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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo principal falar sobre a noiva da atualidade, 

como elas escolhem um vestido nupcial, as opções de modelagem, tecidos e estilos 

presentes no mercado. Também conta a história do ateliê Le Mozi, seu público alvo 

e como funciona seu processo criativo. Como consequência, foi criado um editorial 

denominado O vestido da Noiva, inspirado na ideia da customização em massa, 

onde são criadas peças para pronta entrega com algumas silhuetas básicas, que 

podem ser customizadas pela cliente, que pode interferir junto com a designer sobre 

o processo criativo de cada peça. O editorial foi constituído por fotografias feitas em 

áreas urbanas da cidade brasileira de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Para as fotos 

foram usadas cinco peças, com combinações de acessórios que podem transitar 

entre si e formar algumas opções de looks. No trabalho foram apresentadas cinco 

dessas opções. 

 

Palavras-Chave: Noiva. Editorial. Vestido. Customização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is to talk about the bride of today, how they choose a 

bridal dress, the modeling options, fabrics and styles present in the market. It also 

tells the story of the Le Mozi studio, its target audience and how its creative process 

works. As a consequence, an editorial called The Bride's Dress 

 was created, inspired by the idea of mass customization, where pieces are created 

for immediate delivery with some basic silhouettes that can be customized by the 

client, which can interfere with the designer about the process creative of each piece. 

The editorial consisted of photographs taken in urban areas of the Brazilian city of 

Juiz de Fora, in Minas Gerais. For the photos were used five pieces, with 

combinations of accessories that can transit between them and form some options of 

looks. Five of these options were presented in the paper. 

 

Key words: Bride. Editorial. Dress. Customization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema dessa monografia é O vestido da Noiva, e pretende apresentar a 

trajetória do Ateliê Le Mozi, hoje atuante  no segmento de moda noiva e festa. 

Abordaremos seu surgimento, o público a que se destina, seu processo criativo, e de 

onde vêm as inspirações para suas criações. 

A ênfase recairá na nova coleção Le Mozi, O Vestido da Noiva, baseada na 

Customização em Massa, para mulheres que desejam ter um vestido de noiva 

exclusivo, mas não têm tempo de ir às várias provas que um sob medida exige, ou 

não dispõem de dinheiro para investir em uma peça assim. 

Nessa coleção serão apresentadas peças separadas, pré-confeccionadas em 

tamanhos padrões 38 ao 44. As clientes poderão experimentar e fazer combinações 

entre as peças, montando a que preferir, podendo acrescentar aplicações, bordados 

e mangas variadas. Trata-se de uma interação da cliente com a designer na 

concepção final da peça, criando um modelo exclusivo e único. 

Para apresentar a coleção será criado um editorial de moda, no segmento 

moda Noiva, que retratará a mulher da atualidade, independente, dinâmica, alegre, 

que gosta de novidades, moda e exclusividades. Serão retratadas cinco possíveis 

combinações entre as peças da presente coleção. 

 

 

1.1 A NOIVA DA ATUALIDADE 

 

Uma noiva de alto poder aquisitivo pode investir em designers de alta costura, 

materiais como pedras preciosas, rendas, sedas. Já aquela de um status social 

baixo, tem opções mais econômicas que podem substituir os materiais nobres em 

sua aparência, como pedrarias semipreciosas, mas que produzem grandes efeitos. 

Com a oferta existente no mercado, toda noiva consegue realizar seu sonho de ”ser 

princesa por um dia”. Existem vestidos para toda possibilidade de aquisição 

financeira e há uma grande pluralidade de tendências para uma pluralidade de 

gostos. 
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As noivas da atualidade têm diversas formas de encontrar seu vestido dos 

sonhos. Hoje os principais meios de comercialização são as lojas, feiras para 

consumidoras, ateliês e plataformas online. 

Cada noiva é singular, tem uma característica física, um tom de pele, cor de 

cabelos e olhos, e ao procurar pelo seu vestido, encontra inúmeras possibilidades de 

escolha, optando por uma que combine com o seu biótipo e com os inúmeros estilos 

de casamentos que existem hoje. O horário do evento também influencia muito todo 

o contexto, desde o vestido da noiva e seus convidados, à decoração do espaço e 

menu. 

Na moda nupcial as sedas, cetins e organzas, são alguns dos tecidos mais 

utilizados. Mas o material de excelência é sem dúvida a seda. Existem várias opções 

que podem ser criados desse filamento, como cetim, crepes, chiffon, brocados, 

organza, shantung, entre outros. 

