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RESUMO

Coleção de seis calçados com conceito de semi-
ortopedia para uso corretivo ou apenas de conforto.

Calçados com condições mínimas de adaptação 
para o uso semi-ortopedico com design moderno, 
tendo como inspiração formas de azulejos.

Palavras - chave: Sapatos. Semi-ortopedia. Design.
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ABSTRACT

Collection of six shoes with semi-orthopedic concept 
for use concealer or just comfort. 

Footwear with minimum adaptation for use with 
semi-orthopedic modern design, taking as inspiration 
forms of tiles.

Key - words: Shoes. Semi-orthopedics. Design..
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1 Calçados sensuais para mulheres excepcionais:uma reflexão sobre design de calçados para mulheres portadoras de restrição física. Disponível 
em:  < K:\TGI\Calçados sensuais para mulheres excepcionaisuma reflexão sobre design de calçados para mulheres portadoras de restrições físicas - 
Monografias_com.htm>

1 - INTRODUÇÃO

Os sapatos sempre foram objeto de desejo das mulheres, 
entretanto quando o perfil do calçado é de confortabilidade 
ou diretamente relacionado a ortopedia, há resistência 
por parte das mulheres do uso do calçado  ou mesmo do 
entendimento das diferentes nomenclaturas atribuídas à 
estes calçados e os benefícios proporcionados por eles.

O calçado ortopédico é feito totalmente sob medida. 
Já o semi-ortopédico possui a mesma preocupação 
com ortopedia, contudo é produzido industrialmente, 
portanto fazem-se necessárias exigências mínimas do 
design que contribuão para sua função de ortopedia ser 
bem atendida. 

Há também os calçados com conotação de 
confortabilidade e anatomia. Estes são de extremo 
conforto, preço acessível, bom acabamento e tecnologias 
de produção. Contudo, possuem  estética que referem-se 
aos calçados semi-ortopedicos. E mesmo fazendo uso das 
tendências, este segmento é relacionado com ortopedia 
e possui aparência antiquada. 

Embora os calçados confortáveis não faça mensão ao 
conceito de ortopedia, o design é bem parecido, o que 
causa ainda uma resistência quanto ao uso do calçado 
que contribui para a melhor utilização, circulação e 
conforto para uma rotina agitada.

Mesmo esses calçados sendo até utilizados por público 
análogo que pretende-se atingir, por serem feitos com 
materias confortáveis, conterem estética mais robusta 
e se parecerecem com algo semi-ortopédico, não é 
possível adaptá-lo para melhor utilização do calçado, 
tal como uso de palmilha para adaptação de altura.

O calçado faz parte da composição do conceito 
do look. Solicitar que nossas usuárias usassem 
botas ortopédicas no baile de formatura, ou 
durante seu próprio casamento, ou até mesmo 
numa reunião de negócios é não permitir 
que elas possam assumir os personagens 
que queiram 1 (RONCOLLETA, T Rachel.)

A não utilização do calçado correto pode acarretar em  
futuros desgastes quanto a deformidades, sem contar 
com dores e má circulação. Proporcionar o uso do 
calçado correto e sentir-se à vontade com o seu ambiente 
de convivência é o objetivo  deste  processo de trabalho.

O projeto aqui descrito possui o total interesse em  
desmembrar o  assunto calçado semi-ortopédico, 
que será aqui apresentado, todo seu conceito e 
interesse de uso para apresentação  deste nicho de 
produto. Tendo visto  o que define calçado ortopédico 
e suas variaçãoes , apresentarei qual atende  mais 
e melhor o público definido para uso deste.
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2 - O CALÇADO SEGURO

Antes de se chegar ao tipo específico de calçado 
escolhido para o projeto será apresentada 
nomenclaturas dadas aos calçados confortáveis.

De acordo com Calçado Desportivo, “O que 
define o calçado ortopédico (2011)” a definição 
de calçado ortopédico refere-se às características 
mínimas  um calçado ortopédico e semi-ortopédico. 

2.1 Calçado ortopédico

O calçado ortopédico é aquele que é feito totalmente 
sob medida, ou seja, feito a partir das medidas de quem 
vai utilizá-lo, medida individual de cada pessoa. Para 
a confecção deste pode-se personalizar a forma de 
molde do calçado, caso possua uma anatomia diferente 
das formas comuns, ou mais comumente, por conter 
medidas diferentes entre os pés direito e esquerdo.

O modo de produção deste calçado é totalmente à 
mão. Começa-se pela medição dos pés para fabricação 
da forma, que pode ser feita de diferentes materiais 
dependendo do detalhamento da anatomia da usuária. 

O calçado é feito em couro, geralmentedo tipo vaqueta 
e na cor preta ou cor da pele. Dependendo do modelo, 
quando a forma do calçado é específica à uma correção, 
o calçado ortopédico pode chamar muita atenção e a 
usuária  ficar constrangida por fazer o seu uso, portanto 

faz-se o uso de cores básicas para ser mais discreto. 
Outro fator é que um calçado sob medida custa caro, 
tanto o usuário pode optar por querer um calçado que 
possa ser usado em diferentes ocasiões, como para 
o fabricante é mais fácil utilizar cores básicas para a 
confecção e a estocagem, já que a produção é pequena. 
A escolha e uso destas cores é para o calçado não chamar 
a atenção, é para ser básico , e quando possui cor bege 
e amarronzada é para parecer-se com a cor da pele.

É comum para compensação de alturas diferentes do 
membros inferiores do corpo, a utilização de saltos de 
alturas diferentes. Os saltos, quando utilizados neste tipo 
de calçado geralmente é o quadrado ou anabela, que são 
os mais confortáveis. 

A questão das cores para disfarçar ou tornar comum ao 
que já usamos, quando usadas sempre neste tipo de 
calçado, fica mais visível, criando assim uma identidade 
para este calçado. Deste modo, quando outro tipo de 
calçado considerado comum usado com essas cores e 
com estética mais fechada e formal também pode ser 
confundida com calçado ortopédico.

Visto estes pontos já percebe-se o porquê de algumas 
nomenclaturas pejorativas, pois na maioria das vezes 
este calçado sob medida é para pessoa de necessidade 
ortopédica, vista como necessidade médica, um calçado 

para deficiêntes, por exemplo. Um pé diferente do outro, 
visto de uma maneira exagerada e/ou preconceituosa 
semelha-se a uma pessoa diferente, assimétrica.

2.2 Calçados semi-ortopédicos

Esta nomenclatura normalmente fica um pouco perdida, 
pois a maioria das pessoas não sabe a diferença exata 
entre ortopedia e semi-ortopedia.

