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RESUMO 

 
A finalidade deste projeto é desenvolver uma coleção de roupas para Yôginís, e para 
tanto se fez necessário uma ampla pesquisa bibliográfica com o objetivo de ampliar os 
conhecimentos sobre o segmento, mercado a que se destina, público alvo, temática e 
tendências. Esse projeto foi realizado dos parâmetros de uma metodologia concebida 
pela acadêmica baseado nos autores Munari (1998), Baxter (2003), Treptow (2003) e 
Keller (2004). Na segunda etapa foi feito uma pesquisa de campo quantificando dados 
do público alvo, ou seja, mulheres praticantes de Yoga. Na seqüência o projeto foi 
conceituado e as alternativas da coleção foram geradas. Finalmente a coleção á 
apresentada e detalhada no memorial descritivo. 
Para concluir, a etapa do composto mercadológico apresenta dados de como inserir os 
produtos no mercado. 
 

Palavras-chave: ásanas, aromas e cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The purpose of this project is to develop a collection of clothes for Yôginís, and in 
such a way if it made necessary an ample bibliographical research with the objective to 
extend the knowledge on the segment, market the one that if destines, white public, 
thematic and trends.  
This project was carried through of the parameters of a methodology conceived for the 
academic based on the authors Munari (1998), Baxter (2003), Treptow (2003) e Keller 
(2004). 
In the second stage a field research quantifying given of the white public was made, 
that is, practicing women of Yoga. In the sequence the project was appraised and the 
alternatives of the collection had been generated. Finally the collection the detailed 
presented one and in the petition. To conclude, the stage of the marketing composition 
presents given of as to insert the products in the market.  

 

keywords: ásanas, aromas and colors.  
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1   INTRODUÇÃO 

 

O Design tem por objetivo dentre outros, inovar agregando sempre qualidade 

e conforto ao produto, satisfazendo desejos e necessidades, experimentando novos 

métodos ainda não existentes no mercado. 

Através de pesquisas sobre o Yoga, está claro que de uns tempos para cá, 

ele se popularizou. Ficou famoso por ganhar adeptos mundialmente conhecidos, foi 

tema para muitas reportagens de TV e revistas, que relataram seus benefícios para 

a saúde e bem-estar. Hoje, não tem quem não tenha ouvido falar no Yoga. O 

número de praticantes aumenta a cada dia, acompanhando a proliferação de 

estabelecimentos que oferecem aulas da prática. A procura é somente mais uma 

maneira de sair um pouco da rotina e loucura do dia-a-dia, quem experimenta sente, 

não só na pele, como também na mente e no coração, o poder tranqüilizante, 

apaziguante e até mesmo de cura que essa técnica oferece.  

Através de pesquisas constatando que a procura pela prática cresceu, está 

claro a necessidade de roupas especificas para Yoga, pensando nisso a coleção de 

vestuário feminino para praticantes de Yoga (Yôginís), tem este objetivo de 

satisfazer as Yôginís em suas práticas diárias de ásanas e outras posturas tais como 

Kryás, bandhas, pránáyámas, yôganidrá e samyama, as quais utiliza-se muito o 

trabalho do corpo físico. O grande objetivo é fazer com que a roupa de prática do 

Yoga torne algo confortável, que praticantes não percebam que estão vestidas 

durante a prática, contendo seu estado de mente e corpo em equilíbrio, como se a 

roupa fosse sua segunda pele. 

Percebe-se analisando lojas, escolas de Yoga, Internet, que não 

disponibilizam de roupas específicas. Com isso houve uma preocupação em fazer 

roupas para praticantes, as quais houvesse uma adaptação perfeita dentro de uma 

prática de Yoga, analisando: Conforto, necessidade, leveza, elasticidade, bom gosto 

e criatividade, adaptando tecidos tecnológicos, cores, matérias, prezando a 

modelagem, e um design específico.                                                                                                                      

Yoga significa basicamente união: a reunião dos nossos aspectos físicos, 

emocionais e espirituais.                                                                                            
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Meditação, concentração, não traz apenas o bem estar do corpo, mas busca 

um caminho em direção a um sentido de vida mais profundo, unindo o físico ao 

espiritual. 

 No antigo idioma sânscrito, os alongamentos ou posturas de Yoga são 

chamados de Ásanas, que significa sentar-se ou manter-se em uma posição 

especifica silenciosamente. Diz-se que os ásanas trazem serenidade, estabilidade, 

tranqüilidade, felicidade e força. 

Para obter-se um bom resultado nas posições de ásanas e outras formas de 

posturas, há uma necessidade de uma vestimenta onde os praticantes possam fazer 

as posições sem sentir que estão vestidos, e sim prestar atenção em seu corpo 

físico e mental. 

 Para ajudar a praticante a chegar em seu ponto de equilíbrio, há métodos 

sensoriais com efeitos que relacionam o que uma praticante procura durante as 

posições de ásanas. Métodos aos quais trabalham com o psicológico através da 

Aromacologia junto a Cromoterapia.  
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1.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma coleção de vestuário para mulheres praticantes de Yoga, 

inspirada na, Aromacologia e Cromoterapia. 

1.2 Objetivos Específicos 

� Criar para as Yôginís roupas confortáveis e funcionais utilizando a 

sensorialidade, agregando inovação estética, funcional e simbólica 

� Proporcionar sensação de bem-estar na prática de ásanas e outras 

posturas, lidando com o psicológico a partir da fusão de sensação entre a 

Aromacologia e Cromoterapia. 
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2 METODOLOGIA 

 

Metodologia é uma série de etapas, dispostas em ordem lógica, que 

proporcionam a sustentação necessária para que sejam executadas as etapas do 

processo projetual, auxiliando na organização das tarefas.Trata-se de um conjunto 

de métodos, técnicas e ferramentas que compõe o processo percorrido pelo projeto 

somado ao planejamento a gestão do Designer. 

Segundo Silva (2001) a metodologia tem como função ajudar o Designer de 

Moda a refletir e instigar um novo olhar sobre o mundo: um olhar curioso, indagador 

e criativo. 

 

2.1 Metodologia de Pesquisa 

 

Minayo (1993, p.23), vendo por um prisma mais filosófico, considera a 

pesquisa como “atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da 

realidade. É uma atitude e uma prática teórica da constante busca que define um 

processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de 

aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação 

particular entre teoria e dados”. 

Demo (1996, p. 34) insere a pesquisa como atividade cotidiana considerando-

a como uma atitude, um “questionamento sistemático crítico, mais a intervenção 

competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em 

sentido teórico e prático”. 

Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução para 

um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa 

é realizada quando se tem um problema e não se tem informação para solucioná-lo. 

A forma de classificação á pesquisa realizada do ponto de vista de sua 

natureza será:  

 

 

 

19 



 

Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolver verdades e interesses locais.                                   

 

Em relação á abordagem do problema será:  

 

Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, e que 

significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-

los. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, 

moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc). 

Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação 

dos fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo de pesquisa 

qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural 

e a fonte são os focos principais de abordagem. 

A comparação entre os dados obtidos da pesquisa quantitativa com a 

qualitativa permite uma conclusão segura e convicta do assunto. 

Descritiva: visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemático. 

Assume, em geral, a forma de levantamento. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos (Gil, 1991), pode ser: 

Pesquisa Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e com material 

disponibilizado na internet. Levantamento: quando a pesquisa envolve a integração 

direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 
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2.2 Metodologia de Projeto 

 

De acordo com Munari (1998), o processo metodológico tem como objetivo 

atingir o melhor resultado com o menor esforço.                                                                                        

O autor afirma que o método de projeto não é absoluto nem definitivo, 

podendo ser modificado caso ele encontre outros valores objetivos que melhorem o 

processo. 

Sobre o assunto Baxter (2003) diz que o desenvolvimento de um novo 

produto é uma tarefa complexa e arriscada. Muitos obtêm sucesso enquanto outros 

o fracasso. Diversos fatores determinam a diferença entre esses dois momentos. 

Certamente a orientação para o mercado é um dos mais importantes e criteriosos 

processos desse planejamento, visando obter produtos com diferenciação em 

relação aos seus concorrentes e apresentar características valorizadas pelo 

consumidor. 

O segredo de uma inovação bem sucedida é o estabelecimento de metas e o 

gerenciamento dos riscos. Baxter (2003) declara que ao lançar um novo produto no 

mercado, devem-se estabelecer metas, verificar se satisfaz aos objetivos propostos, 

se é bem aceito pelos consumidores e se o projeto pode ser fabricado a um custo 

aceitável, considerando a vida útil no mercado. Os métodos de inovação devem 

considerar todos esses fatores e minimizar os riscos de fracasso do novo produto. 

Na moda, segundo Keller (2004), o desenvolvimento de produtos não é 

diferente, pois vem adotando metodologias de design com o intuito de agregar valor 

ao produto e apresentar inovação, mas respeitando sempre as características dos 

produtos de moda, que mostram ter um ciclo de vida curto e efêmero. 

Segundo Treptow (2003), o profissional de criação (design de moda) deve 

manter olhos atentos às novidades da moda. Deve conhecer as tendências, mas, 

sobretudo seu mercado consumidor, o desenvolvimento de produto em função do 

público alvo deve fazer do processo de Planejamento de Coleção.  

    A metodologia foi criada de acordo com a figura 1 baseando-se nos 

conceitos dos autores Bruno Munari e Mike Baxter para projeto de produtos e 

complementado com o planejamento de coleção de Doris Treptow e Jacqueline 

Keller.                                                                                                                          21 



 

A fim de coletar informações precisas e dados relevantes foi realizada a 

fundamentação teórica, que se divide em pesquisa bibliográfica de pesquisa de 

campo. 

A pesquisa bibliográfica refere-se ao histórico do Yoga, para a compreensão 

dessa evolução, analisa o público-alvo e o mercado de roupas específicas para 

Yoga, localiza o que há no estado do design, tecnologias e materiais que envolvem 

o desenvolvimento de uma coleção de roupas para a prática de Yoga, explora com 

riqueza a temática escolhida e as tendências (comportamento e moda). 

No entanto a pesquisa de campo trata da coleta através de questionários, 

entrevistas e observação com a finalidade de identificar e quantificar dados 

necessários para o desenvolvimento do projeto. 

No processo conceitual foram definidos os Painéis Semânticos, uma 

ferramenta de projeto que resulta em uma análise visual dos valores do produto e 

seu público consumidor.  

Na etapa de Book de Coleção é feito o desenvolvimento da coleção 

propriamente dita, criando os modelos e escolhendo os materiais para a confecção 

das peças. 

Uma das etapas mais importantes do projeto é o memorial descritivo onde 

acontece o detalhamento de seus atributos. Em paralelo foram desenvolvidos os 

planos de lançamento dos produtos no mercado descritos no composto 

mercadológico. 

 
            Figura 1 – Metodologia 

                                                        Fonte: Villatorre (2008)                                                      
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A metodologia proposta irá auxiliar no gerenciamento das etapas do processo 

de desenvolvimento da coleção. Como pode ser visto na Figura 1, as etapas 

acontecem em seqüência cronológica, entretanto, em determinados momentos 

existe a possibilidade de retorno para verificação do cumprimento das mesmas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta etapa do projeto diz respeito à pesquisa bibliográfica onde abordados os 

conceitos de Design, Design de moda, Estado do Design, Tendências, Materiais e 

Tecnologias, Temática, Análise dos Concorrentes e Pesquisa de Campo. 

 

3.1 Design  

 

Santos (2000), define design como parte integrante de um sistema, 

processando informações diversas, de modo a atingir a qualidade do produto final. 

Para se intitular um verdadeiro designer o profissional deverá ter experiência 

e conhecimento em várias áreas como ergonomia, conceituação, programação 

visual, ecodesign, conhecer todo o processo de produção, materiais escolhidos de 

comunicação e estética. 

Na moda o design tem o objetivo de criar e desenvolver produtos 

pertencentes às áreas de vestuário, acessórios, jóias, aviamentos e calçados 

levando em conta as tendências de moda vigente, porém não deixando de se 

preocupar com a ergonomia ou a funcionalidade do produto. 

 

3.1.2 Design de moda 

 

Treptow (2003) afirma que Moda é o fenômeno social ou cultural, de caráter 

mais ou menos coercitivo, que consiste na mudança periódica de estilo, e cuja 

vitabilidade provém da necessidade de conquistar ou manter uma determinada 

posição social. Este conceito pode ser ampliado quando pensamos que moda é 

também um fenômeno temporal, caracterizado pela constante mudança quando um 

lançamento faz com que o estilo anterior seja descartado. 
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Treptow (2003) conceitua moda sendo um fenômeno de caráter temporário 

que descreve a aceitação e disseminação de um padrão ou estilo, pelo mercado 

consumidor, até a sua massificação e conseqüente obsolescência como 

diferenciador social. 

A moda representa então um fenômeno sociológico, pois é preciso que um 

grupo de pessoas aceite e consuma para que aquela idéia então vire moda. 

Para O´Hara (1992) moda é um reflexo móvel de quem somos e do tempo 

que vivemos. A autora acredita que as roupas podem revelar nossas prioridades, 

nossas aspirações, nosso liberalismo ou conservadorismo. Elas fazem muito para 

satisfazer necessidades emocionais simples ou complexas e podem ser usadas 

consciente ou inconscientemente para transmitir mensagens sexuais sutis ou 

diretas. Emprestam elegância a cor a nosso ambiente e dão forma a nossos 

sentidos. 

As mudanças, a valorização do novo e a oportunidade para o uso da 

criatividade são que torna cativante as carreiras no ramo da moda. 

A profissão de designer de moda requer um conhecimento profundo da 

ergonomia a fim de criar produtos com uma estética admirável, mas respeitando as 

dimensões do corpo humano. A pesquisa deve ser uma atividade constante na 

profissão atualizando-se sempre em relação às tendências, materiais e as novas 

tecnologias. 

O grande desafio da profissão é atender as necessidades da sociedade 

moderna, cada vez mais prática, versátil, conceitual, veloz e criativa. A intensa e 

dinâmica inovação na área têxtil e tecnológica capacitará aos designers à chave da 

constante inovação. 

Em um primeiro olhar o mercado da moda pode ser dividido em apenas dois 

segmentos: feminino e masculino. Segundo Feghali (2001) hoje com o culto a 

vaidade e o incremento do consumo percebemos que novos segmentos de moda 

estão sendo gerados e cada vez mais específicos. 
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3.2  Yoga 

 

De Rose (1994) Conceitua o Yoga como uma antiga filosofia de vida que se 

originou na Índia há mais de 5000 anos. Não obstante, ele figura ainda hoje em todo 

o mundo como o mais antigo e holístico sistema para colocar em forma o corpo e a 

mente. Literalmente, Yoga significa união, pois ele une e integra o corpo, a mente e 

nossas emoções para que sejamos capazes de agir de acordo com nossos 

pensamentos e com o que sentimos. O Yoga nos induz a um profundo relaxamento, 

tranqüilidade mental, concentração, clareza de pensamento e percepção interior 

juntamente com o fortalecimento do corpo físico e o desenvolvimento de 

flexibilidade. As figuras abaixo demonstram algumas posições de ásanas. 

 

                            
Figura 2 – Postura ásana                                        Figura 3 – Equilíbrio 

Fonte: http://www.corbis.com.br                           Fonte: http://www.corbis.com.br 
 

O Yoga não tem nenhuma interferência com religião. Em termos teológicos o 

que caracteriza a religião é o dogma de fé.Não tendo dogmas, não pode ser religião. 

O Yoga não os tem.                                                                                                                                               

Mestre De Rose (1994)  afirma que pessoas de todas as religiões praticam 

Yoga, inclusive padres e freiras católicos, pastores protestantes, judeus, budistas e 

xintoístas. 
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Naturalmente, os tipos de Yoga que foram mais aceitam são aqueles ligados 

mais intimamente ao trabalho do corpo físico, originados no Hatha Yoga. O Hatha 

Yoga originou as tendências que conhecemos aqui, é o Yoga do corpo, outros tipos 

de Yoga são: a base do raja yoga, por exemplo, é a meditação, você não faz 

nenhuma atividade física, o jnana yoga, onde o meio das pessoas entrarem em 

contato com deus, com seu interior, é o intelecto, o Bhakti Yoga é o Yoga da 

devoção e o Karma Yoga, o da ação, que constitui em servir ao próximo, que seria 

um pouco o que os santos faziam. 

O Yoga esta muito ligado com a espiritualidade. Meditação, concentração, 

enfim, toda aquela coisa Zen. O Yoga é procurado como uma forma de diminuir o 

estresse, para respirar melhor, porque muitos exercícios são respiratórios, para se 

auto-conhecerem e até mesmo por causa de dores na coluna ou alguma patologia. 

No antigo idioma sânscrito, os alongamentos ou posturas de Yoga são 

chamados de Ásanas, que significa sentar-se ou manter-se em uma posição 

especifica silenciosamente. Diz-se que os Ásanas trazem serenidade, estabilidade, 

tranqüilidade, felicidade e força. 