As características de alguns dos tecidos presentes na confecção de vestido 

de noiva são: 

 

Cetim – material de elevado brilho. Pode ser fino e fluido como pode ser 
mais denso e pesado. 
Changeant – tecido geralmente de estrutura tafetá em que a trama e a teia 
diferem nas cores, produzindo um efeito misto de cor em que, dependendo 
da incidência da luz, se podem aperceber as várias tonalidades dos fios. 
Chiffon – trata-se de um tecido de seda produzido com fio bastante torcido e 
resistente. É um tecido aberto, o que lhe dá transparência. Pode ser 
produzido em acetato.  
Crepe – tecido que provém da palavra francesa crêpe que significa 
ondulado, crespo. É um tecido leve texturizado e com aspecto granulado. 
Dependendo do tipo de crepe, pode ser mais ou menos transparente ou 
granulado. 
Dupion – tecido ligeiramente lustroso, de aspecto semelhante ao Shantung, 
apesar de ser mais espesso. Tem uma aparência e relevo mais granulados 
devido ao uso de fios mais irregulares. 
Mikado – tecido de seda natural, grosso, com textura ligeiramente 
granulada. 
Musseline – tecido leve e transparente, produzido com fios de seda com 
torção elevada. Pode também ser produzido em acetato, viscose, lã ou 
algodão. 
Organza ou Organdi – tecido semelhante à musseline muito leve e 
transparente, com um preparo especial que lhe dá certa consistência, 
ficando com um aspecto engomado, transparente e de alto brilho. Pode ser 
tecido com fios de seda ou sintéticos.  
Renda – trabalho delicado de malha ou tecido aberto que apresenta 
desenhos mais ou menos graciosos e que se produz com fios de ouro, 
prata, seda, linho, algodão, etc. Existem rendas de várias origens e 
desenhos, levando cada tipo de renda o nome de onde a trama foi criada 
(renda de Bruxelas, Irlandesa, Italiana, Milanesa, Valenciana, Veneziana, 
entre outras. A renda mais grossa é geralmente de nome Guipure, sendo a 
mais fina e delicada a Chantilly. 
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Renda bordada – consiste em bordar com agulha e linha, geralmente de 
modo manual, por cima do trabalho de renda previamente finalizado. 
“Seda selvagem” – tecido de seda feito a partir de fibras de seda selvagem. 
O tecido produzido com este material apresenta irregularidades ao nível dos 
fios. Assemelha-se ao Shantung. 
Shantung – tecido produzido com fios muito irregulares, criando vários 
efeitos de textura no tecido final. É um tecido de acabamento mais espesso 
e de aparência mate. Utilizado em vestidos com saias mais amplas por ser 
um tecido mais duro. 
Veludo – tecido de seda, algodão ou viscose, liso ou raso de um lado e do 
outro coberto de pêlos levantados e muito juntos que estão seguros pelos 
fios da teia. O toque assemelha-se à pele do pêssego. 
Voile – tecido feito com fios muito finos. 
Tafetá – tecido espesso de fio fino em seda ou algodão e crepitante ao 
toque. 
Tule – tecido leve e transparente que pode ser de seda, algodão ou 
filamentos sintéticos. Pode ser armado ou suave. É geralmente feito de 
malha em configuração de rede (ANDRADE, 2010, p. 18-19). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Cetim 

Fonte:www.maximustecidos.com.br 

 
Figura 2: Chiffon 

Fonte:www.lotex.com.br 

 
Figura 4: Mikado 

Fonte: www.maximustecidos.com.br 

 
Figura 3: Crepe 

Fonte:www.maximustecidos.com.br 

 
Figura 5: Seda 

Fonte: atacadodostecidos.com.br 

 
Figura 6: Renda Chantilly 

Fonte: www.maximustecidos.com.br 
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1.2 TIPOS DE FORMAS 

 

Hoje em dia temos uma variedade de modelos, cores e contextos. O branco é 

a cor mais usada, mas há ainda algumas opções em tons pastel, pérolas, off White, 

marfim e creme. Ainda podemos ver casos em que os bordados e aplicações 

possuem tons diferentes, como o dourado e o prateado, por exemplo, mas mesmo 

assim o branco tende a ser a cor principal. Mas isso varia muito do gosto da noiva, 

há sempre uma que faz escolhas fora do padrão, mas o importante é sempre estar 

feliz com a sua escolha. Pode-se dizer que, mesmo o vestido de noiva estar ligado a 

cor branca, há sempre uma alternativa irreverente a norma que varia de acordo com 

o estilo da noiva. 

A forma que mais agrada as noivas na hora da escolha é o A (figura 9), até os 

pés. Combina com a maioria das silhuetas e é fácil de agradar, adapta-se a vários 

tipos de corpos dando forma de ampulheta à noiva. 

O corte império (figura 9) é uma boa escolha para quem tem abdômen e 

ancas largas, por ele ajustar no peito e alargar a partir da linha inferior do busto, traz 

 
Figura 8: Tule 

Fonte: www.maximustecidos.com.br 

 
Figura 7: Organza 

Fonte:www.maximustecidos.com.br 
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assim atenção para a região superior, o que não seria indicado para mulheres de 

peitos pequenos, que podem escolher modelos com drapeados e aplicações no 

busto, para valorizá-los. 

 

O corte coluna, destina-se a alongar a figura da noiva, realçando a 
verticalidade do conjunto. Já a linha princesa consiste em um corte de 
vestido em painéis, em que não há nenhuma linha a definir a cintura. Esse 
tipo de estrutura adequa-se a qualquer tipo de corpo, sendo, no entanto 
especialmente indicada para mulheres com o tronco mais curto, alongando 
a figura (ANDRADE, 2010, p. 22-23). 

