentemente ou ainda vou me formar. 
(   ) Sim, mas conheço apenas os que atuam na mesma profissão que eu. 
(   ) Outro. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 2 

 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM DESIGN DE VESTUÁRIO E MODA – PPGMODA 
LINHA DE PESQUISA: DESIGN DE MODA E SOCIEDADE 

ALUNA: CLÁUDIA CYLÉIA DE LIMA 
ORIENTADOR: JOSÉ ALFREDO BEIRÃO FILHO 

 
 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO 
LOCAL DE APLICAÇÃO: IFPI CAMPUS PIRIPIRI (PI) 

TURMA: DESIGN DE MODA – PERÍODO (    ) 
 

 

1. O quanto você sabia sobre as profissões e o mercado de trabalho na área de 
moda quando ingressou no curso superior? 

a) Um pouco, a partir de informações retiradas da internet; 
b) Conhecia as informações que tive durante o curso Técnico em Vestuário; 
c) Não tinha conhecimento sobre as carreiras e o mercado de trabalho na área de 

Moda. 
d) Muito, pois procurei várias informações, tanto na internet como com 

profissionais da área; 
e) Já trabalhava na área e isso facilitou a procura por informações sobre mercado 

de trabalho; 
 
2. O curso de Design de Moda do IFPI é o seu primeiro curso superior? Se não 
for o seu primeiro, que outro curso você fez? 

a) Sim, é meu primeiro curso superior; 
b) Não, já fiz outro curso superior. Qual? ________________________________ 

 
3. Marque a alternativa que, de forma geral, define a sua escolha pelo curso de 
Moda. 

a) Escolhi fazer o curso porque acredito que tenho aptidão para a área de Moda; 
b) Escolhi fazer o curso superior por ter sido aluno do curso Técnico em Vestuário; 
c) Estou fazendo o curso pois é minha única oportunidade de ter um diploma de 

graduação. 
d) Escolhi fazer Moda por já trabalhar na área e querer me aperfeiçoar na minha 

profissão. 
 
4. Você trabalha na área de moda?  

a) Sim. Em que área e onde? _________________________________________ 
b) Não. Trabalha em que área e onde? _________________________________ 

 
5. Você costuma planejar a sua vida profissional? 

a) Sonho muito com uma carreira de sucesso na área de moda; 
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b) Não, pois trabalho em outra área e mal tenho tempo para as atividades do 
curso; 

c) Sim, costumo fazer planos sobre a minha carreira e organizar essas ideias por 
escrito; 

d) Não, apenas quando preciso, como na perda de um emprego ou outra 
mudança de vida; 

e) Sim, mas sinto falta de mais informações sobre como posso fazer esse 
planejamento. 

 
6. Em que área você pretende atuar após concluir o curso de Design de Moda? 

a) Criação e desenvolvimento de produtos (desenho, modelagem, costura, etc.); 
b) Marketing e produção de moda (styling, consultoria de imagem, mídias sociais, 

etc.); 
c) Ensino de moda (professor universitário ou de cursos de aperfeiçoamento e 

extensão); 
d) Outra área. Qual? 
e) Não tenho a menor ideia sobre a área em que irei trabalhar. 

 
7. Durante o curso você tem sentido falta de orientações sobre as profissões e 
o mercado de trabalho na área de Moda? 

a) Sim, sinto muita falta dessas orientações; 
b) Não, essas orientações não são importantes para mim; 
c) Um pouco, pois não sei onde procurar essas informações; 
d) Não, pois eu busco sozinho e consigo todas as informações que preciso. 
e) Sim, pois somente alguns professores abordam esse assunto de forma mais 

detalhada. 
 
8. Você acredita que receber informações detalhadas sobre como planejar a 
carreira na área de moda é importante para a sua formação profissional? 

a) Sim, acredito que é importante; 
b) Não, vejo isso como algo sem importância; 

 
9. Você gostaria que o seu curso oferecesse mais esclarecimentos sobre 
profissões, mercado de trabalho e planejamento de carreira na área de Moda? 

a) Sim, gostaria; 
b) Não gostaria. 

 
10. Se você respondeu SIM à questão anterior, como você gostaria que essas 
orientações sobre planejamento de carreira fossem incluídas no curso? 

a) Curso de extensão, com número reduzido de alunos; 
b) Palestra por semestre em cada turma, com duração de uma hora;  
c) Projeto integrador, com elaboração de artigos científicos sobre o tema; 
d) Matéria que trouxesse exemplos práticos e detalhados de como planejar. 

 
 
 

Obrigada pela participação! 
Profa. Cláudia Cyléia de Lima 

Contato: claudiacyleia@ifpi.edu.br 