A diferença está em o calçado semi-ortopédico ser 
fabricado industrialmente, com medidas já estabelecidas. 
A definição exata está em o calçado ter como obrigação 
ser confeccionado em meios tamanhos (35, 35,5, 36, 
36.5...), possuir interior profundo para aceitar palmilhas, 
fecho ajustável e desenhos fechados no calcanhar.  Pelo 
fato de não ser confeccionado sob medida, deve-se seguir 
um padrão que atenda a maioria de pessoas, sendo 
também um calçado com preço mais acessível às pessoas.

A estética do calçado semi-ortopédico é bem parecida 
com a do ortopédico, a diferença está em que o semi-
ortopédico manterá uma estética igual para os dois pés, 
não há adaptações extremas com ele, o que pode ser 
utilizado como solução para compesação de altura é o 
uso de palmilhas. Com isso e também pela utilização dos 
materiais de fabricação serem os mesmo ou parecidos, no 
design os tornam parecidos e a conotação deles também. 

O calçado semi-ortopédico é também utilizado para 
compensação de uma deficiência ou necessidade, mas 
pode ser utilizado por quem prioriza o conforto e a saúde 
dos pés. Nisso vemos o quanto é comum o uso deste 
tipo de calçado por senhoras, e como também é comum 
a estética desenvolvida como se fossem realmente 
feitos para elas. Esta estética circula um tipo específico 
de público para uso deste calçado que destina o uso 
saudável do calçado aos pés, quando na verdade, poderia 
abranger este segmento e atingir pessoas de diferentes 
idades e possibilitar o uso adequado do sapato.

Fig. 1, 2 e 3 - Calçados ortopédicos - www.calcadodesportivo.com

Fig. 4, 5 e 6 Calçados semi-ortopédicos - www.calcadodesportivo.com
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2.4 Calçado confortável Mary Jane - fun design

Comum também em calçado confortável é o uso dos 
saltos quadrados, que são muito utilizados em um tipo 
de calçado chamado Mary Jane com estética referente 
ao fun design. Este estilo de calçado não é diretamente 
relacionado a semi-ortopedia, pois os detalhes coloridos 
e os recortes do design o tornam mais agradáveis. 

Mary Jane é um estilo  do calçado. Assim como tem o 
scarpin e o peep toe, existe o Mary Jane. Este calçado  
possui forma redonda considerada confortável, mas 
também pode ser visto com modelos de salto alto. Este 
modelo de calçado referente ao fun design pode possuir o 
mesmo perfil do Mary Jane, mas possuir forma quadrada.

A diferença destes calçados está não só do uso do 
salto quadrado, mas também pela forma quadrada e 
principalmente pelo uso de cores, e desenhos no sapato. 
São muito utilizados temas de bichos e flores.

Fig. 7 e 8 Calçados confortáveis Usaflex - www. usaflex.com.br

2.3 Calçado confortável

Hoje em dia há uma gama de marcas de calçados que se 
dizem ou que seguem o perfil de confortabilidade. Isso 
significa utilizar-se de materiais confortáveis, assim como 
o uso do couro para confecção, uso de saltos considerados  
semi-ortopédicos (forma e altura do salto), e usarem a 
base dos requisitos de um calçado semi-ortopedico.

Estes calçados são, geralmente, de marcas populares e 
possuem como público-alvo jovens, mas principalmente 
senhoras, pois também mantém a estética muito fechada  
e robusta. Utilizam ás vezes das tendências da moda, mas 
de forma totalmente adaptada para este conforto. Suas 
formas são basicamente muito parecidas, com saltos de 
até 6 centímetros e palmilhas acolchoadas.

Algumas marcas oferecem mais possibilidades, como  a 
confecção de  calçados com algumas específicidades 
como, calçados para joanetes, pés arredondados,  etc. A 
venda destes calçados pode ser feita em lojas comuns, o 
que deixa a usuária mais confortável, por não se sentir 
em um ambiente de compra voltado à saúde.

Fig. 9, 10 e 11 Calçados Mary Jane - 
www.mayconoliveira.com/2012/03/pes-nas-nuvens-malule-calcados.htm

2.5 O novo calçado

Compreendida as diferenças entre os tipos de calçados 
que levam o conforto e o uso saudável do calçado como 
conceito, foi pesado o que cada conceito possui de 
interessante para ser levantado e que há negativo para 
ser mudado.

No geral, o calçado ortopédico e semi-ortopédico 
utilizam os mesmo materiais, que são os melhores no 
conforto, possibiltam a respiração dos pés e permite boa 
circulação, contudo, a estética deste perfil de calçado é a 
menos apreciada pelas mulheres. 

É sabido que o calçado é para a mulher um objeto comum 
e de desejo constante. É clássico ver em um comercial, 
uma criança vestindo os sapatos da mãe, portanto 
sabemos o quanto uma mulher investe no calçado e é 
difícil pensar nesta utilizando um calçado com qualquer 
estética hoje utilizada nos semi-ortopédicos.

Os calçados com conceito de confortabilidade possuem 
uma maior variação na estética, mas por serem, na 
maioria, de marcas populares usam de design muito 
simples e sem uma identidade diferenciada, geralmente 
utlizam a fórmula semi-ortopédica e adaptam a poucas 
tendências, mas com design pouco apelativo e só atingem  
senhoras.

O calçado mesmo que pensado para senhoras deve estar 
atualizado, pois mesmo esta quer se sentir jovem, manter-
se com aparência jovem. O calçado deve ser moderno,  
tem que acompanhar a mulher moderna.

Hoje, os sapatos que demonstram mais atitude feminina, 
são os de salto, cada vez mais altos e mais utilizados, mas 
a saúde dos pés também deve ser priorizada. As atitudes  
devem ser recicladas e tomar mais atenção aos detalhes, 
de cuidarmos do que está em nosso entorno. Podemos 
cuidar da alimentação, da saúde  do corpo e dos cabelos, 
mas também podemos estar alinhada a todas essas 
atitudes de uma mulher sem  deixar de cuidar da saúde 
dos pés.

O projeto do calçado foi a busca de uma iniciação ao 
estudo de uma nova atitude, novo conceito de design ao 
calçado semi-ortopédico ou calçado confortável. Trata-
se de um projeto de transita entre as nomenclaturas 
de semi-ortopedia e confortabilidade, entretanto o 
chamemos de semi-ortopédico para direcionar a quem 
realmente necessita do uso correto do calçado, contudo 
o design   usado foi para atingir todas as mulheres, de 
necessidade específica ou não. Pretende-se atingir os 
dois tipos de público feminino e dar uma nova opção, seja 
de design ou de conforto para a mulher moderna.
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3 - ORIGEM DO CALÇADO
 
3.1 História do calçado

A proteção foi o início para o desenvolvimento do vestuário 
a partir do momento em que as primeiras civilazões 
sentiram a necessidade de protegerem-se do meio-
ambiente.  Fazendo parte da atividade cultural do homem 
e de sua evolução, o vestuário se adequou conforme 
o desenvolvimento cultural e social. Sendo assim, na 
história do desenvolvimento do vestuário entre diferentes 
culturas, este sempre significou status e qualificação social.