 

Os modelos sereia (figura 9) têm ajustes entre o troco e a anca, acentuando a 

cintura, o que não favorece para mulheres volumosas com cintura pouco marcadas. 

O modelo balão (figura 9) são tecidos presos criando volume, pode ser usado 

em mangas e saias. Também é usado em cascatas, formando camadas de tecidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Estruturas possíveis em moda nupcial 
Fonte: ANDRADE, Sara Cristina Simões de, Moda nupcial preferências de mercado e propostas 

customizadas. 
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1.3 O DECOTE 

 

A maioria dos decotes combinam com variados tipos de mangas e alças 

(figura 10). A manga mais utilizada é a ¾, e a que está usando muito atualmente é a 

de tule com aplicações, seja bordada ou renda. A noiva se sente agasalhada, mas 

não dá um aspecto pesado. 

O decote de um vestido é muito importante, pois ele realça o rosto, define o 

busto, pescoço e também os ombros. 

O decote “cai-cai” é o mais versátil, combina com vários tipos de vestidos e 

acessórios, podendo ser adaptados com sobreposições. Em coerência com esse 

decote há o decote coração, que contorna a linha superior do peito, formando um 

coração.  

Existem inúmeros tipos de decotes, o decote em U e V favorecem seios 

maiores, o t-shirt e o assimétrico é mais indicado para seios menores. Os decotes 

sem ombro têm várias interpretações e o gola alta é o mais indicado para quem tem 

seios menores. 
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Figura 10: Algumas sugestões de decotes e mangas 

Fonte: ANDRADE, Sara Cristina Simões de, Moda nupcial preferências de mercado e propostas 
customizadas. 

 

 

1.4 SAIAS 

 

A saia de um vestido pode ter vários formatos e caimentos (figura 11), vai 

depender da modelagem e do material usado. 

No que diz respeito ao volume, uma saia pode ser ampla, caída ou 

verticalizada. Se a saia for mais ampla, normalmente implica tecidos  armados, como 

a organza ou o cetim grosso, ou uma estrutura em seu interior como um saiote com 

armação ou uma camada de tule duro. No caso de uma saia com menos volume, os 
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materiais são normalmente mais fluidos e pesados, esse é o caso do chiffon, não 

tendo necessidade de enchimento ou armação. (ANDRADE, 2010) 

Mesmo com a utilização de materiais fluidos pode-se manipular para criar 

efeitos de franzidos, drapeados, camadas e aplicações. 

O tule é um material que tende a armar com naturalidade, por isso é muito 

utilizado para quem pretende alcançar esse efeito. 

 

 
Figura 11: Alguns efeitos e modelagens de saia 

Fonte: ANDRADE, Sara Cristina Simões de, Moda nupcial preferências de mercado e propostas 
customizadas. 
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2 ATELIÊ LE MOZI 

 

 

 
Figura 12: Logotipo do Ateliê Le Mozi 

Fonte: Da autora 
 

 

Le Mozi é uma marca mineira, que atua no segmento de moda noiva e festa, 

localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Especializada na criação e no 

desenvolvimento de vestidos de noiva e festa, com produção quase artesanal, a 

marca apresenta peças de alta qualidade e detalhes impecáveis, totalmente 

exclusivos e únicos que tendem a realçar a beleza da mulher e suas formas 

curvilíneas. 

Para as clientes de outras cidades e o ateliê também atende no formato 

online. Ela pode solicitar o orçamento de um vestido, que será confeccionado e 

enviado para ela. 

Desde a adolescência, Suiane Silveira, a designer da marca, tem grande 

envolvimento com a moda festa.  Ao participar de concursos de beleza, criava seus 

próprios trajes típicos e de gala, que faziam muito sucesso entre as candidatas e 

seus coordenadores. Aos 15 anos começou a fazer trajes para candidatas de 

concursos, recebendo até premiações, como o Melhor Traje Típico da Miss Viçosa 

2006. Formou em Bacharelado em Artes e Design em 2014, escolhendo o curso de 

Moda como especialização, na Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Durante o período de faculdade começou a ter encomendas de vestidos de 

festa de amigas e conhecidas. Em 2014, abriu o ateliê em sua residência, atuando 

apenas no segmento de vestidos de festa, até que em 2015 teve sua primeira 

encomenda de vestido de noiva, seguida de outras, foi quando resolveu oferecer 

esse serviço oficialmente. 
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Em 2016, o Ateliê, que até então levava o nome da designer, Suiane Silveira, 

passou a se chamar Le Mozi. A mudança do nome se deu porque antes a identidade 

da designer estava muito presente nos vestidos, que tinham uma característica mais 

de concursos de beleza, por serem mais provocantes e justos. 

Buscando um nome que se adequasse mais ao universo nupcial e que fosse 

também mais comercial, surgiu o Le Mozi. Mozi, que é um apelido usado por alguns, 

como diminutivo de amor, um jeito carinhoso de chamar a pessoa amada, já era 

motivo suficiente para a escolha do nome, mas Mozi também, foi um importante 

filosofo chinês, pensador do amor e da paz, fundador do Moísmo, filosofia que 

pregava o amor incondicional. 

