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RESUMO

  O objetivo central deste trabalho é desenvolver um
capacete para Tae kwon-do, apropriado para as ne-
cessidades tanto para luta como no dia-a-dia do luta-
dor, uma proteção de cabeça que tenham caracterís-
ticas de compactação pra facilitar o armazenamento.
  Dando melhor mobilidade de transporte do produto 
enquanto o praticante executa suas tarefas diárias,
como: trabalhar, estudar, passear antes do treino e 
competição.
  Apesar das proteções para esse esporte terem evo-
luído, notam-se algumas necessidades a serem su-
pridas. Diante dessa situação, levanta-se a questão:
qual será o melhor modelo de capacete para o pra-
ticante de Tae kwon-do?

  Palavras-chave: Proteção para Cabeça, Tae kwon-do,
Compactação.
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ABSTRACT

 The purpose of this project is to develop a helmet 
for Tae kwon-do, appropriate to the needs both for
the fight as the day-to-day fighter, a head protection
which have characteristics of compression for easy
storage. Giving better mobility transport of the pro-
duct while the practitioner performs tasks such as 
work, study, walk before training and competition. 
Despite the protections for the sport evolved, are 
noted some needs to be met. Given this situation, 
the question arises: what is the best type of helmet
for the practitioner of Tae kwon-do?  

Keywords: Head Protection, Tae kwon-do, Compres-
sion.

.
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Fig. 1 - Guerreiro Medieval

  O homem sempre teve dentro de si um instinto de prote-
ção natural. Desde o tempo primitivo quando lutava para
sobreviver caçando alimento ou lutando com seu seme-
lhante. Movido pela necessidade da sobrevivência indivi-
dual e familiar, usava os objetos que encontrava no cami-
nho como ferramentas, armas – pedras, pedaços de ma-
deira e ossos. 
  Criava vestimentas a partir da pele de animais para se
proteger do rigoroso frio e do ataque de insetos, répteis,
e outros animais.
  Na natureza se encontra inúmeras formas de proteção,
exemplo disso é o casco de uma tartaruga formado por
um conjunto de ossos separados e unidos por camadas
de queratina. Esse casco serve de proteção contra seus
predadores ou outros danos causados durante sua vida.
  Na época Mesolítica, o homem desenvolve o  escudo co-
mo arma de defesa usando-o para se proteger dos golpes
dos inimigos durante uma luta. Esses combates tinham como
objetivo a posse de território, época datada como seden-
tarismo.
  No período Medieval, concebiam vestimentas para prote-
ção pessoal, usando couro, metais e madeira. 
  As armaduras feitas de metais eram muito pesadas e 
necessitavam de muita força e resistência física para uso
durante os combates.

1- INTRODUÇÂO
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1- INTRODUÇÂO

    Assim como as armaduras medievais, os samurais vesti-
am uma armadura feita com lâminas de metal e couro che-
gando a pesar 40 kg. Os elmos que simbolizavam para 
esses combatentes seu poder e status. Antes de irem pa-
ra guerra, alguns samurais perfumavam seus elmos com
incenso, pois se vencido durante a batalha, sua cabeça se
transformava em um troféu para o adversário.
  Hoje algumas proteções são exigidas para certas ativi-
dades e serviços, com as quais existem alguma possibili-
dade de acontecer um acidente. Profissionais no ramo de 
obras tem a obrigação de usar capacete para prevenir 
lesões em acidentes no trabalho. Tais proteções viraram 
normas para segurança no trabalho.
  Na área automobilística os pilotos de corrida, como os de
F1, também necessitam de um capacete devido ao risco de
acidente que pode ocorrer durante uma corrida. Exemplo 
disso foi o acidente do piloto brasileiro Felipe Massa em
2009, em treino classificatório para o Grand Prix da Hun-
gria. O carro a frente de Massa deixou cair uma peça acer-
tando o seu capacete mas graças a proteção usada, ele
sobreviveu ao acidente. O choque poderia ter sido pior se
a peça atingisse a viseira do capacete, devido a menor re-
sistência contra impactos. Por esse motivo, após o acidente,
especialistas desenvolveram um peça de zylon que pos-
sibilita o dobro de proteção na viseira do capacete. Um 
elemento que pesa apenas 70 gramas e absorve com me-
lhor qualidade o impacto.

