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1ª REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE MODA DO CNPC 

 

Reunião realizada pela Secretaria de Articulação e Desenvolvimento Institucional (SADI) 

do Ministério da Cultura, sob a coordenação da Secretaria de Economia da Cultura (SEC) 

nos dias 22 e 23 de novembro de 2016 (terça-feira e quarta-feira), das 9h30 às 18h00, no 

edifício Parque da Cidade (sala de reuniões da SEC - 10º andar). 

 

PRESENTES: 

Isabel Tarrisse de Fontoura 

Representante do Poder Público Titular 

APEX 

Ricardo Zanatta Bortoli 

Representante do Poder Público Suplente 

MDIC 

Kathia Castilho Cunho  
Titular 

Shigeaki Ueki Alves da Paixão  
Titular 

Neide Kohler Schulte  
Titular 

Angélica da Silva Fagundes  
Titular 

Caroline Garcia de Sousa  
Titular 

Mariana Duarte Karasiak  
Titular 

Cyntia Tavarez Marques de Queiroz  
Titular 

Edney Santana dos Santos  
Titular 

Edinéia Pereira da Silva Betta  
Titular 

Cristiane Batista  
Suplente 

Isabella Caroline Cunha Rodrigues  
Suplente 

Andrey Amaral 
Servidor da SEC 

Juliana Coelho 

Servidora da SEC – coordenadora 

substituta 

 



 
 

 

 

 

 

PAUTA: 

1. Apresentação e Discussão dos Eixos Temáticos propostos pelo MinC para a IV 

Conferência Nacional de Cultura 

2. Apresentação da estrutura organizacional e programática da Secretaria de 

Economia da Cultura (SEC) 

 

ITEM 1 DA PAUTA 

22/11 – 9:30 às 18:00 

 

A) RESUMO 

A reunião foi conduzida pelo como Coordenador do Colegiado Setorial de Moda, Thalles 

Rodrigues de Siqueira, que exerce o cargo de Coordenador-Geral de Empreendedorismo 

e Sustentabilidade da Secretaria de Economia da Cultura (SEC). Após boas-vindas, houve 

uma rodada de apresentações na qual cada presente relatou sucintamente sobre suas 

experiências com a linguagem moda. Alguns, inclusive, salientaram suas experiências a 

partir da 1ª Conferência Nacional de Cultura. Kathia Castilho explanou ao grupo um 

panorama da reunião do Plenário do CNPC para atualizar o grupo. Depois disso, o 

Coordenador iniciou uma explanação sobre a 4ª Conferência Nacional de Cultura.  

A princípio, foram discutidos e revisados os textos dos 6 Eixos Temáticos propostos pelo 

MinC para a IV CNC, a saber: 1) Economia da cultura e novas tecnologias; 2) 

Infraestrutura cultural, integração e desenvolvimento; 3) Cultura e sustentabilidade; 4) 

Cidadania, diversidade e participação; 5) Política cultural, gestão e capacitação e 6) 

Preservação e salvaguarda do patrimônio cultural. Na parte da manhã, os dois primeiros 

eixos foram priorizados e, na parte da tarde, os outros quatro eixos, e após a revisão das 

redações dos temas, foram comparados quais estão contemplados em cada um deles.  

Após a revisão das redações destes temas, foram correlacionados os objetivos dos eixos 

temáticos da conferências com os objetivos dos eixos do Plano Setorial da Moda: 1) 

Memória; 2) Educação; 3) Produção, Promoção e Difusão; 4) Fomento; 5) 

Institucionalização. Esta análise foi feito a partir de uma comparação entre as questões 

propostas para a conferência e as ações propostas pelo colegiado, verificando quais estão 

contemplados em cada uma delas.  

 

B) SUGESTÕES 

O Coordenador Thalles indicou ao grupo a leitura do relatório do Programa Nacional de 

Economia da Cultura, que contém um estado da arte da evolução programática e uma 

proposta de marco conceitual da Economia da Cultura para a institucionalização desta 

agenda em planos, programas e projetos. Não obstante, também foi enfatizado ao grupo 



 
 

 

 

que é preciso que estes instrumentos de políticas públicas para a Economia da Cultura 

sejam abordadas não só pelos aspectos econômicos como também pelo aspecto simbólico 

e cidadão, conceitos estes que devem ser apropriados pelo setor moda como vetor cultural.  

A professora Ednéia Betta recomendou a criação de sub-eixos para melhor entendimento 

dos eixos, pois nos 6 Eixos a redação está genérica. O coordenador sugeriu que estes sub-

eixos fossem os mesmos dos eixos do plano setorial para que se correlacionasse esses 

assuntos com as pautas já aprovadas. 

Sobre o Eixo 2 - Infraestrutura cultural, integração e desenvolvimento, sugeriu-se que as 

Praças dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) abarquem ações de moda para 

potencializar projetos dessa linguagem e difundir suas práticas sociais, pois a moda gera 

empoderamento, renda e autonomia, como já foi realizado pelo São Paulo Fashion Week. 

Foi proposto a realização de editais para a ocupação destes e outros equipamentos 

públicos para ações de capacitação e difusão da moda.  