O artigo francês “Le” que significa “O” foi incorporado ao nome, podendo 

assim, traduzir o nome em “O Amor”. Foi então que surgiu a junção do nome Suiane 

Silveira com Le Mozi, cuja essência é a sensualidade e exclusividade de Suiane 

Silveira, mais a delicadeza e amor incondicional do Le Mozi. 

As peças são criadas de acordo com a identidade e gosto da cliente, porém 

com com dicas e conselhos da designer. Com o passar dos anos o estilo está 

ficando mais definido  seguindo uma linha mais enxuta com menos informações.  A 

busca mais importante é favorecer o corpo da mulher. 

 

 

2.1 A MULHER LE MOZI 

 

A mulher que veste Le Mozi é independente, tem seus sonhos e desejos e 

gosta de ter o poder de manipulá-los, gosta de chamar a atenção, é elegante, 

alegre, divertida e gosta de moda e exclusividade. Em média, são mulheres jovens 

com hábitos noturnos. É prática, está sempre se reinventando, transita do sensual 

ao romântico, quando necessário, depende do que a ocasião pedir. 
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Figura 13: A mulher Le Mozi 

Fonte: Da autora 

 

 

Quando as clientes procuram o ateliê, elas querem encontrar alguém que 

consiga materializar os seus sonhos, algumas não tem certeza do que querem ou 

não conseguem transmitir isso a profissional, que consegue essas informações com 

uma entrevista preliminar cujo objetivo é captar as preferencias da cliente em 

relação aos seguintes aspectos: decotes, silhueta e tecidos da preferência, horário e 

estilo da festa, analises de estilo de vida e o biótipo da cliente. 

A figura 14 mostra o depoimento de uma das clientes do ateliê postado na 

rede social (instagram). Com o objetivo de mostrar como o trabalho efetivo feito com 

as clientes interfere no resultado e traz emoções pelas roupas criadas. 
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Figura 14: Depoimento da página do Instagram feito pela Noiva Aline 

Fonte: Da autora 

 

 

Hoje, Suiane Silveira é a responsável por toda a parte de criação e confecção 

das peças, desde o croqui, modelagem, costura, bordado e aplicações. Os valores 

variam de acordo com o modelo, em função da quantidade de material, grau de 

dificuldade de execução da peça e bordado.  

As clientes podem encontrar o ateliê pela internet, através das Redes Sociais 

Facebook e Instagram (figura 16): 
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Figura 15: Página do Facebook do Ateliê Le Mozi 

Fonte: Da autora 
 

 

 
Figura 16: Página do Instagram do Ateliê Le Mozi 

Fonte: Da autora 
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2.2 A CONFECÇÃO DO VESTIDO 

 

O vestido de noiva sob medida traz vantagens à consumidora que pode 

opinar sobre o modelo, aplicações, materiais, cor, silhueta. A noiva quer estar 

radiante no dia do seu casamento, e o vestido é peça fundamental para atingir esse 

fim. 

Com a correria do dia a dia fica cada vez mais difícil encontrar um tempo para 

visitas a ateliês, o que faz com que muitas noivas optem por comprar vestidos de 

pronta entrega em lojas, por serem mais baratos também. Pensando nisso, no Le 

Mozi a cliente já pode realizar essa primeira etapa virtualmente. Com a ajuda da 

internet, a ela mantém contato através de aplicativos de mensagens, podendo 

diminuir a ida ao ateliê, despreocupando-se com deslocamento, e ficando mais 

próxima da designer, que está sempre pronta para responder perguntas e dúvidas. 

Nesse processo, a noiva responderá perguntas a respeito do evento, tais 

como: horário, dia, tema do casamento, silhuetas, tecidos de sua preferência e 

quanto deseja investir no vestido. Com base nas respostas é elaborado três croquis. 

Ao escolher um, são enviadas as amostras virtuais de tecidos. Após o modelo ser 

escolhido, o valor do investimento é encaminhado à cliente. 

Ela poderá escolher marcar uma data para tirar as medidas, ou, então, será 

enviada por mensagem uma lista das medidas necessárias e um tutorial de como 

devem ser tiradas (essa é uma das formas mais escolhidas pelas noivas por 

apresentar comodidade de não precisar se deslocar, podendo escolher o melhor 

horário para fazer isso). 

Posteriormente, é marcada uma data para as provas, que serão em média de 

quatro a cinco, dependendo de ajustes e modificações feitas. Nesse momento pode 

ser mudado tecidos, aplicações, decotes, tudo para chegar ao máximo de perfeição 

até satisfazer a cliente. 

Se a noiva optar pelo processo presencial, as perguntas são feitas no 

momento da primeira entrevista, os croquis são executados na hora, e as 

modificações são realizadas junto com a noiva. Esse processo presencial é mais 

dinâmico e pode ter mais interferências da cliente, por isso algumas preferem mais, 

por gerar mais confiança também. 
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O ateliê trabalha com a seguinte forma de pagamento: uma entrada e o 

restante pode ser feito à vista, em parcelas no cartão de crédito, ou pagamentos 

mensais até a data de entrega do vestido (a maioria opta por essa modalidade). 