Fig. 2 - Samurai
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2TAE KWON-DO



22

2- TAE KWON-DO

O Tae Know-Do
  O surgimento dessa arte marcial aconteceu quando a 
Coréia ainda era dividida em três reinos – Sills, Kogurryo
e Baek Je. 
  Desenvolvida por uma tropa de elite chamada Hwa Rang-
do, grupo de jovens aristocratas e militares do reino de Sil-
la – que tinham  o intuito de defender seu reino de inva-
sores e saqueadores dos outros reinos. Essa arte, ganha
o nome de Tae kwon-do tendo o significado de “o caminho
dos pés e das mãos através da mente”.
  Com a guerra, a Coréia se divide em duas, Norte e Sul e
o Tae kwon-do também, no sul a WTF – World Tae kwon-do
Federantion e no norte a ITF – International Tae kwon-do
Federation (Primeira federação de Taekwon-do criada, cri-
ada pelo General Choi Hong Hi)
  O estilo WTF tornou-se esporte olímpico e praticado por 
80% dos praticantes de Tae kwon-do em 120 países, sen-
do 20 milhões de praticantes no mundo e mais de 150 mil
no Brasil. 
  Uma arte marcial que usa muito os golpes com pés, sen-
do conhecido no mundo das artes marciais pela velocida-
de dos chutes devastadores.

Fig. 3- Praticante de Tae Kwon-Do
(Tae Kwon-do em coreano)
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Fig. 4 - Bandeira da Coréia do Sul

2.1- A bandeira da Coréia do Sul
  A bandeira tem uma grande importância simbólica e um
significado bem complexo através da forma que repre-
senta o Ying(Azul) e Yang(Vermelho), opostos que juntos
se completam formando o Absoluto ou a unidade essen-
cial de todo o ser.
  Os três trigramas em cada estremidade representam os 
quatro oceanos, os pontos cardeais: Norte, Sul, Leste e
Oeste e os elementos da natureza; como o Céu, canto
superior esquerdo; a Água, canto superior direito; o Fo-
go, canto inferior esquerdo e a Terra - canto inferior di-
reito.

  Ao mesmo tempo que representa a divisão da Coréia,
do Sul e do Norte. Na luta dois lutadores representam
essas duas partes, chamadas de Rong(vermelho) e Tchang
(Azul).
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2- TAE KWON-DO

2.2- Capacete de Taekwon-do
  Em 1980, ao reconhecer a carência de segurança para 
formação de praticates de artes marciais, o coreano e 
Grão Mestre em Tae kwon-do Soo Se Choo projetou para 
a empresa norte americana Macho, o primeiro capacete 
para Tae kwon-do. Com a ajuda dos alunos, pediu para 
usarem o equipamento e criticarem, tornando o melhor e 
suprindo as necessidades. 
  As primeiras proteções foram feitas a mão, em um prédio 
emprestado para o desenvolvimento do projeto. A ideia 
não era de ser o primeiro e nem inovar, mas sim dar mais 
segurança aos lutadores. Porém Soo Se Cho inovou e me-
lhorou a segurança das competições com seu produto, tu-
do isso por causa do amor que tinha pelo esporte.
  Virou o designer-chefe de segurança de produtos para 
artes marciais da Macho, desenvolveu programas de teste,
que são executados nos capacetes criando um sistema de
qualidade. Assim, os produtos que são desenvolvidos são
obrigados a passar pelo teste de qualidade para poder ser
produzido. 
  Normas que são reconhecidos pela ASTM – American So-
ciety for Testing and Materials, F1446 e F 2397–04, sobre
o desempenho de proteções de cabeça para treinamento
e competições de artes marciais.
  Patenteou um sistema de proteção para ouvido, que di-
minui o dano físico no tímpano causado pela pressão do 
vácuo do ar causado pelo golpe. Tornando um padrão in-
dustrial nos capacete para Tae kwon-do.