Sobre o Eixo 5 – Gestão e Capacitação, registrou-se que há um retrocesso no 

reconhecimento da profissão como designer de moda e na ausência de diretrizes 

curriculares próprias para a formação desta atividade profissional, principalmente em 

relação a matérias sobre gestão de negócios e logísticas de produção, e acabam utilizando 

matérias dos cursos de design. Alguns cursos de especialização e de extensão se propõem 

a abordar estes conteúdos mas de formas muito diferentes.  

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

O conselheiro Shigeaki Ueki Alves da Paixão esclareceu pontos sobre o mercado 

itinerante dos profissionais da moda e pediu esforços dos membros do poder público para 

otimizar recursos para o setor, destacando como a indústria têxtil aquece o mercado, 

gerando emprego e renda para a população local. Segundo ele ainda, infelizmente em sua 

região alguns profissionais recebem formação do Governo Federal via PRONATEC e são 

contratados para trabalhos no exterior, o que desestimula a economia local, por exemplo, 

com a perda de impostos pelos governos municipais e estaduais. Assim, o colegiado e os 

órgãos governamentais precisam valorizar o mercado da moda interno para aquecermos 

o setor sem perder os profissionais para outros países. Shigeaki Ueki solicitou maior 

compromisso do MinC, da APEX para fixação de profissionais no Brasil. 

Kathia Castilho respondeu à pergunta do coordenador sobre gargalos para a formação de 

profissionais de moda e descreveu que há dificuldade na formação em gerenciamento e 

mercado aos profissionais da Moda. Ela solicitou apoio da Coordenação-Geral de 

Formação Técnica, Gestão e Produção (CGFGP) da SEC, pois o setor da moda carece de 

cursos de gestão. Dados estatísticos de 2014 demonstraram que o setor tem 106 cursos 

tecnológicos de moda, 65 bacharelados, 3 sequenciais e 1 licenciatura. Os números são 

expressivos, entretanto todos os cursos, sem exceção, focam seus currículos na criação, 

modelagem, desenho e costura, ou seja, na parte produtiva, enquanto que a parte gerencial 

e comercial fica prejudicada para os estudantes de moda. Os cursos tecnológicos 



 
 

 

 

trabalham a parte mais produtiva do segmento, durando cerca de 2,5 anos para conclusão. 

Já os bacharelados trabalham mais a parte da criação na moda, durando cerca de 4 anos 

para conclusão com carga horária expressiva.  

Cyntia Tavares, professora titular da Universidade Federal do Ceará registrou que o MEC 

uniformizou os conteúdos dos cursos de moda, passando a seguir uma linha curricular 

rígida, sendo os formados reconhecidos com o título de designers de moda, mas segundo 

ela os cursos vão além do conceito de design. Os cursos atuais são voltados para produção, 

design, arte mas ainda faltam disciplinas que pensem a moda como um negócio, isto é, 

abordar questões de economia na área de moda. Conforme frisou Kathia, é importante, 

mesmo nos cursos de gestão, que haja uma transversalidade de conteúdos, contemplando 

conceitos de moda e cultura, valorizando também a formação com abordagens 

antropológica em cursos com formação mais mercadológica. É primordial que os 

conteúdos sejam não sejam universalizados, ou seja, que atendam às demandas locais.  

Segundo Kathia Castilho, Ednéia Betta, Cyntia Tavares Queiroz, Mariana Karasiak, 

Neide Schulte e Cristiane Batista, esta habilitação em design de moda é um retrocesso, 

pois a rigidez curricular do MEC imposto aos cursos de moda não incentiva o lado criativo 

do profissional. O MEC não percebe as carências do setor e torna o currículo rígido, 

desmotivando diversos profissionais. Como alternativa, o setor acadêmico desenvolve 

cursos de pós-graduação para suprir demandas não contempladas nos cursos de 

graduação. Neste, sentido o Coordenador sugeriu que sejam mapeados os trâmites para a 

proposição de revisão do conteúdo curricular para a profissão junto ao MEC e ao CNE. 

 

ITEM 2 DA PAUTA 

23/11 – 9:30 às 18:00 

 

A) RESUMO 

No segundo dia de reunião o Coordenador Thalles Siqueira apresentou a nova estrutura 

organizacional e programática da SEC, tendo participado também pela manhã os 

coordenadores-gerais da SEC Geraldo Horta, responsável pelos estudos e pesquisas 

econômicas, e Giselle Dupin da SEC, responsável pela formação e capacitação de 

empreendedores, além de uma apresentação do Secretário de Economia da Cultura, 

Cláudio Vasconcelos. 

O trabalho de correlação dos objetivos do plano setorial com os temas da próxima 

conferência também ajudou a organizar estas pautas já aprovadas pela colegiado com as 

linhas de discussão e de ação do MinC, especialmente as da SEC, organizadas em quatros 

áreas sistêmicas: 1) Capacitação de empreendedores e Incubação de empreendimentos; 

2) Modelos de Financiamento e Investimento; 3) Promoção e Difusão de Produtos e 

Serviços; e 4) Estudos e Pesquisas do Atlas da Economia da Cultura. A partir desta 

apresentação realizou-se um debate sobre as ações viáveis para o setor da moda nesta 

gestão. 



