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Introdução
O estudo do consumo de produtos de moda-vestuário 
colabora para a compreensão de como os conceitos e 
preconceitos de gênero, de geração e de classe podem 
ser expressos nas escolhas das roupas e por isso mesmo 
devem ser levados em consideração na hora de se 
definir o quê e para quem produzir a moda-vestuário 
(ROCHA, 2007). Dentre as indústrias de 
transformação, a indústria do vestuário é a mais 
importante atividade no Nordeste Brasileiro (BNB, 
1999). Com o incremento do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) do Governo Federal e a 
implantação de empresas de tecelagem plana em 
Pernambuco (Suape Têxtil) e de fiação de poliéster 
(CITEPE), a cadeia têxtil-vestuário no Estado deverá 
ganhar maior importância (SUAPE, 2007). A 
expectativa de vida no Brasil aumentou e segundo o 
IBGE (2004) uma mulher de 60 anos em 2003 viveria 
em média mais 22,1 anos. Desde a segunda metade do 
século passado as mulheres têm assumido ao mesmo 
tempo as funções produtivas e reprodutivas e as 
mulheres em idade madura estão buscando o mercado 
de trabalho por diversas razões, dentre elas a 
complementação da renda familiar e por estarem, na 
maioria das vezes em plena atividade, querem estar 
atualizadas, acompanhando a evolução do tempo
(BRUSCHINI, 1994; WAJNMAN & PERPÉTUO, 
1997). Segundo Freyre (1997) moda é um fenômeno 
social ou cultural, mais ou menos coercitivo, que 
consiste na mudança periódica de estilo, e cuja 
vitalidade provém da necessidade de conquistar ou 
manter, por algum tempo, determinada posição social. 
Em nosso cotidiano tudo é influenciado pela moda: o 
jeito de comer, de dançar, de vestir, de calçar, de 
cumprimentar. A moda é um tema complexo, pois está 
ligada a seres humanos e suas relações de classe, 
gênero e geração (MOTTA, 2001). No ciclo da vida, 
onde o natural é vivenciar a sequência de ser criança, 
jovem, adulto e idoso, tem-se a sobreposição de 
gerações que acumulam seus conhecimentos. É nesse 
contexto, onde a moda está presente em todas as 
categorias relacionais que influenciam grupos e 
indivíduos, que esta pesquisa se insere. Com a ajuda 
dos Indicadores de Consumo de Moda-Vestuário 
idealizados por Rocha (2007) procurou-se conhecer os 
hábitos do cotidiano das mulheres maduras que possam 
ajudar a construir uma roupa que seja ideal, respeitando 

suas tradições, gostos e limitações, sejam elas de 
ordem física ou psico-social. Esta pesquisa tem por 
objetivos identificar soluções de design para produtos 
de moda-vestuário que atendam aos requisitos dos mais 
importantes indicadores e fornecer recomendações à 
indústria sobre as variáveis influentes no seu processo 
de decisão de consumo.

Metodologia
Esta pesquisa adotou os métodos de análise qualitativa, 
em especial a análise de discurso e de conteúdo 
(RICHARDSON, 1989). Por meio de entrevistas e 
questionários semi-estruturados, buscou-se identificar 
conceitos de adequação anatômica e comportamental 
relacionados à percepção de satisfação de consumo de 
roupas. Os Indicadores de Consumo de Moda-
Vestuário (ROCHA, 2007) foram as variáveis 
dependentes investigadas, em conjunto com as 
variáveis de perfil sócio-culturais e econômicas.
A amostra foi composta por 25 mulheres maduras, com 
idade acima de 50 anos, de diferentes classes sociais e 
culturais residentes na Região Metropolitana do Recife.