 

                  
Figura 4 – Postura ásana                                       Figura 5 – Ásana 

Fonte: http://www.corbis.com.br                           Fonte: http://www.corbis.com.br 
 

Os ásanas regulam o peso por estimulação da tireóide, oxigenação cerebral 

pelas posições invertidas, consciência corporal, coordenação motora e alongamento 

muscular que auxiliara outros esportes.                                                                                                               

De fato, ásana é um estado de espírito no qual a pessoa pode permanecer 

fisicamente e mentalmente firme, calmo quieto e confortável. 

Assim, podemos verificar que a simples execução de um movimento corporal, 

o contorsionismo simples, não constituem o que em Yoga se chama ásana.           27 



 

Os Ásanas da Yoga podem ajudar muito os seus praticantes, fortalecendo 

fisicamente e atuando em vários sistemas do corpo, como o digestivo, o endócrino, o 

respiratório, o circulatório, o nervoso, e imunológico, além de equilibrar toda a parte 

emocional e harmonizar a mente e o corpo. Você encontrará condições para manter-

se calma, alerta, e capaz de concentração. Fazendo Yoga regularmente você ficará 

surpresa ao ver como estes alongamentos (que parecem simples) são realmente 

poderosos. Abaixo posições de ásanas. 

 

 

  

      Vrikshasana              Sarvangasana            Purvottanasana         Paschimotanasana 

   

           Quando um praticante ou adepto está em sua rotina diária de ásanas, ele 

deve verificar se a cada dia sua mente e corpo se tornam mais firmes, confortáveis, 

calmas e quietas. Mais que isso: deve verificar se tudo isso ocorre de forma natural e 

não forçada. 

Dominar ou saber fazer um ásana não é estabelecer na postura 

simplesmente, mas sim verificar e atingir o estado de quietude, calma e paz em 

todos os aspectos da existência enquanto se está no ásana. 

Quando isso for atingido, ai sim podem dizer que dominamos esse ou aquele 

ásana. 
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Savasana                   Utita Hasta                Vasishtasana             Garudasana 

 

                                             Padangushtasana 

 

De maneira comum, costuma-se associar as ásanas a posições corporais 

específicas que abrem os canais de energia e os centros psíquicos, conhecidos 

como nadis e chakras respectivamente. 

De uma forma simplista, podemos dizer que as ásanas produzem o 

“ajustamento” da conversa entre o corpo físico, o corpo espiritual e mental, fazendo 

com que a ordem seja restabelecida nesses três pontos. 

 

 

Gomukasana               Halasana                Janu Sirsanasa           Marjariasana                              

Em algumas escrituras Yogues se diz que o número de ásanas é de 

8.400.000, sendo esse número de cada encarnação que o ser precisa para se liberar 

do ciclo de nascimentos e mortes a que está preso. 

Mas dessas posturas, somente algumas centenas são usadas e dessas 

apenas 84 tem relevante importância. 

Pela prática lúcida desses ásanas é possível refrear e até mesmo não ser 

atingido pelo processo cármico, dando vários passos evolutivos em uma única vida.  
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Mas esse processo ocorrerá sempre se o praticante compreender os 

processos mentais advindos das aberturas energéticas e consciências que os 

ásanas podem proporcionar. 

                
Ardha Chandrasana                      Bhujangasana                         Badha Konasana 

 
Figura – Imagens de ásanas retiradas do site 

Fonte: http://www.laiyoga.blogspot.com/2008/02 

Você deverá fazer as aulas semanais e também aproveitar alguns momentos 

do seu dia para realizar algumas posições que poderão lhe trazer um enorme bem 

estar, como por exemplo: ao acordar, no trânsito, no escritório, antes e depois das 

reuniões, antes de dormir, sempre que sentir necessidade.Podem praticar todos os 

tipos de alunos, desde aqueles que querem fugir do estresse do dia-a-dia até atletas 

profissionais, buscando o aperfeiçoamento da sua performance. Há dezenas de 

linhas de Yoga no mundo, que propõem não necessariamente caminhos 

contraditórios, mas sim, diversos caminhos para alcançar os mesmos objetivos.                                                                                                                   

Mestre De Rose (1994) afirma que mais particularmente no Brasil, também em 

Portugal e outros países, entretanto, há contrariedade e negação entre duas 

vertentes. Essa polêmica abrange desde a própria grafia da palavra Ioga (“ioga é a 

forma aportuguesada usada por dicionários), as outras propostas são Yoga e Yôga, 

até suas definições, seus objetivos, suas metodologias e práticas”.                                                                                          

Uma das vertentes é a do Swásthya Yôga que tem como seu principal expoente o 

brasileiro mestre DeRose. Nesta escola se usa a grafia Yôga e adota-se a definição: 

“Yôga é qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao samádhi”, do 

próprio mestre DeRose. O Swáthya Yôga é ensinado por instrutores formados na 

Universidade de Yôga.                                                                                                                                                                                                              
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A outra vertente abrange todas as demais linhagens, tais como Hatha Yoga,         

Ashtanga Vinyasa Yoga, Ivengar Yoga, e etc, na grande maioria derivadas da Ioga 

de Pátañjali (Pátañjala Yoga). Nelas grafa-se “Yoga” e a definição mais utilizada é a 

encontrada nos Yoga Sutras de Pátañjali que pode ser traduzida do sânscrito por 

“Yoga é a cessação da agitação mental” ou diversas outras variações. A formação 

de professores e instrutores dessas linhagens é livre e auto-regulamentada. 

3.2.1 Posições 

 

Os Kryás promovem a higiene interna, das mucosas do estômago, dos 

intestinos, do seio maxilar, dos brônquios, das conjuntivas, etc. Os bandhas prestam 

um massageamento aos plexos nervosos, glândulas endócrinas e órgãos internos. 

Os pránáyámas fornecem uma cota extra de energia vital, aumentam a 

capacidade pulmonar, controlam as emoções, permitem o contato do consciente 

com o inconsciente e ajudam a conseguir o domínio da musculatura lisa. 

Os mantras, em primeira instância aplicam vibração de sons e ultra-sons 

desesclerosar meridianos energóticos; em segunda instância permitem equilibrar os 

impulsos de introversão/extroversão e dinamizar chakras; em terceira instância, 

ajudam a obter o aquietamento das ondas mentais para conquistar uma boa 

concentração e meditação. 

O yôganidrá é o modulo de relaxamento, que auxilia a todos os anteriores e, 

juntamente com os demais angás da prática, implode o stress. O samyama 

(concentração, meditação e outros estados mais profundos) proporciona a 

megalucidez e o auto-conhecimento. 

Estes efeitos, e muitos outros são simples conseqüentemente de exercícios.                            

Ocorrem como resultado natural de estarmos exercitando uma filosofia de vida 

saudável. Se aprendermos a respirar melhor, fazer exercícios moderados e 

manifestar uma sexualidade melhor, os frutos só podem ser o incremento da saúde 

e a redução de estados enfermiços. 
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Figura 6 – Postura ásana                                       Figura 7 – Postura ásana 

Fonte: http://www.corbis.com.br                           Fonte: http://www.corbis.com.br 
 

De Rose (1994) afirma que o Yoga, não reprime e não proíbe nada. O que 

reprime é o sistema comportamental ariano denominado brahmacharya. Após a 

invasão ariana os índios adotaram maciçamente o brahmacharya e isso faz crer aos 

menos informados que o Yoga compreenda tal sistema, mas não é assim. Yoga é 

uma coisa e brahmacharya é outra. 

No Yoga não há restrições à liberdade das pessoas. Orienta, mas dentro do 

respeito pela liberdade de escolha.                                                                                                

Cada um come o que quiser e faz da sua sexualidade o que considerar mais 

adequado. Quanto a dançar, Shiva, o criador do Yoga, era um dançarino que tinha o 

titulo de Nataraja, “rei dos bailarinos”.Em sua representação tradicional aparece 

dançando dentro de um circulo de fogo e pisoteando o demônio da ignorância, essa 

mesma ignorância que leva algumas pessoas a divulgar concepções errôneas sobre 

Yoga. 

Com relação às atitudes estranhas ou repressoras, tal responsabilidade cabe 

muito mais a fantasia de uma mente conflitada e ao fanatismo típico de um 

praticante mal orientado. 

O Yoga não obriga ninguém a ser vegetariano. Entretanto, todos os esportes 

e até profissões tem um tipo de alimentação especialmente recomendada. Imagine 

se um executivo poderia ter a mesma alimentação de um estivador ou vice-versa. 

Ambos renderiam menos e teriam sua expectativa de vida abreviada. 

Mesmo no esporte, cada modalidade tem uma alimentação específica. Por 

exemplo, a dieta do corredor é diferente da do fisioculturista. Mas a coisa ainda não 

é tão simples.                                                                                                              
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Entre os corredores, a alimentação do de 100 metros é uma e a do 

maratonista, outra. O primeiro precisa de explosão, tem que ter em seus músculos 

elementos nutricionais capazes de se transformarem em grande quantidade de 

energia em poucos segundos. O outro precisa que suas reservas não se queimem 

nem em segundos nem em minutos. É necessário um regime de lenta combustão 

para que o maratonista perfaça os quilômetros a que se propôs e tenha energia até 

o final. 

Muita gente diz que quer praticar Yoga, desde que ele não interfira nos seus 

hábitos. Acontece que tudo o que você for fazer seriamente, interfere. Se você 

pretende aprender um instrumento musical, pintura ou esporte, qualquer uma dessas 

coisas vai alterar os seus hábitos. Modificará até pequenos detalhes como a sua 

maneira de falar, vestir-se ou cortar as unhas!. O Yoga não proíbe nada e não obriga 

a coisa alguma. Você pode comer de tudo.  

Mas se quiser aproveitar a totalidade do que o Yoga tem para lhe oferecer, 

recomenda-se uma alimentação especifica, mais niológica, que proporcione 

determinados nutrientes necessários em função do tipo de exercícios, do teor de 

consumo de oxigênio e de gorduras, da quantidade/qualidade de proteínas, 

vitaminas e sais minerais, do coeficiente de resíduos deixados no organismo, etc 

  A alimentação específica do Yoga,  portanto não obriga o praticante a ser 

vegetariano.                                                                                                                                       

 

3.2.1.1 Yoga para gestantes 

 

A gestação não é doença e por si só não impede a pratica de Yoga. Se a 

gestante esta com algum problema de saúde, ai sim terá que ser estudado o que é 

que ela pode fazer ou não. Contudo, o exame médico é uma rotina exigida por lei 

para todos os praticantes de ambos os sexos e todas as idades parar qualquer 

modalidade de exercícios, mesmo se eles forem inteligentes e biológicos. 
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Figura 8 – Meditando                                                      Figura 9 – Equilíbrio 

Fonte: http://www.corbis.com.br                                    Fonte: http://www.corbis.com.br 
 

Se a gestante não praticava antes da gravidez, aconselha-se que nos 

primeiros três meses de gestação pratique apoenas os respiratórios, relaxamentos, 

meditação, mantras, pújás, mudrás, alguns Kriyas (nauli, não) e apenas os ásanas 

mais simples. Se já era praticante de Yoga, é só continuar a seguir as 

recomendações do seu medico e do seu instrutor. 

 

3.2.2 O que é OM? 

 

ÔM é o símbolo universal do Yoga, para todo o mundo, todas as épocas e 

todos os ramos de Yoga. Entretanto, cada escola adota um traçado particular que 

passa a ser seu emblema. Uns são mais corretos, outros menos; uns mais 

elegantes, outros nem tanto; e alguns são inicitarios, outros profanos. Isto pode ser 

percebido por um iniciado pela simples observação da caligrafia adotada ou, então, 

observando o momento em que o símbolo é desenhado. 

Aquele desenho semelhante ao numero 30 que aparece em quase todos os 

livros e entidades de Yoga, é uma silaba constituída por três letras: A, U e M.  

Pronuncia-se ÔM. Um erro comum aos que não conhecem Yoga, é 

pronunciar as três letras AUM. Traçado em caracteres, é um Yantra. Pronunciado, é 

um mantra. 
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Há inúmeras maneiras de pronunciá-lo para se obter diferentes resultados físicos, 

energéticos, emocionais e outros. 

ÔM não tem tradução. Contudo, devido á sua antiguidade e amplo espectro 

de efeitos colhidos por quem o vocaliza de forma certa, ou o visualiza com um traãdo 

correto, os hindus o consideram como o próprio nome do absoluto, seu “corpo 

sonoro”. 

Em todas as escrituras da Índia antiga o ÔM é considerado como o mais 

poderoso de todos os mantras. Os outros são considerados aspectos do ÔM e o ÔM 

é a matriz de todos os demais mantras. É denominado mátrika mantra, ou som 

matricial. 

 

                         
Figura 10 – Símbolo OM                                 Figura 11 – Símbolo OM 

Fonte: http://www.atmajyoti.org                      Fonte:http://www.anjodeluz.com.br 

 

O ÔM é também o bíja-mantra do ájña chakra, isto é, o som-semente que 

desenvolve o centro de força situado entre as sobrancelhas, responsável pela 

meditação, intuição, inteligência, premonição e hiperestesia. Por isso, é o mantra 

que produz melhores resultados para as práticas de dhyána e samyama, bem como 

um bom número de siddhis. 

Sendo o mantra mais completo e equilibrado, sua vocalização não apresenta 

nenhum perigo nem contra-indicação. É estimulante e ao mesmo tempo aquietante, 

pois consiste numa vibração sáttwica, que contém em si tamás e rajás sublimados. 
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Quando traçado em caracteres antigos, ele se torna um símbolo gráfico 

denominado yantra. A especialidade que estuda a ciência de traçar os símbolos 

denomina-se Yantra Yoga. O ÔM pode ser traçado de diversas formas. Cada 

maneira de grafá-lo encerra determinada classe de efeitos e de características ou 

tendências filosóficas. 

Cada escola adota um desenho típico do ÔM que tenha a ver com os seus 

objetivos, o qual passa a constituir símbolo seu. Por essa razão, não se deve utilizar 

o traçado adotado por uma outra escola: por uma questão de ética e também para 

evitar choque de egrégoras. 

 

3.2.1 O Incenso 

 

O incenso não é um artefato místico e sim um recurso natural que nos auxilia 

a atingir certos fins, variáveis conforme os perfumes e demais elementos 

constituintes das ervas, resinas, etc., cujas moléculas se desprendem com a queima 

e evolam, permitindo imediata absorção pela membrana pituitária. 

 

                           
Figura 12 – Incenso                                               Figura 13 – Incenso 

Fonte: http://www.corbis.com.br                           Fonte: http://www.corbis.com.br 
 

Os perfumes influenciam o emocional, a mente e ate o corpo, e a resposta é 

imediata, tão rápida quanto uma injeção na veia. Por exemplo: 

- se você sente um cheiro nauseabundo, o seu estômago embrulha no 

mesmo instante. 
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- se você sente um perfume sensual, as glândulas sexuais começam a 

segregar hormônios imediatamente; 

- se você sente uma fragrância devocional, é logo arrebatado para estados de 

consciência que nenhum outro recurso conseguiria desencadear. 

Assim, os antigos descobriram que os odores doces eram ótimos para se usar 

nos mosteiros, pois reduzem o apetite e predispõem ao jejum. Chegaram também a 

conclusão de que a inalação dos aromas ou dos vapores de certas ervas tinham 

influência positiva numa série de enfermidades.                                                                                                                                

Tudo começou quando passaram a queimar ervas e resinas em locais 

fechados para manter o ambiente agradável e notaram a ocorrência de efeitos nas 

pessoas que inalavam suas exalações, variáveis conforme o produto usado. 

 

                          
Figura 14 – Incenso                                             Figura 15 – Incenso 

Fonte: http://www.lierre.com.br                           Fonte: http://www.corbis.com.br 
 

Daí para frente foi só uma questão de tempo para catalogar os resultados. 

Desde então se passaram 5.000 anos... 

Hoje o incenso tem três aplicações distintas. A primeira é a de perfumar. A 

segunda são os efeitos sobre as pessoas que o aspiram. A terceira é a purificação 

de ambientes. Um bom incenso deve ter tudo isso. 
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4  TEMÁTICA  

 

Para Treptow (2003) tema é a história, o argumento, a inspiração de uma 

coleção. Uma marca de moda é mais ou menos como uma Escola de Samba: a 

cada coleção traz um novo samba enredo, uma nova história a contar. 

Nos últimos tempos um dos termos que vem sendo propagados na área de 

design é desenvolvimento de produtos utilizando o design sensorial. Por 

sensorialidade, entende-se a exploração de vários sentidos (paladar, visão, olfato...) 

em uma única solução. 

A temática escolhida para envolver o processo de criação de uma coleção de 

roupa de Yoga terá a aromacologia e a cromoterapia como conceito maior. 

Explorando as virtudes terapêuticas dos aromas e cores. 

 

4.1 Aromacologia 

 

As sensações e emoções despertadas pelas essências são objetos de 

estudos da aromacologia, ciência que há 20 anos se dedica ao estudo e avaliações 

das reações diferentes do organismo aos diferentes tipos de aromas. 