 
 

 

 

O Secretário de Economia da Cultura, Cláudio Lins de Vasconcelos, participou por um 

momento da reunião e explicou que o país necessita de ações de posicionamento de marca 

com estratégias de levantamento e mapeamento de mercados internos e externos e 

engajamento de público nos mercados brasileiro e internacional.. Para isso, o 

Departamento de Estratégia Produtiva desenvolverá ações de branding em nossos 

serviços e produtos culturais junto com a Apex. 

 

B) SUGESTÕES 

O conselheiro Shigeaki Ueki Alves da Paixão salientou que o colegiado e o Ministério da 

Cultura devem ter atenções especiais com a região amazônica, pois lá a moda tem muito 

de formação em base comunitária e isso é negligenciado, devendo a região estar no cerne 

de nossas discussões sobre economia da cultura.  

O servidor Ricardo Zanatta Bortoli, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços, citou o Programa Brasil Mais Produtivo que oferece aos empreendimentos 

consultoria em logística e administração, como por exemplo em melhoria em processos 

internos para evitar desperdícios, com reaproveitamento de material e manufatura enxuta, 

além de capacitação em cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC) e que podem ser replicados no setor da moda, caso o programa 

tenha continuidade.   

A representante da APEX, Isabel Tarrisse de Fontoura, citou pesquisas da agência e 

registrou que o mercado externo tem maior influência e ascendência sobre a moda 

brasileira no mercado interno, constatação infelizmente concordada por todos os 

profissionais presentes na reunião.  

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

O colegiado pretende trabalhar a valorização simbólica da identidade local na moda, 

inclusive em cursos superiores (sejam tecnológicos, bacharelados ou licenciaturas) 

chancelados pelo Ministério da Educação e em projetos de organizações não-

governamentais. O Colegiado solicitará apoio da Coordenação-Geral de Formação 

Técnica, Gestão e Produção (CGFGP) no sentido de desenvolver cursos de gestão para o 

setor, o que contou com o apoio Coordenadora-Geral Giselle Dupin. Os cursos de gestão 

devem ser desenhados para e com o público da moda, pois não é interessante para o 

segmento que sejam cursos genéricos de gestão. 

Em relação à moda no meio acadêmico, a professora Edinéia Betta relatou sobre a 

“curricularização” da prática de extensão universitária e que o colegiado deve trabalhar 

com mais proximidade de comunidades, referenciada pela Meta 12.7 do Plano Nacional 

de Educação, ou seja, “assegurar, no mínimo, dez por cento do total de créditos 

curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, 

orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social”. O 



 
 

 

 

colegiado defende que esse percentual deve ser utilizado com trabalhos em comunidades 

tradicionais que são fonte de capital simbólico para o mercado. 

Caroline Garcia de Souza defendeu a moda contemporânea como elemento ligado ao 

manual, ao tradicional para traduzir o seu valor intrínseco como legado de valor nacional. 

Para isso a conselheira Caroline defendeu que é preciso estruturar centros de referência 

para a preservação do patrimônio cultural, nos quais os saberes e os fazeres tradicionais 

sejam reproduzidos em cursos sobre a cultura popular e seus mestres. 

Isabel Tarrisse de Fontoura, representante a APEX-Brasil, também concordou com as 

dificuldades do setor já apontadas em pesquisas da agência sobre o foco dos cursos na 

parte da criação e não no negócio. Segundo ela, é preciso gerar desenvolvimento no 

potencial mercadológico da moda, integrada ao design e ao artesanato e a APEX-Brasil 

está à disposição para promover a exportação de produtos e a geração de negócios 

internacionais em escala para estes setores. 

O conselheiro Edney Santana dos Santos registrou que os cursos oferecidos pelo 

Ministério da Cultura em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e com o 

SENAC – em programas de capacitação das secretarias de Fomento e Incentivo à Cultura 

(SEFIC) e da então Economia Criativa (SEC) com a participação da Diretoria de Direitos 

Intelectuais (DDI) – foram primordiais para a formação em gestão de atores da cultura no 

Estado do Mato Grosso, e solicitou que os cursos estejam disponíveis para o cidadão e 

aos interessados em gerenciamento de negócios em cultura. 

O Coordenador Thalles Siqueira registrou ainda que a SEC desenvolverá ações de 

promoção de produtos e serviços culturais e criativos no exterior por meio de ações de 

posicionamento de marca (branding) do país em outros mercados. Durante as discussões, 

cogitou-se desenvolver um selo como o da Associação Brasileira do Varejo Têxtil 

(ABVTEX), uma espécie de selo de origem com certificação em responsabilidade social 

(http://www.abvtex.org.br/arquivos/normas_utilizacao_selo.pdf).  

 

 

 

Brasília, 02 de dezembro de 2016. 

 

COORDENAÇÃO DO COLEGIADO SETORIAL  

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL - CNPC 

SECRETARIA/UNIDADE VINCULADA 

MINISTÉRIO DA CULTURA 
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