 

 

2.3 PROCESSO CRIATIVO 

 

O atendimento é feito com exclusividade, de forma personalizada, com hora 

marcada. A designer atende uma cliente por vez. 

A confecção do vestido é feita pelas mãos da criadora, desde a modelagem, 

corte, costura, bordados e aplicações. Isso torna possível que a profissional 

mantenha um olhar atento a cada processo. 

Hoje em dia é comum a cliente já chegar no ateliê com um modelo copiado da 

internet, o que limita muito o processo de criação da designer, e às vezes atrapalha 

por ser um modelo inadequado para a ocasião ou em função do biótipo da noiva. De 

forma delicada, deve-se procurar intervir na escolha da noiva, oferecendo novas 

ideias, que sejam do seu gosto e personalidade, porém que combinem com a sua 

realidade. 

Há situações de noivas que chegam com modelos cujo orçamento fica acima 

do valor do seu investimento. Nesse caso, a designer oferece um modelo similar, ou 

materiais mais baratos, que simulam os originais, alcançando, assim, valores mais 

acessíveis. 

Os materiais são importantes, e a forma como manipular e escolher qual usar 

é tarefa importante da designer. São os tecidos que dão estrutura à peça, deixando-

a mais rígida ou fluida, mais sofisticada ou simples. A riqueza visual reside na 

escolha do tecido certo. 

O corte pode ser simples, mas lançar mão de um tecido texturizado, uma 

aplicação ou um bordado já dá toda a diferença à peça. A modelagem também é 

fundamental para a perfeição, pois se houver um erro na produção ou corte, de certo 

isso refletirá no caimento e vestibilidade da mesma. 

As aplicações são importantes para trazer textura às peças. Podem ser feitas 

com pedrarias, como cristais, pérolas, contas, strass, etc. Temos também as rendas 

que são bastante utilizadas hoje em dia para aplicação, as flores de tecido, 
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plissados, fivelas e outros objetos. As aplicações são muito usadas e desejadas 

pelas noivas, no entanto, seu custo sobe substancialmente. 

Os cristais Swarovski são referências, por serem considerados materiais 

nobres, com brilho intenso, em vários formatos e tamanhos disponíveis no mercado. 

São sem dúvida uma ótima escolha na moda nupcial. 

 

 
Figura 17: Cristais Swarovski 

Fonte: produto.mercadolivre.com.br 

 

 

O Ateliê Le Mozi se preocupa em adaptar as vontades da noiva ao seu tipo de 

corpo para deixá-las lindas nesse dia especial. O vestido deve conter a identidade 

da cliente que o usa, fazendo com que ela se sinta bem física e mentalmente. 

As consumidoras de moda nupcial são muito exigentes. Por ser um vestuário 

utilizado uma única vez, é algo que muitas mulheres planejam durante anos, e 

sabem que será algo que lembrará por toda a vida. 

As noivas frequentadoras do ateliê preferem se casar no verão, seguida da 

primavera e outono/inverno. Os modelos de verão são mais variados, e o clima 

agrada a maioria dos noivos e convidados. 

As cores escolhidas para os vestidos são o clássico branco, depois o off 

White e o pérola. A silhueta é a linha A, depois a sereia, ajustado no corpete e anca, 

coluna e de peças separadas.  

Os decotes são em V e coração com ou sem alça. As alças e mangas variam 

por estação, mas por questão de conforto, muitas noivas optam por elas. 
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Os tecidos mais escolhidos é a renda, tule, chiffon e seda. 

As noivas procuram o ateliê com a antecedência de oito a seis meses, em 

média, o que é essencial, devido ao tempo de criação e concepção da peça. Já 

houve casos de peças feitas em um mês, mas não é o ideal. Em geral, a noiva fica 

muito ansiosa, naturalmente, e quanto mais a data se aproxima, mais o emocional 

fica abalado. Há ocasiões em que ela tende a engordar ou emagrecer e precisa-se 

de tempo para os devidos ajustes. Esta é uma peça de muita importância, e deve 

ser tratada como tal, com o tempo de preparação adequado. 

Hoje as noivas estão optando por modelos versáteis, e o que tem grande 

saída no ateliê são os vestidos de peças separadas em saias com corpetes e bodys, 

ou vestidos curtos com saias longas que atendem a ocasiões diferentes, como 

cerimônia e festa. Há também caudas postiças que dão mais liberdade para a noiva. 

O body em especial é versátil, pois pode ser usado com saia longa para a cerimônia, 

e saia curta para a festa. Posteriormente, ela pode usar o body em outro evento, 

trocando somente a saia, por uma de outra cor, por exemplo. O que é um diferencial, 

pois ao contrário do vestido tradicional, que a noiva só vai usar no dia da cerimônia, 

essas peças podem ser vestidas separadamente em outros eventos, criando mais 

utilidade ao vestido dos sonhos. 

