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RESUMO 
 
O presente projeto visa desenvolver uma coleção de caçados para o público feminino que 
supra suas necessidades e expectativas de mercado. Tem como foco principal abordar e 
trabalhar um novo nicho de mercado e um público que vem crescendo de forma constante nos 
últimos anos. Para isto a temática escolhida para o desenvolvimento da coleção é a “Casa de 
Bonecas”, criação dos grandes estilistas holandeses Viktor Horsting e Rolf Snoeren em 
comemoração aos quinze anos de carreira. Discorrerá sobre, mostrando pesquisas e tudo que 
se refere ao desenvolvimento da coleção e detalhamento do projeto para alcançar os 
resultados que atendam as necessidades detectadas. E é pensando nas mulheres que formam 
uma nova tribo no mundo da moda, as chamadas “vítimas da moda”, que exigem inovação, 
ousadia e versatilidade, e englobam o novo mercado de luxo como ninguém, que é proposto 
este projeto.  
 
 Palavras-chave: calçados- mulheres- luxo.  
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ABSTRACT 
 
This Project aims to develop a collection of hunted to the public that women above their 
needs and expectations of the market. Its main focus and work address a new market niche 
and a public that has grown steadily in recent years. For this to the theme chosen for the 
development of the collection is "House of Dolls", the development of Dutch fashion designers 
Viktor Horsting and Rolf SNOEREN to commemorate the fifteen year career. Discusses, 
showing polls and everything that refers to the collection and detailing of the project to 
achieve the results that meet the needs identified. And it is thinking about the women who 
formed a new tribe in the fashion world, so-called "victims of fashion", which require 
innovation, daring and versatility, and include the new market of luxury as anyone, it is 
proposed this Project. 
 
Key words: shoe-women-luxury. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

A intensão primordial do calçado é evocar na mulher sua feminilidade, prazer e 

sensualidade, além do conforto e funcionalidade, o que a incentiva buscar de forma constante 

peças atuais, com diferencial através de tecidos e estampas, materiais e aviamentos, modelos e 

saltos, tornando assim, esta prática numa atividade extremamente prazerosa. 

As “vitimas da moda”, mulheres extremamente consumistas e seguidoras da moda à 

risca exemplificam muito bem esta prática. Prática esta que do ponto de vista do valor de uso 

é perfeitamente supérfluo, conforme CASTILHO e VILLAÇA (2006, p.12), suas motivações 

podem ser de naturezas distintas: o “luxo exteriorizado” que visa à distinção social e à 

ostentação e o “luxo interiorizado” que compõe o prazer do gosto, motivações que movem a 

indústria calçadista quando se diz respeito a novas coleções.  

SANT’ANNA (2001, p. 71), diz que o corpo constitui nosso espaço cotidiano: “é nele 

e por ele que sentimos, desejamos, agimos e criamos”. É por esta necessidade de suprir os 

desejos do corpo e da mente, que através de investigações preliminares constatou-se que 

apesar de muitas coleções de calçado ter seus produtos direcionados a este nicho de mercado 

de luxo, ainda há um bom espaço a ser explorado e um crescimento quantitativo do público. 

Para suprir este desejo de consumo este projeto propõe uma coleção de calçados para 

inverno 2009, tendo como inspiração as bonecas de porcelana da obra Casa de Bonecas dos 

estilistas holandeses Viktor e Rolf, com atenção e expectativa total voltada para o novo 

mercado de luxo. 

Este é o foco da investigação aqui realizada, que através de pesquisas quantitativas e 

qualitativas, com vistas a obter resultados que culminarão na descoberta dos desejos do 

público alvo, e inovando o que há no mercado, que se deu início a esta proposta. 

 
 
1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver uma coleção de calçados femininos, buscando atingir o segmento do 

mercado de luxo nacional. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Investigar e analisar os desejos do público alvo de forma a obter informações que auxiliem 

no desenvolvimento de novos produtos; 

- Compreender o novo luxo como um mercado em constante crescimento e seu espaço a ser 

explorado; 

- Conhecer os produtos existentes no mercado de luxo para poder obter exclusividade; 

- Desenvolver uma coleção de calçados femininos que atenda as necessidades do público 

alvo, despertando através de um tema contemporâneo e delicado a atenção para um produto 

que resgate valor emocional.  

 

1.2 Justificativa  

  

O público consumidor de produtos de moda torna-se cada vez mais exigente na 

aquisição de objetos associados à exclusividade. Não basta o produto traduzir valor em si, é 

necessário que ele transmita um diferencial e maior valor agregado. Não se adquire mais um 

calçado apenas por valor, e sim pelo que ele representa no mundo da moda, comportamento e 

beleza. 

O mercado de luxo é o que movimenta os consumidores na busca por estes produtos 

exclusivos. Quem busca o mercado de luxo, procura novidade e geralmente pode pagar por 

ela, parcela que vem crescendo muito e já engloba uma parte quantitativa da população 

mundial. Segundo Passos (2005), consumir é um vício psicológico que consolida uma 

escalada, novas necessidades são criadas para que se compre mais. Instala-se assim um 

círculo virtuoso de consumo: quanto mais se compra, mais inovação se passa a desejar.  

 No passado, este setor se dedicava a criar itens artesanais para poucos onde se gastava 

muito, e que hoje se tornou um imenso mercado globalizado, que movimenta US$ 157 bilhões 

por ano e valoriza muito o marketing e as margens de lucro do produto (HSM, 2008). 

 Com a alta procura, o luxo se transformou em um mercado que produz para um grupo 

maior de consumidores, visto que o luxo não é mais caracterizado com ostentação e glamour, 

mas como um desejo de satisfação pessoal e emocional. Com isso, abrangendo um nmero 

maior de adeptos, o mercado de luxo vem ampliando suas margens de consumo, deixando um 

pouco de lado a questão do “luxo” como exclusivo e excludente, padronizando um pouco seus 

produtos na busca por suprir as necessidades de quantidade do mercado.  

Na busca por exclusividade surge no mercado de luxo um novo termo, que passa a 

tratar a exclusividade como “Massclusivity”, ou masclusividade, comportamento 
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naturalmente usado em alguns segmentos como automóveis, moda e artigos de luxo, que 

começa a ganhar força em produtos tipicamente de massa.  

Segundo Passos (2005): 

A masclusividade trata de um novo momento nas relações de consumo: o 
surgimento de um consumidor mais ciente do seu poder de compra. Um consumidor 
que não comprará mais um produto em si mesmo, mas o estilo que vier a ele 
agregado. 

 

 Trata-se de produtos mais personalizados, que supram necessidades individuais, e que 

investem na exclusividade para massa. 

Para o desenvolvimento da coleção, que procura desenvolver produtos para o 

segmento do mercado de luxo, o tema “Casa de Bonecas” dos estilistas holandese Viktor e 

Rolf (2008), procura concretizar o projeto dentro dos anseios acima citados, de forma a 

despertar os desejos de consumo do público alvo e apelo emocional para o seu significado. A 

obra trata de uma casa com aproximadamente seis metros de altura, com bonecas de porcelana 

reproduzidas de acordo com os desfiles e vestidas com grandes criações dos quinze anos de 

carreira dos estilistas. Tem como idéia principal proporcionar ao consumidor uma 

identificação com as peças, por ser um tema contemporâneo e de exclusividade dos estilistas.  

Intensiona-se despertar o desejo deste consumidor traduzindo irreverência em objetos 

de adorno somados à criatividade encontrada no vestuário das bonecas que completarão o 

conceito de produto exclusivo, mas produzido em escala limitada, ou seja, seguindo o 

conceito de edição limitada. 

 
 
1.3 Problemática 

 

O projeto em questão tem como problemática central ingressar no mercado de 

calçados buscando atingir o segmento de luxo. Segmento este que trata de um público atento a 

novidades e seguidor de marcas mundiais assíduas, cuja variedade de peças direcionadas é 

ampla. Além disso, procurar desenvolver uma coleção de calçados que possa atender o 

segmento de luxo apresentando exclusividade e concorrer com marcas de luxo nacionais 

renomadas que já atendem a massa, também fazem parte da problemática de projeto.  
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Metodologia de pesquisa 

 

A metodologia de pesquisa é muito importante para a elaboração de um projeto. É 

através dela que se identifica o começo, o meio e o fim do mesmo, colocando em ordem, 

conduzindo e facilitando o entendimento do leitor e pesquisador.  

Método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se deve 

empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa, segundo 

GIL (1999).  

Neste projeto o método proposto é o dedutivo, que tem como objetivo segundo 

TAFNER (1999), explicar o conteúdo das premissas, através de uma cadeia de raciocínio que 

em ordem descendente, de análise geral para a particular, chega a uma conclusão. 

 

2.1.1 Pesquisa e suas classificações 

 

 Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar soluções para um 

problema, que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos (GIL, 1999). 

 No presente projeto, a pesquisa é aplicada, porque gera conhecimentos para aplicações 

práticas a soluções de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses.  

Em relação à abordagem será qualitativa, pois a dinâmica entre pesquisador e público 

proporciona resultados que muitas vezes não pode ser traduzido em números (TAFNER, 

1999). Já com relação a seus objetivos, visa proporcionar familiaridade com o problema e 

construir hipóteses, envolvendo pesquisa bibliográfica e de campo. 

 A pesquisa bibliográfica será elaborada a partir de materiais já publicados, como 

artigos, livros e internet. E a pesquisa de campo, envolverá a interrogação direta, através de 

entrevistas, que são utilizadas para a coleta de dados para estudo de usuários. De acordo com 

Bingham e Moore (1941), a entrevista pode ser definida como "uma conversação séria, cujas 

finalidades são: recolher dados, informar e motivar". É um método importante e de grande 

potencialidade, pois, segundo Nogueira (1968): 

 

 A situação social em que se desenvolve a entrevista é, em si mesma, uma situação 
social em que entrevistador e entrevistado interagem, isto é, influenciam um ao 
outro, não apenas através das palavras que pronunciam, mas também pela inflexão 
da voz, gestos, expressões fisionômicas, modo de olhar, aparência e demais atrações 
pessoais e manifestações de comportamento. 
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A entrevista, conforme Figueiredo (1999, p. 10) pode ser: não-estruturada, onde a 

iniciativa fica praticamente com o entrevistado, sendo permitido que o mesmo fale quando 

quiser, com pouca ou nenhuma intervenção do entrevistador, a semi-estruturada, feita 

parcialmente com questões estruturadas, permitindo aprofundamento em tópicos julgados 

importantes pelo entrevistador, e a estruturada que trata de um esboço de perguntas ou 

formulário que é seguido pelo entrevistado. 

Para o projeto, a entrevista será de ordem semi-estruturada, que formada de perguntas 

estruturadas e perguntas abertas, proporcionará liberdade de o entrevistado se aprofundar mais 

no assunto e trará mais dinâmica a conversa, solucionando questões que muitas vezes 

passariam despercebidas.    

 

2.2 Metodologia de projeto 

 

 A metodologia de projeto tem como objetivo garantir a qualidade do produto final e as 

etapas necessárias para sua realização. É o estudo dos métodos ou as etapas a seguir num 

determinado processo. Tem como finalidade captar e analisar as características dos vários 

métodos disponíveis, avaliar suas capacidades, potencialidades, limitações ou distorções e 

criticar os pressupostos ou as implicações de sua utilização.  

Em Gestão de Projetos, existe a metodologia geral e a metodologia detalhada, que 

pode ser dividida em vários métodos até chegar num determinado objetivo (FIGUEIREDO, 

1999).  

 A proposta de Keller (2004) foi à base para o desenvolvimento da metodologia deste 

projeto. Sua proposta tem como objetivo simplificar as etapas do projeto dividindo-as em 

cinco etapas conforme figura 01. 
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1 Temática 

2  Pesquisas

3  Criação

4 Desenvolvimento

    5  Composto
    mercadológico 

Escolhe-se uma temática que 
servirá de inspiração para o 
produto

Bibliograficas
Históricas
Tendências
Segmentos
Mercado
Materiais
Campo

Portifólio de coleção
Release
Cartela de cores, tecidos,
aviamentos
Pontos fortes
Geração de alternativas

Desenvolvimento do produto
Modelagem
Modelo volumétrico
Testes e adequações
Ficha técnica

Atributos do produto
(embalagem, etiqueta, 
qualidade)
Preço
Promoção
Ponto de distribuição

 
Figura 01: Fluxograma proposta de metodologia para desenvolvimento de coleção. 
Fonte: Keller (2004). 