Com aparelhos e testes específicos, faz-se a medição das variações das 

concorrentes cerebrais, da pressão arterial, da contração vascular perférica e do 

número de pulsações. 

A aromacologia tem se desenvolvido, sobre tudo nos Estados Unidos e no 

Japão, com o objetivo de avaliar de forma cuidadosa e precisa os efeitos dos óleos 

essenciais no organismo. 

Aromacologia é um termo criado para descrever o conceito desenvolvido para 

o estudo das inter-relações entre Psicologia e Tecnologia das fragrâncias. A marca 

AROMA-CHOLOGY® foi registrada em 1989, pelo Sense of Smell Institute, 

formalmente conhecido como Fundação para pesquisa do Olfato.                                                                                      
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A Aromacologia trabalha ativando determinadas áreas do sistema Límbico e 

do hipotálamo, que controlam a maioria das funções vegetativas e endócrinas do 

corpo. 

 

 
Figura:16- Aromas 

Fonte: http://www.lierre.com.br 
 

Muitas pessoas confundem os termos aromaterapia e aromacologia. 

Aromaterapia refere-se, exclusivamente, ao tratamento que utiliza somente óleos 

essenciais, (extraídos de folhas, flores, frutos, caules, cascas e raízes) sem nenhum 

ouro ativo ou base química. No entanto a aromacologia á mais ampla abrangendo 

todos os aromas dos óleos essências e outros princípios ativos. O primeiro visa o 

tratamento da saúde e o segundo o comportamento do consumidor- são segmentos 

de negócio diferentes. 

Segundo Grossman (2005), aromacologia é a ciência que estuda os aromas 

para fins medicinais e psicofisiológicos, mostra que a exposição a certos aromas 

estimula várias regiões do cérebro. 

A Aromacologia foca alcançar os efeitos positivos causado pelos aromas em 

todo organismo, nas emoções e no humor, para trazer bem-estar e melhorar a 

qualidade de vida humana. 

O site belezainteligente (2008), descreve que os óleos essenciais possuem 

uma vasta gama de propriedades cosmetodinâmicas, que aliadas á matérias-primas 

e ingredientes convencionais, sinergizam efeitos a atividades funcionais de máximo 

interesse, tanto para a comunidade técnico-ciêntífica, como para o consumidor.                             
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É uma área de enorme interesse para a indústria cosmética e de perfumaria, 

que possibilita a criação de produtos e fragrâncias levando-se em conta as emoções, 

sensações e estímulos que se deseja vivenciar. 

Efeitos estes, que serão exploradas na coleção de roupas de Yoga propondo 

experiências únicas através dos aromas. Verificando a imensa variedade de 

essências e aromas, faz-se necessária uma pequena análise e cerca de suas ricas 

propriedades. 

 

4.1.1 Olfato 

 

Estudos comprovam que o aroma penetra pelo nariz e as células olfativas 

captam as moléculas aromáticas por meio de cílios, enviando impulsos nervosos 

para o sistema límbico (originalmente conhecido como “rinencéfalo”, é a parte do 

cérebro que regula a atividade senso-motora e é responsável pelos impulsos mais 

primitivos, como fonte, sede e sexo).  

Quando os impulsos nervosos chegam, o sistema límbico reconhece as 

moléculas aromáticas e as identifica. É por isso que certos cheiros afetam o nosso 

humor e despertam emoções. O sistema límbico passa a informação sobre o aroma 

para o hipotálamo, que repassa para a hipófise. Onde essa informação vai para as 

outras glândulas e influência a atividade imunológica, o batimento cardíaco, a 

produção de enzimas e hormônios (inclusive os hormônios sexuais). 

Para Grossman (2005) a criação de um estímulo olfativo está intimamente 

ligado ao sistema límbico (órgão responsável pelas emoções, sexualidade e 

sensações em todos os animais) e ao hipocampo, o qual se acredita ser responsável 

pela codificação das informações na memória, abrindo um canal direto ao centro de 

processamento de emoções. Trata-se de uma forma de abrir uma porta de acesso 

ao lado emocional ou psíquico, já que muitas das desordens psicossomáticas têm 

reconhecidamente origem emocional. 
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O autor afirma ainda que estudos confirmam que a memória olfativa é, 

comprovadamente, a maior memória que o ser humano tem. Conseguimos 

memorizar e identificar cerca de 10 mil tipos de odores. 

Nossos antepassados usavam muito mais o sistema olfativo para 

sobrevivência do que contamos hoje. Esse fato, segundo Darwin, favoreceu nosso 

senso visual e desfavoreceu na mesma magnitude nosso senso olfativo, colocando 

este último sentido em segundo plano.  

Freud, inclusive, sugeriu que nosso bipedalismo foi o triunfo da visão sobre o 

olfato.O fato de memorizarmos algum odor está relacionado a nossas vidas. Por 

exemplo, guardamos os cheiros das frutas maduras, da comida pronta, da 

queimada, venenos, pessoas queridas ou parceiros. 

A partir desses estudos e pesquisas realizados sobre o olfato, criou-se uma 

nova ferramenta para o Marketing, que é o Marketing Olfativo possibilitando a 

criação de um aroma personalizado, que se torna uma espécie de “marca olfativa” 

da empresa, gerando um diferencial para a marca, produtos, serviço e na fixação da 

marca. 

No marketing olfativo os objetos visam à conquista, consolidação e aumento 

da simpatia pela empresa ou produto. 

Como resultado, todos memorizam o seu produto ligando-o às emoções 

agradáveis produzidas pelos efeitos do aroma. 

 

4.1.2 Aromas  

 

O site belezainteligente, 2007, afirma que em menos de 1 segundo somos 

capazes de detectar inúmeras substâncias presentes no ar, em concentração tão 

baixas que nenhuma máquina construída pelo homem detectaria. Desta forma 

observa-se a importância em explorar esse sentido. 
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Contribuindo para o desenvolvimento de uma coleção de roupas para yoga, a 

utilização de aromas tranqüilizantes vem de encontro com a proposta inicial, ou seja, 

proporcionar um momento de equilíbrio à alma através de uma experiência única. 

Em busca de aromas com virtudes calmantes fez-se um levantamento sobre 

as plantas, flores, frutos, cascas, raízes e especiarias que apresentassem esta 

propriedade tranqüilizante. 

Sabe-se que a biodiversidade do Brasil é grandiosa, fazendo do país um dos 

maiores promissores de fontes de fragrâncias e aromas naturais do 

mundo.(Grossman 2005). 

Os aromas aos quais proporcionam um estado de quietude e equilíbrio são: 

Aloe Vera : efeito calmante, restaura a energia psíquica; Arruda:  ativa o mecanismo 

de autodefesa psíquica e afasta as vibrações negativas;Camomila:  Calmante e 

sedativo, combate a insônia; Cravo:  estimula a autoconfiança; Rosa branca:  inspira 

sentimentos de paz e harmonia; Cânfora:  Alivia o estresse físico e restaura a 

energia do corpo. 

 

 4.2 Cromoterapia 

 

 4.2.1 Psicologia das Cores 

 

Algumas evidências cientificas sugerem que a luz de diversas cores, que 

entra pelos olhos, pode afetar diretamente o centro das emoções. Cada um de nós 

responde à cor de uma forma particular.As pessoas tendem também a ser atraídas 

por certas cores, em virtude de alguns fatores determinantes. Segundo o site 

místico.com, sua escolha pode estar baseada em seu tipo de personalidade, nas 

condições circunstanciais de sua vida ou em seus desejos e processos mentais mais 

íntimos, profundos e até inconscientes. 

As pessoas não escolhem necessariamente uma cor porque ela é boa para si 

próprias, mas porque gostam da cor, mesmo que esta possa ser contrária às suas 

necessidades. 
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Existem muitos testes psicológicos, que foram desenvolvidos para nos ajudar 

a conhecer mais sobre nós próprios, por meio do poder da cor. A atração forte de 

uma pessoa pelo vermelho indica o tipo de personalidade afirmativo e extrovertido, 

de alguém que tem vontade firme, enquanto a aversão a essa cor sugere um 

indivíduo tímido e provavelmente isolado da sociedade. 

As cores têm influências em nossos componentes físico, mental e emocional. 

Atualmente há estudos onde se determina qual a cor mais adequada para 

ambientes de estudo, ou de trabalho ou hospitais, etc. Até nas propagandas o uso 

de cores é estudado, dependendo do objetivo a que se quer chegar, o público alvo e 

o produto que esta sendo trabalhado. 

Querer catalogar, classificar as cores, é limitar o poder da luz. Segundo o site 

místico.com, cada cor tem uma infinidade de aplicações, pois elas são utilizadas 

conjugadas a outras energias que estão além dos sentidos, em outras dimensões. 

Por isso, eventualmente, pode-se usar determinada cor antagônica para conseguir o 

mesmo efeito. 

O ser humano e a natureza necessitam da luz do sol para viverem. Sem luz 

não há vida e dessa maneira, o homem e a natureza recebem a luz solar e esta se 

decompõe em sete raios principais que são distribuídos por todo o nosso corpo, 

físico e energético.  

 

4.2.2 Significado das Cores 

 

Vermelho: Aspectos favoráveis: o vermelho, sugere motivação, atividade e 

vontade. Ele atrai vida nova e pontos de partida inéditos. O vermelho está associado 

ao calor e à excitação, com a iniciativa e a disposição para agir, com o espírito de 

pioneirismo que nos eleva. Persistência, força física, estímulo e poder são seus 

traços típicos. Afetuosidade e perdão são duas belas qualidades dessa cor, assim 

como a prosperidade e a gratidão. Amor físico e paixão carnal são sinônimos de 

vermelho.                                                                                                                  
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Aspectos desfavoráveis: indecência e grosseria, falta de polidez e certa 

obstinação podem começar a aparecer aqui. Crueldade física, brutalidade e perigo 

tornam-se mais evidentes. A intensidade e força intrínsecas do vermelho, podem 

transformar-se em raiva e fúria belicosa, ou se expressaram sob a forma de 

brutalidade, crueldade, rancor ou revolta. 

Efeitos físicos do vermelho: o vermelho é uma cor quente, com natureza 

extrovertida. Essa cor estimula a vitalidade e energia em todo o organismo vivo e 

quando houver indolência, estimula a atividade. O vermelho faz a adrenalina circular, 

ajuda a circulação sanguínea dentro do corpo e promove a produção de 

hemoglobina para os glóbulos vermelhos novos. Essa cor aumenta a pressão 

sanguínea, promove o aquecimento do corpo e estimula o sistema nervoso, motivo 

pelo qual pose ser usada com tanta eficácia para tratar de vários tipos de dormência 

e paralisia. Anemia, resfriados e pneumonia são outras doenças que podem ser 

melhoradas pelo vermelho. 

 

                       
Figura 17 – Vermelho                                            Figura 18 – Vermelho 

Fonte:http://www.corbis.com.br                             Fonte:http://www.corbis.com.br 
 

O vermelho traz vigor ás funções físicas e atenua a inércia, a melancolia, a 

tristeza, a depressão e a letargia. Essa cor transfere a energia necessária à 

reconstrução e à fortificação do corpo. Ela é particularmente útil para as fases de 

esgotamento ou baixa resistência. Atua como tônico e pode abortar os primeiros 

sinais de um resfriado. Nos casos de resfriado, um método prático de introduzir a 

energia do vermelho é usado meias ou luvas vermelhas e uma camiseta ou cachecol 

da mesma cor.                                                                  
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De acordo com o site tci.com.br (2007), o vermelho não é recomendável para 

o tratamento de febres, hipertensão, ou quaisquer condições inflamatórias, como 

inchações, feridas abertas, queimaduras ou contusões. 

Laranja : Aspectos favoráveis: assim como o vermelho, a cor laranja é 

expansiva e afirmativa; contudo é mais construtiva. O laranja reflete entusiasmo com 

vivacidade de impulsiva e natural. Essa cor traz as “bênção da vida”, boa saúde, 

vitalidade, criatividade e alegria, assim como confiança, coragem, animação, 

espontaneidade e atitude positiva frente à vida. Comunicação, movimento e iniciativa 

geralmente são elementos dessa cor, cujo atributo mais elevado, é a beatitude 

celeste. 

Aspectos desfavoráveis: O efeito colateral da cor laranja pode incluir uma 

atitude autoritária ou esmagadora. Isso pode ser expresso como ostentação ou traço 

exibicionista. As vibrações negativas do laranja estão associadas com 

descontentamento, melancolia e tristeza e, suas formas extremas são refletidas por 

perda da vitalidade, abatimento e destrutividade. 

Efeitos psicológicos do laranja: A energia dessa cor tem algumas 

semelhanças básicas com o vermelho e o amarelo, estimulando o sangue e os 

processos circulatórios e influenciando as funções mentais e os sistemas 

respiratórios e nervoso. O laranja energiza o corpo e ajuda nos processos de 

assimilação e distribuição. Essa é a cor do cálcio e é recomendável para gestantes e 

mães que desejam aumentar a produção de leite para a amamentação. Cabelos, 

unhas, ossos e dentes saudáveis são produzidos por essa cor. O laranja pode ser 

usado no tratamento dos distúrbios do baço e dos rins. 

 

                
Figura 19 – Laranja                                           Figura 20 – Laranja 

Fonte:http://www.corbis.com.br                        Fonte:http://www.corbis.com.br                           
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Por exemplo, essa cor poderia ser introduzida em nosso sistema, usando-a 

em qualquer parte do corpo da metade para baixo com calças e roupas íntimas. O 

laranja afeta as funções fisiológicas do estômago, pâncreas, bexiga e pulmões e 

trata úlceras e cálculos biliares. É particularmente eficaz para eliminar flatos e gazes 

do corpo, trazendo equilíbrio aos indivíduos que sofrem de cólicas intestinais e cólon 

espástico ou preguiçoso. A constipação também pode ser tratada com sucesso pela 

cor laranja. 

Essa cor estimula batimentos cardíacos mais fortes e é útil para o fígado. 

Portanto, essa é uma cor adequada para o tratamento dos alcoólicos. Em virtude do 

seu efeito sobre o sistema respiratório, o laranja também é muito útil no tratamento 

da bronquite, promovendo respirações rítmicas e profundas. Algumas das 

tonalidades mais suaves dessa cor podem ser usadas no tratamento da artrite e do 

reumatismo. 

O laranja não é adequado para pessoas facilmente e irritáveis ou 

estressadas. 

Amarelo:  Aspectos favoráveis: o amarelo é a cor mais clara e a que mais se 

assemelha ao Sol. Essa cor traz consigo a esperança e o sentimento de que tudo 

correrá bem. Ela tem uma atmosfera de resplendor, brilho, jovialidade e alegria. 

O amarelo é compreensivo e inspirador, ele refulge e ilumina e, em sua 

vibração mais positiva, essa cor corresponde ao conhecimento e à sabedoria. Razão 

e lógica são seus atributos e deles se irradiam discriminação intelectual, 

discernimento e capacidade de decisão. 

Aspectos desfavoráveis: a vibração negativa do amarelo pode ser 

extremamente destrutiva. Ela envolve decepção, afastamento, comportamento 

controlador, discrição, maldade, comportamento vingativo e bajulação.Essa cor pode 

levar a uma negatividade extrema associada com depressão mental e pessimismo 

profundo.  

Efeitos físicos do amarelo: o amarelo age reforçando o sistema nervoso e os 

músculos, inclusive o coração, facilitando a circulação. Essa cor ajuda a estimular 

várias funções corporais, tais como as ações do fígado, da vesícula biliar e o fluxo 

de bile. O amarelo promove a secreção dos sucos gástricos e alivia a constipação e 

indigestão.                                                                                                                  47  



 

Essa é uma cor excelente para o tratamento dos distúrbios inflamatórios das 

articulações e tecidos conjuntivos e pode aliviar a artrite, o reumatismo e a gota. 

 

                        
Figura 21 – Amarelo                                          Figura 22 – Amarelo 

Fonte:http://www.corbis.com.br                        Fonte:http://www.corbis.com.br 

 

Sente-se regularmente por algum tempo sob a luz do Sol e impregne-se dos 

raios amarelo-dourados radiantes, sempre que isso for possível.O amarelo tem a 

capacidade de dissolver depósitos de cálcio dentro do organismo e, dessa forma, é 

eficaz para atenuar a rigidez e as dores articulares experimentadas durante o 

movimento. Essa cor também é purgativa e trabalha excepcionalmente bem, 

estimulando os rins e o fígado, além de dissolver as secreções mucosas do corpo. O 

amarelo pode limpar a corrente sanguínea e ativar o sistema linfático. Ajuda os 

pacientes diabéticos a reduzir a dose diária da insulina a pancreática. Iodo, fósforo, 

ouro e enxofre contêm essa energia do amarelo. 

Embora o amarelo seja uma cor que estimule o cérebro e as faculdades 

mentais, não é recomendável para qualquer pessoa que tenha doenças mentais ou 

neuroses graves. 