 

3.4 REFERENCIAL DE MARCAS 

 

Os designers de referencia do ateliê ,não só de inspiração, mas também a 

forma como trabalham, é o brasileiro Samuel Cirnansck e a americana Vera Wang. 

Samuel Cirnansck nasceu em 1975, em São Paulo, mas foi criado no interior. 

Assim como Suiane Silveira, ele começou cedo. Aos 15 anos fazia camisetas 

customizadas, que vendia em feiras alternativas. Foi descoberto pela Casa de 

Criadores, no concurso de jovens estilistas em 1997. Que é um concurso que 

acontece duas vezes ao ano na cidade de São Paulo onde lançam novos nomes do 

mundo da moda. Hoje ele tem um ateliê no Jardins, em São Paulo, onde emprega 

de 30 a 40 pessoas e chega a entregar 30 vestidos de festa por mês, peças que 

demoram entre 2 a 5 meses para serem confeccionadas.  

Uma semelhança entre o ateliê Le Mozi e o Samuel Cirnansck é que ambos 

gostam de usar técnicas de moulage, que é uma modelagem tridimensional onde o 

tecido é moldado, alfinetado, riscado e cortado sob o manequim, para reproduzir o 
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modelo escolhido trabalho feito a mão artesanalmente. Renda, transparência e 

bordado. 

Samuel ficou conhecido como o estilista das celebridades, fazendo vestidos 

de noiva para atrizes famosas, como Juliana Paes. 

 

 

 
Figura 18: Prancha Samuel Cirnansck 

Fonte: Da autora 

 

 

A Vera Wang nasceu em 27 de junho de 1949, é uma designer americana 

com ascendência chinesa. Mora nos Estados Unidos e há 15 anos começou no 

segmento moda noiva, desenhando seu próprio vestido. Após 1 ano, com ajuda do 

seu pai, abriu sua boutique de luxo em Nova York. Após ser diretora de criação de 

acessórios do Ralph Lauren. 

Os drapeados, muito presentes nos vestidos da Vera Wang, são inspirações 

para a Suiane Silveira, quando deseja criar peças mais cleans e sofisticados. 

Em 2010 a coleção com laços amarrados na cintura, cores contrastantes com 

as do vestido, foi muito inovadora, e fez seu nome entrar definitivamente no 

segmento noiva, sendo hoje referência no mercado. 
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Figura 19: Prancha Vera Wang 

Fonte: Da autora 
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3 PROJETO DE COLEÇÃO 

 

Muitas clientes quando chegam ao ateliê, têm dificuldade de visualizar o 

vestido pronto, e se gostarão do modelo no corpo quando vestirem. Por isso, muitas 

noivas tendem a escolher modelos prontos em lojas, por terem a oportunidade de 

experimentá-los, escolhendo o que mais a agrada. Pensando nessas clientes o 

Ateliê Le Mozi lança a coleção “O Vestido da Noiva”. 

Serão confeccionadas peças semi prontas com as linhas mais convencionais, 

nos tamanhos padrões da tabela de medida 38 a 44. Com essa coleção a cliente 

poderá experimentar e escolher qual silhueta prefere, tendo algumas opções, para 

customizar seu vestido e ter acesso à pré-visualização do produto. 

Esse projeto disponibiliza um produto diferenciado, com a participação da 

cliente na fase de criação. Possui um custo mais baixo e confecção mais acelerada. 

Esse processo recebe no contexto da moda o nome de Mass Customização ou 

Customização em Massa: um produto pré-confeccionado que poderá ser 

customizado, recebendo a personalidade da cliente, como, por exemplo, acrescentar 

mangas, aplicações de renda, bordado, fazer diversas combinações entre saias, 

corpetes e bodys, o que torna a relação noiva-designer bem dinâmica e interativa.  

Essa ideia contrasta com a de vestidos de noiva em pronta entrega, porém 

nas lojas as opções são limitadas pelos catálogos, onde a cliente tem a opção de 

fazer ajustes, algumas aplicações e rebordados e escolher entre cores disponíveis 

pelo fabricante. 

 

 

3.1 EDITORIAL DE MODA “O VESTIDO DA NOIVA” 

 

O editorial foi criado pela designer Suiane Silveira do ateliê Le Mozi 

mostrando as possíveis combinações entre as peças confeccionadas. Simulando 

uma prova da cliente, como se ela estivesse visualizando as opções que ela pode 

montar.   

Foram produzidas uma saia, um body, um corpete, uma blusa e um vestido 

exclusivos que poderão ser combinados entre si, montando diversos looks. Serão 

apresentadas cinco possíveis produções, com estilo Clássico, Boho e fashionista, 

reproduzidas no ensaio fotográfico. 
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A saia longa, modelo godê franzida, confeccionada com tecido organza 

branca e forro de cetim. 

O Body de tule ilusão nude, com aplicações em renda sutache branca, 

bordado com pérolas e strass. Calcinha de malha. 

Corpete de organza branca tomara que cai, com drapeados e estruturado 

com barbatanas. 

Blusa regata confeccionada em tule ilusão nude, com bordado em linha pérola 

e vidrilhos dourados. 