 

Para o projeto em questão foram modificadas ou apenas alteradas algumas etapas de 

desenvolvimento. Como segue no fluxograma da figura 2. 
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1 Temática 

2  Pesquisas

3  Criação

4 Desenvolvimento

    5  Composto
    mercadológico 

Escolha do tema que servirá de 
inspiração para o produto

Bibliograficas
Históricas
Estado do design
Tendências
Publico alvo
Mercado
Campo
Conceito

Briefing
Greração de alternativas
Técnicas de criatividade
Escolha da alternativa
Cartela de cores, materiais,
aviamentos
Ergonomia

Desenvolvimento do produto
Modelagem
Protótipo
Testes e adequações
Ficha técnica

Atributos do produto
Memorial descritivo
Preço
Promoção
Ponto de distribuição

 
Figura 02:Fluxograma Proposta de metodologia para desenvolvimento de coleção 
inspirada em Keller (2004). 
Fonte: acervo pessoal 

 

 
1- Escolhe-se uma temática que servirá para criação do produto; 

2- São feitas as pesquisas bibliográficas referentes à historia, pesquisa de tendências, 

estado de design e mercado. A pesquisa de campo também é realizada nesta etapa, 

além da definição do público alvo, segmento e conceito a ser abordado no projeto; 

3- Nesta etapa desenvolve-se a coleção, com briefing, cartela de cores, aviamentos e 

materiais, geração de alternativas e o uso de técnicas de criatividade. Além de tratar da 

ergonomia do produto; 

4- Realiza-se o desenvolvimento do produto, com modelagem, modelo volumétrico, 

testes e adequações e a ficha técnica. 
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5- No 5º passo é realizado o composto mercadológico, que mostrará os atriutos do 

produto: como embalagem, etiqueta, qualidade e design. Neste ultimo passo ainda 

pesquisam-se estratégias de preço, venda e distribuição, além de apresentar o 

memorial descritivo deste mesmo produto. 

 

2.2.1 Técnicas e Ferramentas Projetuais 

 

As técnicas de criatividade serão usadas para auxiliar na etapa de criação do produto. 

Para este projeto será utilizada a ferramenta de desconstrução e a ferramenta Mescrai, que 

significa “Modifique” (aumente ou diminua), “Elimine”, “Substitua”, “Combine”, 

“Rearranje”, “Adapte”, “Inverta”. 

 A ferramenta de desconstrução que tem como base a “Metodologia da Desconstrução 

do Texto” de Mançano (2005) consiste em observar determinadas imagens ou cenas e delas 

retirar fragmentos que possam ser alocados na criação, como traços, formas, tecidos, 

movimentos, cores, etc. Junto ao projeto, servirá de base para a geração de alternativas, pois 

irá retirar de cada imagem de inspiração, os principais fragmentos para a construção da 

coleção. 

 Já a sigla Mescrai funciona como uma lista para estimular possíveis modificações no 

produto, pois quando pensamos em modificar um produto, na maioria das vezes, pensamos 

somente em idéias obvias, esquecendo assim detalhes que podem ser mais importantes. Esta 

lista é muito útil para lembrarmos de alternativas muitas vezes simples que podem solucionar 

um problema (BAXTER, 1998). 

 Esta técnica, utilizada junto ao projeto, será de grande auxilio nas adequações das 

alternativas geradas, pois podemos adequá-las da forma que melhor atenda as necessidades 

exigidas pelo publico alvo em questão. 

 As ferramentas projetuais exprimem a linguagem estético-formal que os produtos 

deverão atender. Os elementos visuais que o compõe devem ser analisados, selecionados e 

inter-relacionadas, canalizando o direcionamento do conjunto de produtos (BAXTER, 1998).  

O Painel Semântico, como é denominado por Baxter (1998), e ferramenta utilizada 

junto ao projeto, representa a emoção que o produto transmite ao primeiro olhar. O painel traz 

a essência do estilo, não se referindo às características específicas do produto, mas ao seu 

simbolismo. Assim, ele que traduz visualmente o conceito da coleção, denominado como 

Briefing Visual. 

A ferramenta utilizada no projeto estabelece uma linguagem visual, considerando que 

elementos compositivos, como forma, cor e textura deverão se articular de acordo com os 
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códigos estéticos do público-alvo, conceito da coleção e temática central de inspiração, para 

formular uma mensagem adequada. 

 Ainda como ferramenta projetual, além do briefing visual, será utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho, o briefing descritivo, que trata de um conjunto de informações 

utilizadas para administração do projeto. 

O briefing é uma peça fundamental para a elaboração de uma proposta de pesquisa de 

mercado. É um elemento chave para o planejamento de todas as etapas da pesquisa de acordo 

com as necessidades do cliente, trata-se de um roteiro de ação para criar a solução que o 

cliente procura. Ele será utilizado antes da geração de alternativas, pois apresentará os 

indicadores sobre o publico alvo, suas preferencias, local de uso, aspectos positivos e também 

limitantes, e necessidades de mercado, direcionando o desenvolvimento adequado das 

alternativas com vistas num melhor desenvolvimento final. 
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3 TEMÁTICA 

 

O tema é um elemento inspirador para o desenvolvimento de uma coleção. Ele pode 

surgir de qualquer fonte, e cabe ao criador transformá-lo em um argumento chocante ou 

comercial conforme o seu objetivo (TREPTOW, 2007).  
 A escolha do tema para a coleção depende da sensibilidade do designer ou equipe de 

criação, e nem sempre precisa estar relacionado às tendências. O designer deve “olhar além 

daquilo que já existe e encontrar uma nova combinação de idéias e materiais que irá satisfazer 

os desejos e necessidades das pessoas” (JONES, 2002). 

 

3.1 Tema: escolha 

 

  Com o desejo de realizar uma coleção voltada para o segmento de luxo e obter a 

exclusividade exigida por este público quando se trata de artigos de luxo que surgiu a idéia de 

trabalhar com Viktor e Rolf. Por serem estilistas de alta costura e terem suas coleções focadas 

para este segmento, eles são irreverentes, criativos, e acima de tudo autênticos quando se trata 

de produto e composição. 

  A casa de bonecas, tema atual e obra de maior impacto dos estilistas, retrata de forma 

sutil e delicada modelos de exclusividade da dupla. Essa instalação espetacular, desenhada 

por Viktor e Rolf, transforma a retrospectiva da moda em um espetáculo surrealista, onde as 

bonecas da casa se transformam em um mundo criado por eles. Cada uma, em particular, 

retrata um período da carreira dos estilistas, uma coleção com inspiração particular e um 

vestido exclusivo, além de ter apelo emocional no produto e com direcionamento ao público 

por se tratar de bonecas. Isso aflora o desejo emocional de compra, aquele que é tão buscado 

nas grandes marcas de luxo e alvo deste projeto em particular. 

 

3.1.1 Os estilistas Viktor e Rolf 

 

  Chamados de excêntricos da moda, eles se vestem da mesma maneira e um termina a 

frase do outro. Há quinze anos os holandeses Viktor Horsting e Rolf Snoeren surpreendem e 

encantam o mundo da moda.  
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Figura 03: A dupla Viktor e Rolf 
Fonte: http://www.simonde.com.br/curtas_images 
 

 

  Os dois se conheceram na universidade de Arnhem, na Holanda, e um ano depois da 

formatura em 1992 decidiram inscrever-se em um concurso para novos designers em Hyères, 

no sul da França. Sem pretensão alguma, participaram do concurso e ganharam, quando 

perceberam como o trabalho em conjunto daria certo ( MAGNONI, 2008).  

  De volta a Holanda, criaram uma maquete estilo “casinha de bonecas”, protótipo que 

traz roupinhas penduradas num armário, onde colocaram tudo o que gostariam de alcançar um 

dia dentro dos anseios da moda: fazer uma coleção própria, um desfile, lançar um perfume 

com campanha publicitária.  

  A dupla conseguiu tudo o que buscava e havia sonhado, mas por caminhos diferentes 

do tradicional, segundo Lopes (2008). Em vez de estrearem no grande mundo via prêt-à-

porter fizeram seu primeiro desfile na Semana de Alta Costura de Paris em 1998, desde então 

começando a criar uma coleção pensando no desfile para depois imaginar as roupas. 

  Em 2003, quando completaram 10 anos de carreira, o Fashion Museum de Paris 

apresentou uma mostra retrospectiva da trajetória da dupla. Dois anos mais tarde, em 2005, a 

dupla abriu sua primeira loja no Quadrilátero d'Oro em Milão, sua primeira loja de assinatura, 

que é inteiramente de cabeça para baixo e que ganhou muitas concessões de projeto. Logo 

foram contratados pela L'Oreal para assinar seu 1° perfume feminino, o “Flowerbomb”, que 

era um dos objetivos primordiais do início da carreira. O masculino, veio no ano seguinte, e 

batizado de “Antidote”. Os nomes foram inspirados “no poder da transformação, no poder que 

todo ser humano tem de transformar algo em alguma coisa positiva” (LOPES, 2008).  
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                 Figura 04: Campanha perfume flowerbend         Figura 05: Perfume Flowerbond 

Fonte:http://www.newsluxe.com                                Fonte: http://brandyturner.com 
 

 

                  
                  Figura 06: Campanha perfume Antidote                       Figura 07: Perfume Antidote  
                  Fonte:http://viktoretrolf.typepad.com/photos                    Fonte: http://viktoretrolf.typepad.com 
  

  Em 2006, assinaram uma coleção para rede de lojas sueca H&M chamada one-time. 

As coleções ilustres do duo que compreendem a costura afiada e a venda inteligente da arte 

atingem vinte países no mundo inteiro e entre seus clientes hoje, encontra-se Billy Idol, Daisy 

Lowe, Kaiser Chiefs, Madness e Sophie Ellis Bextor ( LOPES, 2008).  
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Figura 08: Loja Viktor&Rolf e a H&M em Nova York 
Fonte: http://www.jornallivre.com.br/images 

 

 

  Suas coleções são consideradas mais arte do que moda, mas se considerando apenas 

estilistas, afirmam eles que “moda pode ser muito mais do que se imagina”. Seus desfiles são 

sempre criativos e considerados espetáculos que ultrapassam o mundo da moda. Suas 

coleções, que sempre são iniciadas pensando nos desfiles para depois pensar como serão as 

peças, são irreverentes e ousadas. Já desfilaram uma coleção  baseada na hora de dormir, onde 

as modelos entraram na passarela com um travesseiro grudado na cabeça (Folha online, 

2005). 

.                                     
                 Figura 09: Coleção verão 2005                                Figura 10: Coleção verão 2005 
                 Fonte:www.erikapalomino.com.br/moda/colecoes    Fonte:www.erikapalomino.com.br/moda/colecoes 
 

 

    E o primeiro desfile masculino, onde a própria dupla desfilava os looks e trocava de 

roupa na passarela (Erika Palomino, 2006). 



25 
 

                               
Figura 11: Coleção inverno 2007                         Figura 12: Coleção inverno 2007 
Fonte:  http://men.style.com/fashion/collections   Fonte:  http://men.style.com/fashion/collections 

  

 

Viktor e Rolf são estilistas que preservam suas raízes em seu estúdio em Amsterdã, 

fugindo do eixo Paris, Nova York, Londres, o que os possibilita analisar a moda como alguém 

de fora e responder com ironia através de suas coleções.  

 

Viktor & Rolf usam a moda para se expressar, mas não seguem as 
regras da criação da moda. São como artistas de circo. Inovar 
seguindo as regras das vestimentas é muito mais difícil e mais 
importante. O trabalho deles se insere no terreno da performance 
artística (MAGNONI,2008) 

 

3.1.2 A casa de bonecas 

 

  Entre 18 de Junho e 21 de Setembro de 2008, a Barbican Art Gallery em Londres 

apresenta “The House of Viktor & Rolf”, ou a Casa de Viktor e Rolf, uma exposição que traça 

o percurso profissional da dupla nos quinze anos de carreira.  
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                  Figua 13: Lançamento da exposição A casa de bonecas 
                  Fonte: : http://www.simonde.com.br/curtas_images 
 
 
  A obra trata de uma maquete de seis metros de altura, onde dezenas de bonecas de 70 

cm recontam momentos e coleções importantes da história da dupla. Modeladas como as 

pequenas manecas do século XIX usadas por Balenciaga e Chanel para promover a moda nos 

tempos de guerra, as bonecas são feitas em papel machê, têm corpo de biscui, cabeça e olhos 

de vidro e cabelos humanos. Maquiadas à semelhança das tops nos dias de desfile, elas têm 

vestidos replica miniatura que demoraram o dobro do tempo da roupa de verdade para ficar 

prontas e utilizam tecidos que foram confeccionados exclusivamente para manter sua 

proporção.  