‘Desde as primeiras civilizações, o homem 
tenta suprir, da melhor maneira, suas 
necessidades diante dos demais elementos 
da natureza, por essa razão surgiram as 
roupas’ (MAFFEI & PASCHOALRELLI, 2006). 

A invenção do calçado é atribuida aos egípcios, 
pelo fato de curtirem couro, contudo também é 
dito que esta arte de vestir e proteger os pés indica 
ser do final do período paleolítico (10 mil a.C.). 3 

O desenvolvimento do calçado começou com o uso de 
palhas, papiro e fibra de palmeira (Egito), onde as sandálias 
só eram usadas pelos nobres. Na Mesopotâmia os calçados 
eram feitos de couro cru e os coturnos expressavam 
alto poder social. O calçado só passou a ser “direito” e 
“esquerdo” na Grécia Antiga e na Roma antiga também 

indicavam a classe social de acordo com as cores usadas nos 
calçados. Na Idade Média, homens e mulheres utilizavam 
sapatos abertos e também botas de couro de vaca. 

A padronização da numeração do calçado foi dada 
pelo rei inglês Eduardo I. E em 1642, o também 
inglês Thomas Pendleton forneceu 4000 pares de 
sapatos e 600 de botas para o exército, sendo a 
primeira manufatura de calçados na Inglaterra.

A partir do século XIX, surgiam as primeiras máquinas 
de auxílio a confecção. Contudo só com a máquina de 
costura o calçado tornou-se mais acessível e a partir de 
1940 grandes desenvolvimentos na indústria calçadista, 
como a utilização de novos materiais (principalmente 
borracha e sintéticos), sobretudo em calçados 
femininos e infantis, os tornando também mais baratos.

3.2 Segurança x história da moda

O vestuário, como visto, serviu por muito tempo como 
classificador de posição social, contudo com a revolução 
das máquinas pode-se desenvolver a fabricação e torná-
lo acessível. Passado este desenvolvimento que guinou a 
industria calçadista do séc. XIX, outro fator que marcou o 
design de vestuário foi após a Segunda Guerra Mundial, 
em que as roupas passaram pela fase de escassez de 
material, portanto continha uma estética mais enxuta, 

3 http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~18416~n~a+historia+do+sapato.htm 4  MAFEI, Simone Thereza Alexandrino, et al. Design de moda e portador de deficiência física: uma abordagem sobre inclusão sobre inclusçao no 
mercado de moda (2008). 

diferente das sociedades burocráticas e sua aristocracia 
que evidenciava o luxo e excessos (MAFEI, Simone 
Thereza Alexandrino, et al. Design de moda e portador 
de deficiência física: uma abordagem sobre inclusão no 
mercado de moda (2008).

De acordo com MAFEI, Simone Thereza Alexandrino, et 
al. Design de moda e portador de deficiência física: uma 
abordagem sobre inclusão no mercado de moda (2008) 
por Lipovetsky (1990)‘[...] as coleções eram apresentadas 
a representantes estrangeiros, em seguida a clientes 
particulares. Os profissionais estrangeiros compravam o 
modelo de sua escolha e o direito de reproduzi-los em 
grande série em seus países. Assim, muito rapidamente, 
a população em geral pode vestir-se com modelos 
replicados da Alta Costura a preços acessíveis’.  Este 
pensamento de venda em massa faz com que o projeto, 
pensado ergonomicamente fique de lado, sendo pensado 
somente o estilo do produto vendido.

A partir de então passou-se a ter certa preocupação com 
a estética do vestuário, em que foi massificado e que é 
vendido até hoje como símbolos de ultimas tendências 
acerca da moda, do que está moda – o que na verdade 
é uma falsa sensação de estar em evidência, em se 
diferenciar, uma vez que somente pelo fato de estar na 
moda, significa que já foi processado por alguém, ou seja, 

estudado e repassado à outros envolvidos no processo 
de criação e que será levado não só à usuária que acha 
que se destacará por ser algo novo, mas para o mundo 
coletivo de estilista que seguirão a mesma tendência e 
concluindo um senso comum entre o mundo de criação 
da moda. 

A moda no mundo globalizado passa a ser a pedra 
angular do status e estética da vida coletiva. 
Assim, este campo do design está nos comandos 
de nossas sociedades, a sedução e o efêmero 
tornam-se os princípios organizadores da vida 
coletiva e moderna 4 (MAFEI, Simone)

3.3 Sonho de consumo

A  beleza, estética, o design da forma, aquilo que torna 
o vestuário atraente faz com que o consumidor compre 
pelo emocional, buscandos às vezes involuntariamente 
aquilo que não cumpre exatamente sua necessidade.

Sabemos que é comum, principalmente com roupas, a 
importação, e o quanto diferencia o padrão anatômico 
dependendo de onde é importado, o que torna mais 
dificil para um deficiênte a eficácia no conforto. No 
caso de calçados, podemos dizer que somos quase que 
privilegiados, pois no Brasil temos inúmeras fábricas, 
situadas principalmente no inerior de São Paulo, em 
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5  http://www.modavestuario.com/412signosesignificadosnovestuarionaterceiraidade.pdf
6 Calçado Desportivo -  O que define o calçado ortopédico

Franca e no Rio Grande do Sul que, na maioria exportam 
calçados, o que aumenta as chances de termos um 
produto com padrão brasileiro, contudo somos um povo 
mestiço, o que não possibilita um padrão que atenda 
a maioria das mulheres com diferentes anatomias.

3.4  Resistência  ao uso do calçado saudável aos pés

Uma mulher moderna com uma rotina de hábitos corridos 
utilizando um tipo de calçado confortável torna seu dia 
mais prático e principalmente seguro, que é o fator chave 
neste projeto de sapatos. Convencer esta mulher a fazer 
uso de um calçdo que não condiz com sua personalidade, 
trabalho e rotina é uma tarefa difícil. A sua personalidade 
precisa, geralmente de um calçado que a apresente, que 
acompanhe seu estilo, e se for preciso usar sapatos altos 
bonitos, para depois serem trocados por uma sapatilha 
ou chinelo está mais próximo do que utilizar um calçado 
chamado de semi-ortopédico e com cores “apagadas” 
que não a atrai.

Aspecto muito comum do sapato semi-ortopédico é ser 
utilizado por senhoras, pela capacidade de acomodar 
melhor o pé e dar firmeza e sustentação ao andar. Por 
este motivo, é compreensível que a estética acompanhe 
o provável estilo de uma senhora, entretanto, os gostos 
e estilo de vida da terceira idade também evolui, não é 

à toa que a espectativa de vida também cresce.  O modo 
de vida atual da 3° idade é mais agitado, moderno, em 
busca de conhecimento e estar atualizado em tudo.