Fig. 5 - Grão Mestre Soo Se Cho
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2.3- Regras de competição
  Em competições o atleta deverá usar o uniforme oficial
de Tae kwon-do, chamado de dobok e as proteções obri-
gatórias: capacete, o colete(hogu), proteção de antebra-
ço, de canela, luvas, bucal, genital, específicos para Tae 
kwon-do. Sendo o protetor de pé opcional.
  Na maioria das competições, o atleta deverá levar seus
próprios protetores e passar por uma mesa de inspeção
antes da luta.
  Os golpes são válidos acima da cintura, podendo usar
chutes e socos. Apenas golpes de punhos no rosto não
são válidos e são considerados penalidades.
  Pela WTF, a luta ocorre em 3 rounds de dois minutos 
para os faixas-preta e dois rounds de um minuto e meio
para os coloridas. Pontuação: Chute no Torax = 1 ponto.
Chute no Torax giratório ou saltando = 2 pontos. Chute
na cabeça = 3 pontos (permitido apenas na categoria fai-
xas-preta juvenil e adulto). Caso o adversário vá a kno-
ckdown, se abrirá uma contagem até 10, e acrescentará
um ponto. 
  Em caso de empate ao fim do tempo normal haverá um
round extra para desempate onde o vencedor sairá atra-
vés do Golden Point, quem fizer o primeiro ponto vence
a luta. 
  A luta também poderá acabar caso um dos competido-
res atinja uma diferença de 12 pontos a partir do 2ºround,
ou por excesso de faltas (4 no total).

capacete

hogu(colete)

proteção de 
antebraço

dobok
(uniforme)

faixa

protetor
genital

caneleira

protetor
para pé

luva

protetor 
bucal
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2- TAE KWON-DO

Fig. 6- Praticantes de Tae Kwon-do
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3- IMPACTO DOS GOLPES

  Nas artes marciais, as proteções tem o intuito de preser-
var o estado físico do usuário.  Já que os praticantes utili-
zam-se técnicas e golpes aperfeiçoados por milhares de 
anos e causam grandes danos contra seus adversários.
  No Tae kwon-do o uso do capacete em competições tor-
nou-se obrigatório para preservar o atleta de lesões cau-
sadas por golpes na cabeça.  Sendo o combate muito 
rápido, devido os chutes rápidos e fortes. Comprovados 
no programa Ciência das Artes Marciais, no episódio Armas
Invisíveis na National Geografic. O atleta americano e faixa
preta Bren Foster, praticante de Tae Kwon-do realiza um 
teste para avaliar a potência do seu chute juntos com pra-
ticantes de outras artes marciais. O chute dele chega a uma
velocidade de 214 km/h e potência de 1043kg, sendo o 
golpe mais forte entre os estilos de artes marciais no pro-
grama.
  Na Olímpiada de Atenas aconteceu uma morte em com-
bate, um lutador recebeu um chute  na cabeça chamado
de mondolio tchagui(chute giratório de calcanhar) e faleceu
antes de chegar ao hospital.
  As quantidades de pancadas constantes na cabeça, po-
dem causar lesões e gerar sequelas no lutador após anos
de treino. Tendo alterações de memória, dificuldades para
caminhar, problemas de audição, entre outros. Lembrando
que uma pancada mais forte por causar traumatismo cra-
niano.

Fig. 8 - Praticante de carate no programa Ciencia das Artes Marciais

Fig. 7 - Imagem do programa Ciencia das Artes Marciais
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3.1- Golpes do Tae kwon-do
  No Tae Kwon-do o chute é o principal golpe do lutador,
ao qual pratica ao longo de seu treinamento, existem di-
versos tipos e formas de aplicar.
  As lutas são muito rápidas, e exigem do atleta uma boa
resistência física para manter um nível razoável na luta. 
  Os treinos são bem puxados e a maior parte dos exer-
cícios estam focados na pernas e quadris, trabalhando os
músculos.  

Ap Tchagui
Chute de frente

Furyo Tchagui
Chute de gancho

Neryo Tchagui
Chute de cima para baixo

Bandal Tchagui
Chute de peito de pé

Mondolio Tchagui
Chute giratório no rosto

Tuit Tchagui
Chute para trás

Fig. 9 - Lutadores de Tae kwon-do
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4- BUSCANDO SOLUÇÕES

4.1- Recursos disponíveis

  O crescimento da indústria e o aumento de consumo de
matéria, faz com que o se procure novos recursos naturais
e desenvolva novas tecnologias. Essa ascensão atrás de
um novo conhecimento industrial e a preocupação do ho-
mem com o meio ambiente fez crescer um setor de produ-
tos com características sustentáveis, produtos menos no-
civos ao meio ambiente e com maior caráter sustentável.
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4- BUSCANDO SOLUÇÕES