 Às modelos vem dedicada uma parede inteira de nomes (Kate, Kristen, Linda, 

Michele, Naomi, entre outras) e uma gravação que lembra cantiga de roda em que todos são 

ditos em alto e ótimo som ( TREPTOW, 2007).  

 

 
                  Figura 14: A casa de boneca de 6 metros de altura 
                  Fonte: http://www.simonde.com.br/curtas_images 
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 Figura 15: As roupas da coleção de 2007                        
 Fonte: http://www.simonde.com.br/curtas_images 
 

 

    
 Figura 16: roupas como verdadeiras instalações de arte          
 Fonte: http://www.simonde.com.br/curtas_images 

 
 
 As bonecas estão divididas por andar de acordo com as suas respectivas coleções, com 
ordem e ambiente dos dias de desfile. 
 
 
 
 



28 
 

 
                  Figura 17: vestuário metalizado                               Figura 18: Perfeição nos detalhes 
                  Fonte:  http:www.thehouseofviktorerolf.com.br          Fonte: http:www.thehouseofviktorerolf.com.br  
 
 

O vestuário de cada boneca é rico em detalhes, cores e formas, assim como seu cabelo 

e rosto, o que transforma estas pequenas bonecas em objeto de luxo.  

 Inspirado no vestuário das bonecas da obra de Viktor e Rolf, a coleção de calçados 

proposta neste projeto visa desenvolver produtos ricos em detalhes, tecidos e materiais, com o 

intuito de atingir o público do mercado de luxo nacional. 
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4 PESQUISA 

 

A principal finalidade da pesquisa bibliográfica é a coleta e exposição de informações 

relevantes ao projeto em questão e outros itens que somados vão delineando um projeto e 

alicerçando sua execução.  

Por meio das pesquisas, após execução de suas etapas explicitas no projeto, será 

possível apresentar resultados e aproveitá-los de forma relevante no desenvolvimento de 

produto. Nesta etapa serão apresentadas informações gerais e específicas sobre o tema 

proposto, pesquisas sobre o novo luxo como um mercado a ser explorado, estado de design e 

o calçado de luxo, um apanhado sobre tendências para inverno 2009 abordando formas, cores, 

materiais, texturas e diferenciais de mercado, descrição do público alvo, pesquisas de campo 

para obter preferências do público, e pesquisa de concorrentes que se assimilem ao calçado 

proposto. Além da conceituação de pesquida do produto a ser explorado neste projeto. 

 

4.1 O luxo 

 

 O "luxo" e "luz" têm a mesma origem, vêm do latim "lux", que significa "luz". Como 

se pode verificar na definição, a referência à luz provavelmente associa-se a conceitos como 

brilho, esplendor, distinção perceptível ou resplandecente (JOÃO BRAGA, 2004).  

Ao investigarmos as definições tradicionais do luxo, notamos que há uma dimensão do 

termo com noções como: supérfluo, raridade, preço, boa qualidade, marca de prestigio. 

Contudo, há vários aspectos embutidos no conceito, pois o luxo, segundo Scheriner (2005) 

“deixa de estar ligado a um objeto para se associar a um signo, a um código, a um 

comportamento, à vaidade, ao conforto, a um estilo de vida, a valores éticos, estéticos, ao 

prazer e ao requinte.” Além disso ele se relaciona com o que é raro, exclusivo, restrito e, 

consequentemente, de custo mais elevado. Se for totalmente acessível à maioria das pessoas, 

deixa de ser luxo.   

O conceito de luxo nasceu antes dos processos industriais, vinculado a um conceito 

religioso e foi com o surgimento do conceito de Estado, 4.000 anos a.C. que surgiu a 

separação social entre ricos e pobres. Deste modo, o luxo passou a ser o traço distintivo do 

modo de viver, de se alimentar e até de morrer entre os ricos e pobres. Assim, fixou-se a idéia 

de que os soberanos deveriam se cercar de coisas belas para mostrar sua superioridade, por 

isso “se há algo que jamais foi supérfluo, foi o luxo” (LIPOVETSKY,2003). 
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A burguesia, classe menos favorecida surgida no século XVIII, tenta imitar os usos da 

aristocracia, copiando seus hábitos e comprando objetos de distinção social. Sua vontade era 

juntarem-se as classes dominantes esquecendo suas origens trabalhadoras. Neste período era 

mais importante adquirir uma posição social do que ao conforto e bens que ela proporcionava 

(ALLERES, 2000). 

       
                     Figura 19: Reunião da burguesia                     Figura 20: Ostentasão da riqueza 
                   Fonte:  http://imagecache2.allposters.com/      Fonte; http://images.google.com.br  

 

 

O luxo moderno surgiu no século XVIII, com o desenvolvimento da Revolução 

Industrial. Passou a ganhar dimensão sensual, de satisfação pessoal do indivíduo, e não como 

instrumento de diferenciação social. Já no século XX, uma nova classe de nível médio ou 

superior aparece, ganhando importância social e econômica graças a suas atividades 

profissionais. “Frequentemente cultivada, ela selecionará usos e aquisições em função do seu 

profundo desejo de um “estilo de vida”, de acordo com seus desejos de satisfação pessoal e de 

pertencer a uma melhor posição social” (ALLERES, 2000).  

“O que vemos hoje é a atração pelo luxo dos sentidos, do prazer e da sensibilidade de 

cada indivíduo e não o luxo exterior, da exibição e da opulência, que visa simplesmente 

demonstrar status”(LIPOVETSKY, 2003). O luxo ganha sua face emocional e sensual, é a 

transição do luxo ostentatório para o intimista, passa a ser mais sensorial, de prazer e 

sensualidade mais centrado nas sensações e menos na aparência. 

O novo luxo vem dividido em quatro seções, segundo Castilho e Villaça, (2006, p.13): 

a primeira trata da questão do marketing e da construção do virtuosismo dos produtos de luxo 

pela mídia e pelas marcas. A segunda visa as características de consumo na sua materialidade, 

a procura pela singularidade, pelo refinamento tecnológico, pela exclusividade, geralmente da 

alta costura. Já o terceiro item traz os processos de subjetivação, as dinâmicas entre a razão e 
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a emoção, entre o controle e o desejo, a interiorização do luxo como estilo, que é sua 

representação mais sutil, enquanto o quarto refere-se as dinâmicas de produção, onde a 

transcendência desta e de outras épocas mantém viva a irreverência do luxo nas criações do 

mercado de hoje. 

Também segundo Castilho e Villaça (2006), o luxo trata-se  de um nicho de dimensão 

simbólica de consumo, que vem se mostrando imprescindível na definição dos conceitos e 

valores da moda, é um mercado de significação social, que move fatores econômicos, 

sociológicos, políticos, religiosos e filosóficos. 

 

4.1.1 O mercado de luxo  
 
 

Conforme Castilho e Villaça (2006), os bens de luxo são produtos e serviços com 

comportamentos muito particulares no mercado, e seu aspecto mercadológico geralmente 

contradiz as regras do marketing de consumo de massa. É preciso adaptar e muitas vezes 

reinventar conceitos para prosperar nesse segmento. Não mais limitado ao universo das elites, 

o luxo tornou-se hoje um importante mercado em termos globais. Movimenta valores 

consideráveis de dinheiro e se configura como uma atividade econômica notável, gerando 

empregos e renda. As marcas de luxo exigem um forte trabalho de posicionamento, de uso 

criativo do marketing e de renovação contínua, sem contradizer sua essência de marca. 

O universo do luxo é extremamente propício para o desenvolvimento e 

experimentação de novas tecnologias, que, sendo inicialmente de alto custo e reduzida escala 

de produção, após certo tempo, passando a novidade, ocorre o fenômeno de trickle-down, 

onde as tecnologias ganham em custos de escala e passam a ser difundidas em outros 

segmentos (CAROZZI, 2005). 

Grandes grupos industriais e financeiros controlam boa parte desse mercado 

globalizado, segundo dados da Interbrand, o mercado mundial de produtos de luxo atingiu em 

2003 cerca de US$ 200 bilhões, apresentando crescimento de 19%. A estimativa do Boston 

Consulting Group é de que esse mercado atinja US$ 1 trilhão por volta de 2010. (CAROZZI, 

2005). 

No Brasil, estima-se que o consumo do luxo seja da ordem de R$ 2 bilhões por ano, 

segundo dados da Câmara de Comércio Americana (2008). O grupo Publicis Salles Norton 

realizou um estudo sobre esse setor no Brasil, levantando dados para entender esse mercado: 

De 1980 a 2000, ou seja, em 20 anos, o percentual de famílias com renda média mensal de 

R$10.000 pulou de 1.8% do total da população brasileira para 2.4% (correspondendo a mais 

de 1 milhão de famílias). Para os 1% mais ricos da população, a renda mensal é de R$ 
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23.388,00 sendo que a renda média da população brasileira é de R$ 1.608.  Há uma grande 

concentração geográfica das empresas de luxo no eixo Rio-São Paulo, seguido de Brasília e 

Porto Alegre.  (Revista ESPM, janfev 2005). 

 Diferente de outros países, em que o turista internacional movimenta as vendas, os 

produtos de luxo aqui são quase que totalmente voltados para a clientela local. As marcas que 

investem no país há mais tempo já se adaptaram às características do mercado. Isso facilita o 

acesso de classes menos abastadas aos bens de prestígio e as marcas de luxo procuradas por 

muitas pessoas. 

 

4.1.2 A questão das marcas de luxo 

 

  Segundo Lipovetsky (2004), há um novo “imaginário do luxo” que se concretiza pela 

individualização, pelas sensações subjetivas, e pela democratização ou acessibilidade ao luxo. 

O luxo é construído pelo conjunto dos atributos de uma marca. O consumidor busca emoção, 

estilo, e paga mais por isso do que por um produto igual, mas sem marca. As marcas de luxo 

prometem experiências únicas, viabilização do desejo de exclusividade, sensações de 

realização e autovalorização. 

  O gosto excessivo por luxo surge durante o capitalismo, nas cortes modernas 

européias e posteriormente, na burguesia em ascensão. Entre os séculos o luxo adquiriu 

marcas cortesãs, sendo aumentado em quantidade e refinamento, o que promoveu e expandiu 

o materialismo. Hoje, o ser humano moderno não quer apenas adquirir bens, mas sim 

descartá-los, devido à absorção rápida dos produtos e desejo de uma nova tecnologia ou 

mudança de estilo (ALLERES, 2000). No segmento de luxo, consumir o produto é uma 

conseqüência de estratégia da marca que promete a realização dos desejos inconscientes do 

consumidor. O luxo das experiências, do sonho e do sentido, tem como objetivo a fidelização 

do cliente. “As empresas produzem e vendem sistemas de valores que são definidos pelos 

consumidores, sendo a marca o símbolo desses sistemas” (CASTILHO e VILLAÇA, 2006, 

p.36). Segundo dados da empresa de branding Interbrand (2004), entre as cem marcas mais 

poderosas do mundo, 15 são do segmento de luxo. 

 Agora criar uma identidade de marca para o mercado de luxo exige ações consistentes, 

tanto nos aspectos tangíveis dos produtos como design, estilo, materiais refinados e raros, 

quanto nos intangíveis como de origem e tradição da marca, imagem do usuário alvo, 

personalidade da marca, etc. Pode-se dizer com tranqüilidade que a marca é o principal ativo 

de uma empresa do ramo de artigos de luxo (CASTILHO E VILLAÇA, 2006). 
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Outro importante fator das marcas de luxo é sua internacionalidade: ela está quase 

sempre ligada a uma origem bem definida (país, continente ou cidade) e tem que 

necessariamente passar por uma padronização de sua imagem onde quer que esteja. A 

universalidade, junto à identidade de origem, é indispensável à sua identidade. 

 Analisando as marcas de hoje, podemos ver as empresas buscando, cada vez mais, 

entender o que precisa ser feito para terem marcas com força emocional, que visam conquistar 

clientes e aumentar margens, fazendo com que o consumidor tenha uma experiência de 

compra que não foque somente no preço, e sim na imagem, nas sensações, nos valores 

emocionais, no serviço e no valor agregado. Como é o caso da marca Louis Vuitton, que está 

no 44º, com valor estimado de US$ 6,6 bilhões entre as 50 marcas mais valiosas do mundo 

(INTERBRAND, 2004). 

