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RESUMO
 Este projeto aborda o processo criativo de um calçado feminino o qual ajuda 
a suprir uma necessidade das mulheres, que necessitam carregar algum calçado con-
fortável dentro da bolsa para ser substuido pelo salto alto em diferentes ocasiões. A 
partir de diversos estudos como História dos calçados similares, Pesquisa de campo, 
Ergonomia, análise de concorrentes e objetos portáteis, foi desenvolvido uma linha 
de calçados dobráveis que ocupam pouco espaço dentro da bolsa aliando a praticida-
de e a elegância.

 



ABSTRACT
 This project addresses the creative process of a female shoe which helps meet 
a need of women, that need to load some comfortable shoes in the bag to be replaced 
by the high heels on different occasions. Based on various studies such as history of 
similar shoes, field research, ergonomics, analysis of competitors and portable objects, 
a line of foldable shoes that take up little space in your bag  was developed combining 
practicality and elegance.
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 A idéia inicial do projeto surgiu a partir de algumas experiências pessoais em fes-

tas e comemorações onde o salto alto sempre era a escolha para estes eventos. Com o uso 

prolongado desse calçado, devido o seu formato, apareciam sinais de desconforto e tam-

bém dores nos pés. 

  No entanto, o comportamento atual das mulheres foi observado e cada vez mais 
está se tornando comum elas carregarem um segundo calçado para trocar em caso de des-
conforto.

 Desde então, o presente projeto começou a ser pensado em como seria um calça-

do ideal para ser carregado, não só em festas, mas também no cotidiano. 

 O projeto não tem como objetivo substituir o sapato de salto alto, que é desejo de 

consumo entre o mundo feminino, e sim criar um sapato que seja esteticamente bonito, 

confortável, dobrável e portátil para que as mulheres possam carregar dentro das bolsas 

e trocar assim que for conveniente.

 1.1. OBJETIVOS

 Desenvolver um calçado dobrável e portátil para o público feminino que necessita 
carregar um calçado confortável (de salto baixo) dentro da bolsa, para ser utilizado nas 
horas que o público alvo sentir necessidade, deste modo, reduzindo os sintomas que sur-
gem a partir do uso prolongado do salto alto. 

 O calçado será compacto, de uma forma que o público alvo poderá carregá-lo sem 
a preocupação de ocupar muito espaço, seja dentro da bolsa, porta luvas ou em outro lu-
gar.  Deve apresentar praticidade de uso e também deve ter um design inovador que seja 
esteticamente agradável.
 
 Para o desenvolvimento do projeto deverá ter diversas experimentações de formas 
e materiais, com intuito de propor novas aplicações ao calçado.
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 1.2. JUSTIFICATIVA

 Ao longo da história, as mulheres se submeteram à sacrifícios em busca da bele-

za, de acordo com os padrões culturais definidos em cada época. Até o século passado na 

China, por exemplo, as chinesas eram submetidas a uma prática dolorosa em nome da be-

leza, elas enfaixavam os pés com o objetivo de diminuí-los e impedir o crescimento do 

mesmo, assim transformando o no “pé de lotus”. Esta prática além de deformar a forma 

natural dos pés, alterava a estrutura óssea, muscular, e provocava dores terríveis no joe-

lho, coluna e quadris. Sobretudo, este pé representava a beleza, graciosidade e um símbo-

lo de refinamento para a sociedade nobre chinesa.

 Nos dias de hoje, as mulheres permaneceram com a mesma preocupação com a 

aparência de acordo com o código da beleza vigente, e se submetem à utilizar calçados 

com salto alto, que no mínimo são desconfortáveis, e provocam doenças articulares, pos-

turais e circulatórias. Porém, são fascinadas pelo mesmo, é algo que remetem à idéia de 

sensualidade e elegância.  

 É muito comum encontrar no dia a dia, mulheres bem vestidas com chinelos ha-

vaianas nos pés e as vezes com uma sacola na mão com um salto alto. O Site “No impro-

viso” comenta: “Aposto que já viram mulheres que carregam chinelos ou sapatos, depen-

dendo do momento, usam o sapato quando estão no jantar ou na festa, e quando saem a 

primeira coisa que fazem é calçar o chinelo” . 

Desde os primórdios da raça humana, o corpo foi fabricado pela cultura. 

Modelos de beleza física induziam a alongar pescoços com aros de metal 

(como na África), furar e alongar lábios com madeira e metal (entre tribos 

indígenas brasileiras), trucidar e deformar pés em sapatos que mais 

pareciam instrumentos de tortura (como entre as gueixas no Japão), 

queimar e marcar a pele com ferro quente (como na prática do branding), 

além das abomináveis práticas africanas de extração do clítoris feminino (na 

África), ou da castração de garotos, para que suas vozes não se tornassem 

adultas (os castrati da Idade Média na Itália). (BRANDINI, 2007, p. 19)
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 É perceptível que muitas mulheres carregam consigo, um outro calçado mais confor-

tável, ou seja, de salto baixo, para substituir o salto alto quando necessário e assim ameni-

zar os sintomas causados pelo uso prolongado do mesmo. Este comportamento é cada vez 

mais frequente na sociedade atual, e pode ser comprovado através da pesquisa de campo 

realizada, pode ser visto no capítulo 3.2. PESQUISA DE CAMPO DO PÚBLICO ALVO.

 Empresas organizadoras de festas e eventos como a “Às eventos”, fornecem chine-

los personalizados para festas de formatura, que são distribuídos no início da festa. Logo 

nota se a necessidade das mulheres; as que estavam desconfortáveis fazem a troca dos 

calçados quando os pés não suportam mais o salto alto, o que não costuma demorar tan-

to. A revista “Isto é gente”, publicou uma matéria sobre o casamento da filha do Gilberto 

Gil, onde a famosa Carolina Dieckmann troca o salto alto por havaianas (brinde ofereci-

do no casamento aos convidados) e comenta: “Não sei andar de salto alto, chegou um mo-

mento que meu pé estava doendo muito e tive que trocar por chinelos.”

 Observando esse comportamento atual, surgiu a oportunidade de escolher o tema 

como um trabalho de graduação, e será projetado um calçado portátil de bolsa, que é uma 

maneira interessante de reduzir os sintomas causados pelo uso do salto alto, propondo fa-

cilidade de mobilidade e resolvendo o problema diário das mulheres de uma forma prática.

 A empresa Impec comercializa pro-

tetores de pés (figura 1), feitos em gel po-

límero em grande maioria, que podem ser 

usados juntos com o salto alto, proporcio-

nando melhor acomodação em cima do cal-

çado, assim, amenizando as dores. Segun-

do o Moisés Coco, da Cia dos sapatos - uma 

das maiores redes de calçados, as mulheres 

estão buscando calçados confortáveis, po-

rém não deixam a aparência de lado. “Tem 

que ser um calçado bonito. Confortável, mas 

tem que ser bonito”. Isso prova que o bem 

estar é cada vez mais valorizado nos dias de 

hoje, pois as mulheres procuram alternati-

vas para se sentirem confortáveis. Este as-

sunto será tratado no capítulo 2.2 A BUS-

CA PELO CONFORTO.

Figura 1
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 2.1 SAPATOS SIMILARES AO LONGO DA HISTÓRIA

 Com intuito de relatar os calçados si-
milares ao longo da história, a seguir, será 
mostrado os calçados criados desde os pri-
mórdios até os dias de hoje, que tiveram como 
característica proporcionar conforto aos pés.