Cada vez mais, independente da idade, as pessoas (sendo 
mulheres e homens) querem se sentir mais jovens , mesmo 
que vivendo ainda com estilo de vida mais tradicional, este 
tradicional também deve evoluir, desenvolver em forma, 
em cor, em uma estética que não a pré-julgue como 
uma pessoa de idade 5. Pode ser sim, simples, porém 
sofisticado, delicado e com aparência mais atual, pois na 
história do calçado semi-ortopédico pouco se desenvolve 
a não ser em tecnologia de materiais e fabricação, o que 
confirma a preocupação em função e pouca em forma. 

3.5 Origem do calçado ortopédico

A primeira evidencia e/ou citação sobre calçado ortopédico 
foi em 1741 em um publicação por Nicholas Andry – 
médico francês – por meio de seus estudos de distúrbios 
de postura desenvolve a ideia de calçado ortopédico 
visando corrigir e previnir deformidades em crianças 6.

Ou seja, o que muitos hoje também fazem alusão de 
sapato ortopédico, é justamente a associação com 
calçados que algumas crianças usaram para alguma 
correção, o que também não justifica o porquê de manter 
a estética deste com aparência tão pouco desejável. 

Afinal, se o primeiro usuário foi e é uma criança, por 
qual motivo não aparenta mais ludicidade e apelo que 
lembre algo infantil? Partindo disto, só é de se imaginar, 
que um calçado para um perfil adulto, a preocupação 
com a personalidade (está já totalmente formada, mais 
do que de uma criança) é pouco levada em consideração. 

Talvez pelo fato do calçado quando necessitado que seja 
totalmente personalizado somente ser feito em locais 
específicos, o cuidado de tornar o problema da pessoa 
em uma solução pelo calçado já seria grande o suficiente 
para depois ser pensado em uma estética agradável. 
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4 - PESQUISA DE MERCADO
 
Esta pesquisa possibilitou ter a visão das diferentes 
nomeclaturas explicadas no capítulo 2. Ver os diferentes 
calçados, o tipo de loja que é vendido e como é feita 
a apresentação destes calçados  possibilitou  definir 
todos esses pontos para meu projeto, sendo que 
tudo isso influencia no design da coleção e de como 
deverá ser vendido, pensando comercialmente.

4.1 Calçados comuns

Busca pela aproximação do calçado semi-ortopédico 
com estilos atuais existentes em lojas de calçados 
comuns, com apelo de calçados modernos, 
de boa qualidade de acabamento e conforto. 

4.1.1 Arezzo

É um perfil de loja de estilo agradável à diferentes 
mulheres e necessidades. Possui bom acabamento e 
valores que variam de R$  150,00 a R$ 400,00. A Arezzo 
pertence ao mesmo dona da loja Schultz. O design dos 
calçados é bonito, usa de tendências, mas em alguns 
modelos se destaca mais no conceito, como os abaixo.

4.1.2 Virgínia Barros

Marca mineira da estilista de mesmo nome. Possui estilo 
diferenciado do que costumamos ver em, design, coleção 
e apresentação da loja. Este é um concorrente direto, 
pois utilizam saltos semi-ortopédicos e não dependem de 
tendências, são calçados originais e os valores são bem 
acessíveis de até R$ 200,00. As coleções possuem temas 
diferenciados, geralmente lúdicos.

Fig. 12, 13 e 14 Calçados Arezzo verão 2012

Fig. 15, 16 e 17 Calçados virgínia Barros verão 2012

4.1.3 Sarah Chofakian

Marca da estilista de mesmo nome. Os calçados são 
confeccionados totalmente a mão o que eleva os 
valores  que são em média de R$ 850,00. A qualidade 
destes calçados é evidente, principalmente por 
serem feitos em couros nobres. O design é muito 
delicado e de muito bom gosto, não dependem de 
tendências para a criação.Também usa temas para 
coleções, o atual é “as musas de clint eastwood.“

Fig. 18, 19 e 20 Calçados Sarah Chofakian inverno 2012

4.1.3 Michele Neyret

Marca criada pela dona de mesmo nome em 1998. Os 
calçados Michele Neyret são confeccionados à mão 
e em meios tamanhos. Está entre a Sarah Chofakian 
(fabricação) e a Virgínia Barros (semi-ortopedia) e preço 
médio de R$390,00. 

Possui design mais sóbrio, mas ainda possui em certos 
modelos tendência de fun design com uso de cores e 
design da forma mais dinâmicas. 

Fig. 21, 22 e 23 Calçados Michele Neyret 2012

4.2.1 Calçados Usaflex

É uma marca de calçados que não possui loja pópria, 
seus produtos são distribuídos em diferentes franquias 
de lojas mistas de calçado. EStas lojas são bem populares 
e os valores estão em torno de R$100,00. A estética 
destes sapatos é bem básica, pouco é mudado no design 
e as tendências são adaptadas ao estilo da marca e são 
utilizados mais por senhoras.

Fig. 24, 25 e 26 Calçados Usaflex 2012

4.2 Calçados confortáveis

Aproveitamento do conceito de conforto, olhar para 
as formas desenvlvidas que interferem diretamente 
no que pode ser usado para adaptações, como 
uso de palmilhas para compensação de alturas.
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4.3 Marketing

O que é perceptível nas lojas de calçados comuns é  a 
coleção dividida por estações do ano, assim como vestuário. 
As lojas são decoradas por sazonalidade, o atendimento 
do vendedor tem a preocupação de fazê-lo comprar 
por ser, principalmente um calçado bonito e da moda . 

Nas lojas de calçados ortopédicos nota-se uma vitrine 
dividida entre sapatos, junto a outras soluções para 
calçado (palmilhas, apoio para calcanhar e dedos, 
etc) e dependendo da loja, junta-se um apanhado de 
diferentes produtos ortopédicos, incluindo produtos 
como protetores musculares, coletes corretivo e até 
produtos para inalção. Conserva-se  o perfil de loja um 
pouco “apagada”, a vitrine contém produtos com cores 
sóbrias, os apresentando apenas expostos, não há 
investimento na vitrine. É comum também que tenha 
enfermeiros ou até ortopedistas na loja, onde podem 
ser feitos pequenos tratamentos relacionados aos pés.