Verde:  Aspectos favoráveis: a energia do verde reflete participação, 

adaptabilidade, generosidade e cooperação. Essa cor atenua as emoções, facilita o 

raciocínio correto e amplia a consciência e compreensão. 
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Ela é a imagem da segurança e da proteção e cria um ambiente propício para 

tomar decisões. Espaço, liberdade, harmonia e equilíbrio são aspectos que se 

originam do sentimento natural de justiça do verde. Essa cor atua como um sinal 

para a renovação da vida e sua vibração mais elevada reflete o espírito de evolução.  

Aspectos desfavoráveis: avareza, indiferença e insegurança são algumas das 

expressões negativas da cor verde. Raciocínio precário, cautela excessiva e 

suspeita estão representados na natureza negativas dessa cor e, junto com a 

precocidade, podem indicar ciúmes, inveja, egoísmo e preconceito. Em seus níveis 

mais inferiores, o verde promove estagnação e por fim degeneração. 

Efeitos físicos do verde: a cor verde é particularmente benéfica para o sistema 

nervoso simpático e é útil para a cura em geral, equilibrando e recuperando as 

células. Essa cor está relacionada com o coração e produz um efeito direto sobre as 

funções cardíaca e pulmonar.  

Ela dissolve coágulos sanguíneos e elimina a estagnação e o endurecimento 

das células. A cor verde ajuda na formação dos músculos, da pele e dos tecidos. 

Também ajuda na eliminação de substâncias tóxicas e atua como um adstringente 

suave. 

O verde atenua a tensão e pode reduzir a pressão sanguínea. Ele produz um 

efeito sedativo e relaxante, embora possa causar sonolência, cansaço ou 

irritabilidade, se nçao for usado corretamente. 

 

                          
Figura 23 – Verde                                             Figura 24 – Verde 

Fonte:http://www.corbis.com.br                       Fonte:http://www.corbis.com.br 
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Já que essa cor é capaz de influenciar a estrutura celular básica pode ser 

usada para tratar tumores, cistos e proliferações. 

Ela é particularmente adequada para os problemas torácicos, como: asma 

bronquite crônica e angina.  

Passeios freqüentes nos parques da sua cidade ou em áreas rurais para 

“respirar ar puro” também são eficazes nesse sentido. 

O verde também é usado para tratar as condições inflamatórias do fígado, 

resfriados e dores de cabeça. Já que essa cor atua como uma força equilibrante, 

atenua o medo em situações traumáticas e é eficaz no tratamento do choque. A cor 

verde também ajuda as pessoas que sofrem de claustrofobia. 

Azul-Turquesa : Aspectos favoráveis: Produz uma vibração constante, que 

não subjuga ou perturba de forma alguma. Essa cor tem uma aura de vivacidade e 

percepção, que confere mais clareza de expressão. 

Essa cor nítida e brilhante tem uma qualidade atenciosa e receptiva, que 

irradia bem-estar. Ela é liberal, prestativa e triunfante. O frescor do azul-turquesa 

oferece a oportunidade de mudança e, por fim, de transformação em seu nível mais 

elevado. 

Aspectos desfavoráveis: algumas vezes, o azul-turquesa pode ser 

prejudicado por uma imaturidade, que se evidencia como confusão e incapacidade 

de progredir na vida. Isolamento e separação são outros atributos negativos, com 

sensações de vazio e falta de clareza nos níveis emociona, mental e espiritual. 

Efeitos físicos do azul-turquesa: ele é formado pela combinação do azul com 

o verde. Essa é uma cor refrescante, relaxante e maravilhosamente serena, que 

melhora qualquer condição inflamatória, como dor de cabeça, inchaços, cortes, 

contusões ou queimaduras. Na próxima vez que você se cortar, coloque 

imediatamente sua mão sobre a área afetada, enquanto envia a energia 

antiinflamatória da cor azul-turquesa diretamente para essa região.  

O azul-turquesa é particularmente adequado para problemas de pele, 

inclusive acne, eczema e poríase. Essa cor atenua o estresse e as tensões e ajuda a 

eliminar os detritos tóxicos e a congestão do corpo. Atua sobre o sistema 

imunológico, formando uma proteção contra a invasão de bactérias e vírus 

perigosos.                                                                                                                   50 



 

Colite, disenteria e febre são particularmente sensíveis ao azul-turquesa, que 

também ajuda nos processos de excreção. Essa cor facilita a drenagem dos seios 

da face, trata a fadiga mental e febre do feno. Ela reabastece todo o sistema 

orgânico. Na verdade, o azul-turquesa é a cor que parece ser mais popular para os 

pacientes com AIDS, principalmente nas fases iniciais da doença. 

Essa cor não é recomendável para as pessoas indolentes ou estagnadas. 

Azul:  Aspectos favoráveis: o azul assinala a entrada nos domínios mais 

profundos do espírito e uma das suas qualidades mais sutis é a aspiração. Essa cor 

faz parte do espectro frio, e por sua quietude e confiança, promove a devoção e a fé. 

O azul é uma cor popular associada ao dever, à beleza a à habilidade. A serenidade 

dessa cor traz consigo paz, confiança e sentimentos curativos agradavelmente 

relaxantes. Sua fluidez e força serena são traços atraentes, que provocam 

admiração por parte das outras pessoas.  

 

                        
Figura 25 – Azul                                           Figura 26 – Azul 

Fonte:http://www.corbis.com.br                  Fonte:http://www.corbis.com.br 

 

Aspectos desfavoráveis: a natureza da cor azul é procurar e buscar sem 

cessar. Os aspectos comuns da vibração negativa dessa cor são dúvida e 

descrença, assim como a falta de habilidade.                                                                                                                               

Essa cor é fantasiosa e estimula os devaneios, a tendência ao desleixo, a 

fatuidade e a desconfiança. Partindo do cansaço, da indolência e da apatia, o azul 

pode levar a um estado de melancolia, atraindo por fim a sensação generalizada de 

inércia. 
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Efeitos físicos do azul: a cor produz um efeito relaxante e tranqüilizador. Ela é 

o antídoto para o vermelho e pode ser usada com sucesso para tratar condições 

febricitantes, freqüência de pulso acelerada e pressão sanguínea alta. Em geral, 

essa cor reduz o calor e a inflamação do corpo, como ocorre nos casos de 

queimadura solar ou internação. O azul promove serenidade e elimina tensões, 

estresse e dores de cabeça, além de tratar todos os distúrbios da garganta ou das 

cordas vocais, tais como dores de garganta, tosses, rouquidão e laringite. 

Essa cor tem sido usada com sucesso para tratar distúrbios menstruais como: 

cólicas, dor lombar ou até mesmo sangramento excessivo. As mulheres com 

problemas menstruais podem usar a qualidade curativa da cor azul pouco antes, 

durante e depois das menstruações. Roupas de dormir, calcinhas e roupões de 

banho azuis, assim como roupas de uso diário da mesma cor podem ser 

considerados; além disso, itens domésticos, como roupas de cama e toalhas de 

banho, também pode ajudar a atenuar os distúrbios menstruais. 

Uma luz azul acessa durante a noite também pode ajudar a reduzir e aliviar a 

tensão e as dores menstruais.  

Outros distúrbios para os quais a cor azul poderia ser útil são: enxaqueca, 

meningite, colite, disenteria, insônia inflamações na garganta, amidalite, sarampo, 

coqueluche, catapora e soluções. Alguns problemas oculares podem ser tratados 

com o azul, inclusive miopia, catarata e fotofobia. 

O azul não é aconselhável para tratar paralisia, pressão sanguínea baixa ou 

resfriados. Além disso, essa cor não é recomendável para melancolia ou depressão. 

Violeta:  Aspectos favoráveis: essa cor, formada pela combinação do azul 

com o vermelho, reflete dignidade, nobreza e respeito próprio. Essa é a cor da 

realeza, e em sua forma mais sublime, vibra com a força da integração e da unidade.                                                       

Quando sua qualidade intríseca estiver coligada pela energia psíquica com a 

visão e associadas à cor violeta. Sua força tranqüilizante e suavizante representa um 

idealismo prático imbuído de humildade. 
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Figura 27 – Violeta                                 Figura 28 – Violeta 

Fonte:http://www.corbis.com.br             Fonte:http://www.corbis.com.br 

 

Aspectos desfavoráveis: o lado negativo da cor violeta inclui esquecimento e 

falta de persistência. Irreflexão, desrespeito e atitude autoritária e exigente originam-

se do uso incorreto dessa energia. Ela pode degenerar-se em idealismo sem 

resultado prático, isolamento, corrupção e desintegração. Orgulho e arrogância 

também estão presentes nesse nível. 

Efeitos físicos do violeta: a cor violeta normaliza todas as atividades 

hormonais ou glandulares, já que está ligada à função da glândula hipófise, situada 

na base do cérebro. Essa cor tem ação eficaz na meningite cérebro-espinhal, 

concussões, epilepsia e quaisquer outros distúrbios nervosos ou mentais, tais como 

neurose obsessiva e distúrbios da personalidade. O violeta alivia nevralgias e 

problemas associados aos olhos, essa cor é particularmente valiosa como 

purificador do sangue e ajuda na formação dos leucócitos (células brancas do 

sangue). A cor violeta ajuda a manter o equilíbrio do sódio e potássio no corpo que, 

por sua vez, facilita o controle do equilíbrio hídrico e normaliza os ritmos cardíacos. 

Os pulmões, o fígado e os rins também podem ser tratados com sucesso com essa 

cor. Dor ciática e distúrbios nervosos, em geral, são melhorados pela cor violeta.                                                          

Magenta:  Aspectos favoráveis: a mais refinada e sutil dentre todas as cores, 

o magenta transmuda desejo em seus equivalentes físicos. Dedicação, reverência, 

gratidão e comprometimento são características atribuídas a essa cor, cujo empenho 

é expressar o idealismo em sua forma mais pura. 
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A cor magenta é a ultima do espectro, trazendo consigo um grau elevado de 

compreensão e maturidade, em conseqüência da sua passagem por todas as outras 

cores, Habilidade administrativa é uma de suas características, junto com grande 

compaixão. O magenta é uma cor protetora e nutriente, quente e suave, cuja 

expressão mais elevada é o amor espiritual ou incondicional. 

Aspectos desfavoráveis: esse lado da cor magenta pode gerar a energia da 

superioridade, que tende a levar ao esnobismo, à arrogância e por fim ao 

isolamento. Os aspectos negativos dessa cor podem resultar num comportamento 

fanático, monopolizador e autoritário. Falta de amor próprio, desprezo pelas 

necessidades alheias e insegurança estão na faixa negativa do magenta. A auto-

estima exacerbada pode resultar do uso indevido do conhecimento e poder 

intrísecos a essa cor. 

 

                    
Figura 29 – Magenta                                Figura 30 – Magenta 

Fonte:http://www.corbis.com.br              Fonte:http://www.corbis.com.br 

 

Efeitos físicos do magenta: essa cor aumenta a irrigação sanguínea do 

cérebro e estimula o sistema nervoso simpático. Alivia dores de cabeça, resfriados, 

pressão alta e cansaço crônico ou esgotamento nervoso. 

Se você tem uma tendência a entrar em estafa, tenta usar as cores do 

magenta ou rosa. Um método adequado de receber a energia do magenta seria 

tratar-se com algum tipo de relaxamento, tal como massagem, ou um período de 

descanso. Essa cor também é particularmente adequada para amnésia e comas. O 

magenta melhora a função do coração, inclusive distúrbios como sopros cardíacos e 

palpitações. A energia dessa cor é suave, calmante e protetora.                              54 



 

Ajuda a expandir as respirações, a energizar as glândulas supra-renais e as 

regiões dos rins e também pode ser usada como diurético. O magenta pode atuar 

como estabilizador de distúrbios emocionais e é eficaz para casos em que houver 

comportamento violento ou agressivo. 

 

Efeitos fisiológicos das cores nas roupas: 

Vermelho: esta cor faz com que você se sinta mais vigoroso, expansivo e 

pronto para avançar adiante em algum sentido evidente. Ela tende a atrair o olhar 

das pessoas e chamar a atenção. Se você usar vermelho, isso pode indicar que tem 

ardor e paixão, ferocidade e força. As pessoas que gostam de ação e grama 

apreciam essa cor. Vestir-se de vermelho também pode indicar sexualidade 

vigorosa. 

Laranja:  esta cor revigorante e estimulante não tem muito do mesmo 

dinamismo do vermelho Se estiver usando roupas da cor laranja, você pode ter 

traços corajosos e aventureiros, demonstrando entusiasmos e zelo em qualquer 

coisa que faça, mesmo que isso consuma suas energias. 

As pessoas que usam essa cor são afirmativas e gostam de rir e fazer outras 

pessoas rirem. O uso de roupas da cor laranja também estimula a conversação e o 

senso de humor.  

Amarelo:  esta cor geralmente é usada pelos intelectuais, estudiosos e 

pessoas que gostam de ocupar posições de autoridade e de controle. Ela estimula a 

receptividade e a atenção aos detalhes. Vestir-se de amarelo “atrai a luz”. Essa é a 

cor mais associada com o Sol e tende a gerar qualidade otimistas e positivas nas 

pessoas que a usam em suas roupas. 

Verde:  esta cor ajuda as pessoas a criarem um ambiente equilibrado, 

suavizante e calmo à sua volta. Ela simboliza harmonia e equilíbrio. O verde das 

roupas tende a refletir tipos convencionais, pessoas que gostam de ater-se ao que é 

certo e justo e que preferem não sobressair numa multidão. Os indivíduos que 

apreciam essa cor geralmente gostam da natureza e da segurança que ela traz. 

Azul-Turquesa : esta cor estimula a demonstrarem interesse por você. Ela 

expressa uma personalidade revigorante, que está facilmente acessível.  
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O azul-turquesa ajuda a clarear seus pensamentos e sentimentos, produzindo 

clareza em sua comunicação. Se você gosta de usar essa cor nas roupas, quer ser 

visto como portador de jovialidade e vivacidade. 

Azul:  vestir-se de azul sugere espiritualidade e ordem. As pessoas que usam 

essa cor refletem um desejo de paz e quietude, tranqüilidade e até mesmo solidão. 

Essa cor não é ameaçadora e o indivíduo que a utiliza por certo valoriza a lealdade e 

a honestidade. 

Violeta:  o uso de roupas violeta gera sentimentos como respeito próprio, 

dignidade e auto-estima. Essa é a cor usada pelos sacerdotes católicos para refletir 

santidade e humildade. Em virtude da riqueza, ela também está associada com o 

monarca, a extravagância e a prosperidade. Muitos artistas preferem essa cor para 

suas roupas, talvez por causa das  suas qualidade espirituais ou criativas. 

Magenta:  vestir roupas dessa cor gera sentimentos de suavidade, 

afetuosidade e docilidade. Ela estimula afeição e sentimentos como amor e 

compaixão. Devido à contribuição do vermelho para a produção dessa cor, o 

magenta também transmite uma mensagem sexual poderosa, que pode ser 

manipuladora num nível sutil. S e você gosta de vestir-se com essa cor, isso pode 

indicar que quer expressar sua sensualidade. 

 

Figura:31- Cores Tecidos                                                                                                                                                                        
Fonte: http://www.reformafacil.com.br 

 

Preto : na maioria das sociedades ocidentais, o preto quase sempre é a cor da 

morte, do luto e da penitência. Em geral, essa cor é usada por pessoas que rejeitam 

a sociedade ou se rebelam contra as normas sociais. O preto é uma cor que nega a 
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luz e as pessoas que a usam nas roupas rejeitam a luz em si próprias, empurrando-a 

para longe e não permitindo que ela seja absorvida. Essa é a cor usada pelos 

homens de negócio, policias e padres para refletir poder e autoridade. O preto é 

percebido como o escuro e misteriosos e também pode significar sexo. Contudo, 

essa cor também é usada pelas pessoas que preferem parecer tradiconais e 

responsáveis. 

Branco : as roupas brancas têm sido associadas à limpeza, à pureza e a 

inocência. Nos países orientais, o branco é usado como uma cor adequada para a 

morte e o pesar, aceitando que a pessoa morta partiu do mundo físico par ama 

plano espiritual mais puro. Essa é a cor do desprendimento. O branco reflete todas 

as cores e as pessoas que o utilizam nas roupas podem faze-lo para manter-se 

refrescadas sob o calor dos raios solares. 

Marrom: a cor marrom geralmente está associada com a terra e estabilidade. 

Para criar essa cor, você precisa misturar o vermelho com o preto e, portanto, ela 

tem alguns dos seus atributos. O marrom é uma cor envolvida com enraizamento e a 

criação de fundações formes para o futuro (semelhante ao lado positivo do 

vermelho). Ele também contém a qualidade poderosa do preto, no que se refere à 

autoridade, à confiança interior e à auto-formação.           