 Sapatos primitivos 
 Estudos mostram que o calçado surgiu 
no período poleolítico (12.000 a.C e 15.000 
a.C). Onde pinturas feitas em cavernas mos-
tram o uso do calçado nos homens primi-
tivos. O calçado (figura. 2) encontrado em 
uma caverna da Armênia em 2008, são de 
5.500 anos trás aproximadamente. (FER-
REIRA, 2010, p. 84)

 O objetivo desse calçado era apenas de proteção aos pés. Há uma teoria que o cli-
ma teve uma grande influência na confecção dos calçados na antiguidade, pois em um 
ambiente temperado, o sapato cobria os pés e um ambiente tropical, os sapatos apresen-
tavam aberturas no modelo como a sandália egípcia (figura 3). 

 Na época, foi utilizado diversos materiais como couro cru, madeira, tecidos e pa-
lha. Para montá-lo, o homem primitivo cortava o couro no tamanho do pé e em seguida 
usava, geralmente, fibras ou papiro para trançar o sapato. Nos solados, utilizavam couros 
grossos como o de cavalo e bois, e alguns eram feitos de madeira.  

 Segundo o autor Boucher (2010, p. 82)  A 

utilização do calçado no Egito antigo, era um 

privilégio da nobreza e apresentava poder e 

riqueza. Eram utilizados em datas especiais, 

onde carregavam nas mãos para serem cal-

çados quando chegassem no destino final.

  Esse comportamento pode ser associado, atualmente, às mulheres que carregam o 

par de sapato dentro da bolsa e só o colocam perto do seu destino final, a diferença é que, 

as mesmas utilizam um outro calçado que oferece conforto até a chegada do destino, ao in-

vés de caminhar descalço como as civilizações antigas do Egito.

Figura 2

Figura 3

17



 Sapatilha

 Segundo o autor Michael Czerwinski, as sapatilhas de balé surgiram em 1947 na 

França, quando Rose Repetto criou um par de sapatilhas para o seu filho, que era um fa-

moso dançarino e coreógrafo, Roland Petit. O conforto das sapatilhas era incomum, a par-

tir de então tornou-se o calçado favorito entre os bailarinos do mundo.

 Em 1956, Rose Repetto foi convidado para 

criar sapatilhas de balé para ser utilizados no filme 

E Deus criou a mulher de Roger Vadim. E teve seu 

maior sucesso com a criação das sapatilhas verme-

lhas Cendrillon (Cinderela em versão Francesa), 

que eram confortáveis e leves, porém sensuais, e 

combinavam com a personagem interpretada no 

filme. O Filme foi um sucesso na época junto com 

as sapatilhas, que logo foram fabricadas para o co-

mércio.  A sapatilha é um calçado de sucesso até 

os dias de hoje e proporciona conforto e beleza.

Figura 4

Figura 5

 Galocha

 Criado pelo americano Charles Goo-

dyear, que descobriu o processo de vulca-

nização da borracha, que a torna mais re-

sistente e forte.

 A Galocha era utilizada sobre cal-

çados mais delicados, afim de proteger de 

condições climáticas como a chuva e con-

sequentemente o barro. Nas primeiras ver-

sões, possuiam uma sola grossa de madei-

ra, unido a algo parecido com chinelo onde 

coloca-se o pé, do qual era coberto com um 

tecido à prova d’água ou couro que ficava 

preso na parte inferior da perna.

“Galocha” vem do termo latino gallica solea (calçado gálico), termo usado pelos romanos, que 

significava botas rústicas de solado de madeira utilizados pelos guerreiros da Gália.  
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 Chinelo de dedo
 O primeiro chinelo de dedo intro-
duzido no mercado, foi o zori, que  são fei-
tos de palhas de arroz japonesas. Os calça-
dos de borracha apareceu pela primeira vez 
na Nova Zelândia em 1950, eram conheci-
dos como “jandals” (abreviação de “Japane-
se sandals”). (CZERWINSKI, 2010, p. 46)

 Contudo, cada país começou  a fabri-
car a sua versão. Surgiu então, a Havaianas 
no Brasil, o calçado feito de borracha, con-
fortáveis, de baixo custo de fabricação e ba-
ratos para o consumo.  Inicialmente era de 
uso doméstico, e possuiam somente cinco 
cores tradicionais, porém no início da déca-
da de 90, a empresa teve uma grande queda 
nas vendas do produto principal da marca. 
   
 Então, uma estratégia de marketing mudou completamente o seu status, a empre-
sa lançou as havaianas TOP, que apresentavam cores de tendência de moda, com displays 
e embalagens que apresentava um design moderno com objetivo de chamar atenção para 
novos usuários. 

 Sandália Birkenstock
 Segundo CZERWINSKI (2010, p. 90), 
a sandália Birkenstock existe há bastante 
tempo, ela é associada aos hippies, vegeta-
rianos e entre outros que faziam parte da 
contracultura. A marca vem de origem Ale-
manha, no século XVIII, porém a sandália 
da forma que é conhecida atualmente, foi 
produzida em 1964 pela primeira vez, quan-
do Karl Birkenstock (1937-) desenvolveu o 
suporte de arco flexível viável para fabri-
cação. A justificativa de que seria um be-
néficio para os pés, fez com que a tornasse, 
incialmente, um calçado para os profissio-
nais de saúde alemães. Diz-se que a princí-
pio, é difícil de acomodar, porém a sandália 
se amolda à forma dos pés com o decorrer 
do tempo. Acredita-se que é o método ade-
quado para autocustomização. O que atrai 
o público atual é a sua simplicidade, fazen-
do um estilo clássico e despojado.

Figura 6

Figura 7
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 Calçado esportivo
 Há vestígios que o calçado esporti-
vo tem uma relação direta aos Jogos Olím-
picos realizados na Antiguidade da Grécia. 
Durante as competições, alguns atletas co-
meçaram a utilizar sandálias feitas por ti-
ras de couro, e perceberam que os que usa-
vam a sandália tiveram maior resultado que 
os atletas descalços. Desde então, o calçado 
esportivo se tornou uma necessidade entre 
os atletas da época.

 Com o decorrer do tempo, foram se 
aprimorando, como por exemplo a inven-
ção das palmilhas que garantiam conforto e aderância dos pés, a descoberta do processo 
da vulcanização da borracha,  já citada no calçado “galocha”, que permitiu que o calçado 
se tornasse mais leve e confortável,  tudo isto, foi se agregando no calçado esportivo, até 
tornar a forma atual do tênis. 

 Atualmente, existem diversos tipos de tênis, entre os para walking, fitness, futebol 
entre outros  tipos de modalidades. Permitindo que o consumidor compre de acordo com 
as suas necessidades. O tênis tornou se um calçado para o uso do dia a dia e está presente 
nos pés em milhares de pessoas.

2.2 A BUSCA PELO CONFORTO DAS MULHERES

 Em busca da beleza, as mulheres se submeteram a vários sacrifícios ao longo da his-
tória, contudo, houve uma transformação nas atitudes, pois começaram a buscar o con-
forto cada vez mais no seu dia a dia. Neste capítulo, será relatada essa transformação das 
mulheres em busca pelo conforto.

 Durante o período da Primeira Guerra Mundial, por necessidade de mão de obra 
nas indústrias, devido os homens estarem no campo de batalha, as mulheres começaram 
a trabalhar, o  que contribuiu para a redução do seu papel no lar. Surge então, a necessi-
dade de uma adaptação no seu guarda roupa diante da sua nova vida cotidiana.