4.4 Conclusão

Como visto nos capítulos anteriores, foi feita uma 
pesquisa com as marcas que mais se assemelhavam 
com o estilo de marca, com o design ou o conceito 
do projeto aqui descrito. Dentre estas a que mais se 
aproxima do conceito sugerido e buscado é a marca 

4.2.2 Calçados Confortflex

Os calçados Confortflex possuem estilo bem parecido  com  
a marca Usaflex. O conceito, a média de valores R$100,00, 
os pontos de venda, também   não possuem loja própria. 
Tentam acompanhar as tendências e utilizando-as em 
alguns sapatos, mas sempre com design mais robusto.

Fig. 27, 28 e 29 Calçados Confortflex inverno 2012

Virgínia Barros, pois além de  ter a preocupação 
com o conforto e uso dos salto semi-ortopédicos, 
possui design totalmente original à preços acessíveis.  

Um calçado de estética  diferenciada, feito com qualidade 
e com a preocupação com a qualidade de vida da 
usuária  possuir preço acessível possibilita uma primeira 
apresentação e aceitação mais rápida  do público-alvo. 
Oferecer design confortável e possuir valores justos é a 
maneira de oferecer para a maior quantidade de mulheres 
possível o uso correto de um calçado e a satisfação de poder 
cumprir toda sua rotina com mais tranquilidade e conforto.

O diferencial do projeto e dos calçados Virgínia Barros 
está em como são  usado os temas de inspiração. Quando 
há um tema , é sempre bem  percebido, bem direto, 
sendo que, tratando-se de um foco de usuárias um pouco 
diferente, uma mulher um pouco mais  dinâmica, o tema 
do projeto será mais sutil na estética, para oferecer 
maior possibilidade de uso em diferentes  situações.
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5 - ERGONOMIA

5.1 Anatomia dos pés
Para compreender as doenças ocasionadas com uso do 
calçado inadequado é preciso uma base sobre anatomia 
para aproximar a causa e o efeito deste e quais problemas 
podem ser amenizados com o uso de um calçado que 
respeite a ergonomia do pé.

O pé é uma estrutura que contem 26 ossos distribuídos 
em sete ossos do tarso (tálus, calcâneo, cubóide e os três 
cuneiformes); cincos ossos do metatarso; 14 falanges 
(três para cada um dos dedos, exceto para o hálux, que 
tem apenas duas).

Os ossos são unidos por 107 ligamentos que formam 
as articulações. O pé possui 33 articulações, são 
essas a articulação superior do tornozelo, articulação 
subtalar, articulação transversa do tarso, articulações 
tarsometatarsianas, articulações metatarsofalangeanas, 
articulações interfalangeanas.

O sangue que irriga os pés passa uma rota arterial. Após 
suprir a região com oxigênio e nutrientes, ele volta por 
veias ao coração, levando produtos residuais 7.

7 http://www.hu.ufsc.br/~grumad/anatomia.htm

Fig. 30 Ossos do pé - www.blogdorium.com.br

8 http://www.spacoheloisarocha.com.br/images/pisada3.gif
9 http://www.hu.ufsc.br/~grumad/anatomia.htm

5.2 Arco dos pés

O arco do pé na situação 1 da imagem ao lado é aquele 
que o pé toca o chão e apoia o lado externo do calcanhar 
e se move para dentro formando uma linha reta. Este é 
um arco-plantar normal.

Na segunda situação figura a pronação, em que o pé toca 
o chão e apoia o lado externo do calcanhar e movimenta 
usando o lado externo, ganhando impulso no dedinho 
8. Ocorre com uma combinação de movimentos sendo 
formado por uma eversão do calcâneo, abdução e 
dorsiflexão, onde o calcâneo move-se em relação ao tálus 
9.

A terceira situação retrata a supinação, em que o pé 
toca o chão e apoia no interno e contorciona para 
dentro usando o dedão para dar empulso. É o oposto da 
pronação, ocorrendo uma inversão do calcâneo, adução 
e flexão plantar.

Este é um problema que pode ser amenizado por meio 
do uso de palmilhas feitas, de preferência, sob medida 
para servir de compensação deste desnível. 

Fig. 31 Arco do pé - www.spacoheloisarocha.com.br
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5.3 Saltos

De acordo com a altura do salto do calçado, há uma proporção do desequilíbrio do peso do corpo distribuído sobre o 
antepé e o calcanhar. O calçado quando não possui nenhum salto possui a mesma proporção de desequilíbrio que um 
calçado de 4 cm, ou seja, mesmo um calçado baixo deve haver um pequeno salto de 2 cm para garantir o equilíbrio. 

10 http://www.sapatosonline.com.br

Saltos de 2 cm
São os ideais. 
P r o p o r c i o n a m 
conforto, boa 
marcha, e melhor 
equilíbrio. O 
peso do corpo é 
distribuído pr igual 
entre as partes 
traseira e diateira 
dos pés.

Sem salto
Provocam pequeno 
desequilíbrio. 43% 
do peso do corpo 
sobre o antepé 
e 57% sobre os 
calcanhares, mas 
esta diferença não 
chega a resultar 
em desconforto.

Salto de 4 cm
São ótimos para 
quem tem pés 
cavados. Para 
a maioria das 
pessoas implicam 
distribuição de peso 
inversa á verificada 
com sapatilhas, 43% 
sobre o calcanhar e 
57% sobre o antepé. 
São toleráveis.

Salto de 6 cm
Prejudicam a 
funcionalidade dos 
pés. somados ao 
bico fino, podem 
provocar joanetes, 
calosidades e 
inflamação no 
calcanhar. Com 
eles, 75% do peso 
do corpo recai 
sobre o antepé.

Salto > de 6 cm
São um 
d e s p r o p ó s i t o . 
A u m e n t a m a s 
chances de 
surgimento dos 
vários problemas 
já citados.

     43%      57%         50%   40%     57%      43%        75%       25%     90-100% 0-10%
Fig. 32 Equilíbrio dos pés com salto - Sapatos Online

10

A figura abaixo mostra o raio-x de um pé calçando 
um salto alto.

As áreas de um vermelho mais intenso indicam 
zonas de maior pressão sobre o pé e/ou perna.

Observe como todo o peso do corpo repousa 
quase que unicamente sobre a parte frontal do pé 
(a bola do pé), daí a cor vermelha nesta zona. 11

11 http://melfisio.blogspot.com.br/2011_05_01_archive.html

5.4 Calos

O calosé a reação de esforços repetitivos de contato e 
pressão de uma camada da pele que a torna rígida.

A pele da parte superior dos dedos é fina e quando 
utilizado um calçado apertado reage criando um 
espaçamento da pele. Assim, a pele que deveria crescer 
para fora cresce para dentro. 

Fig. 34 Calos nos pés - www.g1.globo.com/bemestarFig. 33 Raio-x do pé - www.melfisio.blogspot.com.br
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5.4 Tamanhos

Padrões de numeração do calçado em diversos países:

Um dos conceitos de semi-ortopedia é a padronização 
do calçado em meios tamanhos. Essa padronização 
é para maior chance da usuária ter um calçado que 
contemple melhor o tamanho do seu pé ao calçado.