Uma pessoa que gosta de vestir-se com marrom por certo é extremamente 

dedicada e comprometida com seu trabalho, sua família e seus amigos. No lado 

positivo, essas pessoas são práticas e materialistas na vida, mas em seu aspecto 

negativo elas podem ser profundamente inseguras e instáveis. A cor marrom gera 

organização e constância, especialmente nas responsabilidades do cotidiano. As 

pessoas que gostam de usar essa cor são capazes de ir “à raiz das coisas” e lidar 

com questões complicadas de forma simples e direta. Elas não são pessoas 

“insensatas”. 
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5   ESTADO DO DESIGN  

 

Este tópico pretende explanar o que se encontra atualmente no mercado 

referente ao assunto abordado pelo projeto. Considera-se tudo o que está sendo 

feito e consumido pelo público do produto.  

Conhecer o estado do design dentro dos parâmetros pertinentes ao projeto, 

permite uma melhor compreensão do mercado, e para que a coleção de roupas de 

Yoga se faz importância. 

 

5.1 Arquitetura utiliza cromoterapia 

 

           A cromoterapia é um método natural de tratamento que usa as cores por 

meios externos e internos para equilibrar a mente, as emoções, as energias e o 

organismo como um todo. “As cores agem nos campos energéticos (chakras), 

restaurando e reativando o equilíbrio físico-psíquico das pessoas”, explica a 

arquiteta Emília Garcia, de São Paulo. 

A cromoterapia se baseia nas sete cores do espectro solar: verde, laranja, 

amarelo, azul, vermelho, violeta e índigo. As principais cores são o vermelho, 

amarelo, verde e azul, que aumentam a energia vital, a concentração, a capacidade 

física e mental e acalmam, respectivamente. 

A técnica pode ser aplicada em todos os ambientes da casa. No caso do 

banheiro, a escolha se deve ao fato de ser um local íntimo e que proporciona 

relaxamento. “Mas também podemos aplicar a cromoterapia em locais que sejam 

espaços particulares, como o quarto, por exemplo”, ressalta. 
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Figura 32 – Aplicação da cromoterapia                Figura 33 – Aplicação da cromoterapia                                                      
Fonte:http://www.imovelweb.com.br            Fonte:http://www. imovelweb.com.br 

 

Não existem regras para aplicação e utilização das cores, elas podem ser 

usadas seguindo o estado físico-emocional das pessoas. 

Para trazer os benefícios das cores para o banheiro, o ideal é utilizar 

luminárias com lâmpadas coloridas na banheira e no chuveiro. Podem ser usados 

também sabonetes, cremes, toalhas e outros objetos de uso pessoal, desde que 

sejam coloridos para fazer com que o ambiente “vibre”. Os benefícios das cores 

podem ser obtidos também com a pintura de uma das paredes do banheiro na cor 

desejada. Não é preciso pintar todo o ambiente. 

 

                           
          Figura 34 – Aplicação da cromoterapia             Figura 35 – Aplicação da cromoterapia 
          Fonte:http://www. imovelweb.com.br                 Fonte:http://www. imovelweb.com.br 
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Para obter o espaço ainda mais agradável, recomenda-se caprichar nos 

detalhes que fazem toda a diferença. O uso de elementos importantes que garantem 

ainda mais prazer na hora do banho, como espelhos anti-embaçantes, som 

ambiente, banheira com aquecimento automático e toalheiro aquecido para manter 

as toalhas sempre secas.  

 

5. 2 Aroma/ Cosmética:  A grife íntima brasileira Upman oferece uma 

novidade aos homens: a cueca perfumada. Segundo o conceito de aromaterapia, a 

peça contém micro cápsulas presas ao tecido. 

 

 
Figura 36 – Cueca com aroma 

Fonte: http:// www.webluxo.com.br 
 
 
5.3 Aromatizador de Roupas e Lençóis: O Aromatizador de Roupas e 

Lençóis Aroma Natural proporciona uma agradável sensação de conforto e bem-

estar, deixando sempre um aroma suave e refrescantes em suas roupas e lençóis. 

Também pode ser usados em sofás, carpetes, colchões, ursos de pelúcia e objetos 

de tecido em geral. 
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Figura 37 – Aromatizador 

Fonte: http:// www.aromaintima.com.br 
 

 
As fragrâncias são de jasmim, marine, maçã verde, flor de laranjeira, rosa 

branca, lavanda, alecrim, camomila, cravo, canela, capim limão. 

5.4 tendências  

Sabino (2007) define tendência como uma palavra usada para classificar 

temas, usos, modelagens, e movimentos que são abordados durante uma estação 

de moda. 

Popcorn (1997) afirma que as tendências servem como indicadores pré-vios 

de como as pessoas estão se sentindo, que novos serviços e produtos serão 

procurados bem como os que serão rejeitados e onde se localizam os atuais hiato 

de necessidades. 

De acordo com Erner (2005) a moda não obedece ao acaso, mas a um 

processo ainda mais imprevisível: é fruto de uma escolha coletiva. 

 

5.4.1 Megatendências 

 

Megatendência não surgem e desaparecem de uma hora para outra. São 

mudanças sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que se formam lentamente e 

uma vez estabelecidas, nos influenciam por algum tempo. 
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 A indústria da moda, um próspero negócio que movimenta bilhões de dólares 

em todo o mundo, vai buscar no comportamento do consumidor as informações 

estratégicas para o lançamento de novas tendências. 

Conforme a futurista Faith Popcorn, uma tendência tem longevidade, é 

observável através de diversos mercados que ocorrem ou emergem ao mesmo 

tempo. Popcorn (1995) identificou 16 grandes tendências e suas implicações para a 

tomada de decisão nos negócios. 

Encasulamento: tendência das pessoas ao isolamento, a se fecharem em 

casa. 

Formação de clãs : A inclinação a juntar-se a, participar de, pertencer a 

grupos afins, que ofereçam uma sensação de segurança e validem nosso próprio 

sistema de crenças. 

Fuga da Rotina: Para fugir das tensões atuais, buscamos estímulo através 

de aventuras basicamente seguras, seja via turismo, alimentação ou realidade 

virtual. Apreciam novidades, novas experiências, inovações, movimento. 

Revanche do Prazer: Os consumidores, cansados de regras e regulamentos, 

querem se libertar e participar de orgias secretas com um infinidade de frutos 

proibidos. 

Pequenas Indulgências: Os consumidores, estressados com os gastos 

crescentes, procuram formas de recompensar-se com luxos acessíveis. 

Ancoragem: Uma nova tendência que acompanha o fenômeno recente de 

volta as nossas raízes espirituais, apreendendo o que era seguro no passado a fim 

de estar seguramente ancorado no futuro. 

Ergonomia:  Como uma reação direta à era estéril do computador, buscamos 

novas formas de criar um ponto de vista pessoal. Conseqüentemente prosperão as 

empresas que visarem ao “eu” e oferecerem um serviço excepcional. 

Femininamente:  Uma tendência que reflete um novo conjunto de valores 

profissionais e sociais, estimulando-nos a alterar a consciência do marketing – de 

um modelo orientado para objetivos e hierárquico para um modelo baseado no 

cuidar e no compartilhar, familiar. 
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Homencipação:  Um novamente para os homens que não se limitam a ser 

“estritamente de negócios” e abraçam a liberdade de pdoer exercer sua 

individualidade. 

99 Vidas:  Uma nova análise ao lema moderno do “ritmo frenético e pouco 

tempo”, que nos força a assumir vários papéis a fim de lidar com uma vida atribulada 

e altamente tecnológica. 

Sair Fora:  Homens e mulheres que trabalham, ao questionarem o valor 

intríseco de uma posição de poder, optam por uma vida mais simples e satisfatória. 

Viver:  Há uma consciência cada vez maior de que um novo conceito de 

“bem-estar” pode acrescentar anos de boa saúde, dando-nos uma melhor qualidade 

de vida. 

Volta ao Passado:  A saudade de uma infância despreocupada introduz um 

novo sentido de leveza nas nossas vidas adultas, na maioria das vezes 

excessivamente sérias. 

Consumidor Vigilante : Uma análise das várias formas através das quais o 

consumidor pode manipular o mercado através de pressão, protesto e política. 

Queda de Ícones : Um novo sociomoto transformou os Estados Unidos e o 

mundo, forçando-nos a questionar e muitas vezes rejeitar os monumentos 

empresariais/governamentais, que muito tempo foram aceitos como pilares da 

sociedade. 

S.O.S (Salve o Social): A fim de proteger nosso planeta ameaçando de 

extinção, precisamos redescobrir uma consciência social com base em uma mistura 

de ética, paixão e compaixão. 

 

5.4.2 Tendências para o mercado da Moda 

 

A tecnologia é praticamente indissociável a moda quanto em qualquer outro 

âmbito da sociedade. O mercado tem sede de novas informações e a busca pelo 

novo é constante, cada estação explora de uma nova forma de linguagens, 

conceitos, formas, cores e estilos peculiares. 
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De acordo com o Popcorn (2002), o que é particularmente fascinante na 

linguagem de moda é que ela aguça nossa visão ao pronunciar palavras de produtos 

automaticamente trás a mente muitos produtos do passado de acordo com o 

repertório de cada indivíduo. 

Estilocal – estilo+-local. É o retorno às antigas indústrias caseiras, já que as 

quantidades são muito pequenas para a produção em massa. 

Fibra de Banana  – a busca de alternativas sustentáveis nos leva até a fibra 

de banana, que esta sendo a grande novidade no mundo dos tecidos. 

Luxo Primitivo  – tudo rústico, mas com estilo. Esta fusão entre o rústico e o 

luxuoso é visível em todo o panorama, desde utilitários super equipados até objetos 

para casa. 

Sorona  – novo tipo de polímero fabricado pelo DuPont que, em sua aplicação 

têxtil, é aclamado como um material mais respirável, mais macio e mais suave ao 

toque do que outros sintéticos. 

Tecido Cerâmico Ponto Triplo  – tecido criado para suportar as condições 

mais extremas. 

Tinta que muda de Cor -   a idéia de uma cor de tinta única e imutável está 

mudando, à medida que as novas tecnologias permitem que as tintas exibam 

diferentes tonalidades e nuances, de acordo com a iluminação e os ângulos de 

visão. 

Tonalidade Hematoma  – graças ao ditador de tendências New York 

Observer, a predominância da moda em preto, roxo e marrom tem um nome; e que 

nome seria mais perfeito do que “tonalidades hematoma”? 

 

5.4.3 Tendência de Moda 

 

A pesquisa de tendência para o desenvolvimento do Projeto está 

fundamentada para o verão de 2008. Os dados foram retirados dos sites 

farm4.static.flickr.com, comunidademoda.com.br                                                                                                                           
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5.4.4 Tendência verão 2009 

 

O verão 2009 está com novidades nas tendências, e ganhando um espaço no 

mundo com a moda Brasileira. 

O estilo trapézio está em alta entre os estilistas da moda verão. Os modelos 

mais arredondados, como o balonê, e o busto mais solto, também estão marcando 

ponto na moda verão há algumas estações. 

 

5.4.4.1 Tecidos e Tons 

 

Os tecidos em tons da terra, do sol e do mar, traduzem a energia natural das 

fibras vegetais e animais. É a força da natureza em tecidos de estruturas básicas ou 

com pequenos maquinetados. A superfície do tecido é muito lisa, graças ao 

acabamento. 

Os bordados continuam tendo seu lugar, até mesmo por cima das estampas, 

como o Jersey listrado e estampado. 

O tema metarmofose reúne tecidos que traduzem movimento, dinamismo e 

grafismo. O jeans e o índigo agregam tramas coloridas e acabamentos; há listras, 

poliamidas com grafismos, seda misturada e malhas com fios flame, geométrico e 

simétrico. 

Rico e renovado em clássicos bordados, rendas e brilhos abusados pelo 

efeito de novas tecnologias ou esmerado artesanato. Alguns insinuando 

transparência. 

A categoria Multifuncional ressalta a necessidade de proteção, praticidade e 

funcionalidade, ganhando mercado e diferenciando coleções com os tecidos 

antichama, antialérgicos, antiodor, antimicrobiano, secagem rápida, anti UV e 

algodão orgânico colorido, alem dos bi-stretch (elasticidade nos dois sentidos) e dos 

efeitos de estruturas e acabamentos especiais.  
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Também destaca o crescimento de novidades como as fibras de bambu e de 

curauá, totalmente natural. 

 

            
Figura 38 – Tendência verão 2009                                          Figura 39 – Tendência cores                                               

Fonte:http://www. farm4.static.flickr.com                           Fonte:http://www.comunidademoda.com.br 
  
 

A utilização das cores, a superfície do tecido liso, o estilo mais arredondado, 

também destaca-se os tecidos tecnológicos,  a praticidade e funcionalidade.  

 

5.5 Materiais e tecnologia 

 

Ao definir a temática a etapa seguinte é a pesquisa sobre os materiais e 

tecnologias disponíveis no mercado a fim de identificar um tecido adequado à 

produção da coleção aromas sensuais. 

O contínuo avanço tecnológico proporcionou algumas indústrias a oferecerem 

algo a mais do que uma simples peça do vestuário. A moda foi favorecida com o 

surgimento dos chamamos “tecidos inteligentes” que trazem inúmeros benefícios ao 

organismo. 

Segundo o site webfashion (2008), os tecidos hoje atendem às necessidades 

de modelagem, e também incorporam fatores de saúde e higiene como os 

bacterisostáticos; e de estética com os fios mais fortes que possibilitam maior 

flexibilidade e ajustes mais marcados. 
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Os produtos bacterisostáticos, que prometem inibir a proliferação de 

bactérias, fungos e bolores e evitam os odores desagradáveis, são aplicados em 

roupas íntimas, esportivas, de lazer e profissionais. De acordo com o site 

webfashion. A diferença dos bacteriostáticos para os bactericidas é que estes atuam 

destruindo diretamente as bactérias, como é o caso do cloro, por exemplo. 

Outra opção é a tecnologia sem costura, que promove sustentação e recortes 

estratégicos, já p sucesso mundial e incorporou novas texturas e acabamentos que 

dão multiplicidade aos resultados sempre perfeitos. 

A fim de obter um prognóstico sobre materiais e novas tecnologias para 

serem aplicadas na coleção de roupas para Yoga, fez-se necessário uma ampla 

pesquisa objetivando um maior conhecimento do assunto. Várias empresas têxteis 

como a Rhodia, Santa Constancia e Rosset, observando o crescimento do segmento 

fitness estão investindo e apresentando ao mercado novas tecnologias e 

possibilidades, valorizando ainda os atributos dessas peças. 

Rhodia-   O grupo francês da Rhodia dispôs ao mercado tecidos com 

filamentos de poliamida, especialmente as microfibras e supermicrofibras, 

comercializadas pela empresa sob a etiquete Amni, o resultados são peças 

versáteis, com toque macio e elasticidade ímpar, fácil manutenção, cores firmes e 

qualidade nos produtos. 

A Rhodia Poliamida apresenta também o que existe de mais avançado na 

área de fibras têxteis, como microfibras, fios bacteriostáticos e UV Protection. 

A Rhodia é detentora das marcas Lycra®, Supplex®, Tactel® e Coolmax®. 

Rosset- desenvolveu uma linha exclusiva e inovadora de produtos, o 

Hidrata®- um tecido que interage com a pele e libera gradualmente princípios ativos 

de hidratação e fragrância, proporcionando bem-estar ao corpo. Por meio do 

aperfeiçoamento da tecnologia de acabamento têxtil da empresa, foi possível criar 

um tecido hidratante que tem em sua composição microcápsulas envolvidas por uma 

membrana natural biopolimérica que se rompe pela ação do Ph- causado pelo 

aumento de temperatura do corpo ou do atrito com a pele- liberando o conteúdo das 

microcápsulas.                                                                                       
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Outra opção desenvolvida foi o tecido composto de polipropileno, com 

propriedade anti-mofo, reciclável e termoregulador, além de ser mais difícil de 

manchar e mais fácil de lavar. 

INVISTA sediada nos Estados Unidos, é uma das maiores produtoras 

integradas de fibras e polímeros, com negócios em todo o mundo apresenta outra 

novidade para o segmento. Desenvolvido em parceria com a tecelagem, Rosset, é o 

tecido que garante a sustentação, conforto e firmeza. Com TACTEL® e 28% de 

LYCRA® em sua composição, essa tecnologia proporciona ao tecido alto poder de 

ajuste, que permite fazer corte a laser, sem a necessidade de aplicação de elásticos. 

A LYCRA® que é uma marca registrada da INVISTA, apresenta dois novos 

aromas para a linha LYCRA® Body care, que alia a alta tecnologia de LYCRA® a 

benefícios cosméticos e de bem-estar. Além dos produtos disponíveis em coleções 

de algumas das grandes marcas do mercado, como Alga Marinha, Aloe Vera e 

Aromas Exclusivos, LYCRA® E TRAZ AO PÚBLICO CONSUMIDOR OS AROMAS 

Peppermint e Lavanda. O aroma Peppermint tem ação revigorante e estimulante. 

Sua refrescancia proporciona o estímulo dos sentidos. Já o Lavanda é um aroma 

versátil, que tem a capacidade de restaurar o equilíbrio e a harmonia, além de ser 

eficiente relaxante muscular. 