Tem sido enorme evolução do design dos calçados como um todo. 

Mas do ponto de vista ergonômico, um tipo de calçado que merece 

um destaque especial, o tênis. Ele vem sofrendo uma evolução ex-

traordinária e continua em razão do avanço tecnológico dos materiais 

com que é feito e dos recursos de fabricação de moldagem. (GOMES 

FILHO, 2003, p. 90)

Figura 8
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 No final de 1915, houve uma trans-
formação radical no vestuário: o abando-
no das saias compridas com a cintura alta 
para o surgimento da saia curta (figura 9), 
que tinha como objetivo de mostrar a nova 
existência das mulheres no mundo, de mu-
lheres ativas e independentes, que adotam 
trajes maleáveis para o seu cotidiano.
 
 A partir de 1920, as mulheres buscam 
o bem estar, começam a praticar esportes 
e cuidar do corpo. O conforto era a priori-
dade, onde buscavam a liberdade de movi-
mentos e leveza no vestuário. Um exemplo 
disso, foi a transformação da  roupa de ba-
nho, os calções com túnicas foram substi-
tuidos pelos maiôs de malha (figura 10).
 

 “Uma questão ganhava importância: como andar a pé, correr, andar de bicicle-

ta, nadar, em suma, explorar as capacidades do corpo em favor de sua saúde e prazer.” 

(Sant’Anna, 2000, pg 244.)

 E essa busca pelo bem estar e conforto, atualmente, está presente do que nunca.  

Para Lipovetsky (2010, pg. 218) “ O conforto se impôs como uma preocupação cada vez 

mais importante, presente em todo o corpo social.”

 A mulher do século XXI, é considerada ativa e independente e ocupa posição equi-

valente aos homens na sociedade. Atualmente, procuram alternativas confortáveis e práti-

cas no seu cotidiano, essa questão foi provada na Pesquisa de Campo, onde pode-se notar 

que a maioria das mulheres preferem ir com um calçado de salto baixo durante o percur-

so, priorizando o conforto a beleza. 

Figura 10Figura 9

[...] a roupa se adapta à situação, em seu conjunto, aceitando um estilo 

despojado evocativo da Belle Époque. Para uma mulher mais livre, acos-

tumada ao trabalho, adepta do esporte e da dança, a moda se pretende 

prática, negligencia a cintura e o busto, encurta a saia, suprime o espar-

tilho em prol de uma cinta-liga, inova o pijama, corta os cabelos curtos. 

(BOUCHER, 2010, p. 397)

Esta nova mulher, independente capaz de sobreviver sem a ajuda masculina, 

fez com que esta e as próximas gerações mudem suas atitudes em busca de 

suas realizações pessoais, e a roupa é um destes reflexos. (KIST, 2004, p. 18)
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3PESQUISA DE MERCADO
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 3.1 PESQUISA DE MATERIAIS 
 

 3.1.1 Materiais para o cabedal
 
 No mercado calçadista existe diversos tipos de tecidos utilizados na fabricação do 
calçado, foi realizada uma pesquisa de materiais na região do bairro Brás de São Paulo, 
com intuito de se familiarizar e pensar em possíveis materiais a serem utilizados na cria-

ção do projeto.

  Seguem abaixo os materiais pesquisados para o cabedal;

 – Couro: 
 Material de origem animal, firme e resistente ao mesmo tempo, apresenta flexi-
bilidade e suavidade ao toque. Material considerado nobre de excelência qualidade para 
a fabricação de calçados, porém apresenta um custo alto. Utilizado geralmente em calça-
dos, acessórios de moda, vestuário e materiais esportivos.

 – Couro sintético:
 Material Industralizado, imita o couro de origem animal. Em sua composição pos-
sui fibras sintéticas como nylon, poliureano e poliéster. O material evoluiu muito nos úl-
timos tempos com o avanço da tecnologia. Tem como vantagem de apresentar custo bai-
xo. É bastante utilizado pelo mercado de moda, como calçadista e vestuário. 

 – Lona:
 Tecido geralmente feita de algodão. É utilizada na confecção de velas, toldos, ten-
das, mochilas, bolsas, calçados, entre outros. A Lona tem como característica de ser um 
material resistente.

 – Veludo:
 Tipo de tecido natural ou sintético, com um lado liso e o outro coberto de pelos 
curtos e serrados. Pode-se feita a partir de qualquer fibra, atualmente é bastante produ-
zido com o acetato de raiom, um fato que barateou muito o seu custo.

 – Seda:
 Tecido com característica brilhante, macia e leve. Foi muito explorado nos calça-
dos ao longo da história. Atualmente, bastante utilizado nos calçados de festa.

 3.1.2 Materiais para a sola
 
 Existe diversos materiais utilizados na fabricação da sola. Veja a seguir as opções 
que o mercado calçadista oferece:
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Sola de PVC (Policloreto de vinila):
Características: Material duro e rígido, apre-
senta resistência à brasão, podem ser pro-
cessados com custo baixo, utilizande inje-
toras de plástico.

Sola de Couro:
Características: Características: Material de 
origem animal, apresenta resistentência e 
custo elevado.

Sola de EVA (Espuma Vinílica Acetinada):
Características: Facilidade de produção, me-
nor custo, porém fracas em propriedades 
físicas.

Sola de LR (Latex):
Características: Material maleável, flexível 
e pesado.

Sola de TPU (poliuretano termoplástico):
Característica: Material leve, flexível e resis-
tente, podem ser processados utilizando in-
jetoras de plástico de custo baixo.

Sola de Cortiça:
Características: Material de baixa densida-
de, leve e macio. Possui alta capacidade de 
amortecimento. 

Figura 11

Figura 13

Figura 15

Figura 12

Figura 14

Figura 16
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 3.2 PESQUISA DE CAMPO

 Para melhor entendimento do público alvo, foi realizada a pesquisa de campo. Tem 

como objetivo levantar dados importantes a serem considerados na criação do projeto e 

também possui intuito de comprovar o comportamento das mulheres do século XXI, que 

fazem troca de calçados em via pública, priorizando o conforto a beleza.

 A pesquisa de campo foi realizada entre mulheres de 20 a 35 anos. Foi realizado 

através de perguntas com um questionário. Os calçados utilizados na pesquisa de campo 

eram bem variados, desde chinelo, sapatilha, rasteirinha e nos dias frios algumas mulhe-

res calçavam tênis.

 Segue alguns registros de fotos da pesquisa de campo realizada:

 Vila Olímpia

 O bairro Vila Olímpia, que foi escolhido por ser um grande centro comercial de SP 

e nesse ambiente, muitas empresas exigem o uso de roupas sociais e sapatos de salto alto. 
 

Figura 17 Figura 18 Figura 19

Figura 20

Figura 22

Figura 23

Figura 21
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Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 A Universidade Presbiteriana Mackenzie foi escolhida por possuir grande quantida-
de de alunas que utilizam salto alto no seu cotidiano. O registro foi feito em uma sexta-fei-
ra, do qual é o dia da semana que as alunas costumam sair para se divertir depois das au-
las, e por esse motivo se preocupam mais com a sua aparência e costumam usar salto alto. 

 Formatura
 Formatura é uma festa de gala, onde 
exige trajes refinados e calçados de festa que 
costumam ser o maior causador das dores. 
Além de agências de festa de formatura for-
necerem havaianas para os formandos, as 
convidadas também levam chinelos ou ras-
teirinhas para fazer a troca quando preciso 
e ter maior conforto durante a festa.