 

     
  Figura 21: Fachada loja Louis Vuitton em Londres   
  Fonte: http://i2.cdn.turner.com                                       

 
   

  
                   Figura 22: Campanha Louis Vuitton 2008 
                   Fonte: http://kakaos.files.wordpress.com/2008 
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Nesse sentido, o segmento de luxo exerce seu fascínio com marcas emocionais, as 

quais podem orientar toda a estratégia da empresa, o posicionamento, a criação e os controles, 

em todos os seus aspectos mais sensíveis. Hoje, o que se espera das marcas é a satisfação de 

prazeres íntimos, que legimitem o luxo como necessidade. 

 

4.2 Estado do Design – mercado de luxo 

 

  Em pesquisa sobre o Estado de design no ramo de calçados nacional, para as marcas 

que já lançaram seus primeiros produtos para inverno 2009, os resultados obtidos foram 

coerentes com as tendências pesquisadas, confirmando algumas peculiaridades tais como 

temas centrais, materiais e cores utilizadas. 

 

4.2.1 O calçado de Luxo - luxo nacional 

 

  O Brasil está em processo de desenvolvimento no setor de calçados e ainda não 

alcança grandes economias, mas está mostrando a pujança de um setor que passa a ter 

visibilidade no segmento de sapatos de luxo, o qual até pouco tempo sequer tinha visibilidade. 

   Hoje, estamos ombro a ombro com os grandes lançadores de tendências e acima de 

tudo, mostrando muita exclusividade nas coleções. Uma mostra disso são as marcas 

brasileiras que expõem seus produtos na Première Classe, feira internacional de calçados e 

acessórios em Porto de Versailles, Paris.  

  As marcas escolhidas por sua qualidade de produção e destaque em inovação e design 

de luxo são: Sylvie Quartara, Yumi & Prado (Atelier Urbano), Confraria, Ira Salles, Marco 

Apollônio, A Fábrica, Dânia Reiter, Luciana Paiva e Dautore em termos de acessórios, e 

ainda Sarah Chofakian, Louloux, Fernando Pires, Dilly, Luiza Barcelos, Franziska Hubener, 

Invitto, Lucilla Pessoa, Madame K e Zeferino na área de calçados. 

  Consolidada há dez anos no mercado brasileiro, a marca Sarah Chofakian é uma 

mostra dessa originalidade. Com sapatos feitos totalmente à mão e em couro nobre a produção 

não passa dos dois mil pares/mês na fábrica localizada em São Paulo. A estilista da marca 

Adriana Pedroso quer manter o pouco volume de produção para garantir a exclusividade, e 

além disso, produz acessórios que podem incrementar os sapatos.  
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                Figura23: sapato prata Sarah Chofakian           Figura24: sapato colorido Sarah Chofakian 
                Fonte:http://www.fabricadecalcados.com.br          Fonte:http://www.fabricadecalcados.com.br 
               
 

 
                   Figura25: acessório Sarah Chofakian 
                   Fonte:http://www.fabricadecalcados.com.br          
 

A exposição trás marcas já conhecidas do cenário calçadista brasileiro, como é o caso 

de Fernando Pires, com suas estruturas altíssimas, Luiza Barcellos de Belo Horizonte, que 

aposta intensamente nas sapatilhas de luxo e a marca Zeferino, do estilista Jorge Guimarães, 

que aposta em novas estruturas e mistura de materiais para esta estação.     

                   

Figura 26: Sapato Fernando Pires                                Figura 27: Sapatilhas Luiza Barcellos                                                       
Fonte: http://www.revistaview.com.br/publisher             Fonte:  http://www.radar55.com/Fotos 
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                  Figura28: Sapato Zeferino 
                  Fonte:http: www.otempo.com.br/otempo/fotos  
 

 Além disso fazem parte da mostra e também do cenário dos calçados de luxo nacional 

atual outras marcas como as gaúchas, de Novo Hamburgo Invitto e Louloux. 

 

                   

               Figura 29: Sapato Louloux                                        Figura 30: Sapato Invitto 
               Fonte: http://www.couromoda.com/noticias/moda      Fonte: http://www.couromoda.com/noticias/moda   
                   

Assim como as marcas Franziska Hubener de São Paulo, Lucilla Pessoa do Rio de 

janeiro, a baiana Dilly e Madame K, como imagens: 
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              Figura 31: Sapato Franziska Hubener                        Figura 32: Sapato Lucilla Passoa 
              Fonte:http: www.otempo.com.br/fotos                           Fonte:http: www.otempo.com.br/fotos  
 
 
 

                                   

                  Figura 33: Sapato Dilly                                             Figura 34: Sapato Madame K 
                  Fonte:http: www.otempo.com.br/fotos                       Fonte:  http://www.radar55.com/Fotos/madamek 
 

  Em pesquisa sobre Estado de Design, constatou-se que o Brasil está se tornando cada 

vez mais evidente no mercado de consumo de luxo, mas que ainda deixa lacunas a ser 

preenchidas quando se trata do setor calçadista.  Principalmente com relação aos materiais 

utilizados e modelagem adequada ao gosto particular de cada cliente. 

 

4.3 Tendências para Inverno 2009  

 

  Através da divulgação das coleções, em desfiles, vitrines, revistas, vídeos e internet, a 

indústria toma conhecimento das novas propostas e, identificando os pontos de semelhança 

entre as coleções consegue distinguir entre o que é interpretação individual do estilista e o que 

realmente se transformará em tendência para a moda. A tendência reside nos elementos que 

aparecem em maior frequência quando analisados lançamentos de estilistas diferentes. Logo, 

se vários apostam em um mesmo caminho, esse tende a tornar-se moda, ou seja, a ser aceito 

pelo mercado (TREPTOW, 2007). 
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  No momento serão abordadas tendências mundiais para calçados da coleção de 

inverno 2009, apresentando o que será usado através de formas, cores, materiais e texturas. 

 

4.3.1 Formas  

 

  Para 2009, as formas e cores têm a mesma importância estética. Unidas criam 

estruturas decorativas que intercalam volumes e diferentes pigmentos em itens que se 

aproximam muito de obras de arte. Os calçados exibem uma clara dificuldade de execução e 

muitos deles extrapolam perfis convencionais, ampliando sua silhueta (ROSSI, 2008).             

                                  
                                                   

               
                 Figura 35: Sapato Balenciaga                     
                 Fonte: http://i2.cdn.turner.com 

           Figura 36: Bota Costume national  
           Fonte: http://i2.cdn.turner.com      

 

Para esse movimento, as linhas puras, perfeitas na proporção e detalhes definitivos 

aparecem em peças em que o menos é mais.  

  

                    
                 Figura 37: Sapato Mil miu                                  Figura 38: Sapato Marc Jacobs                                            
                 Fonte: http://i2.cdn.turner.com                              Fonte: http://i2.cdn.turner.com                            
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  Os sapatos com saltos de construção estilizada são verdadeiras jóais construídas com a 

total delicadeza. Inúmeras grifes famosas, estudantes e novos estilistas 

se inspiram em obras de artes para realizar suas coleções. 

 

 

                    

                 Figura 39: bota Balenciaga                              Figura 40: Sapato envernizado Lanvin                                          
                 Fonte: http://i2.cdn.turner.com                           Fonte: http://i2.cdn.turner.com                            

            
 

Em 2009 as botas acima do joelho também vêm com força, os saltos grossos 

permanecem, em forma de funil, e as sapatilhas mantêm a popularidade, aparecem numa 

grande variedade de cores, estampas e materiais. 

 

4.3.2 Cores 

 

      A cartela de pigmentos proposta para a temporada é tipicamente invernal. Os tons 

básicos, tendência da austeridade desta temporada e que exploram muito a arte, são: o 

cinza, o chumbo, o vermelho, roxo, o azul, o verde, o bordô, preto e o branco (ROSSI, 

2008). 
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  Os tons terrosos surgem com inspiração nos anos setenta, reforçado na arquitetura. 

Nesse segmento as cores terrosas sofrem com o desgaste do tempo, e é este desgaste que vem 

representado pelas cores no inverno 2009, e são eles: o bege, o tan, o khaki, o café, caramelo, 

taupe e o chocolate, como vemos em imagens a seguir: 
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  Para 2009 surgem também cores novas, descobertas através dos tons coloridos 

tradicionais retirados quase sempre da pintura, que proporciona a mistura de tonalidades e o 

surgimento de novas cores. Neste caso são o gelo, o rose, um novo tom de rosa e um de 

amarelo, o telha, o cereja e o azul claro:  
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  E os últimos, são os tons perolizados, de natureza leve e luminosa, que trazem a 

suavidade das cores fortes para tons delicados e sedutores. Estes são representados nos 

calçados através do rosa e verde perolizados, do azul soft, do champagne, do prata e bronze, 

como a seguir: 
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4.3.3 Materiais 
 
 

  A preferência é dada às superfícies lisas, de pesos variados e polimentos diversos. Um 

item feito de camurça ou nobuck está presente em quase todas as coleções. A novidade cai 

sobre esses materiais escreventes com estampas em relevos exóticos como croco. 

 

 

                
             Figura 70: Sandália couro Calvin Clein              Figura 71: Sandália camurça Roger Vivier 

                    Fonte: www.intexco.com.br/bookrecreate               Fonte:www.intexco.com.br/bookrecreate 
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  Os tecidos marcam presença de maneira discreta na estação, entre eles, tafetá, cetim, 

tweeds e uma pequena seleção de rendas. Com relação aos metalizados, sobre as passarelas 

ouro, cobre, bronze, prata ou coloridos. 

 

                      
                  Figura 72: Look cetim                                       Figura 73: Bolsa tecido  
                  Fonte; http://images.google.com.br                   Fonte: www.intexco.com.br/bookrecreate                  
 

 

  A proposta hightech do momento é pontuada por materiais como látex, plástico e 

neoprene. É tendência adotada pelos designers mais relevantes para detalhes ou como material 

único da peça, como imagens abaixo: 

                
             Figura 74: Bolsa plástico Alessandro Dell Acqua     Figura 75: Sapato salto vírgula Roger Vivier 
             Fonte; http://images.google.com.br                           Fonte: www.intexco.com.br/bookrecreate                  
 
 

  A camada epidérmica (de pêlos) do couro bovino, também chamada de nonato, volta à 

moda neste inverno. Três versões aparecem nos itens do período: em cores naturais, como 

vimos na bota Jean Paul Gaultier e sandália com penas Givenchy abaixo, em tingimentos 

variados e estampados com serigrafia ou laser.  
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                       Figura 76: Bota com pelo Jean Paul Gaultier      Figura 77: Sandália com penas Givenchy 
                       Fonte:www.intexco.com.br/bookrecreate                 Fonte: www.intexco.com.br/bookrecreate                  
  

 

4.3.4 Texturas 

 

  Ainda presentes, as texturas escamadas de crocodilo, cobra e lezard dividem atenção 

com o padrão elefante e ostrich (avestruz). Esse último aumenta sua participação nas peças do 

inverno e as texturas rústicas leves surgem eventualmente. 

 

              
                Figura 78: Bota couro cobra Calvin Clein                Figura 79: Carteira couro crocodilo Missoni 
                Fonte; http://images.google.com.br                              Fonte; http://images.google.com.br            
 
 
  Acima vemos o couro de cobra sendo usado pela Calvin Clein em uma bota de cano 

curto e o couro de crocodilo com aplique em metal na carteira Missoni. 

  Como aposta das passarelas também aparecem o new gloss, que vem com vernizes 

amassados, lisos, manchados e coloridos, o metal gloss, com brilho metalizado ou perolizado, 

os atanados, que são couros com escovação e cara de usados, e as napas polidas, com brilho 

ou foscas com cara de rústicas.  

 



46 
 

             
                   Figura 80:  Sapato verniz Balantines                        Figura 81: Bolsa verniz Gucci 
                   Fonte: www.yahoo.com.br/images                               Fonte: www.intexco.com.br/bookrecreate            
 
   
  O new gloss pode ser percebido nos sapatos Balantines, que tras verniz com brilho 
trabalhado, e bolsa Gucci de verniz um pouco mais fosco. 
 