 

Santa Constância-  Atenta às novas tendências do mercado de moda fitness 

e preocupada com o bem estar dos seus consumidores, a CCM apostou em tecidos 

bacteriostáticos, que impedem a proliferação do suor e, conseqüentemente, do odor 

através do fio do tecido. Produzidos pela Santa Constancia, os tecidos da linha 

Biotech utiliados pela CCM são três: Light, que contém elastano; Basiv, para peças 

dry fit, que não esticam; e Sportiva, que apresentam maior resistência e, por isso, 

são chamados de “tecidos power”. 

 

 

 

 

 

68 



 

5.6 Análise dos Concorrentes  

 

Para Treptow (2003) concorrente é toda aquela empresa que visa o mesmo 

mercado satisfazendo as mesmas necessidades. De maneira semelhante Baxter 

(2000) afirma que a análise dos concorrentes ajuda a mapear o sucesso das 

empresas concorrentes, determinando onde alcançar o sucesso e onde 

fracassaram. 

Através desta pesquisa pretende-se analisar as marcas concorrentes no 

segmento de moda Yoga levantando dados sobre as franquezas e ameaças em 

relação a suas coleções. Não serão analisadas suas oportunidades e ameaças por 

que se conhecimento implica em coletar dados e números precisos sobre o 

desempenho de cada empresa no mercado. 

Foram analisadas duas empresas brasileiras. 

 

MIM- Não basta praticar Yoga. Nem ser fera nos ásanas (posições difíceis da 

prática milenar indiana) e saber de cor todos os mantras. A roupa que se usa conta 

muita para o praticante da atividade. Se você pensou que ia arrasar ao tirar do 

armário aquela calça velha de moletom e combinar com uma blusinha meio hippie, 

pode ir mudando de idéia. Hoje em dia, o que não faltam são opções para quem 

pretende ir para a aula de Yoga com um modelito supermoderno e confortável. 

Gente que vive pensando no assunto é o que não falta. É o caso de Lola 

Lustosa, fotógrafa , artista plástica, dançarina e praticante da atividade. Ela começou 

a desenhar as roupas por sentir uma necessidade de usar peças adequadas á 

pratica.  
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Figura 40 – Coleção MIM                           Figura 41 – Coleção MIM 

Fonte: Site http:// www.globo.com             Fonte: Site http:// www.globo.com 
                                                               
 
Foi assim que nasce MIM (minha identidade em movimento). Em outubro de 

2006, Lola lançou a grife. É uma roupa com modelagem diferenciada, mas solta pra 

não marcar. 

A Estilista investiu em macaquinhos, macacões e calças soltas, mais 

acinturadas e folgadas nas pernas. O design das peças é tão bacana que podem até 

sair da sala de aula. 

Sementeira: Tradição em peças para Yoga - A tradicional e charmosa loja 

Sementeira, em Ipanema, já conquistou um público fiel. Quem comanda o local é a 

designer Camila Bezerra, que há três anos e meio decidiu abrir o negócio. Quando 

começou a fazer Yoga a vida dela mudou, da alimentação ao circulo de amizades. 

Sentia a necessidade de criar roupas especificas para quem faz Yoga.Assim, Camila 

abriu a Sementeira, que vende não somente roupas, mas todo o aparato para os 

praticantes de Yoga.  

A esteirinha (que também se chama mat) e a sacola para levar o tapetinho 

fazem sucesso. 
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       Figura 40 – Coleção MIM                                                                                                                       

Fonte: Site http:// www.globo.com 

Diz a estilista que quem faz Yoga não tem essa de ficar bonito, é um povo 

mais desapegado. Atendendo as duas tribos: pessoas que gostam mais do suplex, e 

outras roupas mais larguinhas, com uma modelagem mais confortável, estilo 

moletom. “Até porque não tem nada a ver fazer Yoga com roupa que tire a 

concentração, que você precise ficar ajeitando toda a hora” diz. 
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6 PESQUISA DE CAMPO 

Segundo Malhota (2006) durante esta fase, os pesquisadores entram em 

contato com os entrevistados, apresentam os questionários e registram os dados 

que posteriormente serão processados.                                                                                                                                                                        

O objetivo desse capítulo foi entender os parâmetros referentes ao perfil do 

público-alvo e suas preferências, possibilitando dessa forma uma geração de 

alternativas direcionada a suprir as necessidades da consumidora.                                                                                                            

O questionário foi aplicado em 50 mulheres, 30 em Curitiba e 20 em Balneário 

Camboriú, as mulheres questionadas são identificadas como Yôginís. Essa pesquisa 

foi realizada em locais de práticas de Yoga, como escolas e academias.                                                           

O questionário serviu para retirar dúvidas de construção dos modelos, tanto na 

modelagem, quanto preferência de cores, aromas e necessidades que Yôginís 

teriam durante a prática. 

A seguir demonstra-se o modelo de questionário aplicado. 
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Questionário de caráter acadêmico, aplicado para o desenvolvimento de roupas para Yôginís – 

Sensorial. 

Elaborado pela aluna: Fabiana Ribas Villatorre do oitavo período de Design de moda da Universidade 

do Vale do Itajaí, com o intuito de que as perguntas revelem mais sobre seu público-alvo, 

colaborando e sendo fonte de pesquisa sólida para o desenvolvimento correto do projeto. 

1-Qual tipo de roupa costuma usar durante a 
prática de yoga? 

(  )  Malha   (  ) Fitness  (  ) Tecidos 
tecnológicos         (  ) Algodão     

(  ) Outros   _______________________ 

2-Você sente a falta de roupas adequadas 
para a prática de ásanas? 

(  ) SIM  (  ) NÃO 

3-Possui interesse em produtos que una: 
tecidos tecnológicos, conforto e design? 

(  ) SIM  (  ) NÃO                                             

4-A tecnologia hoje dos tecidos fornecem 
várias sensações para os clientes, a idéia de 
agregar valores a uma roupa especializada 
para prática de Yoga, junto a um tecido, ao 
qual tem a tecnologia de inserir fragrâncias 
lidando com o emocional do cliente seria bem 
aceito durante a prática? 

(  ) SIM  (  ) NÃO 

5- Qual sua preferência pelas fragrâncias 
citadas abaixo: (fique a vontade para marcar 
mais de uma opção). 

(  ) Aloe Vera (  ) Arruda  (  ) Camomila (  ) 
Cravo    (  ) Rosa Branca (  ) Cânfora   

6- O que você mais procura durante a prática: 
(fique a vontade para marcar mais de uma 
opção). 

(  )Calma (  ) Auto defesa psíquica                              
(  ) Calma e combate a insônia                                   
(  ) Autoconfiança (  ) Paz, Harmonia                       
(  ) Tirar o estresse e aumentar a energia.  

7- Em questão ao trabalhar as cores como 
uma terapia ajudaria na prática? 

(  ) SIM  (  ) NÃO 

8-Em questão as cores, quais lhe agradam 
mais? 

(  ) Tons pasteis (  ) Tons Neutros  (  ) Ton 
quente     (  (   ) Outra/ Qual? 

9- Em questão a modelagem: 

(  )  Preferências de roupas com recortes                  
(  )  Preferências de roupas sem recortes                  
(  )  Preferência por roupas de poucos 
detalhes                                                             
(  )  Outros  

10-Ainda na modelagem, qual o modelo te 
favoreceria mais durante a prática? 

(  ) Macacão  (  ) Blusinha e Calça                         
(  )Blusiinha e Shorts  (  ) Outros 

                                                                                                                         

 

 

 

 



 

6.1 Análise dos dados 

Ao concluir a etapa de entrevistas inicia-se uma análise sobre os dados 

levantados na pesquisa. Segundo Malhotra (2006), a análise de dados tem como 

objetivo fornecer informações que auxiliem na abordagem do problema em 

estudo.Puderam-se extrair da amostra pesquisada as preferências do público alvo, 

onde 94% das entrevistadas responderam ter necessidade de encontrar uma peça 

adequada para a prática do Yoga. 

NECESSIDADE

94%

6%

Sim

Não

 
Gráfico 1 – Necessidade 

Fonte: Villatorre 
 

De acordo com a figura observa-se que a preferência das Yôginís em questão 

a tecido seria de tecidos de Fitness incluindo lycra, suplex, malha fria, light com 66%, 

em seguida a preferência é por malha com 26%. 

 

PREFERÊNCIA TECIDO

66%

26%

8%

Fitness

Malha

Algodão

 
                                                    Gráfico 2 – Tecido 
                                                                Fonte: Villatorre 
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Como pode ser observado na figura, há um interesse por roupas contendo a 

união de tecidos tecnológicos, conforto e design. 

 

PRODUTOS INOVADORES

88%

12%

Sim

Não

 
          Gráfico 3 – Produtos Inovadores 

Fonte: Villatorre 
 

Através da resposta da questão 4, observa-se que inserir a aromacologia nas 

roupas de práticas de Yoga, foi aceito com 92%. 

 

AROMACOLOGIA

92%

8%

Sim

Não

 
         Gráfico 4 – Aromacologia 

                                                            Fonte: Villatorre 
 

Em relação a pergunta sobre os aromas preferidos foram: Camomila com 

66%, Aloe Vera e Cravo com 13% 
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AROMAS

61%13%

11%

2%

13%

Camomila

Cravo

Rosa Branca

Cânfora

Aloe-Vera

 
Gráfico 5 – Aromas 

                                                         Fonte: Villatorre 
 

A pesquisa demonstra que as praticantes de Yoga procuram no momento da 

pratica, paz e harmonia com 49% e tirar o estresse 36%. 

 

PROCURA NA PRÁTICA

49%

36%

11% 4% Paz e Harmonia

Tirar o Estresse

Autoconfiança

Calma

 
             Gráfico 6 – Procura na prática 

Fonte: Villatorre 
       

Em relação a trabalhar cores nas roupas, lidando como terapia no momento 

da prática. Foi aceito com 90% pelas Yôginís. 
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CROMOTERAPIA

90%

10%

Sim

Não

 
Gráfico 7 – Cromoterapia 

Fonte: Villatorre 
 

Na questão 8 questiona-se a preferência pelas cores, as que mais agradam 

as Yôginís são: 41% Verde, 24% Amarelo e 16% Azul. 

 

CORES

41%

24%

16%

10%
9% Verde

Amarelo

Azul

Violeta

Magenta

 
Gráfico 8 – Cores 
Fonte: Villatorre 

 

Em relação a modelagem, a preferência das Yôginís com 60%, seria de 

pouco detalhe nas roupas. 
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MODELAGEM

60%

34%

4%

2%

Poucos detalhes

Sem recortes

Com recortes

Com decote

 
Gráfico 9 – Modelagem 

Fonte: Villatorre 
 
 
Em questão à modelo, Yôginís tiveram preferência por macacão com 46%, 

seguindo por Blusinha e Shorts com 44%. 

 

MODELO

46%

44%

10%
Macacão

Blusinha e shorts

Blusinha e calça

 
Gráfico 10– Modelo 

Fonte: Villatorre 
 

 

Através desta pesquisa de campo pude concluir que as Yôginís preferem roupas 

com poucos detalhes, mas o diferencial proposto pela marca foi de grande 

satisfação e curiosidade. Satisfazendo as Yôginís as peças serão trabalhadas com 

as cores de preferência e os aromas mais destacados, como o de Camomila, flor de 

laranjeira, cravo. A maioria das modelagens será macacão ou blusinha e short´s.  
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7 PROCESSO DE CONCEITUAÇÃO  

 

De acordo com Baxter (2003), precisamos partir de objetivos amplos para ir 

estreitando à medida que avançamos no projeto chegando então às imagens que 

melhor representam o conceito que se deseja atingir. 

Nesta etapa projetam-se os valores que a coleção deseja transmitir em 

relação sentimentos e emoções através da construção de diversos painéis visuais. 

No processo de conceituação foram definidos os Painéis Semânticos, uma 

ferramenta de projeto que resulta em uma análise visual dos valores do produto e 

seu consumidor. Para este projeto houve necessidade de explorar quatro painéis 

(público-alvo, conceito, tema) para melhor compreender as características do 

consumidor e os objetivos que a coleção deseja alcançar. 
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Figura 43 – Painel semântico Conceito 

Fonte: Villatorre (2008) 

 

81 



 

7.1 Painel Semântico Conceito 
 
O painel de conceito demonstra o conforto, que ao vestir a peça irá 

proporcionar através da maciez do tecido, e modelagem.  
Com as cores e aromas, a Yôginí chegará de uma forma mais rápida ao seu 

ponto de equilíbrio durante a pratica do Yoga. 
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Figura 44 – Painel semântico Temática 

Fonte: Villatorre (2008) 
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Figura 45 – Painel semântico Público Alvo 

Fonte: Villatorre (2008) 
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7.2 Público Alvo  

 

Mulheres praticantes de Yoga (Yôginí), que exigem qualidade de vida, além 

de sua mente e corpo equilibrados.  

Essas mulheres costumam levar um estilo de vida mais saudável, sentir-se 

melhor a cada dia. 

Freqüentadoras de Festas e restaurantes Indianos, e naturais. Mas não 

deixam de ter uma vida normal, incluindo as facilidades e modismo do dia-a-dia, 

como ter um carro do ano, jóias, celular da moda, viagens ao exterior. 

São mulheres que sentem o prazer de ter uma vida saudável, mas com muito 

bom gosto, nunca deixando a elegância de lado.  

 

7.3 Briefing  

 

Para Faggiani (2006), antes de iniciar qualquer criação é imprecindível ter o 

máximo de informações possíveis sobre o consumidor, produto, serviço e empresa, 

e para tanto pode-se desenvolver uma pesquisa de mercado ou fazer um briefing, 

onde os detalhes serão discutidos como requisitos básicos. 

O briefing é portanto uma ferramenta que tem o objetivo de especificar as 

características em relação ao público, produto e mercado, reunindo informações a 

fim de direcionar o projeto. 

Segundo Treptow (2003), a leitura estética do briefing tem por objetivo 

comunicar aos envolvidos no processo quais conceitos irão nortear a coleção. Na 

linguagem dos profissionais de moda, representa qual a atmosfera, qual o espírito 

da coleção. 

Desta forma, foi aplicada a ferramenta briefing contribuindo para a 

organização das informações a respeito da coleção e os objetivos mercadológicos 

como pode ser conferido a seguir.                                                                                                                                             
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Nome: Roupas para Yôginís – Sensorial  

 

Produto:  Roupas para praticantes de Yoga. 

 

Local de uso:  Em práticas de Yoga. 

 

Principais pontos positivos:  Exclusivamente para praticantes de Yoga, 

onde terá maior conforto, e facilidade de desenvolver posturas de ásanas. 

 

Pontos Negativos : Uso exclusivo para práticas de Yoga, e não para uso do 

dia-a-dia 

 

Diferencial:  Peças que exalam aromas, e trabalham através das cores o 

psicológico. 
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7.4 Lyfe style  

 

 
Figura 46 – Painel Lyfe Style 

Fonte: Villatorre (2008) 
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8 BOOK DE COLEÇÃO 

 

Esta etapa do projeto visa À criação das peças que irão compor a coleção, 

bem como a seleção dos materiais (tecidos e aviamentos) para a confecção do 

produto. 

 

8.1 Técnica de Criatividade 

 

Baxter (1998) afirma que a criatividade é o coração do design, em todos os 

estágios do projeto.  

De acordo com o autor para sermos criativos, precisamos nos liberar dos 

diversos bloqueios que governam as nossas ações no dia-a-dia. Precisamos 

exercitar os pensamentos laterais (bissociações), afim de ultrapassarmos aquelas 

idéias mais óbvias. 

A criatividade é uma atividade corriqueira para o designer que através da 

aplicação de algumas técnicas resultam em melhores resultados de projeto. 

Com o objetivo de desenvolver uma coleção de roupas para Yoga, técnicas 

de criatividades foram aplicadas antes da fase geração de alternativas. A técnica 

utilizada foi: brainstorming.  

A maneira utilizada foi através de palavras, tudo o que era pensado para a 

coleção e para o projeto em geral, estava escrito em um caderno, durante todo o 

processo da coleção. 

 

8.1.1 Brainstorming 

 

Segundo Baxter (1998), brainstorming é uma sessão de exploração de idéias 

e baseia-se no princípio de quanto mais idéias melhor. As idéias iniciais geralmente 

são mais óbvias e aquelas melhores e mais criativas costumam aparecer na parte 

final da sessão. Essa técnica segundo o autor é feita em grupo, porém foi adaptada 

e utilizada apenas pela acadêmica para gerar idéias e palavras que lembrassem ao 

tema possibilitando uma visão mais ampla do assunto. 
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8.2 Cartela de cores 

 

De acordo com Treptow (2003) a cartela de cores de uma coleção deve ser 

composta por todas as cores que serão utilizadas, incluindo preto e branco, além 

disso deve remeter ao tema escolhido. Uma coleção que atenda apenas um 

segmento, como é o caso das roupas para Yoga pode possuir em torno de 6 à 11 

cores. 