Figura 18

Figura 24 Figura 25

Figura 26 Figura 27

Figura 29

Figura 28
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 Outros lugares

 Foram registradas fotos em outros lugares como ambiente de trabalho e transpor-

te público.

 Para o levantamento de dados, foi utilizado um questionário para serem preenchi-
dos pelo público alvo. Segue a baixo, os resultados da pesquisa do formulário;

 Segue anexo o formulário de perguntas que foi utilizada na pesquisa de campo.

 Como o público alvo definia o próprio estilo;

 Como definição do próprio estilo, a maioria marcou mais que uma opção. 33,3% do 

público se consideram casual, 23,3% sexy, 13,3% contemporânea/clássica e 16,7% român-

tica. 

Figura 30 Figura 31

Figura 32
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Se costuma usar salto alto;

 85% das mulheres entrevistadas costumam usar salto alto, os outros 15% enfatiza-

ram que costumam usar as vezes, mas não no dia a dia. 

 Em qual marca costuma fazer compras de sapato;

 Em questão a preferência de marcas de calçados, várias entrevistadas marcaram 
mais que uma opção, porém, o resultado final mostrou a marca Arezzo com 24,4% como 
preferência do público alvo, em sequência a marca Prego com 22,2% e em 3º lugar a mar-
ca Shoestock com 17,8%.

Figura 33

Figura 34
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 Quais sintomas sentem ao longo do uso do salto alto;

 72% do público alvo sentem dores nos pés ao uso prolongado do salto alto, 20% sen-
tem dores na região lombar e 8% dores no joelho. 

 Qual calçado costuma carregar para substituir o salto alto;

 A preferência de tipo de calçados que carregam dentro da bolsa, se resultou na se-
guinte sequência: 35,7% sapatilha, 28,6% rasteirinha, 25% chinelo 25%, tênis 7,1% e ou-
tros 3,6%.
 

Figura 35

Figura 36
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 Se acham que o calçado citado na pergunta anterior ocupam muito espaço 
dentro da bolsa;

 

Se achariam interessante se ocupasse menos espaço;

 A pesquisa de campo, confirmou a necessidade de um calçado portátil do pú-
blico alvo, onde gráficos mostram: 89,5 % das entrevistadas acham que o calçado car-
regados ocupam muito espaço dentro da bolsa, e o mais importante: 94,7% acham in-
teressante a idéia de o calçado ocupar menos espaço dentro da bolsa. 

Figura 37

Figura 38

30



 3.3 ANÁLISE DE CONCORRENTES
 

 A seguir serão análisados alguns concorrentes, afim de levantar pontos posi-

tivos e negativos, para auxiliar na criação do projeto. Serão levantados os materiais 

utilizados, funcionamento, design e custo.

  Balassox
  As Sapatilhas maleáveis, criada pela 
marca gúcha Ballasox (balla vem de ballerina 
- bailarina, em italiano e sox de socks - meia, 
em inglês) São feitas de solado de borracha e 
o forro de elastano.

  Seu conceito é trazer versatilidade para 
o dia-a-dia. A sapatilha tem a possibilidade de 
ser dobrável e vem com um saco (embalagem) 
para guardar e carregar dentro da bolsa. Pos-
sui um forro macio de elastano, como fosse 
uma meia para dar conforto aos pés. 

  Para atrair o público a marca fez duas 
ações estratégicas: Parceria com as marcas Doc 
Dog e Corso Como, também fez uma ação em 
Los Angeles na semana do Oscar 2011, mon-
tando um  espaço em clima de contos de fadas 
e distribuinduindo as sapatilhas para o públi-
co.  As modelagens são a mesma para a co-
leção inteira, eles se diferenciam nas estam-
pas e detalhes. Seu custo é de R$ 99,90 ~ R$ 
149,90. O projeto teve um bom resultado co-
mercial, conseguiu a união do conforto, esté-
tica e inovação.

Figura 39

Figura 40

Figura 41
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 EIN / TRITT -  Catherine Meuter

 O Sapato origami, foi criado pela Designer 

Catherine Meuter. Seu conceito é de ser dobrá-

vel e desmontável, para guardar dentro da bol-

sa e ser usado em casos de emergência. Inspirado 

nas dobras de origami, deixando o diferenciado e 

inusitado. Estas dobras foram pensadas também 

na portabilidade do sapato, facilitando na hora de 

guardar.

 O calçado possui uma elevação na parte 

do calcanhar, a inclinação do pé fica como tives-

se usando um salto alto. Contudo, essa elevação 

pode não colaborar com o conforto dos pés.  Para 

usar o sapato é preciso montá-lo com um cordão, 

o que pode ser trabalhoso na hora do cansaço, e 

para guardar basta desmontar. O projeto é um 

protótipo e não tem previsão para ser fabricado.

 Minmax - Marc Illan

 Projeto de conclusão do curso do Designer Marc Illan. O conceito do projeto é além 
de ser um sapato masculino dobrável, foi projetado para ter o maior aproveitamento de 
espaço nas malas de viagens, mochilas e até em estoque de lojas. 

 Feito de couro, elástico (nas laterais e parte central) e velcro. A parte superior do 

sapato, possui um sistema de dobramento, que funciona como uma sanfona. Na parte cen-

tral superior possui um velcro para maior estruturação do calçado e praticidade na hora 

de guardar e calçar.

Figura 42

Figura 44 Figura 45 Figura 46

Figura 43
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  Para guardar o Minmax, basta tirar do velcro, dobrar a parte superior sanfonada 
e em seguida dobrar no meio, no final, aparecendo apenas a sola do calçado para fora. O 
modelo físico não foi fiel quanto à questão estética do modelo digital. (figura 15).

 City Knife II - Nike - Kirsten Schambra
  A Designer Kirsten Schambra criou 
o City Knife II para marca Nike. Inspirado nos 
princípios do Origami, suas formas triangula-
res proporciona rigidez e firmeza estrutural. 
Encontra-se várias dobras e vincos, ajudando o 
calçado criar uma estrutura firme quando des-
dobrado.

 As partes triangulares são feitas de couro 
e a base do calçado é feita de elástico, que pro-
porciona movimento de expansão e contração 
do pé. Para guardar o calçado, basta dobrar os 
triângulos que possui. Uma idéia muito interes-
sante e prática.

 O sapato está disponível em preto e vermelho, segundo a gerente de marketing 
Nate Tobecksen o produto deve ser conservador por ser novo no mercado. Sua forma é 
totalmente inovadora, porém difícil de combinar com o vestuário e acessórios. Em Lon-
dres, o tênis chega a custar 85 libras. 

Uncut - Ernest Pereira
 Criado pelo Ernest Perera, o conceito do projeto é: carregar o tecido para onde qui-
ser e quando necessitar, basta cortá-lo com uma tesoura simples no tamanho desejado (30 
~ 46), para cada tamanho de pé é indicado uma linha tracejada para o corte. Interessante 
a interatividade entre o produto e o usuário.

 O chinelo é feito de feltro e velcro para ajustar na largura do pé do usuário. 
O produto custa em torno de 25 Euros.

Figura 47

Figura 48 Figura 49

33



 3.3 ANÁLISE DE OBJETOS PORTÁTEIS

 A seguir, serão analisados produtos portáteis relevantes para o projeto, com obje-

tivo de entender o seu funcionamento e auxiliar na criação do projeto.