          
                   Figura 82: Bota metalizada Lanvin                 Figura 83: Bolsa metalizada Just Cavalli  
                   Fonte:www.intexco.com.br/bookrecreate           Fonte: www.intexco.com.br/bookrecreate                 
 
 
  A bota Lanvin, em couro metalizado liso, e a carteira Just Cavalli em couro 
metalizado estampado, evidenciam o metal gloss que será usado no inverno 2009. 
 
 

                     
                   Figura 84: Bota John Galliano                   Figura 85:  Bolsa de couro escovado Dolce&Gabbana 
                   Fonte: www.yahoo.com.br/images                Fonte: www.intexco.com.br/bookrecreate            



47 
 

  Os atanados tratam-se de couros com aspecto escovado ou polido, geralmente com 

cara de usados ou batidos, como é o caso da bota John Galiano e bolsa Dolce&Gabbana que 

vemos acima. Já as napas vem polidas foscas, como Bottega Veneta, ou com brilho tal como 

Dolce&Gabbana prata abaixo. 

 

                         
        Figura 86: Bolsa polida com brilho Dolce&Gabbana Figura 87:Bolsa polida fosca Bottega Veneta 
        Fonte:www.intexco.com.br/bookrecreate                        Fonte: www.intexco.com.br/bookrecreate                  
 
 
  As tendências para inverno 2009 nos apresentam produtos peculiares com as 

preferências do público em questão. Trata-se de formas altas, cores derivadas e peroladas, 

com materiais exclusivos e um aspecto luxuoso, além de texturas pra todos os gostos, que vai 

do verniz ao couro envelhecido. Isso proporcionou um resgate muito forte das tendências na 

coleção apresentada, pois como o público acompanha as acompanha constantemente, foi 

possível uni-lo a imagem das bonecas de Viktor e Rolf, sem perder a cara de produto de luxo 

e conseguindo alcançar os pbjetivos previstos para o processo de criação. 

 

4.4 Público alvo de luxo  

 

  O público alvo, no desenrolar do projeto, serve como base para as pesquisas realizadas 

e define as coordenadas a serem descobertas com relação a tema, conceito e desenvolvimento 

de coleção e produto.  

   O grupo consumidor de mulheres, geralmente jovens e ou de meia idade, que 

aguardam com ansiedade o lançamento da moda nas principais lojas de marca, que têm um 

poder aquisitivo mais elevado e se preocupam em estar na moda e usar o que está na revista e 

nas vitrines, é o publico de consumo a ser explorado neste projeto. As seguidoras assíduas de 

tendências, atualmente chamadas de “Fashion Victims”, ou então, Vítimas da moda, são uma 
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nova tribo de moda do mercado e atingem, quase sempre, o mercado de luxo (PESSOA, 

2007). 

4.4.1 Fashion victims 

Flashes, glamour, novidades é o que elas procuram, acham que a moda é uma oferta de 

tendências, e é simplesmente para ser seguida. Uma vítima da moda é aquela pessoa que 

segue as tendências de forma exagerada, simplesmente para estar na moda. “Por exemplo, se a 

tendência for roxo e balonê, ela estará vestida assim”, afirma Pessoa (2007),  ou seja, usa 

todos os estilos ao mesmo tempo, sem ainda  descobrir seu próprio. 

             

                 Figura 88: procurando ser exclusivas      Figura 89: Todas as tendências                                                                                              
Fonte: http://www.hel-looks.com/photos                     Fonte: http://www.hel-looks.com/photos 

 

As fashion victims acompanham os lançamentos mundiais, tudo o que é de grife e de 

novas coleções. E é com as grifes que elas se identificam, com o que é mais caro, luxuoso e, 

conseqüentemente transmite maior valor agregado funcional e emocionalmente. "Existe um 

outro termo que define muito bem isso: logomania", (LEE, 2003). A ostentação da logomarca 

foi uma onda muito forte nos anos 80, mas que nunca abandonou determinadas consumidoras. 
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                  Figura 90 : Mulheres compulsivas                 Figura 91: Alto poder aquisitivo 
                  Fonte: http://images.google.com.br/imgres       Fonte: http://images.google.com.br/imgres  
       
                   
4.5 Pesquisas de campo 
 

O objetivo da pesquisa de campo junto ao projeto, através da entrevista, é investigar 

qual a importância e valor que o sapato tem para cada mulher, sendo este valor emocional ou 

como uma necessidade, e também como o luxo influencia nesta escolha, visando qual a 

imagem que ele tem para cada uma delas. Além disso, a entrevista procura descobrir 

preferências, que vão desde o salto até as cores que mais gostam, para isso foi elaborado um 

grupo de perguntas que auxiliaram o desenvolvimento da aplicação do questionário. Estas 

perguntas podem ser apreciadas no apêndice A. 

As entrevistas foram realizadas num período de dez dias, entre 21 e 30 de setembro de 

2008, na cidade de Balneário Camboriú. Cinco mulheres foram entrevistadas, sendo estas uma 

arquiteta, gerentes de loja e bistrô, e duas empresárias, cuja conversa foi realizada nos seus 

ambientes de trabalho. 

Analisando as informações coletadas durante a entrevista identificou-se que as 

mulheres entrevistadas, sendo essas com profissão já definida, filhos e situação financeira 

estável, os resultados foram condizentes com as expectativas buscadas no desenrolar deste 

projeto. 

 Ler, ir à praia e fazer compras foram as atividades de lazer mais praticadas pelas 

entrevistadas, que revelam gostar de comprar e não fazem isso por necessidade, e sim por 

prazer. Por isso, costumam acompanhar tendências de moda frequêntemente pela internet e 

revistas de moda. 
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 Com relação aos saltos, revelam adaptar-se com facilidade a todos os tipos de salto, 

com uma paixão especial aos saltos altos, não tendo nenhuma restrição quanto às cores. 

Revelam que o sapato é um dos focos principais da roupa, sem o seu destaque não estamos 

bem vestidos. Segundo uma das entrevistadas “o sapato demonstra nossa personalidade”. 

 Estas são mulheres que gostam e procuram peças exclusivas, geralmente fora do país, 

comprando seus calçados apenas por emoção, por gostar, nao se importando com preço e 

conforto. Consideram o luxo como algo que nem sempre é material, supérfluo, e sim um fator 

de realização emocional e pessoal, que vai desde uma jóia até um momento marcante. E como 

dizia Chanel: “o luxo não é o oposto da pobreza, e sim da mediocridade”. 

  

4.6 Concorrentes de mercado 

 

  O mercado de design de calçados de luxo, apesar de ter um grande espaço a ser 

explorado, vem ganhando reforço no Brasil. Em sua maioria por jovens criadores que vem  

conquistando espaço com peças diferenciadas, materiais sofisticados, conforto e um apelo 

todo feminino ao produto e à forma de varejo. Dentre as principais marcas atuantes no 

mercado de luxo nacional, estão Francesca Giobbi, a carioca Constança Basto e o paulista 

Jorge Guimarães, estilista da marca Zeferino, atuantes na produção de calçados nacional e 

principais concorrentes de mercado da coleção apresentada neste projeto. 

 

4.6.1 Francesca Giobbi 

 

 Design criativo, cores fortes e cortes sensuais, são os pontos fortes dos produtos de 

Francesca Giobbi. Segundo Francesca, seus sapatos sao Itália passando pelo Brasil, pois são 

alegres e vibrantes.  
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    Figura 92: A designer Francesca Giobbi 
    Fonte: http://www.revistaenfoque.com.br/imagens 
 

 
Pelo mundo, a estilista trabalhou com distribuição de marcas de peso Fashion, como 

Versace, Gucci, Miu Miu, Jil Sander e Sergio Rossi. Já no Brasil, em 2000, Francesca 

trabalhou com consultorias para fábricas, aprendendo sobre o mercado: "Quem entrega, quem 

paga em dia, quem atrasa etc." No início de 2003, abriu sua marca, e como tinha experiencia 

em distribuição e exportação, resolveu fazer um produto de luxo, no caso sapatos, apoiada 

pela irmã e sócia Isabella Giobbi, formada em moda.  

Após o lançamento, a marca cresceu continuamente, conquistando clientes no Brasil e 

compradores na Itália, França e Inglaterra, produzindo 3.000 pares mensais, também 

encontrados na sua loja nos Jardins em São Paulo e espalhados pelo Brasil através de lojas 

multimarcas.  

Conforto é conceito-chave para a designer, cujo forte são os saltos 3 e 6, para a mulher 

que trabalha, mas quer um sapato divertido e sensual (AMARAL, 2003). Como vemos nas 

imagens da coleção Verão 2008 de Francesca Giobbi: 

             

 

 

 

 

Figura 93:Ana bela multicolor 
Francesca Giobbi       
Fonte:http://farm1.static.flickr
.com 

 Figura94: Sandália amarrada 
Francesca Giobbi  
Fonte: 
http://images.google.com.br/imgres?i
mgurl 

 Figura 95: rasteira Francesca Giobbi    
Fonte: 
http://images.google.com.br/imgres?i
mgurl  
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4.6.2 Constança Basto     
                 

 Um pé na elegância e outro no contorto são os conceitos chave para as coleções de 

Constança Basto. Seus sapatos são clássicos, luxuosos, femininos e sensuais, e acima de tudo 

confortáveis, para quem calçar confortável e exibir um design fantástico é primordial. 

Carioca, 27 anos, Constança Basto começou na profissão por acaso. Impulsionada pelo 

problema de ter o pé muito sensível, que tudo machucava resolveu criar os próprios calçados. 

O primeiro par ela desenhou aos 15 anos, para uma festa, e encomendou a feitura ao sapateiro 

que servia à família. Cinco anos depois ela desfilava sapatos exclusivos na PUC, onde 

estudava e nascia ali a idéia da grife Constança Basto. 

 

                  Figura 96: A estilista Constança Basto 
                  Fonte: http://www.revistaenfoque.com.br/imagens 

 

A primeira coleção surgiu em meados de 1998, e em dezembro deste mesmo ano, 

Constança abriu a primeira loja numa galeria em Ipanema, um microespaço de 6 metros 

quadrados. Optando pelo luxo desde o início, hoje com três lojas no Rio e uma em São Paulo, 

Constança abriu há dois anos e meio a filial de sua grife no West Village em Nova York, onde 

conquistou uma extensa lista de clientes celebridades e notoriedade nos EUA. Há também 

dois anos, a designer também cria sapatos mais informais e prioriza os materiais nobres. 

Constança cria sozinha os mais de setenta modelos de cada uma das duas coleções que lança 

anualmente (AMARAL,2003). Seus sapatos combinam a sofisticação com a típica 

sensualidade brasileira, como a seguir:  
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        Figura 97: Sandália Peach Constança Basto                    Figura 98: Scarpin com laço Constança Basto                                                                                  
Fonte: http://images.google.com.br/imgres                          Fonte: http://images.google.com.br/imgres 

 

 

                    

                  Figura 99: Scarpin com Flor Constança Basto     Figura 100: Sandália de salto Constança Basto 
                  Fonte:http://www.revistaenfoque.com.br/imagens    Fonte: http://images.google.com.br/imgres 
 
 
 
4.6.3 Jorge Guimarães (Zeferino) 
 

Strass, pedras, sementes e cristais são alguns dos detalhes que dão charme às sandálias 

e sapatos de luxo da marca do designer paulistano Jorge Guimarães.  

Jorge Guimarães é um industrial e designer de sapatos femininos com presença em 25 

anos no mercado brasileiro. Profissional que reúne talento, criatividade e um profundo 

conhecimento técnico industrial. Sua formação no setor teve inicio na cidade francesa de 

Romans, centro da técnica artesanal francesa de fabricação de calçados de luxo, onde teve sua 

iniciação no oficio artesanal. Sua historia no Brasil começou com a criação e produção para 

grandes marcas brasileiras voltadas para o mercado nacional e internacional. 
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Agora, participa da marca Zeferino em parceria com o empresário Eduardo 

Rabinovich. Sua intenção é de, inicialmente, oferecer ao mercado nacional um produto único, 

original tanto no conceito do produto, como na imagem da marca. Um produto brasileiro que 

traz em si um padrao de qualidade e refinamento de nível internacional, mas que fala de um 

Brasil lúdico e irreverente (Vogue, agosto, 2007). 