Resultados e Discussões
A moda, por ser um fenômeno social ou cultural, é 
influenciada pela educação, tradições e conhecimentos. 
Variáveis dependentes que juntamente com idade, sexo 
e contexto interferem no modo das pessoas se vestirem.
As 25 consumidoras maduras foram distribuídas 
aleatoriamente em sete faixas etárias, sendo 12 das 
entrevistadas entre 51 e 64 anos de idade e 13 entre 65 
e mais de 80 anos.
Apesar de se ter trabalhado com um período longo
(mulheres nascidas entre a Segunda Guerra Mundial e a 
Era da Informação) e de profundas mudanças na 
estrutura social do país na concepção de gênero e de 
idade/geração; muitos são os pontos em comum entre 
essas consumidoras maduras.
No sistema de produção capitalista a renda é um dos 
determinantes de classe social. A amostra apresentou 
18 entrevistadas entre as classes sociais média e média 
alta; três entre as classes média baixa e baixa e uma 
entrevistada na classe alta. Três pessoas se abstiveram 
da resposta.
Os Indicadores para o Consumo de Moda-Vestuário 
(ROCHA, 2007) foram utilizados nessa pesquisa como 
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parâmetros de orientação para as análises das 
preferências das consumidoras maduras.
Em uma escala de 0 a 20 pontos os Indicadores: Marca, 
Influencia de Celebridade, Crenças e Convenções 
Morais receberam em média 8 pontos. Pontuação 
muito abaixo da média, o que indica que para essas 
mulheres a opinião de terceiros é o que menos importa
dentre as variáveis estudadas, e por conseqüência se 
pode inferir que nessa fase da vida, e para esta geração, 
existe uma liberdade de escolha longe dos padrões 
ditados pela sociedade.
Os Indicadores Bem-Estar, Beleza, Conforto, 
Caimento, Fácil de Manter, Funcionalidade, 
Versatilidade, Clima, Tecido, Adequação Física, 
Exposição do Corpo, Aparência Etária e Cor aparecem 
com pontuação acima de 16. Dentre esses Indicadores
podemos destacar Bem-Estar, Conforto, Caimento, 
Fácil de Manter, Funcionalidade e Cor como sendo os 
mais importantes para essas mulheres, de acordo com 
suas respostas. Em seus discursos foi possível notar 
que elas buscam um modelo de roupa adequado a sua 
faixa etária, no que tange ao comprimento e à
modelagem, porém com os atrativos do que se 
considera moda nos dias de hoje. Se a ocasião pede 
brilho elas também querem usar brilho.
A cor e a aparência etária aparecem para corroborar 
com a idéia de que as mulheres maduras se importam, e 
muito, com a sua apresentação visual, ressaltando que 
elas querem estar na moda, porém não abrem mão de 
se sentirem à vontade. Elas buscam uma roupa que se 
adéqüe a atual condição de seu corpo (respeitando a 
sua anatomia), que seja compatível com seus valores e 
que as deixem mais joviais e elegantes. Nas entrevistas
foi possível captar a insatisfação que elas têm com os 
produtos que o mercado lhes oferece: roupas sóbrias 
demais ou avançadas demais. As mulheres maduras 
parecem priorizar os Indicadores relacionados com a 
sua subjetividade e seu estilo de vida, sem, no entanto, 
se desvincularem da atualidade.

Os resultados obtidos nesta pesquisa podem nortear 
caminhos estratégicos para empresas do setor, que 
sejam mais adequados à busca de uma qualidade de 
vida melhor para a usuária. Como se pôde observar,
estas mulheres têm opiniões bem formadas sobre o que 
consomem. Vale lembrar que elas representam um 
grande nicho de mercado em potencial crescimento, 
visto que são ativas e na maioria das vezes 
independentes financeiramente. 

AGRADECIMENTOS
PROGRAMA PIBIC / UFRPE / CNPq
Edital 57/2008 CNPq Gênero

REFERÊNCIAS
BRUSCHINI, C. Trabalho Feminino: Trajetória de um tema, 
Perspectivas para o Futuro. Revista Estudos Feministas. Rio de 
Janeiro: CIEC/ ECO/UFRJ. Vol. 2, n°3, p. 17-32. 1994.

FREYRE, Gilberto, Modos de homem e modas de mulher, Rio de 
Janeiro: Record, 1997.

MOTTA, Alda Britto da, A dimensão do gênero na análise do 
envelhecimento in: Os poderes e os saberes das mulheres: 
a construção do gênero,  pág. 193 a 213, São Luís; Edufma, 
2001.

RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: métodos e técnicas. São 
Paulo: Atlas, 1989

ROCHA, M. A. V. Study of Consumer Clothing Behaviour and its 
Relevance to Successful Fashion Product Development. Tese de 
Doutoramento em Design de Moda (PhD in Fashion Design). 
Rochester, Reino Unido: University for the Creative Arts / University 
of Kent, 2007.

(SUAPE, 2007). Disponível em: 
http://www.suape.pe.gov.br/noticias_.asp?noticia=354, acessado em 
10.07.2009.

WAJNMAN, S. PERPÉTUO, I. H. A redução do emprego formal e a 
participação feminina no mercado de trabalho brasileiro. Nova 
economia, v.7, n.1, 1997.