 TopUp - Caroline Journaux e Adrien Guerin

 Feito de tecido rígido, sua estrutura é ispirada no favo de mel, essa forma se evi-

dencia quando aberto. Para utilizar, é necessário abrir com movimento circular até que 

os dois pontos se encontrem, para permitir que fique na forma do capacete, para finalizar 

é necessário amarrar a corda na cabeça para evitar o escapamento.

 

 No ato de guardar é preciso fazer movimento circular para o sentido contrário e 

amarrar as cordas, evitando que se abra dentro da bolsa.

 Julien Bergignat - Helmet B
 

 
 O capacete Helmet B feito de polipropileno e espuma de polipropileno, é inspira-
do na forma estética do tatu, na maneira de como ele se retrai para se pro teger. Para uti-
lizar é necessário que o usuário encaixe as tiras em um único lugar, e para guardar basta 
tirar as tiras, logo, o capacete perde a sua forma facilitando para ser guardado. 

Figura 50

Figura 51
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 Folding Speaker

 

 Para utilizar o autofalante Folding Spe-

aker é necessário puxar a parte superior, dei-

xando o em um ângulo menor que 90º. Seu 

sistema de abertura é de uma sanfona, que 

o torna interessante. Para guardá-lo, basta 

empurrar para o posicionamento inicial.

 Escorredor de Alimentos dobrável 
Joseph Joseph

 

 O escorredor de alimento Joseph Jo-

seph, feito de polipropileno, é um produ-

to de grande praticidade. Ele permite ficar 

em uma forma plana para não ocupar mui-

to espaço no armazenamento. Para utilizá-

-lo é preciso dobrar os vincos e encaixar os 

clips feitos no próprio plástico.

 Pango - Dahon

 Produto vencedor de um prêmio de design na feira Eurobike, o capacete permite 
esconder suas laterais na parte superior e também dobrar a parte traseira, reduzindo cer-
ca de 50% do seu tamanho.

Figura 51Figura 52
Figura 54

Figura 55

Figura 56

Figura 53
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4
 ERGONOMIA

DO
CALÇADO
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 Inicialmente, o calçado tinha como função apenas proteger os pés. Porém, ao longo 
do tempo e a partir do surgimento da moda, o calçado começou a ganhar um outro con-
texto cultural e outras funções, como um acessório de moda, deixando de lado por mui-
tas vezes a ergonomia em função à estética.

 Os materiais utilizados na fabricação dos calçados tem uma grande influência er-
gonômica, segundo Moraes, o material como couro, os sintéticos e tecidos que também 
são utilizados como revestimento, devem ser de alta qualidade para que o calçado se tor-
ne confortável.  As costuras do calçado devem ser estrategicamente localizados para que 
não machuquem os usuários, e até as colas e solventes utilizados na fabricação devem ser 
de alta qualidade para não causar alergia ou outras doenças.

 A temperatura adequada para os pés é de 27,5ºC, sem a sensação de calor ou frio, 
temperaturas de 28ºC a 33ºC ainda são consideradas confortáveis. Se não essas tempera-
turas, a umidade pode permanecer por horas no calçado, o que pode provocar diminui-
ção progressiva da temperatura do pé, podendo causar um resfriamento interno na re-
gião do pescoço, nariz, orelhas e na região urogenital. Além de favorecer a proliferação 
de fungos, bactérias e enzimas, assim, facilitando a causar doenças de pele. 

 Contudo, de acordo com o Dr. Irocy Guedes (UFRJ) citado por Moraes (2005, p. 59), 
os problemas que podem surgir ao uso do sapato, estão relacionados principalmente com 
os materiais de baixa qualidade do qual não permite a respiração e absorção do suor do pé. 

 Outro fator importante para o conforto, Segundo Moraes (2005, p. 51), está ligado 
à distribuição do peso corporal sobre os pés. Quando o pé é apoiado no solo sem salto, o 
calcâneo sofre com 57 % e região metatarsiana com 43 % do peso do corpo ( Figura 57). 
O ideal é quando o salto do calçado possui 2 cm de altura (Figura 58), onde ocorre um 
balanceamento de 50 % do peso do corpo nos pontos de apoio, que é a parte anterior do 
pé e calcanhar. E a medida em que a altura do salto aumenta, altera-se a distribuição do 
corpo sobre os pés, desiquilibrando e prejudicando a segurança do caminhar e também 
da coluna vertebral.  

[...], a moda e a estética interferem na qualidade do produto e consequente-

mente, na produção dos calçados mais confortáveis. A variação da moda no 

calçado feminino permanece nas exigências mercadológicas, econômicas, 

sociais e estéticas, que interferem no design de produto. Por isso o designer 

deve atuar buscando integração com a equipe de produção, para obter quali-

dade e conforto. (MORAES, 2005, p. 55)
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 O conforto do calçado também está ligado à anatomia dos pés de cada indivíduo, 
segundo Linden, diversos autores já classificaram os tipos de pés. A classificação mais 
completa é proposta por Lacerda. (LACERDA,1984 apud LINDEN 2004)

 Além dos tipos comuns de pés, como 
o grego, egípcio e o quadrado. O autor apre-
senta outros três tipos como o standard, ha-
lomegálope e o intermediário. Como pode-
mos ver na figura ao lado.

 Pode - se concluir que é praticamente 
impossível projetar um calçado que se ade-
que ergonomicamente a todos tipos de pés. 
A moda e a ergonomia devem ser pensadas 
em conjunto, para que tenha o equilíbrio de 
ambas partes. Contudo, deve analisar quais 
prioridades o calçado tem como vista, para 
ser projetado de acordo com suas necessi-
dades.

A estética e a beleza do modelo devem estar alinhadas com a anatomia 

do pé e com os fatores antropométricos, consequentemente, com os va-

lores calçantes. A obtenção de um meio termo entre o ideal e o comercial 

poderia diferenciar o produto. O calçado deveria acompanhar o formato 

do pé e a curvatura dos dedos. (MORAES, 2005, p. 52)

Figura 57

Figura 59

Figura 58

Figura 60

Figura 61
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 4.1 O SELO CONFORTO

 O selo conforto é fornecido pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Cal-
çados e Artefatos, é representado através de um selo de qualidade dos calçados. As mar-
cas que atendem às normas de conforto são certificadas. Este selo é somente garantido 
após aprovações dos testes realizados em laboratório de biomecânica com ensaios físicos, 
que devem atender às Normas Técnicas da ABNT. Seguem a baixo os requisitos exigidos, 
segundo o site da IBTeC:

 Ângulo de pronação do calcâneo NBR 14839/2001 - Verifica se o calçado propor-
ciona estabilidade  e segurança ao pisar no chão,  evitando que cause lesões musculares 
no usuário.

  Temperatura interna NBR 14837/2008 - Verifica a temperatura interna e a umi-
dade gerada pelo pé durante o uso do calçado, ou seja, analisa se há absorção do suor pe-
los materiais internos do calçado, mantendo a temperatura ideal considerada como con-
fortável.

 Determinação da massa  NBR 14835 - Verifica a massa (peso) do calçado por pé, 
que deve ser conforme a tabela a baixo. Os calçados femininos a partir de 380,01g não são 
considerados confortáveis. 

 Absorção de impacto – NBR 14838/2008 –  Verifica se o calçado possui proprie-
dade de absorver impactos sobre os pés com os pisos. O calçado considerado confortável, 
que possuem um bom sistema de amortecimento, dimiuem acima de 2% de impacto no 
andar. 

 Distribuição de pressão plantar – NBR 14836/2008 - Neste teste, são utilizadas 
palmilhas com sensor para avaliar a distribuição da pressão da pisada, que localizam os 
pontos de pressão e a sua intensidade. As palmilhas consideradas confortáveis, distribuem 
a pressão da pisada de uma forma homogênia, evitando calos e o desenvolvimento de se-
quelas.