                                

               Figura 101: Sandália meia pata Jorge Guimarães       Figura 102: Abotinado  Jorge Guimarães  
               Fonte:http:/www.revistaenfoque.com.br/imagens             Fonte: http: /images.google.com.br/imgres 
 
 
 

          

      Figura 103: Sapatos meia pata Jorge Guimarães          Figura 104: rasteira artesanal  Jorge Guimarães                                                   
      Fonte: http: /images.google.com.br/imgres                         Fonte: http://www.revistaenfoque.com.br/imagens 

 

      As marcas concorrentes foram escolhidas de acordo com as características do público 

alvo, suas necessidades e expectativas com relação a produto e modelagem. Francesca Giobbi 

por sua mistura de materiais e cores que trazem valor a peça e um diferencial ao qual somente 

por olhar reconhecemos a marca, transparecendo exclusividade. Já a Designer Constança 

Basto tem evidencia como marca concorrente por trabalhar com estruturas altas visando a 

estética ligada ao conforto. E o último escolhido, trata-se de Jorge Guimarães, estilista com 

evidência nos cristais e produtos artesanais, que agora trabalha para a marca Zeferino, uma 
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das marcas encontradas no cenário do mercado de luxo brasileiro, os quais trazem aspectos 

relevantes para a elaboração dos calçados da coleção apresentada com materiais nobres e 

principalmente visão de mercado.  

                                  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

5 CONCEITUAÇÃO 
 

 
 Nesta etapa foram confeccionados os painéis semânticos de conceito da coleção, de 

público alvo, trazendo as características e imagens do que ele representa, e de temática 

abordada para o desenvolvimento dos modelos da coleção. Além do briefing, que trás uma 

listagem das características e diferenciais da coleção apresentada para inverno 2009.  

 
 
5.1 Painéis Semânticos 
 
 
 Os painéis semânticos foram elaborados com o intuito de expressar melhor os 

conceitos do produto, bem como público alvo e tamática, auxiliando o andamento do trabalho. 

 Como conceitos do produto a ser desenvolvido, expressando os atributos da coleção, 

juntamente com a preferência do público alvo, têm o desejo, o exclusivo, o luxuoso e o 

conceito de produto delicado. 

 

 Figura 105: Painel Conceito 
 Fonte:acervo pessoal 
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 Já para a definição de público alvo, foram empregados conceitos de uma mulher 

vaidosa, que gosta de estar bonita, exuberante, que gosta de chamar atenção, consumista, que 

sente prazer em comprar, de uma mulher compulsiva, que compra pelo prazer em comprar, e 

uma mulher seguidora de moda, que gosta de acompanhar tendências e está “antenada” no 

que está acontecendo no mundo da moda. 

 

 
 Figura 106: Painel Público alvo 
 Fonte:acervo pessoal 
 

 

 Por fim, a temática Casa de bonecas, dos estilistas holandeses Viktor e Rolf, 

juntamente com cada boneca que serve de inspiração para o desenvolvimento da coleção de 

calçados, as quais circulam o projeto foram traduzidos igualmente a seguir: 
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 Figura 107: Painel Temática 
 Fonte:acervo pessoal 
 

 

5.2 Briefing  

 

 O briefing é uma ferramenta utilizada para as especifições dos objetivos com o 

trabalho, e o que poderá ser alcançado ao longo do mesmo. Nele estão listadas as informações 

consistentes que proporcionarão todo o apoio para o desenvolvimento do projeto. 

 

PRODUTO 

Produto: calçados 

Principal função de uso: dia-a-dia, sair à noite 

Função secundária do produto: estética e valorização do corpo e pés 

Benefícios esperados do produto: qualidade e bom acabamento, formas exclusivas 

Pontos positivos observados na análise dos produtos similares: salto meia pata, muito 

utilizado nas ultimas e próximas coleções, materiais de boa qualidade, cores de inverno 2009 

Pontos negativos observados na analise dos produtos similares: aviamentos em lugares 

desconfortáveis do pé, tecidos e materiais desconfortáveis e com mal caimento 
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Diferencial do produto com relação à concorrência: design diferenciado, mistura de materiais, 

uso de aviamentos delicados, salto diferenciado 

Local de uso: ambientes urbanos 

Categoria: salto alto e sapatilha 

Segmento: calçados 

Formas de uso: só, em conjunto com o vestuário 

Temática: “A casa de bonecas” (Viktor e Rolf) 

Dimensão da coleção: a coleção será formada por 15 modelos, 6 abertos com salto meia pata, 

5 fechados com salto meia pata e 4 sapatilhas fechadas 

 

EMPRESA 

Porte: pequeno “Exclusivo” 

Marca: Luxy 

Sistema de vendas: lojas multimarcas autorizadas  

Concorrentes: Francesca Giobbi, Constança Basto e Jorge Guimarães (marca Zeferino) 

 

PÚBLICO CONSUMIDOR 

Usuários: mulheres 

Sexo: feminino 

Faixa etária: sem faixa etária definida 

Estilo de vida: urbano 

Ocupação: profissão definida, empresárias, mulheres independentes financeiramente 

Características físicas: saudáveis, preocupadas com o corpo e a mente 

Circunstâncias econômicas: situação econômica estabelecida e instável 

Classe social: lasse média alta e alta 

Comportamento social: ativa, frequenta ambientes  e eventos sociais em geral 
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6 CONCEPÇÃO   

 

 Durante a concepção da coleção, foram levados em conta alguns quesitos e 

peculiaridades já apresentadas anteriormente. 

 O desenvolvimento dos modelos baseou-se nas tendências de moda mundiais para 

inverno 2009, na temática abordada (com cores e formatos), e também no perfil do público 

alvo, sendo considerada esta, uma coleção viável e voltada para o mercado de luxo. 

 Fora determinado também a cartela de cores, com todas as denominações de cores 

próximas, sendo esta apresentada pelo painel a seguir: 

 

 
 Figura 108: Cartela de cores 
 Fonte:acervo pessoal 
 
 
6.1 Geração de alternativas 
 
  
 A geração de alternativas foi composta a partir do uso da ferramenta de desconstrução, 

onde primeiramente sete bonecas tem retiradas de seu vestuário as formas, materiais e cores 

do seu vestuário para a construção das alternativas.  
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 Figura 109: Painel Desconstrução 
 Fonte:acervo pessoal 
 
 

Então, duas linhas foram criadas a partir de um modelo meia pata nove centímetros, 

modelo de salto mais evidenciado para inverno 2009. A primeira linha chamada Linda, e a 

segunda linha Naomi, ambos com o mesmo salto e curvatura, e uma terceira linha, chamada 

de Boneca, que é formada de sapatilhas totalmente baixas com salto de um centímetro e meio. 

Após foram desenvolvidos quarenta e cinco modelos de calçados, incluindo os meia 

pata e as sapatilhas, e através de características próximas as bonecas, escolhido os quinze 

mais condizentes para a composição da coleção. 

 

6.1.1 Linha Linda 

 

 Formada a coleção, a primeira linha apresentada é a Linda, que leva este nome em 

homenagem a uma das principais modelos a desfilar as coleções de Viktor e Rolf, e que 

consequentemente leva uma boneca com sua aparência nos dias de desfile. Esta linha é 

formada por seis modelos meia-pata, sendo estas sandálias totalmente abertas, ou scarpins 

abertos apenas na parte da frente, os quais vemos a seguir: 
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 Figura 110: Alternativa 1 
 Fonte:acervo pessoal 
 
 
 A alternativa 1 constitui-se de uma sandália de salto fachetado e maia-pata forrada, 

com cabedal em couro vegetal bege, fivela dourada de metal e babados em cetim, fazendo 

referência à imagem inspiração, que tem seu vestuário completamente coberto por babados. 

 Já a alternativa 2 é um scarpin meia-pata com cabedal de couro verniz cinza, salto, 

trazeiro e laço forrado de tecido vermelho e metalassê. O modelo tem inspiração no vestuário 

cinza metálico da boneca, visto no cabedal da frente, e nos laços e volume da saia, 

encontrados no salto do calçado.  
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 Figura 111: Alternativa 2 
 Fonte:acervo pessoal 
 
 

 
 Figura 112: Alternativa 3 
 Fonte:acervo pessoal 
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 Na alternativa 3 apresenta-se um modelo de salto e meia-pata forrados com couro 

vegetal bege, fivela dourada e cabedal em couro vegetal marrom. O cabedal faz referência ao 

vestido da imagem inspiração, que tem seu tecido torcido, transparecendo uma idéia de 

sobreposição, o qual encontramos no cabedal da sandália. 

 
 

 
 Figura 113: Alternativa 4 
 Fonte:acervo pessoal 
 
 

 A alternativa 4 é um modelo mais elaborado, por ter inspiração num vestido com 

volume e mais detalhes. É feito de salto e meia-pata forrados em couro, cabedal trazeiro e 

frontal em couro marrom, sendo o da frente com efeito puxado, dando volume ao couro, 

fazendo referência ao vestido da boneca, assim como o babado preso no cabedal, e uma fita 

de cetim com um laço no peito do pé e amarração trazeira, semelhante ao modelo e cores 

encontradas na sobreposição do vestido inspiração. 

 Na alternativa de número 5 é apresentado um modelo diferente, que faz referência a 

uma bota cano curto, mas trata-se de uma sandália aberta nas partes da frente e trazeira. O 

salto e meia-pata, assim como todo o cabedal são forrados em couro na cor vermelha, assim 

como uma das cores do vestido inspiração. O modelo ainda traz uma flor em cima do pé, 

principal referência de inspiração.  
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 Figura 114: Alternativa 5 
 Fonte:acervo pessoal 
 
 

 
 Figura 115: Alternativa 6 
 Fonte:acervo pessoal 
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 A última alternativa desta linha, a de número 6, tras um modelo em salto e meia-pata 

de madeira clara, fivela prata com cristais swarovsky, e cabedais compostos por camurça na 

cor verde, sendo o trazeiro com costuras, e o frontal com cabedal único amarrado no centro, 

que dão volume à peça, assim como vestido inspiração.  

 

6.1.2 Linha Naomi 

 

 A segunda linha, a Naomi, que leva este nome em homenagem a modelo Naomi 

Kempbel que, igualmente Linda, é homenageada pelos estilistas com uma das bonecas da 

obra, é composta por cinco modelos meia-pata nove centímetros, sendo dois sapatos fechados 

e três botas, uma de cano longo e duas de cano curto. 

 A alternativa 7, a primeira da linha Naomi, trata-se de um sapato com salto e meia-

pata forrados em couro preto, no mesmo material de todo o cabedal que leva as formas do 

vestuário de inspiração, fivela de prata e também, uma flor na parte superior do pé, que 

expressa o volume das golas.  

 

 
Figura 116: Alternativa 7 
Fonte: acervo pessoal 
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 Na alternativa 8, um modelo bicolor inspirado na imagem, também duas cores, tras o 

salto e a meia-pata forrados em couro rosa claro, assim como parte do cabedal, cabedal frontal 

e trazeiro em couro verniz preto, além do laço que procura evidenciar os babados do vestuário 

da boneca.  

 

 
 Figura 117: Alternativa 8 
 Fonte:acervo pessoal 
 
 
 Para a alternativa 9 a inspiração vem das cores, dos elementos, no caso a flor, e do 

volume da peça de inspiração. Trata-se de uma bota cano curto, cujo cabedal e salto são 

compostos de couro na cor vermelha, assim como a flor que prende a parte de tecido 

sobreposta. Este tecido é de cor rosa claro, montando um tom sobre tom e dando volume a 

bota.  
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 Figura 118: Alternativa 9 
 Fonte:acervo pessoal 
 
 

 
 Figura 119: Alternativa 10 
 Fonte:acervo pessoal 
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 A alternativa 10 é a única bota cano longo da coleção, além da imagem com 

sobreposição, das costuras e fivelas localizadas, ela busca inspiração nos modelos cano alto e 

nos tons terrosos evidênciados como tendência de moda para inverno 2009. Todo o salto, 

meia-pata e cabedal são compostos por couro na cor caramelo, e a fivela na cor dourada ajusta 

um pouco a bota ao tornozelo dando diferencial a peça.  

 
              

 
 Para a alternativa 11, a última da linha Naomi, que possui salto, meia-pata e cabedal 

compostos por couro cinza grafite, com sobreposição em couro na parte do peito do pé e tira 

com laço de cetim presos por uma fivela prata, buscou inspiração principal nas golas 

sobrepostas do vestuário da boneca. 

 

6.1.3 Linha Boneca 

 

 A terceira linha leva o nome de boneca em homenagem a todas as bonecas de 

porcelana da obra comemorativa de Viktor e Rolf, também temática abordada como 
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inspiração neste projeto. Também por se tratar de uma linha de sapatilhas, que delicadas e 

ricas em detalhes, representam muito bem a imagem das bonecas. 