4.1.1- Materiais
  E.V.A.
  Alguns dos produtos existentes no mercado são feitos 
de EVA, um tipo de borracha que tem em sua composição
uma mistura de Etil, Vinil e Acetado. Uma borracha não-tó-
xica usada bastante em produtos artesanais.
  Dentre as muitas vantagens do E.V.A. destacam-se: leve-
za, resistência, muitas opções de cores, tamanhos e es-
pessuras, facilidade de manuseio e limpeza, além do custo
atrativo.
  O E.V.A. pode ser reutilizado no processo produtivo, porém
reduz a intensidade das cores e a maciez do produto. 
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4- BUSCANDO SOLUÇÕES

Espuma de poliuretano injetada(PU) 
  Composto químico sintético, formado a partir de dois com-
postos que reagem quando unidos. Sendo um material 
muito versátil dividido em 4 categorias: espumas rígidas 
(isolamento térmico e acústico ou proteção de transporte
de peças e equipamentos); espumas flexíveis (colchões, 
proteção de equipamentos, almofadas); elastómeros (amor-
tecedores, revestimentos antiderrapantes, acabamentos em 
produtos promocionais); e as tintas.
  As sobras de espuma PU podem ser recicladas e usadas
em assentos de carros, mas sua densidade diminui quando
reutilizadas.
  Um exemplo de empresa que recicla a espuma é a Chry-
sler, mais de 80 toneladas de aparas de espuma de poli-
uretano por ano. 
  A SUV Grand Jeep Cherokee tem em seus assentos e 
apoio de cabeça fabricados com espuma reciclada de po-
liuretano. 
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D30
  Um material que absorve o choque e protege contra o
impacto, combinando um polímero tátil, usa uma geometria 
inteligente e engenharia de produto para maximizar o 
potencial do material. Pode ser utilizado e incorporado
em diversas formas e processos, dependendo da necessi-
dade específica.

A D3o é dividida em 3 tipos:
CHOQUE - resistente e durável.
FLO1 - flexível e leve
FLO2 - confortável e diversificada

  A placa de D3o é feita com uma base de polímeros dila-
tados que se unem e distribui a energia do impacto, redu-
zindo o efeito causado de forma significativa.
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4.2- Opções e Tendências
  Não só na artes marciais, mas em outros esportes existe
a preocupação de segurança e a necessidade de uma
proteção para a cabeça. 

  Hövding – chamado de capacete “invisível” para ciclistas,
projeto desenvolvido por Anne Haupt e Terese Alstin. Feito
para ciclista que não usam o capacete tradicional. O pro-
duto é acionado como um airbag, através de um mecanis-
mo de gatilho que é controlado por sensores – acelerôme-
tros e giroscópios – que captam movimentos anormais de
um ciclista na hipótese de um acidente. Sendo mais como-
do para o ciclista, além do fato de aparentar um acessório
em vez de um equipamento de proteção.
.
                                              

Fig. 10 - Hövding, capacete “invisível”

Fig. 11 - Hövding, capacete “invisível”
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  Helmet B, desenvolvido pelo designer francês – Julien
Bergignat. O capacete foi feito na forma o tatu ou seja re-
tratil. Sendo leve, pratico, resistente e ventilado, além de
100% de material reciclável. 

Fig. 14 - Top up

  Top up - projeto feito pelos estudantes franceses Caroline
Journaux e Adrien Guérin, foi desenvolvido para pessoas
que andam de bicicleta e não gostam de carregar um ca-
pacete tradicional pelo volume que têm. O capacete é feito
de pregas flexíveis que podem ser dobradas e compacta-
das, de forma que o usuário possa carregar na bolsa ou 
na mochila. Sendo seguro e confortável, é produzido com
material sustentável.

Fig. 12 - Helmet B

Fig. 13 - Helmet B
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4.3- Concorrentes
  Diante do cenário atual, existem inúmeros capacetes para
Tae kwon-do no mundo todo. Proteções feitas com espuma 
de Poliuretano injetada e revestidas com látex são os prin-
cipais materiais.

  Dimensões padrões do mercado, em circunferência:
XS: 45 - 49,5cm
S: 49,5 - 52cm
M: 53,3 - 56cm
L: 57 - 58,5cm
XL: 59,7 - 61cm
XXL: 62 - 63,5cm

Fig. 16 - Capacete Dyna Macho

  A empresa americana Macho fez a concepção do primei-
ro capacete para Tae kwon-do registrado. Tem a patente
do sistema de proteção para a orelha, que diminui a pres-
são de ar no tímpano. Sistema que se tornou padrão em 
toda indústria.