 Níveis de percepção de calce – NBR 14840/2008 – Na avaliação do calce é preci-
so que o usuário faça uma caminhada de 30 minutos (na velocidade de 4km/h para cal-
çados femininos), avaliando sua percepção em relação ao conforto.

 Calçado aprovado: O calçado recebe o SELO CONFORTO após aprovação nos seis 
ensaios. 

 Calçado reprovado: Se o calçado não receber aprovação nos seis ensaios, ocorre 
a reprovação. A equipe do IBTeC indicará ajustes para serem feitos alterações no modelo 
para refazer os ensaios e verificar a possibilidade de aprovação. 
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 5.1 BRIEFING

  Desenvolver um calçado dobrável, portátil e compacto direcionado ao público alvo 
feminino de 20 a 35 anos que costumam usar salto alto e carregam consigo um calçado 
para ser substuido nas horas de desconforto.
 
 O calçado deve ter um sistema de dobramento inovador, de uma forma que seja 
prática e fácil de utilizar. Quando guardado, a sola do calçado não deve ter contato direto 
com ambiente externo, deve ter uma proteção para que não suja o recinto que for arma-
zenado.

 O calçado deve ser atemporal, ou seja não deve seguir as atuais tendencias de moda, 
e deste modo, fazer com que o calçado sempre esteja adequado para o uso e com isso ser 
usado por mais tempo pelo consumidor. Contudo, o seu modo de fabricação deve ser vi-
ável com a tecnologia atual.
 

 5.2 ESTUDOS DO FUNCIONAMENTO

  Antes de desenhar o cabedal do cal-
çado, o ponto de partida da fase do desen-
volvimento do projeto começou-se pela fun-
cionalidade do calçado. Esta fase se resulta 
em idéias que foram desenhadas em papeis 
e também em experimentações no mode-
lo físico, para que fosse analisado a sua via-
bilidade. O objetivo desta fase é encontrar 
uma solução de guardar o calçado em modo 
prático e fácil e principalmente inovador.

A seguir veja os resultados desta fase:

Desenho 1
 Calçado que se dobra pela metade, 
depois pela metade da metade e então fe-
chado com um zíper localizado. 

Figura 62
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Desenho 2

 Calçado dobrado em várias partes até chegar em um volume consideravelmente 
pequeno. Por não apresentar praticidade de uso a idéia foi descartada.  

Desenho 3

 A idéia do Desenho 3 é dobrar o calçado como uma sanfona. A sola cortada em lis-
tras do sapato, como demonstra na figura 62 , foi pensada para ter facilidade na hora de 
armazená-lo. Quando dobrado, as solas ficam de frente para outra, resultando uma for-
ma higiênica de guardar o calçado.

Figura 63

Figura 64
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 Realizou-se o modelo físico do Desenho 3 para melhor análise e percebeu-se que a 
idéia não apresentava viabilidade e praticidade quanto parecia no desenho, então, houve 
descarte da idéia.

Desenho 4

 A idéia de possuir internamente uma 

estrutura rígida para dobrar e guardar como 

demonstra a barraca da marca Quechua (fi-

gura 64), foi aplicada ao sapato. O calçado 

dobraria ao meio, e depois girar suas extre-

midades por lados opostos com a finalidade 

de formar o número “8”, e após isto se do-

braria ao meio novamente e guardaria na 

embalagem. 

 Descartou-se a idéia por questões de 

conforto do público alvo, pois, supostamen-

te, a estrutura rígida iria machucar os pés 

da usuária.

Figura 65

Figura 66
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Desenho 5

 Este calçado possui uma estrutura rígida em “x” na parte interna do calçado, esta 
estrutura é naturalmente achada, porém quando utiliza-se o calçado a estrutura se en-
caixa nos pés, e quando não utilizado, automaticamente a estrutura se desmontaria, dei-
xando o calçado sem volume e depois disso só dobrar pela metade com a sola virada para 
dentro e guardar na embalagem. 

 Por questões de conforto como o Desenho 4, descartou-se a idéia, pois, suposta-
mente a estrutura rígida iria machucar o público alvo.  

Figura 67

Figura 68
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Desenho 6

Figura 69

 Uma rasteirinha que apresenta uma 
forma bidimensional quando não utilizado, 
não ocupando quase nenhum volume no re-
cinto guardado. Para utilizar é necessário 
encaixar os botões de pressões.  

Aplicou-se a idéia em uma sapatilha, segue 
o desenho a baixo:

 Para melhor análise, realizou-se o 
modelo físico.

 No modelo físico questionou-se que 
na hora de calçar levaria um tempo eleva-
do, deste modo, não apresentando pratici-
dade de uso, e por esse motivo a idéia foi 
descartada.

Figura 70

Figura 71

Figura 72

Figura 73

Figura 74
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 Sapatilha com uma corda na parte superior do cabedal, e quando puxar essa corda, 
o calçado se encolhe. A sola possui alguns vincos para auxiliar no encolhimento, e deste 
modo, dobraria como uma sanfona. Realizou-se o modelo físico para análise:

 Conforme a figura 76 mostra, os vincos da sola não dobrou como o esperado, nes-
te experimento surgiu a idéia de colocar a corda junto à sola para que a sola pudesse ser 
dobrada como uma sanfona.

Desenho 7
 

Figura 75

Figura 76

Figura 77 Figura 78
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Para o melhoramento da idéia da sola, realizou-se alguns testes:

 Teste 1:  Suportes costurados com abertura para permitir que a corda corra facil-
mente. Estão presentes em 4 pontos: cada lateral da sola.

 Resultado:  A idéia da sola sanfonada funcionou, porém não apresentou tanta pra-
ticidade de uso, além da corda ficar exposta, também iria ficar embaixo ou em cima da 
sola, onde ambos apresentam sensações desconfortáveis ao caminhar.

 Teste 2: Para evitar que a corda fique exposta e encomodando os pés como no tes-
te 1, colocou se uma fita de cetim que não possui um volume como a corda, deste modo 
não encomodando a usuária, essa fita está entre o forro do calçado e o cabedal.

 Resultado:  A idéia funcionou, apresentou praticidade.

Figura 79 Figura 80

Figura 81

Figura 82 Figura 83

Figura 84

Figura 86

Figura 85

Figura 87
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Teste 3: Fita de cetim no meio da sola. 

 Resultado: Apresentou mais praticidade que todos os testes, a sola se dobrou com 
mais facilidade, o puxadodor andou sem muito esforço sobre a sola. Então decidiu-se nes-
te momento em utilizar este funcionamento. Por questões de higiene, percebeu-se a ne-
cessidade de ter uma sola para que o puxador não ficasse em contato direto com o chão.

 Pensando no problema anteriormente dito, realizou-se algumas soluções para que 
o puxador não ficasse em contato direto com o chão:

Solução 1: Se trata de uma sola que é grudada nas pontas e no meio do calçado,
quando o objeto é fechado, a sola se dobra para o lado de fora.

Figura 88 Figura 89

Figura 90 Figura 91

Figura 92

48



Solução 2: A sola é grudada na palmilha inteira, menos onde possui o puxador. 
Quando o calçado é dobrado, a sola estabelecida em cima do puxador vai para a frente. 

 Analisando as duas soluções, considerou a Solução 2 mais viável, então, realizou-
-se um modelo físico para melhor análise.

