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Resumo: o presente artigo propõe a aproximação da tecnologia seamless com o design de moda, por meio
da proposta de uma ferramenta de criação de vestuário, com intuito de reduzir a distância entre os
profissionais de cunho técnico e criativo. Almeja se auxiliar na optimização da acção criativa em sintonia
com o acto técnico, a partir da proposta de um desenho técnico tubular, que facilitará a comunicação entre
os setores envolvidos no processo e maior possibilidade de inserção de elementos de moda nos produtos.

Palavras chave: seamless; vestuário; design de moda; desenho técnico tubular.

1. Considerações acerca da Tecnologia Seamless e da Moda
A evolução da tecnologia seamless é resultante do crescimento do diálogo entre a engenharia têxtil e o
design de moda. Segundo Black (2005), a roupa de malha faz parte da moda desde que as meias de seda
tricotadas à mão substituíram as meias de linho trançado, vestidas pelos nobres isabelinos e os cortesãos
da França e da Espanha. A versatilidade das técnicas, padrões e fios, oferece um extraordinário potencial
criativo quando designers e técnicos trabalham em conjunto, principalmente quando o criador possui
conhecimento técnico suficiente para examinar as possibilidades.

Arriaga (2008) destaca que �“... a moda é inovação; por isto, a tecnologia constitui um elemento importante
no seu processo produtivo e comercial�”. Ressalva que esta tendência se manifesta em todos os processos
do sistema da moda, como por exemplo na produção de fibras, fios, tecidos, confecção e gestão, entre
outros. Corrobora ao afirmar que �“... o entorno tecnológico deve responder às exigências do mercado para
converter se em um factor determinante do crescimento empresarial, da construção de um maior nível de
qualidade e de uma maior competitividade no sector ...�” (Arriaga, 2008, p.57).

Os autores Donofrio Ferrezza e Hefferen (2008, p. 176) reforçam e complementam que o �“... maior avanço
do século XXI no fabrico de roupa de malha foi o desenvolvimento das máquinas com a tecnologia de tear
sem costura...�”. A tecnologia seamless, foco deste estudo, é fruto da união entre o fabrico de meias com a
malharia de trama para grandes diâmetros, que como resultado gerou um tear circular de trama de
diâmetro médio. Designa o conceito de roupas sem costura, em que as costuras são eliminadas, sobretudo
as laterais, ou drasticamente reduzidas (Catarino e Rocha, 2008).

O princípio do tricô sem costuras é tão antigo como o tricô em si, como é provado pelos fragmentos de
meias dos Egípcios que datam dos séculos V e VI. Desde a Revolução Industrial, quando o tricô se tornou
mecanizado, as peças de vestuário tricotadas industrialmente eram produzidas em teares recto ou cortadas
de tecido fabricado em tear recto ou circular, mas ambas necessitavam de um processo de confecção. O
fabrico industrial de roupa de malha sem costuras, peça por peça, que necessite de pouco ou nenhuma
confecção, é há muito tempo uma das missões dos construtores de máquinas (Black, 2005).

De maneira resumida, os teares seamless surgiram na década de 80 a partir da uma grave crise na indústria
de meias e peúgas, que assombrou tanto as empresas como os produtores de teares deste segmento. Em
resposta a crise, soluções foram pensadas a partir das malhas de trama e nesta altura, industriais



americanos desafiaram a empresa Lonati a criar um novo tear para a produção de vestuário íntimo a partir
das máquinas de fabrico de meias. Deveriam ter diâmetros maiores e as peças de vestuário resultantes
moldarem se bem ao corpo. Como resultado ao desafio, a Lonati lançou a primeira proposta de tear
circular com esta filosofia em 1988. A empresa Santoni, pertencente ao Grupo Lonati, passou a ser
responsável em 1989, pela produção e desenvolvimentos dos teares circulares seamless (Catarino e Rocha,
2008; Seamless Consortium Handbook, 2009).

