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RESUMO 
 

Consiste no estudo para a projeção e confecção de casacas de hipismo para a 
modalidade de salto, destinadas a mulheres entre 18 e 21 anos, inspiradas no atual 
exército alemão. A partir da observação da dificuldade em encontrar casacas que se 
adequem perfeitamente à altura do braço feminino, surgiu a necessidade da criação 
de uma nova concepção para esse produto. Ademais, a análise ótica dos trajes de 
montaria indica que essas peças não foram desenvolvidas exclusivamente para o 
público feminino. O objetivo é criar um produto inovador, prático e versátil por 
intermédio de mangas ajustáveis e componentes que podem ser substituídos de 
acordo com a necessidade do usuário. Objetiva-se conceber um produto 
considerando as diferenças genéticas e estruturais do corpo fêmeo, além de trazer 
inovação por meio da aplicação de pelagem animal. O embasamento teórico-científico 
deu-se por intermédio da obra literária de Baxter (2000) e Pazmino (2015) como fonte 
auxiliar. Outrossim, foi empregada pesquisa de caráter quantitativo e aferição de 
medidas de comprimento, os estudos e as análises possibilitaram a assimilação das 
relações de gêneros nas casacas de hipismo, mostrando suas dissensões no 
transcorrer dos anos, assim como afiançou as divergências de tamanho relacionadas 
às alturas do braço feminino. Dessa forma, foi factível a concepção de casacas de 
hipismo desenvolvidas exclusivamente para mulheres, considerando as questões 
práticas, estéticas, ergonômicas e as diferenciações do corpo feminino. Além disso, 
criou-se peças cujas mangas podem ser ajustadas em dois níveis diferentes a partir 
da altura total, e golas que podem ser inseridas e retiradas de acordo com o desejo 
do usuário, também utilizando o design para inserção de pelagem animal em partes 
específicas da peça, trazendo o espírito do esporte a indumentária. 
 

Palavras-chave: Hipismo. Modalidade de salto. Casacas femininas. Inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

It consists on the study for the projection and preparation of equestrian jackets for 
women between the ages of 18 and 21, inspired by the current German army. Due to 
the difficulty in finding coats that fit perfectly to the length of the female arm, a new 
design for this product was created. In addition, the analysis of the riding suits indicates 
that these pieces were not exclusively developed for the female audience. The goal is 
to create a innovative, practical and versatile product by means of adjustable sleeves 
and components that can be replaced according to the need of the user. The objective 
is to design a product considering the genetic differences and structural characteristics 
of the female body, as well as bringing innovation through application of animal fur. 
The theoretical-scientific was based on the work of Baxter (2000) and Pazmino (2015) 
as additional reference. Also a quantitative research method was used along with the 
comparison of length measurements. Studies and analyzes have made it possible to 
assimilation of gender relations in equestrian jackets, showing their differences over 
the years, as well as size related to the length of the female arm. This way, the design 
of jackets for the equestrian jumping mode exclusively for women was made possible, 
considering the practical, aesthetic, ergonomic and differentiations of the feminine 
body . In addition, jacquets with two adjustable sleeve levels, and collars that can be 
inserted and removed according to the desire of the user's desire were created, on 
which animal fur can be inserted on specific parts of the piece, bringing the spirit of the 
sport to the clothing.   
 

Keywords: Equestrianism. Jump mode. Jackets for women. Innovation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da criação é possível trabalhar com diversas áreas do conhecimento, 

tanto individualmente quanto em conjunto. A conjunção dessas ideias gera resultados 

inovadores que podem dar início a uma nova cadeia de estudos, os quais continuam 

a se desenvolver criando novos campos de conhecimento em um ciclo ou sucessões 

infinitas. Uma das áreas de estudo que realiza com excelência a coligação de duas 

ou mais linhas do conhecimento é o design.  

Conforme Azevedo (1998), a palavra design origina-se do inglês e quer dizer 

projetar, compor visualmente ou colocar em prática um plano intencional. Atualmente, 

este ramo subdivide-se conforme sua aplicação principal, por exemplo o design de 

moda.  

A moda está presente na vida do ser humano não só apenas no vestuário, mas 

sim no comportamento e nas necessidades usuais. Desta forma, o design de moda é 

estudado para elaborar produtos que atendem tais necessidades humanas, sejam 

elas pessoais ou sociais. Para isso faz-se a união de arte e ciência, obtendo dados do 

problema a ser resolvido e formulando a solução de maneira prática e estética, 

coerente e agradável. Logo, congrega-se moda a tecnologia, psicologia, matemática, 

filosofia e sociologia. (AZEVEDO, 1998) 

A partir de análises diárias e experiências de compra, observou-se que a altura 

de braço feminino não é padronizada, sendo assim, há dificuldades no momento da 

aquisição de casacas de manga longa, pois, geralmente, a altura da manga é 

demasiadamente comprida ou curta, dependendo do indivíduo. Isto leva o usuário a 

ter de fazer ajustes com profissionais de costura, de acordo com suas medidas para 

poder utilizar o produto. Tendo em vista estes fatores, surgiu a hipótese da criação de 

casacas de hipismo que podem ter as mangas instantaneamente ajustáveis pelo 

próprio usuário.  