 A sola que fica embaixo do puxador ficou para fora do calçado, conforme as fotos,  
então realizou-se um segundo modelo para o melhoramento. 

Figura 96 Figura 97

Figura 94 Figura 95

Figura 93
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Palmilha: 
Após feito a palmilha com a sola, desenvolveu-se o forro da palmilha:

 O forro da palmilha necessita da parte central com uma altura maior, para permi-
tir que o puxador funcione ao dobrar o calçado. 

Figura 98 Figura 99

Figura 100 Figura 101

Figura 102 Figura 103

Figura 105Figura 104
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 Sola 
 Definiu-se que a sola seria fabricado com o TPU (poliuretano termoplástico), por apre-
sentar maior flexibilidade e resistência. Para melhor análise de comportamento, realizou-se 
um teste de sola com o material látex (material flexível, maleável  e com características pa-
recidas ao material escolhido), devido a dificuldade de encontrar o TPU no mercado.

 Não houve muito sucesso neste teste, pois a camada de 4 mm não apresentou ma-
leabilidade suficiente para o dobramento do calçado. Então, surgiu a idéia de utilizar uma 
camada 1 mm de látex e vários pedaços soltos e colados de látex de 4 mm.

 O puxador se moveu junto à sola com facilidade, a sola recortada apresentou male-
abilidade e também permite que a usuária não sinta o chão ao caminhar. Chegando nes-
ses aspectos, decidiu-se que a sola do calçado seria desta forma.  

Figura 106 Figura 107

Figura 108 Figura 109
Figura 110

Figura 111 Figura 112
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 5.3 ROUGHTS

 Após definir o funcionamento do calçado, partimos para o cabedal, 

 Dos 3 desenhos, somente este último foi pensando na função do produto, onde a 
parte que o calçado dobra possui um elástico em vez do próprio tecido, e deste modo evi-
tar que o tecido se enrugue e fique desgastado. O caminho à seguir para os próximos de-
senhos será como este, onde a forma segue a função.

 Desenvolveu-se alguns desenhos pensando na função do calçado, segue abaixo:

Desenho 1

 Listras de tecido, onde as partes que dobram possuem tecido em tela. 

Figura 113 Figura 114

Figura 115

Figura 116
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Desenho 2

 Sapatilha feita em tecido, e as partes que dobram são em elástico. Esse desenho foi 
um dos escolhidos para a próxima etapa.

Desenho 3

Desenho 4

Feito com recortes com altura diferente uma da outra, os recortes são unidos por um 
elástico, e quando dobrar o calçado , os recortes se abrem e aparecem os elásticos.

Figura 117

Figura 118

Figura 119
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Desenho 5

 As partes que dobram são abertas. Funcionamento escolhido para a próxima eta-
pa, porém a sapatilha não pode ficar com abertura na parte superior do cabedal, deve ser 
fechado mas com furos na parte do dobramento neste funcionamento.

Desenho 6

 Feito com elástico e vários recortes de tecido costurado por cima. As partes que são 
dobradas, possuem elástico na vertical. Escolhida para a próxima etapa.

 Com as funções do cabedal escolhidas, foram desenvolvidos alguns desenhos pen-
sando na estética do produto. Com o rendimento dos desenhos, definiu-se que o projeto 
seria uma coleção em vez de apenas um calçado.

1 - Utilização de elástico nas dobras 
Desenho escolhido: 1

Figura 120

Figura 121

Figura 123Figura 122
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2 - Vazado nas dobras
 Desenhos escolhidos: 1 e 2, porém percebeu-se a necessidade de aprimorar o de-
senho 1.

2.1 - Aprimoramento do Desenho 1 - Vazado nas dobras:
Desenho escolhido: 1

Figura 124

Figura 126

Figura 128

Figura 130

Figura 133

Figura 135

Figura 125

Figura 127

Figura 129

Figura 131

Figura 134

Figura 136
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3 - Utilização de elástico no calçado todo com recortes costurados.
Desenho escolhido: 1

Para melhor apresentação dos desenhos, os modelos escolhidos foram vetorizados:

Modelo 1

 Calculou-se o local da dobradura do calçado, com as medidas definidas realizou-
-se a vetorização. Este modelo ficou definido como o confort por apresentar uma lingua-
gem mais divertida e informal.

Figura 137

Figura 139

Figura 141

Figura 138

Figura 140

Figura 142

Figura 143
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Modelo 2

 

  Este calçado foi definido como o modelo para festa por apresentar traços elegan-
tes. Devido a definição do local da dobradura, o desenho sofreu pequenas alterações.

Modelo 3

 Com as medidas do espaçamento da dobradura definidas, o desenho dos recortes 
sofreu pequenas modificações. Definiu-se que este modelo seria o modelo casual, o cal-
çado apresentará cores neutras para permitir que tenha facilidade de combinação com o 
vestuário, e deste modo, permitir que possa ser utilizado em várias ocasiões.

Figura 144

Figura 145
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 5.4 OPÇÕES DE CORES

 Com os desenhos definidos, foram feitos painéis semânticos par cada linha de cal-
çados para auxiliar a decidir as cores do mesmo. 
 A seguir, veja as opções de cores de cada linha.

 5.4.1 Opções de cores Linha confort

Cor escolhida:

Figura 146 
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5.4.2. Opções de cores linha festa

Cor escolhida:

Figura 147
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5.4.3. Opções de cores linha Casual

Cor escolhida:

Figura 14860



5.5. Modelo Digital

 Confort

 Festa

 Casual

Figura 149

Figura 150

Figura 151
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5.5. FICHA TÉCNICA

5.5.1. Ficha técnica Confort

Figura 152
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5.5.2. Ficha técnica Festa

MARCA: FERMI

MATERIAIS CABEDAL:

FORRO:

ESGARÇADOR:

MODELO: S37-1

FORMA: NÃO UTILIZAR COURAÇA E CONTRA FORTE, 
O CALÇADO NÃO DEVE SER ESTRUTURADO.MODELO: 5

PALMILHA ESPECIAL DE COURO COM CORTE LOCALIZADO:

A: COURO NAPA
COR:
 1 - Artefato Couro Ltda

COR DA LINHA COSTURA:
COR: 
1- Artefato Couro Ltda

COR: PRETO
SOLA DE TPU:

COR: PRETOCOR: PRETO

B: COURO 
COR: DOURADO

LINHA: FESTA COLEÇÃO: 2012/A

A

B

Figura 153
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5.5.3. Ficha técnica Casual

MARCA: FERMI

MATERIAIS CABEDAL:

FORRO:

ESGARÇADOR:

MODELO: S37-2

FORMA: NÃO UTILIZAR COURAÇA E CONTRA FORTE, 
O CALÇADO NÃO DEVE SER ESTRUTURADO.MODELO: 5

PALMILHA ESPECIAL DE COURO COM CORTE LOCALIZADO:

A: CAMURÇA COR DA LINHA COSTURA:

COR: PRETO

SOLA DE TPU:
COR: PRETOCOR: PRETO

B: CAMURÇA C: CAMURÇA D: ELÁSTICO
COR: PRETO

LINHA: CASUAL COLEÇÃO: 2012/A

A

B CD

COR:
 20 - Artefato Couro Ltda

COR:
 24 - Artefato Couro Ltda

COR:
 27 - Artefato Couro Ltda

COR:
30 - Artefato Couro Ltda

Figura 154
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5.6. FOTOS PROTÓTIPO

Figura 155 Figura 156

Figura 157
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Figura 158 Figura 159

Figura 160
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5.7. IDENTIDADE VISUAL

 Nome escolhido: A escolha do nome da marca do produto teve como base 
a feminilidade, a idéia primeiramente era de reduzir a palavra para FEMI. Como o 
principal diferencial do calçado é ser dobrável e se fechar, havia um desejo de tam-
bém utilizar algo relacionado a estas palavras. Após algumas pesquisas, descobriu-
-se que a palavra fermi, significa fechar em linguas como o esperanto e francês, po-
rém em francês a ortografia correta é fermer e se pronúncia fermi. Por isso a escolha 
do nome da marca seria Fermi.