Os produtos seamless ultrapassam a fronteira da inovação tecnológica e rumam para uma reformulação no
aspecto simbólico, ultrapassando os segmentos do vestuário íntimo e desportivo, os seus maiores
representantes. Os grandes avanços desta tecnologia já foram adoptados com o passar dos anos mas, a
partir do domínio da técnica, a novidade poderá centrar se na incorporação do design de moda, por vezes
mais susceptível à observação do consumidor e à retenção da sua atenção. Não obstante, a tecnologia
seamless possui uma série de atributos (tabela 1) capazes de impulsionar o seu crescimento, tanto do
ponto de vista industrial quanto de consumo, que justificam este estudo.

Tabela 1: Atributos da Tecnologia Seamless

Pontos favoráveis: industriais

Redução do tempo e custo de corte e confecção; redução do ciclo produtivo
e do tempo de resposta; flexibilidade; espaço industrial reduzido; redução
do custo de energia; redução dos stocks de matéria prima e produto;
menor desperdício de fios e malhas; produção just in time; produção da
peça completa ou quase completa.

Pontos favoráveis: consumidores

Conforto de última geração; forma tridimensional; ausência de costura
lateral; elasticidade suave sem comprimir; elevada capacidade de
transpiração; toque suave; �“vestibilidade�”; versatilidade;mix de fibras; fácil
manutenção; liberdade de movimentos; transmite tecnologia.

Pontos plausíveis de exploração

Criatividade na concepção de novos produtos; design de moda; design de
superfície têxtil; forma tridimensional; exploração de matérias primas;
variedade de pontos de malha; modelagem a partir da malha; diversos
segmentos e tipos de produtos; versatilidade; flexibilidade produtiva.

Um dos pontos positivos da tecnologia é a sua alta produtividade, quando comparada por exemplo, com os
teares rectos. Visto utilizar teares circulares, as peças seamless possuem preferencialmente a forma
tubular, no entanto, Catarino e Rocha (2008 p. 9) ressalvam �“... é sempre possível produzir malhas com
outras formas, mas nesse caso não se tira partido de uma das maiores vantagens do tear seamless e que é
a sua capacidade de produção...�”.

Os teares seamless satisfazem as exigências do ponto de vista estético e funcional. Isto deve se a
capacidade de produção de diferentes estruturas além da utilização de diferentes matérias primas em
áreas pré determinadas. É possível fabricar pré formas, como por exemplo, bolsos, bojos ou toucas, além
de desenhos diferenciados a partir de imagens pré concebidas. Outro diferencial importante é a
possibilidade de inserção de fios com elastómero em áreas específicas para compressão ou suporte. Para
além das possibilidades citadas, as peças em seamless chegam à fase de costura e acabamento em poucos
minutos e inclusive com possibilidade de eliminar as operações de corte e costura, dependendo do modelo
produzido. No caso das costuras, quando não eliminadas por completo, são drasticamente reduzidas. A
operação de corte pode ser facilitada pelas delimitações já tecidas no tubo indicando a zona de corte e
posterior costura (quando necessária) ou por meio de reacção química entre fio e reagente, durante a
lavagem à máquina da peça, eliminando as partes desnecessárias (Catarino e Rocha, 2008).

A partir deste panorama favorável, é proposta uma ferramenta para a criação de vestuário em seamless,
com enfoque no vestuário exterior. Vale ressaltar, entretanto, que é plausível de aplicação em qualquer



produto seamless e que não se pretende construir um modelo ideal para todos os profissionais, mas sim
compartilhar uma proposta de prática para a criação de vestuário de moda em seamless.

2. Proposta de desenho técnico tubular
Esta proposta surgiu a partir de uma serie de questionamentos, num primeiro momento sobre a ausência
de produtos voltados ao segmento exterior com apelo em moda. Inicialmente questinou se se o
maquinário estaria apto ao desenvolvimento. Constatou se que a oferta de teares circulares seamless por
parte dos fabricantes é diversa, inclusive para a produção de vestuário exterior, estes podem ser
encomendados em diversos jogos de agulhas. O que ocorre é a falta de investimento por parte dos
empresários na renovação e actualização do parque fabril além da carência de formação criativa específica
no campo do design de moda, voltada para a tecnologia seamless. Deste modo, após a avaliação de
métodos de desenvolvimento de productos de moda, considerou se que a criação de uma linguagem que
aproximasse os profissionais técnicos dos criativos seria um caminho viável. O principal elo identificado
neste processo é o desenho técnico.