A cartela de cores da coleção Roupas Yôginís-Sensorial é composta por 11 

cores referentes a temática e tons neutros como o preto e branco. As cores desta 

cartela possuem uma nomenclatura de acordo com a temática aromacologia e 

cromoterapia bem como o código do sistema PANTONE, por ser adotado 

mundialmente. 
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Figura 47 – Cartela de Cores 

Fonte: Villatorre (2008) 
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8.3 Cartela de Tecidos 

 

Para Treptow (2003) os tecidos são a matéria prima do Designer de moda e é 

através deles que as idéias são transformadas em produtos. É de suma importância 

que o designer tenha conhecimento sobre as características dos tecidos, suas 

classificações, propriedades de caimento e adequação. 

Para a confecção da coleção de roupas para Yôginís foram selecionados 

materiais que possuem um toque agradável e um bom caimento. 

O tecido utilizado para a confecção das roupas será a Lycra, da linha Lycra® 

Body Care- aromaterapia, contendo as fragrâncias de Aloe Vera, e outros aromas. 

A cartela de tecidos tem como objetivo apresentar os materiais a serem 

utilizados na coleção. 
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Figura 48 – Cartela de Tecidos 

Fonte: Villatorre (2008) 
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8.4 Cartela de Aviamentos  

 

Aviamentos segundo Treptow (2003), são os materiais utilizados para a 

confecção de uma roupa além do tecido base. Os aviamentos podem ser utilitários 

ou apenas decorativos em uma peça. 

Nesta coleção de roupas para Yôginís será utilizado linhas de algodão e 

elástico e botões. 
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Figura 49 – Cartela de Aviamentos 

Fonte: Villatorre (2008) 
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8.5 Geração de idéias 

 

Com as diretrizes e as informações organizadas, dá-se início ao processo de 

geração de idéias de acordo com os conceitos definidos na etapa de conceituação. 

As idéias iniciais foram esboçadas sem compromisso no acabamento do 

desenho. A técnica de criatividade aplicada foi constantemente consultada no 

momento da criação.  

Esta fase do projeto resultou em 45 croquis e 16 selecionados para compor a 

coleção. 

 

8.6 Coleção roupas Yôginís_Sensorial 

 

Segundo Kotler (2000), o propósito de analisar é localizar as boas idéias e 

abandonar as idéias fracas tão logo quanto possível. 

Os croquis foram selecionados levando em conta os modelos que tivessem 

uma melhor harmonia entre si, que representassem o conceito da coleção, que 

estivessem adequados à temática e que preenchessem os requisitos básicos do 

público consumidor. 

A coleção foi denominada Sensorialismo por utilizar nas peças aromas e 

cores que trabalhem com o psicológico da Yôginí, ajudando a chegar em um estado 

de equilíbrio físico e mental mais rapidamente durante as posições de ásanas, e 

fazendo com que no momento da prática sinta total harmonia com o momento. 
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8.7 SERENIDADE 

 

A linha Serenidade possui 9 modelos afetando diretamente o centro das 

emoções. 

As cores utilizadas serão o verde  trazendo equilíbrio e harmonia; o zul 

transmitindo quietude e confiança; violeta carregando consigo nobreza e respeito 

próprio; vermelho ardor e paixão, ferocidade e força; o marrom está associadado 

com a terra e estabilidade 

Os aromas utilizados será de camomila acalmando e combatendo a insônia; a 

Aloe Vera com um efeito calmante e restaurando a energia psíquica e rosa branca, 

inspirando sentimentos de paz e harmonia. 
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Figura 50– Croqui 1 
Fonte: Villatorre 

 

 

A peça demonstrada é um macacão de lycra, da linha Lycra_body Care, com 

aroma de Camomila trazendo paz, junto a cor verde com o propósito de trazer 

equilíbrio, frisos na perna na cor azul que transmite quietude e confiança. A 

modelagem do macacão é justa na parte de cima, com decote V na frente e costas 

com abertura, para uma melhor transpiração; do quadril para baixo, a modelagem 

passa a ser mais larga, afinando em baixo novamente. 
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Figura 51– Croqui 2 

Fonte: Villatorre 
 

 

Macacão de lycra, da linha Lycra_body Care, com aroma de Rosa Branca 

inspirando sentimentos de paz e quietude, a cor azul trazendo quietude e confiança. 

A modelagem é justa na parte de cima, com decote V na frente, do quadril para 

baixo traz uma forma mais balonê, ajustando novamente na perna. 
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Figura 52– Croqui 3 

Fonte: Villatorre 
 

A peça ilustrada de lycra, da linha Lycra_body Care, com aroma de Aloe Vera 

trazendo um efeito calmante, e restaurando a energia psíquica, junto à cor verde que 

traz equilíbrio e harmonia, vem com uma modelagem colada ao corpo sendo um 

macacão curto com frisos azuis em uma das pernas. 
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Figura 53– Croqui 4 

Fonte: Villatorre 
 

Macacão de Lycra, da linha Lycra_body Care, com aroma de Aloe Vera, 

trazendo efeito calmante, junto à cor azul proporcionando quietude e confiança. 

Modelagem com decote V na frente, com frisos na cor verde trazendo equilíbrio e 

harmonia, costas simples na cor azul.  
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Figura 54– Croqui 5 

Fonte: Villatorre 
 

Macacão de Lycra, da linha Lycra body care, com aroma de camomila dando 

calma, a modelagem vem com decote V na frente e a cor azul proporcionando 

quietude e confiança, já na parte das costas decote triangular junto a cor verde 

trazendo equilíbrio e harmonia.                                                                                                                                     
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Figura 55– Croqui 6 

Fonte: Villatorre 
 

Blusinha regata com recortes, na cor azul proporcionando quietude e 

confiança, junto a cor verde oferecendo equilíbrio e harmonia, a calça vem com as 

mesmas cores, ambas as peças tem o aroma de Rosa Branca inspirando 

sentimentos de paz e harmonia. 
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Figura 56– Croqui 7 

Fonte: Villatorre 
 

Blusa manga comprida justa ao corpo, de lycra, da linha Lycra body care, na 

cor verde trazendo equilíbrio e harmonia, a calça esta na cor violeta proporcionando 

nobreza e respeito a si próprio, a modelagem da calça é cós alto, podendo ajustar 

abaixando o cós. Ambas trazem o aroma de Camomila proporcionando estado de 

quietude e equilíbrio. 
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Figura 57– Croqui 8 

Fonte: Villatorre 
 

Blusinha de Lycra, da linha Lycra body care, com decote quadrado na frente, 

e V nas costas, ambas com aroma de Rosa branca proporcionando paz e harmonia. 

A cor vermelha traz sentimentos de paixão e azul quietude e confiança. A 

modelagem do Shorts é curtinho, com cós alto, podendo abaixar. 
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Figura 58– Croqui 9 

Fonte: Villatorre 
 

Mini-blusa de Lycra, da linha lycra body care, na cor verde trazendo equilíbrio 

e harmonia, com a gola marrom, shorts com o cós mais alto, estilo balonê, na cor 

marrom proporcionando estabilidade. O aroma de ambas as peças são de camomila 

trazendo o efeito acalmante. 
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8.8 Energética 

 

A linha energética tem como virtude as cores e aromas cítricos.  

As cores utilizadas serão amarelo sendo a cor mais clara que mais se 

assemelha ao sol, ela traz o brilho e alegria; o laranja sendo revigorante, estimula 

entusiamo; o magenta que transmite afetuosidade, amor e compaixão.  

Os aromas utilizados na linha energética será de flor de laranjeira trazendo 

boa sorte e proteção; o aroma de cravo estimulando a autoconfiança, e cânfora 

aliviando o estresse físico e energizando o corpo. Como pode ser visto nas imagens 

a seguir.   
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Figura 59– Croqui 10 

Fonte: Villatorre 
 

Macacão com modelagem justa ao corpo decote diferenciado na parte da 

frente, justo ao corpo, nas pernas balonê, de lycra, da linha lycra body care, nas 

cores amarelo proporcionando brilho e alegria, e azul trazendo quietude e confiança. 

O aroma será de flor de laranjeira que protege e traz boa sorte. 
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Figura 60– Croqui 11 

Fonte: Villatorre 
 

A ilustração demonstra um macacão na cor magenta que transmite 

afetuosidade, amor e paixão, a modelagem é justa ao corpo, com detalhes de 

recortes na parte da frente, curto, de lycra, da linha lycra body care. O aroma é de 

cravo estimulando a autoconfiança. 
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Figura 61– Croqui 12 

Fonte: Villatorre 
 

Body de manga ¾ com detalhe na gola, justo ao corpo de lycra, da linha lycra 

body care, na cor amarelo transmitindo a luz e proporcionando brilho e alegria, gola 

na cor verde transmitindo equíbrio e harmonia, o aroma é de cânfora, aliviando o 

estresse físico e energizando o corpo. 
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Figura 62– Croqui 13 

Fonte: Villatorre 
 
A imagem mostra uma modelagem diferenciada de manga longa com friso, 

decote V, e solto do seio para baixo, ajustando no quadril, comprimento de bermuda. 

O macacão é de Lycra, da linha Lycra body care, na cor magenta que proporciona 

afetuosidade amor e paixão, junto ao aroma de cravo estimulando a auto confiança. 
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Figura 63– Croqui 14 

Fonte: Villatorre 
 

Macacão justo ao corpo, de Lycra da linha Lycra body care, com decote V, 

frisos na manga e na cintura, vem na cor amarelo que proporciona brilho e alegria, 

frisos na cor azul que traz quietude e confiança, modelagem justa ao corpo, 

comprimento de bermuda e manga curta. O aroma é de cânfora aliviando o estresse 

físico, e energizando o corpo. 
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Figura 64– Croqui 15 

Fonte: Villatorre 
 

Blusinha de Lycra da linha Lycra body care decote na frente, costas com 

recorte, justa ao corpo, na cor laranja sendo revigorante, e estimulando o  

entusiamo, shorts bem curtinho, com detalhe no cós parte da frente, na cor verde, 

trazendo equilíbrio e harmonia, o aroma é de flor de laranjeira propondo sorte e 

proteção. 
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Figura 65– Croqui 16 

Fonte: Villatorre 
 

Modelagem justinha ao corpo, manga curta, decote alto redondo, macacão 

curtinho balonê, de lycra, da linha Lycra body care, na cor amarelo proporcionando 

brilho e alegria, e junto o aroma de cravo estimulando a auto-confiança. 
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8.9 Release 

 

Buscar em suas próprias fontes o entendimento e a felicidade, o equilíbrio e 

paz.  

Yoga nos ensina a concentração, a disciplina do corpo, do intelecto, os 

ásanas praticados diariamente com a seriedade de um ritual e com a flexibilidade e o 

zelo de um genuíno artista interessado em produzir uma obra genial.  

Obra genial ao qual através de cores e aromas englobam o controle da 

respiração, dos desejos, nos acalmando, aquietando, deixando nossa mente 

relaxada e nosso estado de espírito controlado.  

O praticante encontra dentro de si a paz que sempre esteve lá. Mas impedida 

de se expressar.  

A pratica do Yoga e o sensorialismo das roupas para Yôginís nos possibilitam 

no momento das posições de ásanas, encontrarmos a felicidade, serenidade, 

estabilidade e equilíbrio.  
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9  MEMORIAL DESCRITIVO 

 

No memorial Descritivo encontram-se as descrições de materiais, 

componentes, processos fabris e demais atividades bem como as funções do 

produto. 

Ao longo do memorial descritivo será apresentada a coleção de roupas para 

Yôginís_Sensorialismo.  

 

9.1 FICHA TÉCNICA 

 

Para Treptown (2003) a ficha técnica é o documento descritivo de uma peça 

de coleção. É a partir dela que o setor de custos e o departamento comercial 

estipularão o preço de venda, que o setor de planejamento e controle da produção 

calculará os insumos necessários para a fabricação conforme os pedidos, e que o 

que o setor de compras efetuará a aquisição da matéria-prima (tecidos e 

aviamentos). 

Visto a importância desta etapa no desenvolvimento de produtos serão 

apresentadas a seguir as fichas técnicas dos modelos selecionados para execução. 
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Figura71- Modelo 1 

Fonte: Villatorre 
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Figura 72- Modelo 2 

Fonte: Villatorre 
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Figura 73 - Modelo 3 

Fonte: Villatorre                                                                                                                     
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9.2 Função Estético Formal 

 

Esta função está relacionada a parte externa do produto, propondo uma boa 

aparência e organização visual da forma.  

Foram selecionados 4 tipos de modelagens: um macacão curto balonê, um 

macacão comprido, uma mini-blusa, e um shorts balonê. 

Os produtos apresentam linhas orgânicas por utilizar-se da temática 

aromacologia e cromoterapia, buscando o equilíbrio e harmonia nas peças. O estilo 

dos modelos é baseado através da necessidade de roupas para a prática do Yoga, 

traduzindo também as tendências. 

De acordo com Aguiar (2004) a cor é um mensageiro poderoso na 

comunicação da moda, além de ser um item importante no efeito da imagem 

pessoal, pois a cor exerce força psicológica e física. 

A coleção roupas para Yôginís_Sensorialismo,  foi desenvolvida para um 

momento especial e idealizada para um público praticante de Yoga, portanto foram 

exploradas cores que tenham poder de equilíbrio, concentração, paz, harmonia e 

autoconfiança. 
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Figura 66: Look 1                        Figura 67 : Look 2                   Figura 68: Look 3 

Fonte: Villatorre 2008                 Fonte: Villatorre 2008             Fonte: Villatorre 2008 
 

O modelo 1 como pode ser observado, foi confeccionado na cor verde que 

traz equilíbrio, junto ao aroma de Camomila, proporcionando paz. 

O modelo 2 apresenta a cor amarelo proporcionando paz e alegria junto ao 

aroma de cravo estimulando a autoconfiança 

O Look 3 vem com as cores verde e marrom, verde trazendo equilíbrio e 

harmonia, e marrom estabilidade, e o aroma é de flor de laranjeira proporcionando 

sorte e proteção. 

A Coleção Roupas para Yôginís_Sensorialismo, de acordo com Baxter 

(1998), apresenta as seguintes leis da gestalt: 

 

Simetria:  os modelos relacionados à cima são regidos pela simetria 

observando que ao traçar uma linha vertical ao centro de cada peça o desenho se 

repete em igual proporção em ambos os lados. (Obs: não se aplica a toda a 

coleção). 

 

Pregnância : a lei básica da percepção visual da gestalt, ou seja, a 

pregnância apresenta um máximo de equilíbrio, clareza e unificação visual. 

Na coleção isso se aplica para um mínimo de detalhes e complicação visual 

na organização de seus detalhes e cores. Pode-se observar esta lei nos modelos 

selecionados da coleção.                                                                                         130 



 

9.3 FUNÇÃO SIMBÓLICA 

 

A função simbólica é muito importante, pois fundamenta o conceito e a 

mensagem do produto.  

Consumo, é um sistema de significação e a principal necessidade preenchida 

e abastecida é a simbólica(Rocha, 2003 apud Fagiane 2006). 

Deseja-se produtos que preencham nossas necessidades emocionais porque 

quando eles vão além das necessidades mecânicas, utilitárias e funcionais, não 

apenas tornam-se necessários em nossas vidas, mas apresentam uma sensação de 

glória e satisfação. 

Com base na pesquisa de mercado pode-se perceber a ausência de um 

produto apropriado para se praticar Yoga. Portanto a coleção roupas para 

Yôginís_Sensorialismo, explora entre outras características os efeitos que os aromas 

e as cores proporcionam. Além da modelagem bem feita, e do tecido macio que 

proporciona conforto. 

Levando em consideração que a qualidade não é mais um diferencial nos 

produtos e serviços, as empresas despertam o desejo dos seus consumidores 

através da emoção e do sentimento, na coleção de roupas para 

Yôginís_sensorialismo, será explorado a utilização de aromas e cores. 

 

9.4 FUNÇÃO DE USO 

 

O conhecimento prévio da função de uso é o ponto de partida para a 

concepção e o desenvolvimento do projeto do produto. 

A Coleção de roupas para Yôginís_Sensorialismo tem como função primária o 

conforto por se tratar de peças elaboradas com a finalidade de chegar ao ponto de 

equilíbrio de corpo em mente na hora da prática de ásanas com maior facilidade. 

Com a função secundária a coleção busca os efeitos das cores e aromas no 

psicológico da praticante. 

Desta forma, as peças são destinadas, para práticas de Yoga. 
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9.5 FUNÇÃO ERGONÔMICA 

 

A ergonomia é uma ciência que atua em todas as áreas onde existe uma 

preocupação em relação ao bem estar do homem, sendo o Design uma das 

disciplinas que abrange e explora esta ciência com maior minúcia. 

Qualquer sistema onde exista uma interface efetiva de uso entre o usuário e o 

produto, a reflexão ergonômica por parte do designer sobre como dar a melhor 

solução possível ao produto é absolutamente indispensável. 