Vestido com corte coluna, de organza branca e aplicação de renda branca. 

Os acessórios são um cinto de tule bordado com pérolas, miçangas e 

vidrilhos, uma anágua com babados de tule e uma alça franzida de organza branca. 

 

              

Figura 20 : Croqui Frente da blusa regata           Figura 21 : Croqui Costas da blusa regata 

                Fonte : Da autora                                            Fonte : Da autora  

 

                     

Figura 22 : Croqui frente do corpete                    Figura 23 : Croqui costas do corpete 

               Fonte : Da autora                                               Fonte : Da autora    
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Figura 24 : Croqui Frente do Corpete com alça          Figura 25 : Croqui costas do corpete 

              Fonte : Da autora                                       com alça   

                                                                                               Fonte : Da autora                          

 

                      

Figura 26 : Croqui Frente do body                              Figura 27 : Croqui costas do body 

               Fonte : Da autora                                                        Fonte : Da autora  

 

                           

Figura 28 : Croqui frente da saia                            Figura 29 : Croqui costas da saia 

            Fonte : Da autora                                                   Fonte : Da autora  
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            Figura 30 : Croqui da anágua                                 Figura 31 : Croqui frente e costas do vestido  

                      Fonte : Da autora                                                    Fonte : Da autora  

 

 

3.2 CROQUIS DOS LOOKS  

 

A primeira combinação para o editorial é o corpete com a saia longa branca. 

Como acessórios serão colocadas as alças, que são removíveis, o cinto e a anágua. 
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Figura 32: Croqui frente da primeira combinação de looks do editorial 

Fonte: Da autora 
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Figura 33: Croqui costas da primeira combinação de looks do editorial 

Fonte: Da autora 
 

A segunda combinação será da saia longa de organza, com a anágua, 

corpete sem a alça com sobreposição da regata de tule bordada ornada com o cinto 

de pérolas para marcar a cintura. 
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Figura 34: Croqui frente da segunda combinação de looks do editorial 

Fonte: Da autora 
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Figura 35: Croqui costas da segunda combinação de looks do editorial 
Fonte: Da autora 

 

 

A terceira combinação será o body de tule com aplicações de renda, com a 

saia longa de organza, com fenda e sem anágua. 
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Figura 36: Croqui frente da terceira combinação de looks do editorial 
Fonte: Da autora 
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Figura 37: Croqui costas da terceira combinação de looks do editorial 
Fonte: Da autora 

 

 

 

A quarta combinação é do vestido de organza branco com aplicação de renda 

sozinho, que será combinado na quinta produção com a saia de organza longa, 

fazendo uma sobreposição dando ideia de saia postiça, modificando a silhueta do 

vestido. 
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Figura 38 : Croqui frente da quarta combinação de looks do editorial 
Fonte: Da autora 
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Figura 39 : Croqui costas da quarta combinação de looks do editorial 

Fonte: Da autora 

 

 

3.3 CONCEITO 

 

O editorial foi pensado para reproduzir essa versatilidade que as peças 

proporcionam e o poder da cliente de ser coautora da produção do seu próprio 

vestido junto com a designer. Após a confecção das peças foi determinado o estilo 

do editorial. O centro da cidade brasileira de Juiz de Fora, Minas Gerais foi escolhido 

como cenário. Um ambiente urbano, para demonstrar essa nova versão do vestido 

da noiva, com peças separadas, versáteis e de fáceis combinações. A ideia da 

customização dessas peças torna-se possível ser noiva com mais facilidade e poder 

transitar entre estilos com uma única peça curinga. Pessoas de vários estilos e 
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biótipos, podem usar a mesma peça, porem customizada e combinada de formas 

diferentes de acordo com o gosto da cliente. Que é o que traz o significado da 

escolha do cenário urbano, onde todos habitam, mas cada um com um estilo 

diferente. 

A peça coringa é a saia longa de organza branca, que foi utilizada em quatro 

dos cinco looks, representando alguns estilos desde o mais clássico, com a anágua, 

em um estilo mais descontraído e sexy, com uma fenda, até um estilo mais 

fashionista com saia postiça. 

A beleza foi pensada com um conceito mais natural, tanto para o cabelo 

quanto para maquiagem, com tons sóbrios e um delineado nos olhos. 

 

 

 
Figura 40: Prancha de Beleza do editorial de moda 

Fonte: Da autora 
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3.4 PRODUTO FINAL 

 

 
Figura 41: Primeira produção do editorial I 

Foto: Gutierrez Tolentino 
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Figura 42: Primeira produção do editorial II 

Foto: Gutierrez Tolentino 
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Figura 43: Primeira produção do editorial III 

Foto: Gutierrez Tolentino 
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Figura 44: Segunda produção do editorial I 

Foto: Gutierrez Tolentino 
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Figura 45: Segunda produção do editorial II 

Foto: Gutierrez Tolentino 

 

  



47 

 
Figura 46: Terceira produção do editorial III 

Foto: Gutierrez Tolentino 
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Figura 47: Terceira produção do editorial IV 