Fig. 15 - Divulgação do produto Macho no site
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  Os capacetes criados pela empresa coreana Mooto, pos-
suem um diferenciado em sua na parte interna. Com um
sistema para absorver o suor que escorre em direção dos
olhos. 
  Fazendo com que o atleta não precise parar e enxugar
o suor. 

Fig. 18 - Capacete Extera Mooto

Fig. 17 - Imagem do filme Spinnig Kick Fig. 19 - Capacete Extera Mooto
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  O capacete desenvolvido pela Nike é a mais nova inova-
ção do segmento, com características que lembram os 
capacetes de rugby. A proteção é feita por módulos e po-
de ser dobrado, porém a abertura na parte superior são
muito grandes diminuindo a proteção do atleta.
 

  O produto da Adidas também vem com uma forma um 
pouco diferente dos capacetes padrões para Tae kwon-do.
Parecido um pouco com o de boxe, ele possui menos ven-
tilação aumentando o nivel de aquecimento da cabeça do
usuário durante o uso.
 

Fig. 20 - Capacete Adidas

Fig. 21 - Capacete Nike
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5- PROPOSTA

5.1- Briefing
  Desenvolver o primeiro capacete genuinamente nacional 
para Tae kwon-do. Trazendo inovação através de um sis-
tema que diminua o volume do produto, forma que facilitará
no armazenamento para transportar durante atividades 
diárias do atleta antes do treino.

. 
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5- PROPOSTA

5.2- Público-Alvo
  Através de uma pesquisa realizada com praticantes de
Tae Kwon-do, adquiriu dados sobre os possiveis consumi-
dores.
  Dados em relação a faixa etária, o sexo, a renda mensal,
o tempo que pratica Tae Kwon-do, se já participou de cam-
peonato, o que acham dos capacetes existentes hoje no
mercado e o quanto estariam aptos a pagar por um. 

. 

40-50 anos

30-40 anos

25-30 anos 20-25 anos

15-20 anos

Idade dos praticantes

15-20 anos
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Fig. 23 - Praticante de Tae kwon-do
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5.3- Painéis semânticos
5.3.1- Público-Alvo

. 
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5.3.2- Estilo de vida e Hobbie
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5.3.3- Produtos que usa

. 



6
DESENVOLVIMENTO



50

6- DESENVOLVIMENTO

6.1 Proposta inicial
  O projeto é uma continuação do TGI 1, ao qual foi feito um
caminho que não conseguiu suprir todas as metas que 
foram fixadas. Assim, no TGI 2 iniciou um novo caminho 
aproveitando as experiências adquiridas no semestre pas-
sado.

Primeiros desenhos realizados no TGI 1
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  No primeiro caminho, a idéia do projeto era fazer com que
o capacete tivesse uma forma que poderia ser enrolado
e dobrado. Usando referências pesquisadas como as for-
mas observadas na natureza, a principal foi o caracol. 

Render do projeto para TGI 1

  Para fazer o modelo físico, os materiais usados foram o
papel triplex cortado em vários segmentos que auxiliaram
na encurvatura e revestimento de E.V.A para dar uma idéia
mínima de maciez. Tubos de PVC foram cortados e colados
como detalhes do projeto.  

Render do projeto para TGI 1
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Render do projeto para TGI 1

Modelo físico do projeto para TGI 1



53

6- DESENVOLVIMENTO

Manequim de madeira

6.2 Estudos
  Após a experiência adquirida no primeiro caminho, para
o projeto de TGI 2 focou em desenvolver um capacete com
característica principal a proteção e depois um sistema de
compactação.  

  A partir dessa definição, o caminho que foi seguido para
o projeto é dividir em partes deixando o capacete dobrar.
  Um manequim de madeira e uma cabeça de manequim
com escala real auxiliaram nos estudos do projeto.   

Manequim de madeira usando modelo de capacete
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idéia de módulos internos
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usar velcros para juntar as
partes
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6- DESENVOLVIMENTO

6.5 - Estudo 3d
  Após  dimensionar o desenho final com medidas reais,
obtidas com um capacete padrão de Tae kwon-do e uma
cabeça de manequim em escala real.
  Iniciou o desenvolvimento do projeto em um software 3d,
ganhando mais detalhes e aperfeiçoando o projeto.
  Para conseguir chegar no modelo final em 3d, foram fei-
tas diversas tentativas de modelagem para se obter o su-
cesso. 