Criar uma peça em seamless requer cautela e conhecimento, tanto no que se refere à parte técnica quanto
ao design. Um factor importante é a troca de informação necessária entre o designer de moda e o técnico
programador do tear, na busca conjunta de soluções. O desenho técnico ou de especificação, constitui
uma importante ferramenta utilizada pelo designer de moda para comunicar sua ideia. Após a realização e
aprovação dos desenhos artísticos (croquis), é necessária a realização de um desenho que contenha maior
detalhamento, acerca de comprimentos, costuras, entre outros aspectos. �“O profissional precisará lembrar
que suas orientações servirão de base para a confecção da roupa e que esta, fora do corpo, é uma superfície
plana, mas que ganha volume quando vestida, tornando se tridimensional�” (Neiva, 2011).

 
Figura 1: Exemplos de desenhos técnicos tubulares



Na figura 1 é possível visualizar a proposta de acabamentos, combinações de pontos e graus de aperto,
idealizados pelo designer no momento em que concebe o produto. A ausência de tais informações
documentadas acarretaria em maior tempo necessário para a compreensão do efeito estético pretendido,
bem como na necessidade de um número maior de testes.

Em complemento ao desenho, foi criada uma legenda (tabela 2), utilizando se símbolos de cores e padrões,
para a interpretação do desenho em termos de estruturas de malha. Não almejou se contemplar todas as
possibilidades de pontos, padronagens e acabamentos, mas sim pensar em uma linguagem que pudesse ser
desenvolvida por cada empresa em comum acordo com os profissionais que programam os teares e os que
compõem o gabinete de estilo.

Tabela 2: Codificação dos padrões de estruturas para a tecnologia seamless

Símbolo Significado
Rib1

Estrutura de falso rib, pois no caso de teares com um único sistema de agulhas imita
o efeito, visto que o rib �“verdadeiro�” somente é executado em teares com dois
sistemas de agulhas.

Jaquard

Elementos decorativos do design de superfície em jacquard.

Descarte

Áreas que serão descartadas pela tecnologia mais adequada.

Revesilho2

Revesilho ou estrutura semelhante.

Graus de compressão As diferentes compressões pretendidas em partes distintas dos modelos são
assinaladas por escala de cinza, indicando:
1 grau de compressão baixo (cinza claro)
2 grau de compressão médio (cinza médio)
3 grau de compressão alto (cinza escuro)

1 Caracteriza se pelas riscas longitudinais em relevo canelados com diferentes larguras.
2 Variedade de ponto de malha, com aparência tubular, geralmente usado em punhos, barras e golas para dar
acabamento.



Pretende se com esta ferramenta, facilitar o entendimento do técnico em relação ao desenho do designer,
ao mesmo tempo que gerar uma maior reflexão por parte do designer no momento da concepção de
modelos criando uma linguagem comum de comunicação designer técnico. O desenho �“técnico tubular�”
proposto deve ser complementado pela ficha de prototipagem, visto não ser possível inserir toda a
informação necessária de modo simbólico, claro e objectivo.