Foto: Gutierrez Tolentino 
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Figura 48: Quarta produção do editorial I 

Foto: Gutierrez Tolentino 
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Figura 49: Quarta produção do editorial II 

Foto: Gutierrez Tolentino 
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Figura 50: Quarta produção do editorial III 

Foto: Gutierrez Tolentino 
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Figura 51: Quinta produção do editorial 
Foto: Gutierrez Tolentino 
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Figura 52: Quinta produção do editorial II 

Foto: Gutierrez Tolentino 
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3.5 FICHA TÉCNICA 

 

Conceito, direção e produção geral: Suiane Silveira 

Styling e Produção de Moda: Suiane Silveira 

Vestuário: Ateliê Le Mozi 

Assistente de produção: Suiane Silveira 

Fotografia: Gutierrez Tolentino 

Tratamento de imagem: Gutierrez Tolentino 

Modelo: Glaciely 

Make up: Fernanda Emanuelli Vieira Brarros 

Hair: Suiane Silveira 

Agradecimentos: À população de Juiz de Fora, que recebeu toda a equipe do 

editorial com muito carinho e respeito, em especial a todos do Mercado 

Municipal de Juiz de Fora, que foram extremamente acolhedores e ao Mister 

Shopping. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A produção do editorial de moda denominado O vestido da Noiva, foi 

pensada com base nas necessidades em que a designer Suiane Silveira do ateliê Le 

Mozi percebia em algumas clientes em potenciais buscavam, que era poder 

experimentar e ter uma pré-visualização do vestido antes dele ficar pronto, mas que 

possibilitava agregar suas próprias características e estilo à peça. 

Com isso foi criada a coleção Vestido da noiva, com características da 

customização em massa, onde peças são pré-confeccionados com algumas 

silhuetas de preferência as mais tradicionais, em que a cliente possa experimentar e 

fazer diversas combinações e acrescentar acessórios, bordados, aplicações, 

mangas e sobreposições. 

Foram criadas cinco peças exclusivas para este trabalho, pelas mãos da 

designer Suiane Silveira, com base nas referências do que suas clientes mais 

procuram em questão de silhueta, decote e cores. 

As peças criadas foram um corset estruturado, uma saia longa no modelo 

godê, um vestido com corte coluna, um body e uma regata de tule ilusão bordada. 

Para o editorial foram feitas cinco possíveis combinações entre essas peças que 

teria a probabilidade de uma cliente escolher. Para isso foram pensados estilos de 

clientes clássicas, boho e fashionistas. Foi escolhida a saia longa como peça coringa 

da produção que foi usada de formas diferentes em quatro das cinco combinações 

de looks. 

A experiência em trabalhar com peças intercambiáveis não é algo muito 

praticado no segmento noivas e moda festa, mas que agrada as clientes e ativa uma 

criação que vai além da existente em peças únicas, que são bem limitadas. 

O fotógrafo foi escolhido com base em seu estilo, e sua busca pela 

personalidade e exclusividade dos seus trabalhos. A modelo foi selecionada por se 

encaixar no perfil das clientes do ateliê Le Mozi, na questão da faixa etária e 

comportamento. 

Pelas fotos terem sido feitas em pleno centro urbano, foram pensados todos 

os imprevistos, como clima, local para troca de roupa da modelo e lanche. O 

banheiro do Mercado Municipal de Juiz de Fora, foi usado para a troca de roupa da 
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modelo. O fotógrafo e a designer fizeram uma prévia escolha dos locais, com 

antecedência, de onde seriam tiradas cada foto de cada produção. 

Para esse editorial foram gastas 11:30 horas (onze horas e trinta minutos), 

entre produzir cabelo e maquiagem da modelo e fotografar as produções. O sábado 

foi o dia escolhido, por ser mais calmo na região do centro. A modelo foi produzida 

entre 9 horas (nove) e 13:30 horas (treze e trinta), na residência da maquiadora. 

Sequentemente, após o término da produção a equipe seguiu para o centro de Juiz 

de Fora, que já tinha saído do horário de pico e estava mais calma e as fotos foram 

tiradas das 14 horas (quatorze) até as 20 (vinte) horas. Foram feitas as fotos, com 

dois intervalos entre a sessão, para lanches. A última troca de roupa foi feita no 

banheiro do Mister Shopping. 

A maior dificuldade da concepção do editorial, foram as trocas de roupa, que 

foram feitas em banheiros públicos que tinham uma certa movimentação e a 

exaustão de locomoção de um cenário a outro, mesmo sendo próximos, carregar 

equipamentos e as vestimentas, que são pesados, trouxeram algumas dificuldades. 

O Sol que é excelente para a iluminação do cenário externo, as vezes incomodava 

bastante, principalmente a modelo. Mas o trabalho e a união da equipe foram 

essenciais para que tudo transcorresse bem. 

A fase final foi a escolha das fotos, que foram feitas com o objetivo de um 

editorial de moda, em que a intenção é exibir o produto. Dessa forma as 

selecionadas foram aquelas que representavam bem a produção caimento, efeito e 

detalhes. 
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