  O projeto foi muito bem modelado em 3d, sendo todo de-
talhado e simétrico. Atendendo todos os quesitos exigidos
no iniciou do projeto e agradando muito com sua forma
final.

Capacete modelado em software 3dVisão 3d em Shaded+Edged Faces para Toon

Capacete modelado em software 3d
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Módulos feito em espuma PU injetada

Casco feito com placa de D30

Malha feita com tecido elástico

Saída de ar 

Saída de ar

Saída de ar

 

6.6- Componentes do produto
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6.7- Compactação do produto
  Uma das característica do produto é seu sistema de com-
patação para poder ser armazenado com maior facilidade.
Assim seu usuário poderá fazer suas atividades diárias 
sem se preocucar em carregar o capacete.
  O casco do projeto foi desenvolvido em 6 partes junto com
o tecido elástico que ajuda a compactar em aproximadame-
nte 50% seu volume.

Parte 1/6 do casco

Parte 1/6 do casco

Parte 1/6 do casco

Simulação de volume dentro de uma mochila
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6.8- Proteção de ouvido
  A forma de dentro, o ‘’Y’’’ foi pensada em cima de um 
golpe muito usado no Tae kwon-do que é o chute com peito
de pé no rosto.
  Tem a forma de fora chanfrada para que o pé do adver-
sário não trave e deslize de forma mais suave. 

proteção de ouvido
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6.9- Estudo ergonômico 3d
  Para saber se o produto atrapalharia de alguma forma
no desempenho do atleta devido sua forma, foi realizado 
teste ergonômicos em programas 3d. Um deles, o DAZ 
Studio4 é especializado para trabalhar com humanóides
e parâmetros de movimentos.
  Teste com o modelo usando o capacete movimentando 
para frente e para trás, balançando a cabeça para direita
e para a esquerda.
  Aproveitando o programa, foi gerado uma simulação de
luta com dois modelos. Um dos modelos atacando com um
chute usando o peito de pé no rosto e o outro recebendo
o golpe. 

Movimento de até 
55º para frente

Movimento de até 
75º para trás
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Movimento de até 
50º para direita

Movimento de até
50º para esquerda
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Simulação de luta 3d



MEMORIAL 
DESCRITIVO
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7- MEMORIAL DESCRITIVO

  O projeto constitui em um capacete para Tae kwon-do, 
com um sistema de compactação para facilitar no armaze-
namento e pode ser transportado dentro de uma mochila
ou uma bolsa. Sendo também o primeiro capacete nacional
para se produzir.
  A proteção tem seu casco dividida em 6 partes feitas com
placa de D3o, um material que reage a impactos. O reves-
timento D3o traz um sistema de amortecimento de impacto 
do golpe, de forma que os polimeros se agrupam quando
a superfície sofre uma pressão.
  A parte interna possui um tecido elástico para auxiliar 
no dobramento e também adaptar melhor na cabeça do 
usuário. 
  Módulos feitos com espuma de poliuretano injetada para
aumentar a proteção e um forma que possibilita um melhor
fluxo de ar diminuindo o aquecimento durante o uso e como
consequência um maior desempenho do atleta.
  Possui a saída de ar na altura do ouvido, devido aos 
golpes o tímpano sofre pressão deixando o usuário des-
norteado. Essa saída de ar é padrão no mercado, porém
sua forma foi modificada e chanfrada diminuindo a chance
do pé do oponente travar e girar o capacete. Essa parte 
na proteção de ouvido foi desenhada em cima de um dos
golpes usados no Tae kwon-do, o chute de peito de pé no
rosto no qual sua sobra lembra um Y.
  As cores para o produto são o azul, vermelho e branco,
padrões no mercado e que representação o Ying e Yang 
da bandeira da Coréia do Sul.
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8- A MARCA

