
JEANSWEAR CONTEMPORÂNEO – SEU ESPELHO E REFLEXO NO 

MERCADO DE MODA EM GOIÁS 

 

Tendo as contemporâneas calças jeans se distanciado das originais calças 

criadas para um trabalho rude que tinham tecidos planejados para outros fins, 

desconfortáveis e pesadas, deparamo-nos com uma indústria forte presente 

em nossa sociedade. Calças agora criadas com tecnologias de ponta, tendo a 

indústria química como forte aliada, pensadas para suportar agora as 

necessidades da vida urbana, a praticidade e ao mesmo tempo a 

individualidade, a acessibilidade e a responsabilidade ecológica, pensamos na 

necessidade de estudarmos esses novos processos e profissões responsáveis 

por essa indústria.  

O objetivo desse trabalho é levantar as origens e estudar como funciona a 

indústria e o mercado local de jeanswear. Também, quais são os processos 

que envolvem a produção de uma calça jeans em Goiânia – desde a escolha 

do tecido Denim e seus fornecedores até a aplicação dos aviamentos finais. A 

importância dessa pesquisa se dá pelo fato de que todo esse processo que 

ocorre intensamente, diariamente, movimenta bilhões de Reais por ano e ainda 

não foi documentado. É uma coletânea das experiências adquiridas por mim ao 

longo de uma década no chão da indústria de jeanswear. Para tanto, 

contaremos com um estudo estrutural de cinco indústrias goianas de jeans, 

escolhidas a partir do critério tempo de indústria e mercado, devendo ter cada 

uma delas mais de dez anos de existência. 

Detalharemos ricamente como funcionam os processos industriais de: 

Pesquisa de tendências e Design, modelagem, corte, costura, bordado, 

lavanderia e acabamento, sabendo que cada um desses processos podem ser 

oferecidos ou não por uma indústria especializada à parte, portanto, geradora 

de empregos, diretamente ligados à profissão designer de moda. 

Todos os processos serão fotografados e documentados passo-a-passo para 

que tal pesquisa se aproxime da prática, levando a indústria até o leitor. 

 