 Podemos ver isto já na alternativa 12, a primeira das quatro desta linha. Inspirada no 

volume das golas e na cor da vestimenta, a sapatilha é revestida de tecido plissado na cor 

preta e laço, também em tecido, na cor branca preso por fivela dourada com cristais 

swarovsky. 

 

 
 Figura 121: Alternativa 12 
 Fonte:acervo pessoal 
 

 Na alternativa 13, a sapatilha é fechada na frente e presa por um pequeno cabedal na 

parte de trás. O cabedal é formado de camurça na cor verde e uma flor de tecido na cor branca 

na parte de cima, que trás o volume, estampa e cores da imagem inspiração. 
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 Figura 122: Alternativa 13 
 Fonte:acervo pessoal 
 
 

 
 Figura 123: Alternativa 14 
 Fonte:acervo pessoal 
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 A alternativa 14 é uma sapatilha cinza com cabedal todo em couro verniz fechada e 

laço em tecido com metalassê. A peça buscou inspiração nos modelos de lançamento para 

inverno 2009, nas cores e elementos do vestido da boneca inspiração, neste caso o laço. 

 

 
 Figura 124: Alternativa 15 
 Fonte:acervo pessoal 
 

 A última peça da coleção, a alternativa 15, é também uma sapatilha fechada na cor 

rosa bombom com babados e laço em tecido rosa claro. O modelo trás todos os elementos da 

imagem, cores, laço, babado e volume. 

 Ainda nesta etapa são apresentados os dois tipos de solado, o dos calçados meia-pata e 

a sola das sapatilhas, além de uma sugestão de modelo de taloneira, que geralmente leva o 

nome da marca ou os símbolos da coleção, como segue em painel a seguir: 
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 Figura 125: Solado e taloneira 
 Fonte:acervo pessoal 
 
 
6.2 Alternativa Confeccionada 
 
 

Para a escolha da alternativa a ser confeccionada foi levado em consideração as 

pesquisas, constatando a preferência das mulheres pelo salto alto e através das tendências 

sobre estruturas, materiais e cores, fez chegar-se ao modelo final, sendo este um modelo 

considerado comercial e com visão voltada para o mercado de consumo de luxo. Em painél, 

segue alternativa escolhida para produção: 
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 Figura 126: Alternativa confeccionada 
 Fonte:acervo pessoal 
 

Nesta etapa de produção, foi utilizada a ferramenta Mescrai, substituindo alguns 

materiais que foram previstos para a produção do calçado. Primeiramente mudou-se a técnica 

de produção do salto, que em vez de forrado, ele foi fachetado, ou seja, em vez de couro foi 

utilizado uma pintura para sua produção. Além disso, substituiu-se o couro marrom por um na 

cor bege, que deixou o modelo mais delicado, e a fivela que, em vez de redonda, utilizou-se 

uma quadrada na cor dourada. Podemos apreciar o modelo final a seguir: 
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 Figura 127: Produto final 
 Fonte:acervo pessoal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

7  MEMORIAL DESCRITIVO (PÓS-CONCEPÇÃO) 

 

 Nesta etapa são apresentadas todas as informações necessárias sobre o calçado 

confeccionado ao consumidor. É evidenciada toda a função exercida pelo calçado, que vai 

desde a sua função estética, a de uso, a função ergonômica, que apresenta as questões 

referentes ao conforto trabalhados no calçado, sua função técnica, com medidas e todo 

processo de fabricação, a operacional, com o sistema de colocação, até a função simbólica, 

que informa o consumidor a que tipo de simbologia o calçado remete. 

 

7.1 Função estético formal 

 

 Esta função está relacionada à parte externa do produto: a aparência e organização 

visual da forma. “A função estética do produto é um aspecto psicológico da percepção 

sensorial que promove a sensação de bem-estar, identificando o usuário com o produto 

durante o processo de uso” (LÖBACH, 2000, p. 64). 

 No caso da coleção e em específico o produto confeccionado, a função estética está 

presente em tudo e é o principal fator de impulsão à compra, pois tem características que se 

identificam com o público e trás agregado a sensação de objeto de luxo. 

 Já a forma de um calçado é a soma dos elementos da configuração e das relações 

recíprocas que se estabelecem entre esses elementos (LÖBACH, 2000). Dentre sses elementos 

estão: as linhas Geométricas, que trazem formas como triângulo, retângulo, etc; as linhas 

Orgânicas, com formas sem um padrão definido, como flores, folhas, etc; a Harmonia Ordem, 

quando se produz concordâncias e uniformidades entre as unidades que compõem um objeto, 

o Eqilíbrio Simetria, que dá origem a formulações visuais iguais, ou seja, as unidades são 

idênticas tanto de um lado quanto do outro, e ainda a Coerência, que se caracteriza pela 

organização visual do objeto, onde o resultado formal se apresenta integrado e harmonioso 

com relação ao todo. 

 Os calçados da coleção Luxy estão integrados com todos os elementos que 

estabelecem a forma apresentados acima. A alternativa 3, escolhida para produção, apresenta 

linhas mistas, que buscam um certo equilíblio e dosagem na forma, tanto com formas 

geométricas, como fivela, e orgânicas, como composição do cabedal e salto. O modelo 

apresenta harmonia em ordem, ou seja, todas as partes do objeto são uniformes, além de 

equilíbrio simétrico, suas unidades de um lado são idênticas a do outro e também dos lados 

opostos. O modelo também é coerente e simples, apresenta organização visual integrada com 

relação ao todo. 
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                       Figura 128: Alternativa 3                                 Figura 129: Alternativa confeccionada 
                       Fonte: acervo pessoal                                   Fonte: acervo pessoal 
 
 
 Como os calçados buscam inspiração na “Casa de Bonecas” de Viktor e Rolf, com 

detalhes de seu vestuário, como cores, formas e modelagem, a percepção da temática é 

evidente em todos os modelos. Utilizando uma modelagem comtemporânea e um design 

diferenciado, a função estética é o fator de maior relevância da coleção, que procura 

evidenciar o luxo, o desejo de aquisição da peça e o apelo emocional das mulheres através das 

delicadas bonecas representadas em cada um dos calçados apresentados, em especial o 

produto final. 

 
  
7.2 Função de uso 
 

 Segundo Löbach (2001, p. 58), “o objetivo principal do desenvolvimento de produtos 

é criar funções práticas e adequadas para que mediante seu uso possam satisfazer 

necessidades do usuário”. 

 A função de uso diz respeito a utilização primária do produto, cujas características 

devem estar destinadas ao seu tipo de atividade. Podendo também apresentar alguma outra 

função, denominada secundária. 

 A coleção de calçados Luxy, em especial o produto final, tem como função primária e 

primordial a proteção dos pés, fator de uso indispensável ao ser humano, e como função 

secundária a estética, um dos fatores principais a impulsionar mulheres na compra de calçados 

de luxo.  
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7.3 Função ergonômica 

 

 Em qualquer sistema onde existe participação efetiva entre usuário e produto, a 

reflexão ergonômica por parte do designer é indispensável. O produto deve apresentar 

características ergonômicas que garantam ao usuário sua utilização confiável, segura e 

confortável. 

 Para efetuar a análise de função ergonômica do produto abordado baseou-se nos 

Fatores Ergonômicos Básicos, tarefa, segurança, conforto e materiais, que segundo Filho 

(2003), consistem nas principais qualidades necessárias para a materialização de um produto.  

 A tarefa “é um conjunto de ações humanas que torna possível um sistema atingir um 

objetivo. É o que faz funcionar o sistema para se atingir um resultado pretendido” (FILHO, 

2003, p. 28). Relacionados à esse fator, os problemas de confecção do calçado são 

inesistentes, pois todos os procedimentos foram realizados a partir de medidas padrão, com 

formas, modelagem previamente desenvolvida, máquinas e confecção adequada para que se 

adeque ao pé do usuário. 

 Já a segurança é conceituada como a utilização segura e confiável dos objetos em 

relação às características funcionais, operacionais, percptíveis, de montagem, de fixação, de 

sustentação e outras (FILHO, 2003 p. 29). É um item ligado à proteção que buscamos no 

calçado. 

 No calçado aqui produzido, o cabedal e suas costuras são previamente testados e 

produzidos em material próprio, antes já usado na confecção de outros calçados. Com relação 

ao salto a preocupação é ainda maior, pois mal colocado, ele pode trazer riscos como torções 

e até lesões ao usuário. Por se tratar de um salto maia-pata nove centímetros, após colocado, 

são realizados testes de estabilidade e durabilidade no salto, que passa por uma espécie de 

controle de qualidade,  que garante a segurança de uso do usuário.  

 Após as etapas de montagem, previamente feitas em respectivas máquinas 

especializadas, testes de calce são realizados para garantir a funcionalidade e fixação do pé ao 

calçado. 

 O conforto está associado à idéia de o calçado servir bem. É a condição de 

comodidade, bem-estar e segurança percebida pelo usuário nos níveis físicos e sensoriais. No 

calçado produzido, por se tratar de salto alto com nove centímetros, o conforto está associado 

a fatores ligados à fabricação, como modelagem, escolha de materias e processo de 

fabricação.  

 A modelagem foi baseada em uma forma que respeita a anatomia, a fisiologia e a 

mecânica do pé, o cobrindo e deixando totalmente preso ao calçado. Para a escolha dos 
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materiais adequados, foram levados em conta características de higiene do produto, que não 

exale cheiro e nem prejudique a pele, questões térmicas, que permita a transpiração e 

temperatura do pé, e mecânicas, aquelas que preocupam-se com a saúde dos pés e do corpo, 

como postura e posição do pé em relação à curvatura. Ainda relacionado ao conforto, o 

processo de fabricação escolhido é totalmente industrial, o que possibilita a montagem nas 

normas de fabricação padrão e executar os testes de uso necessários para identificar 

problemas e também o conforto esperado para um produto final. 

 O último dos fatores ergonômicos a ser abordado são os materiais, todo e qualquer 

componente do calçado. Neste caso, o cabedal é produzido em couro, produto natural, de boa 

absorção, resistente ao atrito e à flexão, e de fácil moldagem, e seu forro de Laminado em PU, 

que trata de um material absorvente, ipermeável, antibactericida, flexível e resistente. 

 A palmilha é produzida de EVA na parte superior que possibilita maior conforto, sua 

sola em TR emborrachado, e salto, meia-pata e tacão em PVC, material resistente e usado na 

maioria dos saltos altos. Ainda como material, a fivela em metal está localizada na parte de 

fora do calçado e adequada ao cabedal, nao machucando ou trazendo sensação de desconforto 

ao usuário. 

  

7.4 Função técnica 

 

 Na função técnica aparecem todas as tecnologias utilizadas para a concepção e 

fabricação do produto. Antes dos calçados serem montados, os materiais a serem utilizados 

passam por alguns processos para melhor adequação, onde diversas máquinaas são usadas 

para cada processo. 

 A máquina a laser ou prensa com navalha, faz o corte do forro no formato exato da 

peça. Já a xanfradeira é utilizada para afinar o couro e lhe dar melhor aspecto e caimento no 

pé. A máquina de rebater traseiro serve para dar sustentação à costura e deixá-la uniforme, e 

para dar formato aos bicos, existe uma máquina para cada tipo. Dentre as tecnologias 

envolvidas ainda é grampeado o salto para melhor estabilidade e segurança ao usuário, que 

por fim recebe uma limpeza e revisão para constatar bom estado de uso. 

 Já quanto à utilização dos materiais, serão utilizados para produção o couro animal na 

parte do cabedal, o PU como forro, que evita a transpiração do pé, e fios sintéticos com base 

de poliéster, que proporcionam boa aparência e maior conforto ao usuário do produto. 

