
O AMFI EXPANDE OS 
HORIZONTES DA CRIATIVIDADE 

COM A TECNOLOGIA 3D DA 
LECTRA DEDICADA À MODA

Criado em 1992, o Amsterdam Fashion Institute é o resultado de 
uma fusão entre o estúdio Mr. Koetsier e a Charles Montaigne 
Fashion Academy, dois institutos de moda localizados em 
Amesterdão que existem desde o início da década de 1950. 
O AMFI usufrui da experiência adquirida ao longo de mais 
de meio século, e continua a expandir o programa curricular 
em resposta às alterações na indústria da moda. A sua oferta 
actual inclui um conjunto de três cursos que abrangem toda a 
cadeia de moda: Moda e Design, Moda e Desenvolvimento de 
Marcas, e Moda e Gestão. A universidade encoraja a criação 
avançada e inovadora, e proporciona formação aos alunos 
para que alinhem a criatividade com as qualificações técnicas 
e estratégicas. 

O AMFI prepara os alunos para serem líderes no mundo da moda, 
e tem como preocupação fundamental manter os programas 
curriculares em sintonia com a indústria da moda. Sandra Kuijpers 
e Ineke Siersema, assistentes no AMFI, reconhecem o papel que 
a tecnologia informática desempenha desde a fase de criação até 
à produção, e têm conseguido organizar um excelente programa 
escolar em torno da elaboração de protótipos virtuais 3D. O 
compromisso da Lectra para com a educação no âmbito da moda 
e com a tecnologia inovadora fez do instituto o parceiro ideal. 
O AMFI aderiu ao programa Educação da Lectra em 2007. Após 
vários anos de uma colaboração produtiva, a escola passou a ser 
um parceiro Privilege da Lectra. “É importante para o AMFI que os 
nossos alunos adquiram não apenas as qualificações necessárias 
para o mundo do trabalho de hoje em dia, mas também que se 
formem para estarem preparados para as rápidas mudanças 
que esta indústria apresenta”, afirma Souraya Bouwmans-Sarraf, 
directora do AMFI. “A Lectra compreende que é importante investir 
no ensino e nos líderes profissionais do futuro.”

SCHOOL SPOTLIGHT

LOCALIZAÇÃO
Amesterdão, Países Baixos  

ESPECIALIDADE
Dedicado à moda, o AMFI 
apresenta um vasto programa 
curricular que expõe os alunos 
às especificidades da indústria 
da moda através de projectos 
tais como iNDiViDUALS,  
a marca de moda da escola.

DESTAQUE
Uma das primeiras escolas 
a integrar a tecnologia 3D 
num programa curricular de 
moda completo que combina 
a inovação criativa com 
conhecimentos técnicos 
altamente aperfeiçoados

SOLUÇÕES LECTRA
Kaledo®: permite aos 
estilistas desenhar e gerir 
colecções, bem como criar 
têxteis estampados,  
tintos em fio e malha

Modaris®: o software 
referência da indústria para 
modelação 2D, graduação e 
elaboração de protótipos 3D

Diamino®: o software mais 
poderoso para executar 
colocações eficientes nas 
fases de estimativa de custos, 
elaboração de protótipos, 
compras de material e 
produção

Nina Wormer



O ÊXITO DOS ALUNOS

Pelo segundo ano consecutivo, a Lectra 
e o AMFI organizaram em conjunto um 
concurso de criação de moda. Os alunos 
têm de utilizar a solução de elaboração 
de protótipos virtuais 2D/3D da Lectra 
– Modaris – para desenvolverem uma 
minicolecção. O vencedor do concurso 
de 2011 foi uma aluna do terceiro ano 
de Design, Yvonne Kwok. Ganhou uma 
licença do software Modaris.

O Ensino um passo à frente do sector  

O AMFI tem um longo historial no campo da 
modelação digital, e escolheu a Lectra depois 
de procurar uma ferramenta de elaboração 
de protótipos 3D. Em 2007 começaram a 
leccionar com base na solução da Lectra para 
modelação, o Modaris, e progressivamente 
introduziram o módulo 3D que é agora central 
ao programa curricular. 

Quando os alunos começam a trabalhar 
com o Modaris, as vantagens da elaboração 
de protótipos e da modelação digital são 
imediatamente evidentes. “Para os alunos, 
a elaboração de protótipos virtuais 3D 
constitui uma excelente forma de obter 
conhecimentos essenciais relativos à 
construção dos modelos, e à forma como o 
drapeamento do tecido afecta a maneira da 
peça de vestuário cair e se ajustar. Fornece 
uma forma rápida de alterar desenhos,  e 
colocar e visualizar estampados”, explica 
Ineke Siersema, assistente de Elaboração 
de Protótipos Virtuais 3D, Visualização, e 
Corte de Moldes. 

A interacção entre moldes planos e 
protótipos 3D proporcionada pelo Modaris 
tem sido especialmente esclarecedora para 
os alunos. A possibilidade de modificar um 
molde plano e ver o resultado directamente 
num manequim virtual 3D converte os seus 
conceitos na realidade de uma criação. O 
resultado é a cada vez maior compreensão 
da criação, do corte e do ajuste dos modelos. 

