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A pesquisa científica no ambiente do Design de Moda é indispensável para o 

desenvolvimento e progresso da corrida por inovações. Dentro deste, o método de pesquisa DSR 

- Design Science Research, se apresenta como uma inovadora forma de abordagem que concilia o 

rigor científico com a busca por novas tecnologias relevantes. Originalmente destinado ao 

ambiente das Engenharias, a DSR se utiliza da interdisciplinaridade e de diferentes perspectivas a 

fim de entregar um método de pesquisa que contribui para a geração de conhecimento acadêmico 

e científico, bem como para o desenvolvimento de artefatos e estratégias que remediam 

problemas mercadológicos pontuais. Lidando com a ciências do artificial, empírica e de objetos, 

se diferencia das demais abordagens tradicionais justamente por sua origem e objetivo: um 

problema real de relevância significativa, e o desenvolvimento de uma solução aplicável 

sustentável, fundamentada em rigorosas pesquisas. O problema a ser analisado durante o 

processo de aplicação deve ser novo, de considerável importância para o mercado, fazendo de 

pesquisas que se utilizam da DRS instrumentos para o desenvolvimento mercadológico e social. 

Este resumo expandido objetiva um melhor entendimento de como fazer uso do método 

da Design Science Research em pesquisas relacionadas ao Design de Moda. Por meio da 

metodologia de revisão bibliográfica, foi estudado o artigo “Processo de compras de mix de 

produtos de vestuário e a gestão do risco no varejo”, conduzido pela mestranda Cristina 

Rodrigues Barbosa, aluna de mestrado em Moda da UDESC. Sendo a pergunta cuja resposta se 

procura atingir “como estruturar o processo de desenvolvimento de mix de produtos de vestuário 

no varejo para entregar alto valor aos consumidores?”. Se utilizando da abordagem de pesquisa 

DSR, ao unir a consolidação de uma forte base metodológica à meticulosa revisão bibliográfica, 

apresenta-se como resultado da pesquisa e fase importante do processo da aplicação da Design 

Science Research um artefato: o roadmap do processo de desenvolvimento de mix de produtos de 

vestuário no varejo. Durante a fase final do desenvolvimento do artigo, põe-se a prova o tal 

artefato a fim de comprovar sua eficácia. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa de campo em 

forma de questionário de perguntas semiestruturadas, que pretendia identificar os responsáveis 

por cada etapa do processo de desenvolvimento de mix de produtos de vestuário no varejo, 

cruzando dados e obtendo maiores informações a respeito da distribuição e frequência do tempo 

envolvidos ao longo do processo. Sendo aplicada a diferentes profissionais de diversas áreas do 

mercado do varejo, as perguntas consistiam em: perfil profissional, a estrutura do processo 

envolvido, responsáveis, cronograma, indicadores, desafios e dificuldades e, por fim, as etapas do 



                                                       

Apoio:            Página 2 de 2 

processo. As entrevistas foram analisadas e suas respostas codificadas uma a uma por meio do 

uso do software Atlas.ti. O resultado foi satisfatório, tendo sido o artefato “roadmap — pesquisa 

de tendências” citado em diversas ocasiões pelos entrevistados como extremamente relevante.  

A construção de um artefato é a principal característica do Design Science Research. Tal 

artefato é na maioria das vezes uma solução não tangível, podendo ser uma metodologia ou um 

modelo a ser aplicado, que conecta mundos ao resolver problemas práticos por meio da busca por 

conhecimentos empíricos. Trata-se da solução para um problema, e consequentemente, algo de 

valor. Trazido para o ambiente de Design de Moda, o Design Science Research se torna uma 

excelente ferramenta que fomenta o desenvolvimento das diversas áreas do mercado, tornando 

estudos científicos materiais de apoio a empreendedores à procura de evolução.  
 

            Tabela 1. As 12 etapas da DSR e suas saídas. 
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