 Ainda na função técnica do calçado encontramos o sistema construtivo, que descreve o 

produto em suas diversas partes, como vemos na sequência da ficha técnica a seguir: 
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Ficha Técnica 

 

Empresa: Luxy               Coleção: Inverno 2009 Ref.01 

Modelo: sandália  Descrição do Modelo: sandália de couro bege com salto 

meia-pata  

Cabedal em couro sobreposto com peças individuais separadas 

Salto fachetado, meia-pata forrada e fivela dourada 

Forma: SJ5481 Kunz  

Numeração: 35 

Desenho técnico   

                  

10
,5

 c
m

1,05 cm3,
00

 c
m

23,00 cm

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                                                                     

 

Cabedal  

Peças Material Composição Fornecedor Quantidade/par Preço/par 

1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11, 

12,13 

Couro animal Couro Couros Zunino 40 cm R$ 20,00 

Forro PU 100% PU Anselmo 

representações 

20 cm R$ 0 

TOTAL 

R$ 20,00 
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Aviamentos  

Peças Material Composição Fornecedor Quantidade/par Preço/par 

1 Fivela metal Denilson 

representações 

2 R$ 0 

TOTAL 

R$ 0 

Seqüência Operacional 

 

1º Corte dos materiais para o cabedal 

2º Chanfração 

3º Preparação para costura 

4º Conformação 

5º Montagem 

6º Colagem da cepa 

7º Limpeza e acabamento 

 

Palmilha 

Partes Material Fornecedor Quantidade/par Preço/par 

Superior EVA 1mm inteiro Palmivalle 2  

Interna traseira Induma 3,5 mm Palmivalle 2 

Alma de aço Aço temperado Palmivalle 2 

Interna planta Adaflex 1,8 mm imendado Palmivalle 2 

Inferior Adaflex 1,8 mm inteiro Palmivalle 2 

TOTAL 

R$ 1,70 

Seqüência Operacional 

 

1º Desenho do modelo 

2º Montagem dos materiais induma e adaflex 

3º Corte e conformação da palmilha de acordo com a forma 

4º Encaixe da alma de aço 

5º Colagem da palmilha para ficar dublada 

6º Compressão dos materiais 

7º Conformação da palmilha na forma 
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8º Limpeza e acabamento 

Solado  

Partes Material Composição Fornecedor Quantidade/par Preço/par 

Taloneira PU 100% PU Anselmo 

representações 

2 R$ 0 

Soleta TR Emborrachado ----x---- Matrix 2 R$ 2,40 

Salto PVC ----x---- Sandense 2 R$ 0 

Tacão PVC ----x---- Sandense 2 R$ 0 

TOTAL 

R$ 2,40 

Seqüência Operacional 

 

1º Pintura do salto 

2º Asperação pré-colagem 

3º Forração da meia-pata 

4º Colagem da soleta 

5º Fixação do taco 
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Planificação dos moldes 
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7.5 Função operacional 

 

 Esta função se refere ao tipo de dispositivo que faz o produto ou sistema funcionar. No 

caso do sapato da linha Linda, a alternativa de número 3 confeccionada é de fácil manuseio e 

não contém nenhuma restrição. 

 O sapato é um modelo de sandália meia-pata, com cabedal único e que cobre toda a 

parte superior do pé. Para colocá-lo é só encaixar o pé dentro do sapato e fechar a fivela na 

parte lateral de fora do pé, único sistema de fechamento do calçado. 

 Para a limpeza e manutenção do calçado deverá ser passado pano úmido ou esponja 

macia para não danificar o couro e fivelas, materiais sensíveis e delicados. Mais informações 

estarão anexadas em tag do produto. 

 

7.6 Função simbólica 

 

 Segundo Löbach (2000), a função simbólica dos produtos é determinada por todos os 

aspectos espirituais, psíquicos e sociais de uso.  

 A função simbólica deriva dos aspectos estéticos do produto, como forma, cor, 

tratamento de supérficie, símbolos, etc. No caso da coleção Luxy 2009, a simbologia remete 

ao luxo, pois como é uma coleção é exclusiva e voltada para o mercado de luxo, as formas 

exclusivas, os materiais nobres, e os detalhes com brilho, tornam a coleção de fácil 

identificação e um artigo de luxo. 
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8 MARKETING 
 
 

A função de marketing diz respeito à distribuição e venda do produto. Para a anáilse 

desta unção será utilizada a estrutura dos quatro Ps, que de acordo com Kotler (1999), requer 

que os profissionais de marketing definam como distribuir o produto e selecionem métodos 

para promovê-lo. A estrutura consiste em: produto, preço, praça e promoção. 

”A base de qualquer negócio é um produto ou serviço. Uma empresa tem por objetivo 

oferecer algo de maneira diferente e melhor, para que o mercado-alvo venha a preferi-lo e até 

mesmo pague um preço mais alto por ele” (KOTLER, 1999, p. 126).  

A Luxy é uma marca nova a inserir-se no mercado. Desenvolvida exclusivamente para 

atender ao público feminino, fabrica apenas calçados para mulheres modernas, ligadas em 

tendências mundiais e que procuram produtos exclusivos, com design diferenciado e de luxo. 

Sua identidade visual é composta por linhas orgânicas que lembram flores e folhas e uma 

fonte de letra leve e delicada, o que deixa a identidade sofisticada e limpa, como abaixo: 

 

 
                  Figura 130: Marca 
                  Fonte: acervo pessoal 
 
 
 A coleção inverno 2009 desfruta de três linhas para atender seu publico em específico, 

seja para o dia-a-dia, como para uma ocasião especial. Pela preferência por saltos altos, a 

grande maioria trata-se de uma meia-pata nove centímetros, uma linha composta por sandálias 

e scarpins, e outra por sapatos e botas. A terceira linha trata-se de sapatilhas, artigos que já 

caíram no gosto das mulheres e viraram artigos de luxo com o passar do tempo.  

 Todos os calçados são de excelente qualidade, pois se compõem de materiais nobres e 

tecnologias existentes no mercado, além de apresentar produtos exclusivos da marca e com 

número de edição limitada, ou seja, os calçados são produzidos em número pré determinado.
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 Além disso, a marca conta com componentes adicionais de venda, como é o caso de 

embalagem para proteção e guardar o calçado, que tras um tag informativo com informações 

do fabricante, endereço eletrônico e manutenção do calçado, caixa para armazenamento, além 

de uma  sacola da marca para pontos de venda: 

 

 
Figura 131: Tag da marca 
Fonte: acervo pessoal 

 

    
                   Figura 132: Projeto de caixa 
                   Fonte: acervo pessoal 
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                  Figura 133: Caixa produzida                                         Figura 134: Embalagem para proteção 
                  Fonte: acervo pessoal                                                        Fonte: acervo pessoal 
 
 
 

 
Figura 135: Sacola da marca 
Fonte: acervo pessoal 

 
 
 O produto ainda possui garantia de dois meses após a compra em casos de defeito de 

fabricação. Neste caso a Luxy fará a troca por outro produto da marca ou até mesmo por um 

igual, que com insatisfação do cliente poderá fazer a devolução do dinheiro ao cliente. 

 A marca conta também com acessórios personalizados que servem apenas para loja 

autorizada Luxy, aquela que vende apenas seus produtos, pois trata-se de cartão de visita, 

papél timbrado e pasta para armazenamento de documentos e materiais da loja. 
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    Figura 136: Cartão de visita 
                 Fonte: acervo pessoal 
 
 
 

 
               Figura 137: Paapél timbrado 
                  Fonte: acervo pessoal 
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               Figura 138: Pasta para documentos 
                   Fonte: acervo pessoal 
 
 
  
  Segundo Kotler (1999), o preço se difere dos outros três elementos do mix de 

marketing no sentido de que gera receita, ou seja o lucro, pois os demais geram custos.  

 A coleção desenvolvida será totalmente exclusiva, por isso seu preço de fabricação 

gira em torno de R$ 250,00 a R$ 450,00, variando devido ao processo de fabricação, sendo 

vendido na loja autorizada de R$ 450,00 a 850,00 o par, com desconto em pagamentos à vista 

ou preço total para parcelamento sem juros. No caso de lojas multimarcas que virem a vender 

o produto, a margem de preço varia de acordo com a preferência de cada lojista. Como 

exemplo, o calçado escolhido para produção nesta etapa tem preço de fabricação de R$ 

300,00 e estará sendo vendido na loja por R$ 520,00. 

 Praça é o processo como cada fornecedor decide tornar suas mercadorias disponíveis 

ao mercado-alvo. Como havia sitado os bens serão vendidos diretamente ou por meio de 

intermediários. 

 A princípio os produtos serão vendidos em uma loja especializada e autorizada Luxy 

situada na cidade de Balneário Camboriú, que contará com coleção completa por tratar-se de 

um ponto com apenas esta coleção. Os que forem vendidos fora da loja autorizada, serão 

repassados a lojas especializadas no ramo de calçados, não contendo grande estoque, apenas 

uma numeração completa, podendo vir a ter pedidos de fabricação para manter o padrão de 

exclusividade. 
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Já o quarto P, o da promoção, cobre todas as ferramentas de comunicação que fazem 

chegar uma mensagem ao público alvo (KOTLER,1999).  

Inicialmente as propagandas estarão expostas em outdoors espalhados nas cidades 

onde vende-se os produtos, como também em cidades visinhas, em anúncios de revistas de 

moda e de anúncios locais, como em canais fechados e  site da marca. 

 

 
 Figura 139: Imagem anúncio campanha 
 Fonte: acervo pessoal 
 

 
 Figura 140: Outdoor da marca 
 Fonte: acervo pessoal 
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 Além disso, na loja são encontrados catálogos da coleção expondo todos os produtos 

disponíveis para compra e respectivas cores possíveis de fabricação. Já nos lançamentos de 

coleção as lojas convidarão através de telefonemas , emails e sites de relacionamento, seus 

clientes para coquetel de lançamento, que será feito na própria loja. Neste dia a loja contará 

com coleção completa, com cores já disponíveis para compra e alguns exemplares de cores 

possíveis de compra apenas por encomenda. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os argumentos apresentados, pode-se perceber que as mulheres que 

gostam de artigos de luxo possuem uma forte atração em relação à calçados de modelos em 

geral, mas com atenção especial aos de salto alto, aqueles que são os que mais lhe agradam. 

Ao iniciar esta proposta, foi necessário realizar pesquisas de coleta de dados, as quais 

constatam que o público em questão, as vítimas da moda, tem interesse em adquirir um 

produto inovador, exclusivo, que supra suas necessidades de satisfação pessoal. Para isso foi 

impressindível adquirir uma ampliação dos conhecimentos de problema de uso, preferência 

por saltos e cores, como também a imagem que estas tem do luxo e como o vêem em seu dia-

a-dia, tentando resgatar o conceito de luxo interiorizado e de realização de desejos ao qual 

direcionamos este projeto. 

Através das pesquisas bibliográficas, que apresentaram tendências de moda para 

inverno 2009, Estado de design e pesquisa de mercado, que aborda os gostos e preferências do 

público, além de temática escolhida, foram extraídas informações que auxiliaram no 

desenvolvimento dos modelos e identificaram a relação da mulher com o calçado e seu poder 

de consumo. 

Feito este processo, foi realizada a parte criativa, que levou em consideração atributos 

como exclusividade, delicadeza, luxo e beleza, seguindo para a confecção que deu origem ao 

produto final, que além de chegar ao visual desejado, atendeu aos objetivos traçados durante o 

desenvolvimento do produto. 

Concluiu-se então, que o presente projeto obteve os resultados esperados com relação 

a seus produtos e resultados, pois atendeu as necessidades do público alvo e ao mesmo tempo 

proporcionou que fossem desenvolvidas criações de acordo com as tendências de moda para 

2009 no segmento de calçados. Além disso, com um tema lúdico, “A casa de bonecas”, tema 

atual e de grande repercussão, possibilitou-se juntar um design diferenciado à versatilidade, 

inovando este nicho de mercado e atendendo um público de crescimento aparente no mercado 

da moda. 
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11 APÊNDICE 
 
Apêndice  A 
 
Perguntas elaboradas para aplicação entrevista: 
 
 

1- Qual sua idade e profissão? 

2- Quais suas atividades de lazer favoritas? O que costuma fazer no seu tempo livre? 

3- Faz compras com frequência? E onde costuma comprar? 

4- Costuma acompanhar tendências de moda nacional e mundiais? Segue à risca o que 

vai ser usado em cada estação, para estar sempre na moda? 

5- Com relação aos sapatos, costuma usar sempre o mesmo tipo de salto, procurando o 

que está na moda com aquele estilo, ou varia os saltos de acordo com as tendências de 

cada estação? 

6- E quanto as cores, tem alguma restrição? 

7- Você gosta e procura produtos de moda exclusivos, e consequêntemente luxuosos? 

8- Compra seus sapatos apenas por gostar, por emoção, ou escolhe as peças de acordo 

com o preço, material, conforto? 

9- Qual sua imagem do luxo? O vê como algo supérfluo ou como algo a suprir uma 

necessidade de consumo emocional? 

 