8.1- Escolha do nome
  Para a definição de um nome, foi analisado as caracterís-
ticas do usuário, seu estilo de vida. O caminho que se deve
seguir um aprendiz de Tae kwon-do. Em um estudo de pa-
lavras, definiu-se dedicação, honra e garra.
  A partir de outro estudo feito sobre a cultura japonesa,
e analisando sobre os elmos usados pelos samurais, des-
cobriu-se um caminho ao qual esses grandes guerreiros
seguiam em toda sua vida.
  Bushido, o caminho do guerreiro. Tendo 7 mandamentos
a seguir:
  1°GI – Justiça, Moralidade, Atitude direta, Razão correta, 
Decidir sem hesitar;
  2°YU – Coragem e Bravura heróica;
  3°JIN – Compaixão, Benevolência, Simpatia, Amor incondi-
cional para com a humanidade;
  4°REI – Polidez, Cortesia e Amabilidade;
  5°MAKOTO – Sinceridade, Veracidade total, nunca mentir;
  6°MEIYO – Honra e Glória;
  7°CHUGO – Dever e Lealdade

  Escolhendo o nome Meiyo, ao qual a honra para um atle-
ta é acima de tudo.
  
  A palavra Meiyo ou Meiou (como se lê), é de fácil memo-
rização e um nome diferente e único no mercado.

‘’Não existe vitória sem honra.’’ Honra(Meiyo) escrito em japonês
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8.2 - Logotipo
  Com traços retos, forma fechada como um carimbo usa-
do por famílias de tradição e tipografia criada para lembrar
mais os traços orientais.
  Transmite assim uma mensagem de confiança para seus
clientes.

1 2 3 4 5 6 7 8 99 10 11 12 13 14 150

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0

13
14

  Grid
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8.3- Formas de Aplicação
  O logo pode ser aplicaddo nas seguintes formas e cores.

Aplicação PB

Versões Primárias Versão Secundária
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9- DIVULGAÇÃO DO PRODUTO

9.1 - Papelaria
  Para a divulgação do produto, foi desenvolvido um anún-
cio para uma página de revista esportiva sobre a linha de 
capacetes Meiyo. Aproveitando o sucesso que tem sido o
UFC no país.
  Criou se um slogan para ser usado no divulgamento do
produto:
  ‘’Só há um Meiyo de se vencer.’’
  O slogan passa a idéia de que a melhor escolha de com-
pra é o capacete Meiyo de uma forma humorada.

  Para os funcionários da empresa, foi feito um cartão de
visita quadrado ao qual a parte frontal possui o logo e a 
posterior possui as informações básicas.

Cartão de visita

Anuncio em revista
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9.2- Site
  Um site de compra virtual, ao qual o usuário que navegar
pelo site poderá conhecer melhor a empresa.
  O produto principal, o capacete Meiyo é visualizado em
todos os angulos e de forma bem detalhada. Passando 
mais confiança ao consumidor na hora da compra.
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9.3- VM para Interior de Loja
  O Visual Merchandising é a evolução do vitrinismo, usado
também dentro de loja. Torna o produto mais atrativo usan-
do elementos para agregar valor ao produto, posiciona
em lugares estratégicos dentro da loja para ser melhor
visualizado e assim gera um aumento nas vendas.
  Para um ponto de venda em uma loja esportiva, planejou
usar não só o capacete, como peças necessárias para a
pratica do Tae kwon-do ao redor do capacete. Como equi-
pamentos para treino, dobok(uniforme) e proteções de pé
e luva usados em combate.
  O produto fica exposto na parede ganhando maior des-
taque, como em vitrine e a iluminação no produto auxilia 
a construir uma atenção maior. 
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10- CONCLUSÃO

  O primeiro capacete genuinamente nacional que visa não
só a proteção do seu usuário como também as necessi-
dades diária, o produto se compacta para facilitar no ar-
mazenamento.
  Muitos usuários deixam de levar seus capacetes para o
treino pois a proteção ocupa muito volume dentro da mo-
chila ou bolsa.
  A falta de um produto que atende  de forma apropriada
as necessidades levou a desenvolver esse projeto, bus-
cando solucionar as problemáticas.
  Encontrando dificuldade no começo das pesquisas reali-
zadas para obter informações sobre o produto, devido ao
mesmo não ser produzido no Brasil.  
  Durante o desenvolvimento, obteve bons e mals resulta-
dos que geraram uma experiência muito aproveitadora no
decorrer de todo o projeto.
  No primeiro caminho desenvolvido, o projeto final não foi
100% satisfatório pois não cumpriu todas as metas e foi
deixado de lado.
  Voltou se para a fase de desenho novamente, procuran-
do uma nova forma que consegui se surpreender com o 
seu resultado final.
  O projeto final conseguiu superar as expectativas gera-
das e estabelecidas inicialmente. 
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