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S O L U Ç Õ E S  D A  L E C T R A

Fundada em 1896 a Parsons - A Nova Escola para Design, 
é uma das principais escolas de arte e design do mundo. 
Reconhecida pela força da sua grade curricular, a escola se 
orgulha de ter um dos primeiros programas de moda do 
mundo, e ter formado alguns dos nomes mais prestigiados, 
incluindo Donna Karan, Marc Jacobs, Tom Ford, Narciso 
Rodriguez, e recentemente Proenza Schouler, Alexander 
Wang e Jason Wu. A escola de Moda da Parsons integra os 
fundamentos de design, arte e marketing ao compromisso 
cívico e ambiental.

Muitos alunos do programa de Design de Moda AAS (Associado 
em Ciências Aplicadas) da Parsons já possuem um diploma 
universitário em outra disciplina. Então, além de impulsionar  
o design, o grade curricular inclui um forte componente 
técnico. A utilização das soluções Lectra possibilita a cobertura 
completa do processo de desenvolvimento de produto, na 
grade curricular de moda da Parsons.
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"Eu sabia que para ter sucesso deveria aprender com 
os melhores", diz Carmina Mery Suarez, aluna em 

Design de Moda AAS na Parsons. Nascida em Saltillo, 
Coahuila, México, Carmina escolheu a Parsons porque era 
a escola dos seus sonhos desde que descobriu que queria 
estudar moda nupcial.  Além de seus estudos, fez estágio 
na Marchesa e neste outono será estagiária na Vera Wang.

Após se formar, o plano a longo prazo de Carmina é 
criar a sua própria marca de moda nupcial, mas planeja 
primeiramente trabalhar com designers experientes e 
conhecidos que partilham sua visão estética. 

®
 K

al
ed

o 
e 

M
od

ar
is

 s
ão

 m
ar

ca
s 

re
gi

st
ra

da
s 

da
 L

ec
tr

a.

Lectra na Moda
Contando com 40 anos de experiência em moda e vestuário, a missão da Lectra é fornecer um leque completo de soluções de design, desenvolvimento e 
produção para responder aos desafios do século XXI. Do primeiro flash criativo ao produto final, os nossos serviços profissionais estão direcionados para um 
processo integral. Apoiamos as operações do dia a dia dos nossos clientes em mais de 100 países para uma otimização do processo, 24 horas por dia. Da 
fast fashion, passando pela de luxo à moda pret-à-portêr, os 23.000 clientes da Lectra em mercados tão variados como 
casual, esportivo, denim e lingerie, representam todo modelo de desenvolvimento e sourcing imaginável. Além de 
fornecedores e fabricantes, eles são as marcas que você gosta e as lojas onde você compra. lectra.com

m O D E L A n D O  O  F U T U R O  D A  m O D A

Como um lar para os primeiros programas de moda do mundo, 
a Parsons está empenhada em se manter na vanguarda criativa 
e de tendências da indústria. "Conhecendo a Lectra, sei o que 
está acontecendo na indústria. Sei que estou falando a mesma 
língua que os meus colegas no desenvolvimento e construção de 
modelos. E isso em escala mundial", diz Luciana. 

Atualmente a Parsons está expandindo suas instalações em 
Nova York e planeja utilizar o software de moda digital da Lectra 
de maneira mais extensa na grade curricular, especialmente o 
Modaris por suas capacidades 3D. Para Julia, o futuro do design 
de moda está veiculado à tecnologia. "É muito bom saber como 
fazer as coisas manualmente" diz. "Mas na realidade, nós todos 
vamos em direção ao digital. Isso é o que os alunos precisam 
saber."

SUCESSO DO ALUnOPara a maioria dos alunos, um diploma no programa AAS 
da Parsons é a chave para uma mudança ou melhoria de 

carreira. Eles não estão necessariamente familiarizados com 
um software de design, então apreciam o Kaledo da Lectra, 
por sua facilidade de interface e ambiente digital acessível. 
"Independentemente da experiência, os alunos são capazes 
de progredir e realmente desenhar de imediato, sem se pre-
ocuparem com os aspectos técnicos. Isso faz sentido para 
eles", explica Luciana Scrutchen, Diretora do Programa de 
Design de Moda AAS.
O mais impressionante para ela é a velocidade com a qual os 
alunos podem trabalhar e expressar suas ideias com a Lectra. 
Os alunos são capazes de mudar e alterar seus trabalhos 
rapidamente, o que lhes permite explorar facilmente áreas 
que podem não ter sido pensadas de outra forma. "Especial-
mente aqueles que começam o semestre anunciando 'Sabe, 
eu realmente não me identifico com estampas.' No entanto, 
algumas semanas depois, você simplesmente não pode 
impedi-los de criar estampas", diz.

U m A  U n I Ã O  D A  A R T E  C O m  A  T é C n I C A

Além do design conceitual, os alunos do programa AAS da 
Parsons aprendem técnicas essenciais de moda - drapeado, 
modelagem, costura. "Quando os alunos se formarem, possuirão 
uma visão completa da indústria. Outros programas AAS podem 
se concentrar apenas no conceito ou construção — nós somos 
a combinação", explica Julia Poteat, que conduz as aulas de 
Metodologia da Moda do programa AAS. 

Este duplo foco prepara os alunos a serem criativos dentro das  
limitações da indústria da moda. "Eles são capazes de descobrir 
como desenvolver uma coleção e editá-la, entendendo todas as  
diferentes facetas de um produto, desde o conceito inicial até a  
coleção final", diz Luciana. "Sentir-se confortável com todos os  
aspectos de tecnologia de ponta prepara nossos alunos para o exi-
gente mercado de trabalho da indústria da moda", acrescenta Julia.

P RE PARO PARA  UmA InDúSTR IA  D IvERS IF ICA DA

Muitos alunos financiam seu próprio estudo e esperam que as 
habilidades aprendidas os tornem candidatos mais fortes em  
um mercado concorrido. A presença da Lectra na indústria da moda 
foi fundamental para a decisão de torná-la um Parceiro Tecnológico 
Parsons. "Nos meus doze anos de experiência na moda, todas 
as empresas onde trabalhei utilizavam uma solução Lectra. Os 
alunos devem estar familiarizados com a tecnologia da Lectra", 
explica Luciana. A presença mundial da Lectra foi outra importante 
consideração, dado a diversidade de alunos e a estrutura interna-
cional da Parsons. "Ao ensinar as soluções da Lectra, sabemos 
que estamos preparando nossos alunos, seja qual for o área que 
escolherem, para qualquer lugar do mundo", diz Luciana. 

As experiências dos alunos depois da formação são variadas. 
"Na Parsons, os alunos aprendem sobre o processo inteiro no 
contexto da indústria", explica Luciana. "Além de conhecer o 

software, serão capazes de expressar suas ideias, estejam eles 
trabalhando em uma grande empresa ou iniciando sua própria 
linha."