De acordo com os autores Morais, Mon´t Alvão (1998) o atendimento aos 

requisitos ergonômicos possibilitam maximizar conforto, satisfação e bem estar, 

garantir a segurança; minimizar constrangimentos, custos humanos e carga 

cognitiva, psíquica e física do operador e/ou usuário, além de otimizar o desemprego 

da tarefa, o rendimento do trabalho e a produtividade do sistema homem-máquina. 

Ao desenvolver a coleção roupas para Yôginís_Sensorialismo, foi idealizado o 

projetado modelos que garantam às usuárias uma utilização confiável, segura e 

confortável. Uma boa ergonomia é um dos requisitos de qualquer projeto. Portanto 

os atributos ergonômicos das roupas de Yoga dizem respeito a vários quesitos como 

usabilidade, antropometria, adequação fisiológica, adequação cognitiva e 

manutenção dos produtos. 

 

9.5.1 Usabilidade 

 

Na atualidade muitas mulheres estão praticando Yoga, para fugir um pouco 

dos problemas, e da correria do dia-a-dia, estão procurando por um momento de um 

dia cansativo, um relaxamento profundo e uma integração com seu corpo e mente. 

Com o propósito de atender as praticantes, a coleção Sensorialismo, utiliza os 

efeitos dos aromas e cores para um resultado psicológico no momento da prática, 

um estado de relaxamento, equilíbrio, paz, harmonia, de acordo com as cores e 

aromas utilizados. 

Portanto a usabilidade da coleção se destina não ao dia-a-dia, mas sim aos 

momentos da prática de Yoga. 
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9.5.2 Antopometria 

 

A adequação antopométrica também é um fator importante para o sucesso do 

produto, pois todas as medidas devem ser de acordo com o ser humano e suas 

variações. 

De acordo com o site SEBRAE é importante definir as medidas e dimensões 

chaves do corpo humano Brasileiro, estruturando-se uma base confiável pelos 

diversos segmentos industriais, traçando-se perfis regionais, visto que nossa 

população é formada por uma mistura de povos e raças, com diferenças muito 

significativas de biótipos. 

Para proporcionar uma melhor adequação das peças é necessário basear-se 

em estudos da anatomia humana do público que se quer atingir, sendo esta uma 

preocupação que visa à melhoria do conforto, segurança resistência, praticidade e 

durabilidade. 

A coleção foi desenvolvida baseando-se nas medidas antopométricas do 

SEBRAE baseadas do corpo feminino brasileiro proporcionando ao produto uma 

utilização confiável, segura e confortável. Para uma melhor adequação deve-se 

seguir uma tabela de medidas base. 
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Figura 69: Tabela de medidas padrão 

Fonte: Sebrae 
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9.5.3 Adequação Fisiológica 

 

Outro fator que se aplica a ergonomia na Moda é o aspecto fisiológico, que 

analisa os fatores como o tato, temperatura e umidade relativa do ar, responsável 

pelas sensações que o indivíduo sente em seu corpo. 

A escolha do tecido para a confecção das roupas de Yoga é de suma 

importância. As propriedades mais relevantes da matéria prima são: a maciez, 

maleabilidade, fácil de guardar após o uso, além da facilidade de manutenção, ou 

seja, fácil de lavar, secagem rápida, não amassa nem cria vincos no tecido e não 

pega fungos com a umidade. 

Tudo isso para agregar valor ao produto e proporcionar segurança e 

satisfação à usuária. 

 

9.5.4 Adequação Cognitiva 

 

O fenômeno da cognição pode ser explicado como sendo, uma função 

biológica, que acontece no interior do sistema vivo, mantendo sua organização 

diante das perturbações que sofre; como um processo pedagógico, que resulta do 

histórico de inserção e acoplamento do sistema ao seu ambiente externo, e por 

último, por uma episteme da observação, que reúne os pressupostos e raciocínios 

utilizados pelo observador do fenômeno (Silva, 1998). 

Esta adequação diz respeito a facilidade de entendimento tanto do manuseio 

da peça quanto da fácil leitura da etiqueta e embalagem. 

As peças possuem uma maneira de colocação facilmente compreendida sem 

causar desconforto cognitivo à usuária. Junto à peça acompanha uma etiqueta 

informando todas as maneiras de sua manutenção para não danificar a peça. 
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9.5.5 Manutenção 

 

A manutenção de um produto deve ser tal qual especificado em sua etiqueta 

informacional. 

Algumas regras básicas devem ser seguidas para garantir a manutenção das 

peças: As peças podem ser lavadas na máquina, mas o preferencial é a mão com 

água fria e sabão neutro. Jamais deve-se usar alvejante, pois este produto pode 

causar danos à estrutura do tecido, e de preferência secar na sombra. 

Os símbolos de manutenção podem ser vistos na seqüência. A normatização 

destes símbolos está de acordo com as normas da ABNT-NBR 8719 que estabelece 

os símbolos de conservação de produtos têxteis e da ABIT-Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil que obriga todos os produtos possuírem essas informações em 

peças costuradas aos produtos têxteis fabricados e comercializados. 

Além das informações relacionadas à conservação do produto, devem vir 

descritos nas etiquetas dados relacionados a indicação do tamanho da peça, CNPJ 

do fabricante, país de origem, propriedades físico-químicas da matéria-prima e o 

nome ou razão social da marca ou empresa. 
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Figura70 : símbolos de manutenção 

Fonte site: blog.dcarlos.com.br 
 

 

Em relação às propriedades aromáticas do tecido, estas permanecem na 

peça entre 20 à 30 lavagens. 

Os símbolos de manutenção das peças serão abordados na etiqueta do 

produto em item posterior e no tag de cada produto. 
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9.6 Detalhamento dos materiais 

 

A moda Yoga por estar muito ligada a pele requer o uso de materiais 

confortáveis que não agridam nem provoquem irritações. Um dos fatores mais 

importantes na confecção das peças é que esta seja de um tecido que possua 

elastano para se adequar melhor ao corpo. 

Na seleção dos materiais para o desenvolvimento do produto houve uma 

preocupação constante em unir conforto e estética.                                                                                 

De acordo com Gobé (2002), vários estudos revelam que o cheiro tem potencial de 

evocar nossas emoções com maior força do que qualquer outro sentido. 

A partir da temática definida, e dos aromas e cores selecionados optou-se por 

um tecido que possibilitasse a utilização dos aromas nas peças, onde a empresa 

ROSSET disponibiliza o chamado Lycra body care. Este é um tecido microcapsulado 

com aromas específicos. 
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9.7 INSTRUÇÕES INFORMACIONAIS 

 

Para esclarecer qualquer dúvida eventual sobre o produto e sua manutenção 

bem como identificar a marca, serão anexado a peça tag, informacional e 

representando graficamente a marca. 

Junto ao modelo é fixada na costura uma etiqueta pequena que informa o 

tamanho, cnpj e marca. O tag oferece informações que podem ajudar os clientes, na 

seleção e uso dos produtos. Conforme o modelo a seguir. 
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Figura 71 – Tag informativo 

Fonte: Villatorre (2008) 
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10 COMPOSTO MERCADOLÓGICO 

 

Este capítulo do projeto trata basicamente da função de marketing abordando 

como os produtos chegarão ao mercado, preço, embalagem, marca e tag. 

Para Treptow (2003), marketing vai além da simples compra e venda de 

produtos. Trata de um conjunto de técnicas utilizadas para melhor aproveitar as 

oportunidades do mercado, visando atender às necessidades e desejos, gerando 

satisfação aos compradores e lucro aos vendedores. 

De acordo com Gobé (2002), uma forte identidade visual e sensorial é o 

elemento mais importante para a diferenciação da marca, pode realmente manifestar 

a personalidade e destacá-la na multidão. Assim como a funcionalidade trata 

somente das qualidades práticas e superficiais de um produto, o projeto sensorial 

trata de experiências. 

Desta forma o objetivo deste projeto é lançar uma marca que não desenvolva 

apenas grandes produtos e sim grandes sensações. Aliado a esse conceito, a 

coleção Sensorialismo explora em suas peças um diferencial, disponibilizando ao 

mercado a coleção roupas para Yôginís. 

Os modelos exalam fragrâncias e junto com as cores trabalham com o 

psicológico e esse diferencial será explorado como forma de seduzir o consumidor. 
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10.1 Fotos Catálogo 

 

    
             Figura 72: Fotos catálogo                                        Figura 73: Fotos catálogo 
            Fonte: Andréa Schaefer (2008)                             Fonte: Andréa Schaefer (2008) 

 

 
Figura74: Fotos catálogo 

Fonte: Andréa Schaefer (2008) 
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Figura 75: Fotos catálogo 

Fonte: Andréa Schaefer (2008) 
 

   
             Figura76: Fotos catálogo                                      Figura77: Fotos catálogo 
           Fonte: Andréa Schaefer (2008)                         Fonte: Andréa Schaefer (2008) 
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                     Figura 78 : Fotos catálogo                        Figura 79 : Fotos catálogo 
                  Fonte: Andréa Schaefer (2008)              Fonte: Andréa Schaefer (2008) 

   

 
Figura 80: Fotos catálogo 

Fonte: Andréa Schaefer (2008) 
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                     Figura 81: Fotos catálogo                         Figura 82: Fotos catálogo 

Fonte: Andréa Schaefer (2008)                 Fonte: Andréa Schaefer (2008) 
 

 
        Figura 83: Fotos catálogo 

Fonte: Andréa Schaefer (2008) 
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10.2 MARCA 

 

De acordo com Treptow (2003) criar uma marca, um nome e uma alma para 

um produto fazem parte da estratégia de marketing. 

Segundo Kotler (2000), uma marca é um nome, termo, signo, símbolo ou 

design ou ainda uma combinação destes, que tem a função de identificar um 

determinado produto. 

Os consumidores vêem uma marca como uma parte importante do produto, e 

as marcas podem adicionar valor a este. Vale ressaltar que os consumidores são 

leais a marcas e não aos fabricantes. 

A marca Fabiana Villatorre, surgiu do próprio nome da autora, e a logo esta 

baseada a moda destinada, tratando-se da Moda Yoga. 

A logo se iniciou pelo nome da Designer e dona da marca Fabiana Villatorre, 

e por ser uma marca de Moda Yoga, houve a preocupação de demonstrar do que 

tratava-se a marca na própria logo. Com isso foi desenvolvido o desenho de um 

contorno do corpo em uma posição de ásana. E logo incluída no nome da autora. 

 

            
 
              
 

 
Figura 84 - Logo marca 
Fonte: Villatorre(2008) 
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Definido o nome, o próximo passo é criar uma identidade visual para a marca, 

isso é feito com uma tipologia adequada e um símbolo que relacione o conceito que 

se deseja transmitir. 

 

10.3 EMBALAGEM 

 

Para Gobé (2002) a embalagem é um comercial de meio segundo. A 

mensagem precisa ser instantânea e direta, altamente invasiva e ao mesmo tempo 

emocionalmente conectada. 

Para Kotler (2000) o conceito de embalagem define o que esta deve ser ou 

fazer pelo produto. As principais funções da embalagem segundo o autor é a 

proteção do produto, introduzir uma nova maneira de apresentar o produto, sugerir 

certas qualidades sobre produto ou empresa. 

Com base na opinião dos autores acima mencionados pode-se perceber que 

a embalagem tem muitos objetivos práticos, mas o principal é o objetivo é a 

experiência da descoberta. Abrir uma embalagem de um produto e ser surpreendido 

influência a nossa experiência com a marca. 

As embalagens serão de papel, a sacola terá a medida de 38,5 de 

comprimento por 31,5 de largura, a caixa terá um formato retangular com 40,5 de 

comprimento por 25,5 de largura e 6 de profundidade, ambas serão brancas e a logo 

na cor preta. No interior a peça será envolvida com papel de seda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 



 

 
Figura 85- Sacola 

Fonte: Villatorre (2008) 
 

 
Figura 86 – Papel de Seda 

Fonte: Villatorre (2008) 

 

As Roupas virão enroladas dentro da embalagem em papel de Seda.                    
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10.4 PROCESSO COMERCIAL 

 

Esta função explana sobre as formas de comercialização e divulgação dos 

produtos da marca Fabiana Villatorre. 

 

 
Figura 87 – Cartão de visita 

Fonte: Villatorre (2008) 

 

Além de ser uma poderosa ferramenta de comunicação, o cartão de visita 

serve para comunicar aos consumidores o que a empresa faz e onde encontra-se 

sua companhia. Em um pequeno especa o cartão contém as informações básicas 

para que você seja lembrado, contatado e para que seus serviço seja vendido. 

Os produtos serão vendidos a princípio no mercado nacional com planos 

futuros de exportação. 

A coleção Sensorialismo poderá ser encontrada em escolas de Yoga, e 

própria loja da marca, em Curitiba e balneário Camboriú. Estas cidades foram 

escolhias por ter uma boa quantidades de praticantes de Yoga. 
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10.5 PRECIFICAÇÃO 

 

De acordo com Kotler (2000), os preços indicam algo sobre o produto e 

muitos consumidores utilizam o preço para julgar a qualidade. Ao estabelecê-lo as 

empresas devem considerar a psicologia dos preços e não apenas os fatores 

econômicos em relação ao custo de produção. 

Por se tratar de roupas para Yoga e de uma coleção disponibilizando peças 

elaboradas e diferenciadas através das cores e aromas, o preço dos produtos deve 

estar relacionado com o benefício emocional. 

Proporcionam uma concepção de prazer. Levando em consideração que a 

qualidade não é mais um diferencial nos produtos e serviços, as empresas 

despertam o desejo dos seus consumidores através da emoção e do sentimento. 

A coleção Sensorialismo, por se tratar de um produto inovador, elaborado 

com matéria prima de qualidade, e valores intangíveis que proporcionam prazer à 

alma, os macacões e peças como blusinhas, calças e short´s,  serão 

comercializados com preços de 90 à 300 reais. Por se tratar de peças desenvolvidas 

de uma forma mais exclusiva.  
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10.6 CAMPANHA PUBLICITÁRIA 

 

A campanha de divulgação será feita através de catálogos, com o objetivo de 

transmitir o conceito da coleção da marca Fabiana Villatorre, o catálogo demonstra a 

importância do Yoga para a vida das pessoas. O bem que a prática faz para o corpo 

e pra mente. 

Além de revista será exposta a coleção no site que pode ser visualizado em 

www.fabianavillatorre.com.br, onde a campanha da coleção Sensorialismo será 

apresentada. 

  

 

 

 
Figura 88 – Site da marca 

Fonte: Villatorre (2008) 

 

 

 

152 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um projeto de desenvolvimento de novos produtos deve atender as 

exigências do mercado, oferecendo-lhe inovação estética e funcional. Esse conceito 

foi o ponto de partida para a concepção da coleção de Roupas para Yôginís_ 

Sensorialismo. 

Como o objetivo deste projeto é desenvolver produtos que sejam absorvidos 

pelas consumidoras, foi necessária pesquisas onde dados apontaram a falta de 

roupas adequadas para a prática do Yoga e o aumento na procura do Yoga. Com o 

cruzamento dessas informações pude concluir que o projeto atenderia as 

necessidades das consumidoras. 

Atualmente ao comprar um produto, as pessoas buscam atender a 

necessidade emocional e os designers que conseguirem explorar os sentidos do 

consumidor conquistará um público fiel. O mercado de roupa para Yôginís, mais do 

qualquer outro, objetiva a exclusividade, com a aromacologia e cromoterapia 

consegue-se efeitos que proporcionem além das sensações de um momento de 

equilíbrio e paz, mas também funcionalidade. 

Portanto este é um projeto sensorial que trata de proporcionar novas 

experiências sem abandonar os objetivos funcionais e tecnológicos. A coleção 

desenvolvida atende aos requisitos do público-alvo explorando a questão sensorial 

através dos aromas e cores. 

A partir deste projeto, vislumbram-se novas possibilidades de 

desenvolvimento de novos produtos e coleções. Tanto as pesquisas no segmento de 

roupas para Yoga como no mercado apontam oportunidades para que designer 

possam criar e inovar através de soluções voltadas para as necessidades destas 

consumidoras. Estas criações podem vir a compor uma linha de produtos e peças 

que, futuramente, podem vir a fortalecer a imagem da marca Fabiana Villatorre no 

mercado que se atua. 

Como aspecto limitante deste projeto identificou-se algumas restrições quanto 

a materiais em Balneário Camboriú no que diz respeito á escolha de matéria-prima 

adequada. 
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Os materiais utilizados nos protótipos não despertam o valor emocional que o 

projeto especifica. O desenvolvimento seqüencial do projeto foi bem administrado e 

as etapas foram concluídas no tempo estipulado. 
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Figura 79– Croquis 1 
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Figura 84 – Croquis 6 
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Figura 88– Croquis 10 
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Figura 90 – Croquis 12 
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Figura 91 – Croqui 13 
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Figura 93 – Croqui 14 

Fonte: Villatorre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

174 



 

 

 

 

 

 

 

 