 Desenvolvimento do logo: A proposta é utilizar o jeito que o calçado se do-
bra no logo, segue os desenhos a mão livre das idéias para o logo.

Figura 161

Figura 163

Figura 162

Figura 164
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 A proposta 23 e 28 foram selecionadas para a próxima etapa.

 Finalização da marca em vetor:

 Embalagem:

 Tipografia: Selecionou-se a tipogra-
fia America Sans devido ao seu traço fino 
e levemente orgânico, que é feminio e tem 
relação com o símbolo desenvolvido da le-
tra “m” de fermi, do qual foi inspirado na 
funcinalidade do produto.

Amerika Sans

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890!@#$%¨&*()

Figura 165

Figura 166
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 5.8 MEMORIAL DESCRITIVO
 
 Tema
  Calçado dobrável e portátil

 Problema
 Desconforto do uso prolongado do salto alto

 Solução
 Trazer para as mulheres o conforto e praticidade, um calçado que permite ser 
carregado dentro da bolsa, sem ocupar muito espaço, afim de substituir o salto alto 
quando sentir necessário. 

 Público alvo
 Mulheres que carregam dentro da bolsa um calçado confortável para substi-
tuir o salto alto nas horas necessárias, porém acreditam que este calçado ocupa mui-
to espaço dentro da bolsa. São mulheres vaidosas que gostam de praticidade, e não 
abrem mão do conforto. 

 Componetes do calçado
 

 

 Cabedal: 
 Modelo Confort: Feito de Camurça e elástico
 Molelo Festa: Feito de couro
 Modelo Casual: Feito de couro e elástico
     
 Forro: Feito de elastano, um tecido macio que oferece conforto aos pés e tam-
bém permite a transpiração do mesmo.

 Palmilha: Feito de couro, que apresenta resistência e flexibilidade ao mesmo, 
um material ideal para o calçado dobrável.

 Traseira: A parte traseira possui duas camadas de couro, deste modo, deixan-
do a parte traseira mais grossa e evitar que o esgarçador (ítem 5) machuque os pés.
 

1

1

2

3

4

2
3

4

5

6
Figura 167
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 Esgarçador: Acessório para travar o puxador quando o calçado for fechado, 
evitando deste modo que o calçado se abra.

 Sola: Feito de TPU, que é um material que apresenta flexibilidade e resistên-
cia, tornando ideal para o projeto. Apresenta uma altura maior na parte do calca-
nhar, para permitir que o peso do corpo fique equilibrado sobre os pés, de acordo 
com a pesquisa ergonômica realizada.

 Método de fabricação do projeto

 Um dos objetivos do projeto era ser viável para o processo de fabricação atu-
al de calçados. Apesar da tecnologia que existe no mercado de hoje, algumas etapas 
do processo de fabricação do calçado ainda é manual. 

 

 No processo de corte do tecido, tanto manual como digital parte pela eta-
pa do encaixe, que é o posicionamento do molde em cima do tecido de uma forma 
que gaste o mínimo possível de material. Existe três maneiras para cortar o tecido: 
A primeira é com a faca (figura 168), esse método é utilizado quando possui pouca 
quantidade de calçado. A segunda opção é com a serra, que é um processo utilizado 
quando há muita quantidade. E a terceira é o corte a lazer (figura 169), que é utili-
zado também quando possui uma quantidade maior de calçados.

5

6

 A primeira etapa da fabricação do 
projeto é a construação do molde, do qual 
pode ser feito manualmente ou digitali-
zada. No processo manual, começa com 
o modelador cobrindo a forma do sapato 
com fita crepe (figura 166), após isso re-
aliza-se o desenho do calçado por cima 
do molde. Com o desenho pronto, o mo-
delador irá cortar o formato do calçado 
e colará em um pedaço de papel cartoli-
na, que será cortado e utilizado como ga-
barito. Já no processo digitalizado, é fei-
to o desenho técnico digital do calçado 
(figura 167),  o molde pode ser impresso 
e recortado ou os desenhos serão passa-
dos para a máquina de corte a lazer. 

Figura 169

Figura 170 Figura 172

Figura 168
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 Com as partes cortadas, se necessário, estas serão chan-
fradas e depois levadas para a máquina de pesponto (figura 
170), onde o cabedal e forro serão montados. Após esse pro-
cesso, o forro será costurado no cabedal, que ficará pronto 
para a etapa da montagem do calçado.

 Enquanto a sola, como o seu material se trata de um 
poliuretano termoplástico, o processo de fabricação será por 
injeção. 

 Com todas partes prontas, começará a etapa final do processo, onde todas partes 
serão montados. A montagem do calçado começa pela palmilha sendo presa junto a for-
ma (figura 171), depois o cabedal com o forro costurado será colado na palmilha (figura 
172). 

 Após a colagem, as partes do cabedal grudadas na palmilha serão lixadas (figura 
173) para permitir que a sola fixe com precisão. A sola será colada na palmilha junto com 
o cabedal e forro, e finalmente, a forma é tirada de dentro do calçado (figura 174), deste 
modo, finalizando o processo de fabricação do calçado.

Figura 172

Figura 173

Figura 175 Figura 176

Figura 174
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6. CONCLUSÃO
 Ao concluir este projeto, percebo a importância de cada matéria dada na fa-
culdade, pois exigiu todo o conhecimento que obtive através do curso. Todo pro-
cesso do projeto foi prazeroso realizar, pois é um tema com o qual me familiarizo e 
com isso pude me dedicar ao projeto. 

 Vários conhecimentos foram me agregados, assim como:
- Aprender a pesquisar e perceber a importância de cada pesquisa realizada.
- Superar algumas dificuldades como escrever.
- Resolver cada problema surgido durante o desenvolvimento do projeto.
 
 Ao longo do curso de Design diversos trabalhos foram executados, porém este 
projeto possibilitou maior liberdade de criação, com isso obtive maior prazer ao re-
alizar,  proporcionando-me um novo olhar de praticar Design.
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  8. ANEXOS

 Formulário público alvo

1. Qual a sua idade?

2. Costuma usar salto alto?

sim não

3. Quais sintomas você tem ao longo do uso do salto alto?

dores nos pés

dores na região lombar

dores no joelho

outros: ____________________

3. Costuma carregar algum outro calçado para substituir o salto alto? 
    Se sim, qual tipo de calçado?

chinelo

rasteirinha

sapatilha

tênis

outros: ____________________

4. Se a resposta a cima for sim, você acha que esse(s) calçados ocupam 
    muito espaço dentro da bolsa? 

sim não

5. Acharia interessante se ocupasse menos espaço?

sim não

2. Como você define o seu estilo?

romântica

contemporânea

clássica sexy

casual

esportiva

outros:________________

3. Em qual marca costuma fazer compras de sapatos?

Arezzo  Corello  Shoestock  Prego

Vizzano  My shoes Piccadilly  Santa Lolla

Outros:__________________________________________________
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