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O enfoque do trabalho foi abordar a técnica da Triangulação Cultural, desenvolvida por Martin 

Raymond (2010), com o propósito de visualizar a aplicação e os benefícios desta metodologia na 

gestão do desenvolvimento de produtos de moda. O texto foi dividido em duas partes: (a) 

Triangulação Cultural e a Qualidade da Pesquisa; (b) Gestão do Desenvolvimento de Produtos de 

Moda. Os Estudos de Tendências têm se mostrado um importante instrumento para o processo de 

desenvolvimento de produtos e de posicionamento estratégico e/ou empresarial em diversas 

áreas, incluindo a moda, ao considerar a velocidade com que os negócios são atingidos pelas 

tendências, bem como o ciclo curto de renovação constante dos produtos. A Triangulação 

Cultural (Figura 1) divide-se em três fases, que consistem na combinação de processos distintos, 

interdisciplinares e complementares, abordando técnicas de diversas áreas do conhecimento: (a) 

Consulta; (b) Observação; (c) Intuição.  O método fundamenta-se na utilização de análises 

qualitativas e quantitativas, oferecendo maior segurança na interpretação dos dados coletados 

relativos às tendências. A primeira fase, Consulta, é subdividida em três etapas, a saber: (a) 

Tecido Informativo; (b) Delimitação do Tema; (c) Pesquisa Quantitativa. Na segunda parte, 

Observação, analisa-se o mindstyle e lifestyle, podendo-se utilizar ferramentas como a Etnografia, 

advinda da Antropologia, e no terceiro estágio, Intuição, utiliza-se o know-how do trendhunter, 

que analisa o contexto sociocultural, objetivando prospectar as tendências envolvidas no 

desenvolvimento de produto. Como resultado desta investigação, pode-se afirmar que a aplicação 

da Triangulação Cultural na indústria da moda exige organização por parte dos pesquisadores, 

para que possam administrar as informações geradas, de forma útil, dentro do processo de gestão 

de desenvolvimento de produtos nos diversos ciclos da cadeia produtiva. Múltiplas fontes de 

incerteza tornam a prospecção desafiadora e, assim, a apreensão dos fatores que impulsionam as 

vendas é parte crítica no planejamento de negócios. Através da avaliação feita pela Triangulação 

Cultural é possível a identificação dos fatores relevantes para a melhora no desenvolvimento do 

produto de moda e sua gestão, uma vez que, através desta metodologia, são identificados 

elementos como, por exemplo, a orientação do consumo de produtos pelos grupos atingidos pelo 

estudo e seu direcionamento econômico, facilitando a ação em áreas como marketing, 

planejamento de vendas e otimização da cadeia de fornecimento de suprimentos.   
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Fig. 1 Esquema ilustrativo da Triangulação Cultural de Martin Raymond 

 

 

   

  