Depois de compreenderem o impacto 
destes programas no design e na qualidade 
de corte, os alunos ficam muito receptivos 
a trabalharem mais rapidamente e testarem 
as criações de forma mais livre. “Convida os 
alunos a testarem possibilidades e torna o 
processo menos abstracto”, explica Sandra 
Kuijpers, assistente de Elaboração de 
Protótipos Virtuais 3D e Corte de Moldes.

Os assistentes também repararam que o 
trabalho com o Modaris tem aumentado 
a mestria dos alunos noutros aspectos 
do desenvolvimento de artigos de moda. 
“Demo-nos conta de que a interacção, a 
compreensão e a coerência entre os outros 
cursos melhoraram ao trabalharem com o 
módulo 3D do Modaris. E isso impele-nos 
a evoluir”, afirma Leslie Holden, director do 
departamento de moda e design.

Segundo Nina Wormer, uma aluna do quar-
to ano de Moda e Design, a capacidade 
de experimentar mais em menos tempo 
é crucial para aperfeiçoar uma colecção. 
“Demorava dias a desenhar o estampado à 
mão nos protótipos, mas a possibilidade de 
visualizar vários aspectos do desenho no 

Modaris permitiu-me encontrar o que queria 
em três horas”, explica. 

A aluna do quarto ano Tess van Zalinge 
percebeu que o Modaris a ajudou a alargar 
os horizontes aquando da criação de uma 
colecção de roupa interior de senhora. “Foi 
muito útil poder criar, alterar e testar formas, 
cores, estampados e tecidos em todas as 
peças dos modelos. Assim, tenho acesso às 
proporções correctas e a peças de vestuário 
equilibradas”, explica. 

Outro projecto ilustrava as vantagens de 
trabalhar com soluções digitais visualmente 
fortes num processo típico de desenvolvi-
mento. Os alunos encomendaram os de-
senhos técnicos em moldes externamente. 
Ficaram desiludidos com o número de  
erros nas peças de vestuário virtuais corre-
spondentes. Mas era o momento ideal para 
mostrar as capacidades do módulo 3D do 
Modaris. “Foi um excelente momento de 
aprendizagem. Apresentaram comentários 
aos erros cometidos pela fábrica e verifi-
caram o que correu mal na comunicação. 
O ajuste e o design da amostra real satisfez 
as expectativas”, explica Kuijpers.

Fortes ligações com o sector 

O AMFI assume-se na vanguarda do ensino 
de moda, mantendo um equilíbrio entre a 
criatividade e as qualificações técnicas. A 
esperança é que estes alunos melhorem o 
processo de desenvolvimento e contribuam 
para a evolução dos métodos de trabalho na 
indústria. 

“Estamos em contacto com empresas que 
pretendem recrutar estagiários que possam 
trabalhar com o Modaris da Lectra”, afirma 
Bouwmans-Sarraf. 

As experiências dos alunos confirmam esta 
decisão. “A maior vantagem é a de que cada 
vez mais empresas estão a utilizar equipa-
mento Lectra, por isso os alunos sabem  
que estarão bem preparados depois de  
concluírem o curso”, afirma van Zalinge. Ela 
já sentiu as vantagens de saber trabalhar 
com o Modaris no estágio actual.

A ligação da Lectra estende-se para além 
da sala de aula. Os alunos de Design do 
terceiro ano são encorajados a participar no 
concurso Lectra Award. A melhor colecção 
virtual ganha uma licença do Modaris.  
“Assim, os alunos são desafiados a criar um 
produto do qual se podem orgulhar”, afirma 
Siersema. Holden está entusiasmado com 
o futuro da parceria da Lectra com o AMFI.  
“A Lectra agora faz parte da nossa equipa. 
Juntos, criamos possibilidades infinitas.”

Sobre a Lectra  
A Lectra é líder mundial em soluções de tecnologia integradas, que permitem a automatização, a optimização e a rapidez 
no design do produto, nos processos de desenvolvimento e no fabrico para as indústrias de materiais flexíveis. A Lectra tem 
desenvolvido o software especializado e os sistemas de corte mais avançados, e fornece os serviços associados a uma 
grande variedade de mercados, incluindo o da moda (confecção, acessórios e calçado), o sector automóvel (airbags, bancos 
e interiores de automóveis), o mobiliário e uma ampla variedade de outras indústrias, tais como a aeronáutica e a náutica, 
a energia eólica e o equipamento de protecção pessoal. A Lectra está ao serviço de 23 000 clientes em mais de 100 países, 
com 1350 funcionários. A Lectra está cotada na bolsa NYSE Euronext. Para mais informações, visite www.lectra.com lectra.com
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. Vencedores do concurso Yvonne Kwok, Nina 

Wormer e Tess van Zalinge, com Thierry 
Moncoutié, gestor de produto CAD 2D/3D  
na Lectra 

Assistentes Sandra Kuijpers e Ineke Siersema

Yvonne Kwok