A ficha de prototipagem é a primeira versão da ficha técnica. É realizada pelo designer e contempla todas
as informações necessárias acerca do modelo. Inclui pormenores estéticos, como descrição, formas e
combinações de cores, além de detalhes de acabamentos e matérias primas. No caso do seamless
contempla os debuxos das estruturas que serão empregues na construção da peça. É a principal ferramenta
de comunicação entre o designer e o técnico de programação do tear, por isto deverá reunir toda a
informação pertinente de forma clara e concisa. O principal componente da ficha de prototipagem é o
desenho técnico. Todas as alterações, sejam elas de cunho estético ou construtivo, deverão ser anotados
na ficha de prototipagem, resultantes do consenso com os profissionais envolvidos no processo.
A ficha de prototipagem deve abranger no mínimo os itens:

 Cabeçalhos: nome ou tema da colecção, cliente, estação, designer e técnico responsáveis, data;

 Modelo: referência, desenho técnico, descrição, combinação de cores, tamanho;

 Matéria prima: referência do fio, composição, massa linear, número de cabos e cores;

 Acessórios/ bordados/ estampados: descrição, referência, tamanho e quantidades;

 Campo livre para observações.

Informações adicionais podem ser inseridas por meio de setas com pormenorizações no próprio desenho,
além da inserção de imagens de referência, pois a linguagem visual é normalmente mais esclarecedora para
o sector de amostras.

Esta proposta é importante de ser aplicada como parte do processo de concepção de novos produtos e não
de modo isolado. Sugere se, que componha o desenvolvimento de uma coleção de vestuário de moda, com
etapas pré definidas e sequencias , envolvendo técnica e estética nas tomadas de decisão. O conjunto de
produtos de moda adota a lógica da colecção e as relações entre esses produtos normalmente são
centradas no tema de inspiração escolhido, que evidencia o estilo do consumidor aliado à imagem da
marca. Portanto, a inserção da moda não limita se à incorporação desta ou de outra ferramenta
simplesmente, é algo maior.

O sentido de colecção não deve ser esquecido em momento algum pelo designer durante o
desenvolvimento de novos produtos. Além de facilitar e optimizar o seu trabalho, torna a mensagem
perceptível aos olhos do consumidor, visto as peças serem pensadas em conjunto e não de maneira
isolada, para explorar a sua complementaridade e rentabilizar as vendas.

3. Considerações
É preciso aliar a tradição da indústria têxtil das malhas à renovação inerente do design de moda, com
finalidade de unir capacidades em prol do consumidor, que anseia pela novidade. É necessária a junção de
esforços, por parte de todos os elos da cadeia têxtil e do vestuário, na busca da consolidação no mercado
da tecnologia seamless aliada à moda. O trabalho realizado é um contributo nesta jornada, por acreditar
nas potencialidades intrínsecas ao conceito seamless.

A comunidade académica necessita formar profissionais habilitados para a actuação no segmento
seamless, além de incentivar estudos científicos sobre a temática, apoiados simultaneamente na
engenharia têxtil e no design de moda. A carência bibliográfica acerca do tema, principalmente aliado ao



design de moda, restringe as possibilidades aos designers e empresários de avançar neste segmento de
mercado, mesmo que seja o seu anseio. A existência de apenas um curso de formação superior de moda
nesta área em Itália, associada à formação de técnicos disponibilizada pelos fabricantes de teares, não é
contudo suficiente para suprir a grande lacuna na formação de profissionais especializados. Uma
alternativa seria a criação de cursos de especialização profissional na área do seamless, que poderiam
incrementar a formação em design já existente nas Universidades.

Dentro das perspectivas futuras que se tornam pertinentes a esta investigação, que faz parte da
dissertação de Mestrado O design de moda aplicado à tecnologia seamless, propõe se que a ferramenta
seja implementada e testada em empresas do segmento seamless com finalidade de contribuir à
incorporação do design de moda, bem como codificação proposta para os desenhos técnicos tubulares.

A sugestão da ferramenta para a criação de vestuário seamless, aspirou unir as abordagens criativa, técnica
e de mercado na sua elaboração, de modo a contemplar estes três pilares. Através do estudo realizado,
almeja se propor uma reflexão e um caminho exeqüível, ao sugerir uma alternativa, que poderá ser
incentivadora. Cabe ressaltar, que não existe uma prática perfeita e irrevogável, pois cada projecto é único
e cada profissional possui a sua forma de trabalhar, com base nas suas próprias experiências.
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