De acordo com Sapatos Online um sapato não pode 
possuir forma nem muito menor e nem maior que o 
pé. O sapato  menor comprime o pé e não distribui 
todo peso do corpo por inteiro. Já o maior pode causar 
bolhas e calos, ocasionados por fricção e pressão.

“[...]formam-se calos como uma tentativa de 
proteção das áreas sensitivas. Correto é calçar 
um par de sapatos que envolvam o pé, mas ao 
mesmo tempo em que deixem-os confortáveis” 12.

12 http://www.sapatosonline.com.br

Fig. 35 Tamanho do calçado - www.sapatos Online.com.br
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6 - PRODUÇÃO

6.1 Componentes do calçado

Um calçado é composto por 13:
Cabedal: Parte de cima do calçado que cobre e protege a 
parte superior do pé. Cobre praticamente toda a extensão 
do sapato, menos a sola. Divide-se em gáspea (parte da 
frente) e traseiro (parte lateral e de trás do calçado)
Contra-forte: Reforço colocado entre o cabedal traseiro 
e o forro, no calcanhar. Pode ser utilizada somente uma 
faixa vertical como cabedal (comum em sapatilhas) ou 
em torno do calcanhar traseiro para maior resistência e 
estrutura para a qualidade do calçado;
Gáspea: Parte frontal do cabedal do sapato. Compreende 
a porção que cobre desde os dedos até o peito do pé.
Solado: Conjunto de peças que formam a parte inferior 
do calçado e que está entre o pé e o solo que pode ser 
feita por compostos de P.V.C ou compostos de borracha.
Palmilha de montagem: Feita geralmente à base de 
celulose ou couro, do mesmo tamanho da forma. É fixada 
por cima da sola, e o cabedal é montado sobre ela.
Alma: Confeccionada em aço, madeira, arame ou 
plástico. Peça delgada posicionada na distância ao centro 
da palmilha, que serve para dar firmeza no caminhar e 
sustentar a planta do pé. 
Palmilha de acabamento: Feita em couro, tecido ou 
plástico que recobre o sapato internamente, assentado 
sobre a palmilha de montagem e a alma.
Sola: Parte externa inferior do solado, que está em 

Imagem 36 Estrutura do calçado - http://hannakramolisck.files.wordpress.com/2012/03/calc3a7ado-em-partes.jpg
Imagem 37 Estrutura do calçado - http://www.salto15.com.br/como-se-faz-um-sapato-feminino.php
13 http://marcvisao.blogspot.com.br/2009/08/conhecendo-seu-sapato.html#!/2009/08/conhecendo-seu-sapato.html

Cabedal

Enfeite

Cabedal

Forro

Palmilha

Palmilha

Solado

Salto
36

37

contato direto com o chão, esta que pode ser colada ou 
costurada em torno do sapato. 
Salto: Fixado à sola na região do calcanhar e destinado 
a dar equilíbrio ao calçado. Pode ser feito em madeira, 
plástico, TPU (poliuretano termoplástico comum em 
tênis)
Entressola: Camada colocada entre a palmilha de 
montagem e a sola.
Vira: Tira colada ou costurada em torno do sapato, sobre 
a beirada da sola, como acabamento.

6.2 Fabricação

A fabricação do calçado feito em couro é mais complexa 
se comparada a do calçado sintético com produtividade 
maior, isso pelo fato da produção em couro ser dificultosa 
pela automação e alguns processos deverem ser feitos a 
mão.

O processo produtivo do calçado conta com cinco etapas, 
dependendo do nível de complexidade que exige o design 
do calçado. Estes são:

1 - Design e modelagem

Desenvolvido o design, cabe ao modelista adequar o 
design, de forma técnica para a produção, já verificando 
todas as medidas de todos os componentes do calçado;

2 - Corte

A matéria-prima é cortada a partir do desenho técnico 
feito pelo modelista. O corte pode ser feito com facas e 
balancins (modo tradicional) ou até mesmo laser, jato 
d’água ou ar comprimido, a escolha depende do tipo de 
matéria-prima.

3 - Costura/Pesponto

As peças cortadas são unidas pela costura ou pesponto, 
que são feitos por costureiras, de serviço geralmente 
terceirizado. Nesta fase também são colocadas aplicações 
e enfeites.

4- Montagem

Os montadores colocam o cabedal na forma para 
confecção da montagem com a palmilha por meio de cola 
ou costura. Nesta etapa também junta-se as biqueiras ou 
couraça, contrafortes, cambrês, entretelas e etc.

5 - Solado

Os soladores fixam a palmilha de montagem já com os 
cabedais montados e enformados ao solo. Fixação com 
por prego, cola, vulcanização ou costura. É feito também 
neste processo a prega e cola do salto, solado e cabedal, 

13 http://www.artigonal.com/ensino-superior-artigos/processo-produtivo-dos-calcados-913614.html
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que montados são colados por pressão.

6 - Acabamento

O calçado é desenformado e são feitos retoques finais 
como forro e palmilha.

6.3 Norma de conforto

Conforto do calçado – Requisitos e ensaios ABNT NBR 
14834: 2011

1 Escopo
Esta norma estabelece os métodos de ensaios e os 
requisitos para estabelecer o índice de conforto dos 
calçados, bem como define as características para a 
seleção de modelos de calça.

2 Referência 
Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis 
à aplicação deste documento. Para referências datadas, 
aplicam-se somente as edições citadas. Para referências 
não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do 
referido documento (incluindo emendas).

ABNT NRB 10455, Climatização de materiais usados na 

fabricação de calçados e correlatos
ABNT NBR 14835, Calçados – Determinação da massa do 
calçado
ABNT NBR 14836, Calçados – Determinação da dinâmica 
da distribuição da pressão plantar 
ABNT NBR 14837, Calçados – Determinação da 
temperatura interna do calçado
ABNT NBR 14838, Calçados – Determinação do índice de 
amortecimento do calçado
ABNT NBR 14839, Calçados – Determinação do índice de 
pronação do calçado
ABNT NBR 14840, Calçados – Determinação dos níveis de 
percepção do calce

3 Termos e definições
Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes 
termos e definições.

3.1
Primeiro pico da força
PPF
Força máxima absoluta da componente vertical da força 
de reação do solo (CVFRS) durante a fase de resposta à 
carga do ciclo de marcha (fase passiva)

3.2

Taxa de aceitação do peso
TAP
Razão entre a variação da componente vertical da força 
de reação do solo, no intervalo de 10% a 20% do primeiro 
pico de força e sua componente temporal

3.3
Índice de assimetria
diferença percentual entre o pé esquerdo e o direito, 
nas variáveis cinéticas obtidas através da componente 
vertical da força da reação do solo

3.4
Tipo de calçado
Termo usado para referenciar os calçados feminino, 
masculino e infantil
3.5
Passada
Fase de apoio e balanço do segmento inferior, sendo 
definida pelo ponto do toque do pé na superfície de 
apoio e o ponto em que este mesmo pé volta a tocar a 
superfície de apoio.

3.6
Nível de conforto
Classificação do calçado em cada uma das normas de 

referência

3.7
Índice de conforto
Classificação final dada em cada uma das normas de 
referência.
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7 - PROPOSTA
 
7.1 Justificativa

Tornar o calçado semi-ortopédico em um produto 
estéticamente atrativo é a implicação de fazer com que 
o produto não perca sua função de conforto, mas que 
possua design da forma para tornar o uso deste calçado 
mais frequente.

Há a resistência das mulheres quanto esse tipo de 
calçado, todos mudamos de gostos e estilo, conforme o 
tempo e idade e é preciso que o design semi-ortopédico 
seja também estudado, é preciso arriscar um pouco mais 
para atingir o público-alvo jovem. 

Tornar mais acessível e mais próximo do estilo da mulher 
moderna o design do calçado semi-ortopédico, sendo 
como foco principal manter a funcionalidade quanto ao 
conforto e possíveis adaptações do calçado.

Hoje em dia, quando uma mulher sabe que precisa do 
uso do calçado específico de semi-ortopedia ela não 
faz seu uso por conta do calçado não fazer parte do seu 
estilo. O não uso do calçado pode agravar a situação da 
necesidade da usuária e acabar por ocasionar outros 
tipos de problemas. Mesmo senhoras já exigem mais 
estilo e também é visto que rejeitam o uso de um sapato 
corretivo.

A pessoa deficiênte física é sim um perfil de usuária, 
contudo deficiente também é aquele que usa óculos, por 
exemplo, mas que hoje este objeto usado por necessidade 
também é colecionável e possui uma gama de estilos que 
consegue agradar a praticamente todos. É uma forma 
de ver o quanto há uma conotação pejorativa ao uso do 
calçado semi-ortopédico e de quanto sua estética não foi 
desenvolvida. 

7.2 Briefing

Desenvolver um calçado de estrutura semi-ortopédica, 
ou seja, que possua as exigências mínimas desta 
nomenclatura, com estética original da forma que 
acompanhe o estilo da usuária de 20 a 35 anos que 
possui uma rotina de estudos e/ou trabalho. Esta uma 
mulher ativa com as funções modernas, de estilo original 
e independente.  A idade aqui pré-estabelecida não 
é fechada pois sabendo que o desejo de ser jovem é 
cobiçado por todas mulheres o design do calçado pode 
ser atrativo para mulheres de idade superior ao escolhido. 

Permitir uma aproximação de seu estilo e personalidade 
ao calçado corretivo. Unir duas necessidades ou desejos, 
para aquelas que desejam usar o calçado mais atual em 
forma, mas que a mantenha confortável para o dia-a-
dia, seja esta uma senhora que independente da idade 

3 http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~18416~n~a+historia+do+sapato.htm 

busca o que está na moda, mas que precisa de uma 
compensação para os membros inferiores à aquelas que 
trabalham e precisam manter-se sempre alinhada ao 
estilo da empresa, mas que não deixa de ser elegante e 
poder mostrar sua personalidade.

Um calçado que esteja disponível à compra em qualquer 
tipo e formato de loja (desde que a estética formal esteja 
de acordo com o estilo desta), sem ser especificamente 
ortopédica para que não haja ainda uma resistência da 
futura usuária quanto ao perfil pejorativo que é dado a 
este. Possibilitar um começo de aceitação e de sentir-se 
em um ambiente que faça parte de seu círculo social de 
interesses e estilo de vida.

Há a atenção especial quanto o design por conter 
fatores decisivos para boa utilização e a eficácia deste 
calçado para a usuária que realmente faz necessária 
a utilização do calçado corretivo. Poder proporcionar 
a satisfação a esta mulher que também quer assumir 
suas diferentes personalidades, inspirações e humor 
em diferentes momentos, possibilitar a escolha e fazê-
la sentir-se feminina usando um auxiliar à saúde de seu 
corpo. E fornecer para aquela que não possui nenhuma 
deficiência, mas preocupa-se com a saúde do corpo e 
com o conforto o melhor da união de forma e função.

Desenvolver calçado feminino com a preocupação em 
forma, função e cores, buscando solucionar um problema 
de compensação dos membros inferiores por meio de 
pequenas adaptações por meio do uso de palmilhas.
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8- DESENVOLVIMENTO 

8.1 Desenhos
A coleção de calçados foi baseada nas formas dos 
azulejos. Os azulejos possuem em alguns modelos  
a assimetria, que quando disposto junto a outros 
azulejos constroem uma nova forma simétrica.

Os desenhos foram criados na ordem  aqui disposta, 
desenvolvidos e selecionados mediante os que 
mais se aproximavam da proposta do briefing. 

Havia a intenção de mudar o formato do salto, 
contudo deveriam ser feitos testes que garantissem 
o conforto. Assim, optou-se pelo uso do salto anabela 
e quadrado, como já utilizados. As alturas escolhidas 
para os salto s foram de de 2 cm para sapatilhas e e 
de 4 cm para sapato de salto anabela ou quadrado. 
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8.3 Detalhamento

Os critérios avaliados para escolha dos modelos focavam 
o design diferenciado dos concorrentes, as referências 
apresentadas para o projeto em sua forma, a forma  mais 
fechada para maior proteção aos pés e funcionameno da 
estética com a função. 

Escolhidas as formas a serem trabalhadas o desenho 
foi detalhado. E para maior entendimento do design e 
dimensionamento foram feitos testes de empapelamento 
de uma forma de perfil aredondado e salto com 4 cm de 
altura, assim como é feito na produção de calçado. 

Esses testes serviram para visualizar o design do calçado  
junto a estrutura que deveria ser feita, uma vez que no 
desenho não pode-se ser verificar detalhadamente e 
assim poder ajustá-la.

As mudanças feitas no decorrer do desenvolvimento 
foram para melhor uso, buscando sempre o conforto e o 
cumprimento da utilização segura do calçado.
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8.4 Tendências verão 2013

Com a finalização do design foi pesquisado novamente as 
tendências, mas desta vez foi recolhida sobre o próximo 
ciclo da moda, o verão.

Em tecidos, as tendências nos couros está no efeito 
molhado. As estampas referêm-se a formas geométricas 
contrapondo com a tendência de estampa de folhagens. 
Assim acontece também com as cores, que serão bem 
fortes, quase cítricas contrapondo com os coloridos 
em tons pastéis. Os tecdos rendados e transparentes 
continuam em alta, assim como no verão 2012.

Como a coleção criada não é diretamente baseada pelas 
tendências, foram utilizados para o design a mescla do 
conceito dos azulejos e suas cores, das formas estruturais 
dos desfiles  inverno 2012 e as cores do verão 2013. Dessa 
forma, mesmo possuindo design diferenciado estará 
ligado a alguma tendência do mercado.

Fig. 38 Tendência verão 2012 - www.dollscloset.blogspot.com Fig. 39 Tendência verão 2012 - www.kitextil.com.br

Fig. 40 Tendência verão 2012 - www.singleclothing.blogspot.com
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8.4 Estudo de cores
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Modelo físico

A apresentação da coleção por meio ilustrativo e a 
definição do uso de materiais confortáveis para produção 
não possibilitam visualmente a sensação do conforto 
proporcionada pelo calçado. Deste modo, foi feito o 
modelo de uma das peças da coleção por meio de um 
profissional do calçado.

A escolha por determinado calçado da coleção se deu 
por  conta do resultado da união de todas as referências 
apresentadas e cumprimento à toda necessidades semi-
ortopedicas. O calçado possui estrutura bem fechada com 
calcanhar mais alto, o que possibilita o uso de palmilhas e 
fecho regulável que deixa o pé mais seguro e protegido.

O processo de confecção foi feito por um sapateiro 
profissional que possui loja fixa com produtos feitos 
totalmente a mão.

A forma escolhida para a confecção foi a redonda, como 
os demais calçados da coleção. Com salto anabela de 
4 cm de altura forrado com couro cremona cor melão, 
palmilha acolchoada e forrada em couro cremona azul 
royal e tiras em camurça azul.

Todos modelos possuem a mesma estrura de materiais e 
utilização de couro para confecção, palmilhas e calcanhar 

acolchoado.
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CONCLUSÃO

O uso do calçado adequado para uma rotina diária 
movimentada deve possibilitar o conforto e segurança 
para o deslocamento da mulher ser mais confiante. O uso 
do calçado semi-ortopedico, ou mesmo os conhecidos 
como confortáveis proporcionam esta segurança e bem-
estar, mas não propiciam o design que acompanhe o 
perfil de uma mulher de estilo mais original.

A utilização de um calçado que acrescente para a rotina 
feminina a praticidade de poder usá-lo sem precisar 
trocar para andar na rua, por exemplo, ou ou sentir-se 
a vontade com um calçado que faça parte do  seu estilo 
e ambiente pessoal e não mais um calçado que seja pré-
julgado pejorativamente como sapato para que possui 
deficiência e sim aquele que proporciona adaptação para 
o melhor conforto necessário.

Calçado certo significa uso saudável da moda nos pés, 
sem ser preciso sacrifícios de uso para os pés e o corpo, 
permitindo sua mostrar sua identidade em um calçado 
semi-ortopédico.
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10 - APÊNDICE

10.1 Referências

http://calcadodesportivo.com/

http://sobresaltos.wordpress.com/category/cuidado-
com-os-pes/

http://www.modavestuario.com/jucelainetorteli.pdf

http://www.modavestuario.com/lilianeguimas.pdf

http://www.modavestuario.com/412signosesignificados
novestuarionaterceiraidade.pdf

http://www.modavestuario.com/249designdemodaepor
tadordedeficienciafisica.pdf

http://www.modavestuario.com/133vestuarioespecial.
pdf

http://www.blogmodabrasil.com.br/2010/07/shoes-
concept-virginia-barros-apresenta.html

http://www.marmistore.com/loja/bot im-semi-
ortopedico.html

http://www.estadao.com.br/noticias/vida,pesquisa-da-
usp-comprova-que-salto-alto-provoca-varizes-e-outras-

doencas-venosas,595909,0.htm

h t t p : / / w w w. c a l c a d o s c o m f o r t f l e x . c o m . b r /
inverno2012/#home

http://www.portaisdamoda.com.br/noticiaInt~id~18416
~n~a+historia+do+sapato.htm

http://www.artigonal.com/ensino-superior-artigos/
processo-produtivo-dos-calcados-913614.html

http://sapatosonline.com.br

10.2 Visita a fábrica Gigi Marri 

A Gigi Marri, é uma empresa brasileira especializada 
na fabricação de calçados fundada em 1982 fabricando 
inicialmente calçados infantis.

Gigi Marri lançou sua primeira linha de sapatos femininos. 
Estes eram somente comercializados para lojistas, mas a 
partir de Abril de 2007, foi dado início ao varejo. 
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30 http://www.estadao.com.br/noticias/vida,pesquisa-da-usp-comprova-que-salto-alto-provoca-varizes-e-outras-doencas-venosas,595909,0.htm 

10.3 Saltos

Já é sabido pelas mulheres que utilizam salto, mesmo 
que por costume, o quanto é prejudicial à saúde, pois o 
sangue não cirula e pode causar danos a saúde do corpo.

Segundo Estadão pela Agência USP (2010) o salto quando 
utilizado por longos períodos pode ocasionar em vazinhos 
e até em doenças venosas e que ainda o uso deste faz 
com que o tornozelo não trabalhe no Ângulo certo. 

A origem da maioria das doenças venosas é a sobrecarga 
ou a desorganização desse circuito, permitindo, por 
exemplo, que a veia funcione como uma rua de mão 
dupla ou que haja grande volume residual de sangue, 
comprometendo a função hemodinâmica do sistema 
venoso, ou seja, o fluxo sanguíneo nas veias. 30

A pesquisa foi feita com voluntárias que não eram obesas 
e não tinham diagnóstico de doenças venosas, por meio 
de testes em quatro situações: Exame com a voluntária 
descalça, calçada com salto de 3,5cm, com salto agulha de 
7cm e com salto plataforma, tipo anabela, de 7 cm. Estes 
exames medem a saúde global da perna, a capacidade 
da panturrilha ejetar sague venoso e ainda o resíduo de 
volume na perna.

Os resultados apresentaram que o maior volume residual 

ficou com os saltos de 7cm, tanto o agulha (56%) como 
o anabela (59%), o que mostra que salto anabela  tem 
maior tendência a ser nociVo do que o agulha, o que não 
era esperado nem mesmo pelos pesquisadores.

10.4 Criação de marca

A marca criada com nome de zart’s é uma referência a 
palavra alemã zart que significa delicado e adicionada a 
letra “s“ para vincular a um sinônimo de arte.

O desenho formado na parte inferior e superior refere  
a inclinação do pé com salto. O espelhamento da forma 
gera uma forma curva feminina.

A representação do universo do produto através da 
marca foi feito desenvolvido para expor uma nova marca 
de calçados com conceito semi-ortopédico que exibe 
sgurança e estilo para a mulher.