Por intermédio de pesquisas históricas, constata-se que as roupas de montaria 

femininas sempre foram uma cópia direta dos trajes masculinos, apenas com uma 

ligeira adequação de medidas. Samuel Pepys1 já afirmava:  

 

 

                                                           
1 Funcionário púbico inglês. (TRAJES...2017) 
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Passeando nas galerias em White Hall, eu encontrei as Damas de Honra 
vestindo seus trajes de montaria, com casacos e jaquetas de abas longas, 
iguais, em tudo, ao meu; e abotoavam as jaquetas delas até o peito, com 
perucas sob chapéus delas; de modo que, se não fosse a longa saia 
arrastando-se sob seus casacos masculinos, ninguém poderia toma-las por 
mulheres em qualquer ponto; o que era uma visão esquisita, e uma visão que 
não me agradou. (PEPYS, 1666)  

 

Deste modo, este projeto estuda a hipótese da criação de um produto exclusivo 

para o público feminino, considerando as diferenças genéticas e estruturais do corpo 

feminino. Além disso, é viabilizada a hipótese da aplicação de pelagem animal, deste 

modo, retirando a aparência austera que comumente é visualizada nas casacas de 

hipismo.  

O presente trabalho é subdivido em cinco capítulos e, inicialmente, o capítulo 

dois apresentará pesquisas com embasamento teórico-científico para a execução 

deste projeto. Seguindo para o terceiro capítulo, este aponta os materiais e métodos 

de pesquisa utilizados no decorrer da concepção do produto. A seguir, o capítulo 

quatro expõe os resultados das pesquisas e processos executados. Posteriormente, 

o quinto capítulo aponta as considerações finais do projeto realizado. 
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1.1 FOTOS DOS PRODUTOS 

  FIGURA 1 – CASACA BASIC CLASSIC 
Fonte: Bruno Sampaio 
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  FIGURA 2 – CASACA GERMANY GOLD 
Fonte: Bruno Sampaio 
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FIGURA 3 – CASACA BLACK DELUXE 
Fonte: Bruno Sampaio 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo contém o embasamento teórico-científico relacionado aos temas 

pertinentes à execução do projeto, sendo eles: história do hipismo, modalidade de 

salto, história das casacas, modelagem, trajes militares, exército alemão e crinas de 

cavalo, tendo como referências principais os seguintes autores: Bossle (2014), Freita 

e Vieira (2007), Kohler (2011), Hollander (1996), e Aldrich (2014).  

 

 

2.1 HISTÓRIA DO HIPISMO  

 

De acordo com o endereço eletrônico Brasil Hipismo2, os primeiros estudos 

demonstram que o povo Botai – onde atualmente encontra-se o Cazaquistão, foram 

os primeiros a domar os cavalos.  Essa presunção se dá ao fato do descobrimento de 

mandíbulas de animais, que foram lesionadas pela frequente utilização de freios e 

bridões. Nos primórdios, o cavalo era utilizado como meio de transporte e locomoção, 

sanando tais necessidades humanas, posteriormente, foi essencial para combates 

militares. (HISTÓRIA...2017) 

 
Por um bom tempo, na verdade, por milhares de anos que já se perderam na 
história da humanidade, o cavalo desempenhou um papel de destaque na 
vida dos povos, sendo mais veloz e seguro meio de transporte conhecido. Em 
tempos de guerra, era usado pelos exércitos em luta; em tempos de paz, era 
usado nas diversas atividades agrícolas e esportivas. (BOSSLE, 2014, p. 5) 

 

Na antiguidade, os Jogos Olímpicos já contavam com práticas esportivas com 

cavalos, os quais eram defendidos pelo historiador, filósofo e militar grego Xenofonte, 

que redigiu um tratado sobre equitação, ensinando que o animal deveria ser 

domesticado com respeito e cuidado. Entretanto, em 393 d.C., o imperador grego 

Teodósio proibiu tais jogos, alegando que estes esportes eram considerados uma 

manifestação de rituais pagãos. (FREITAS e VIEIRA, 2007) 

A partir do século XV e durante o século XVI, as atividades foram 

caracterizadas como “atividades militares”, e o hipismo foi qualificado como esporte. 

Posteriormente, foram criadas escolas especializadas em equitação, as quais pode-

                                                           
2 www.brasilhipismo.com.br 
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se citar: Cadre Noir, na França, e a Escola Espanhola de Equitação, situada na 

Áustria. (HISTÓRIA...2017) 

Em 1912, o esporte hípico foi acrescentado ao programa olímpico era 

apresentado em três modalidades distintas, sendo elas o dressage ou adestramento, 

salto e concurso completo de equitação. No decorrer dos anos e até mesmo na 

atualidade, a Confederação Brasileira de Hipismo e a Federação Equestre 

Internacional reconhece tais modalidades. Esse esporte era considerado 

exclusivamente dominado por militares, entretanto, apenas em 1952 as mulheres 

puderam participar das competições hípicas. Através das olimpíadas o esporte teve 

um vasta difusão e, atualmente, há diversos eventos exclusivos para o esporte, como 

a Copa do Mundo FEI (Federação Equestre Internacional), o Circuito GCT (Global 

Champions Tour), dentre outros. (FREITAS e VIEIRA, 2007) 

No Brasil, o cavalo foi trazido pelos colonizadores portugueses, para auxiliá-los 

no transporte de carga e pessoas, como na agropecuária. No ano de 1641, ocorreu o 

primeiro torneio de cavalaria que foi organizado por Maurício de Nassau. Em um time, 

participaram os holandeses, alemães, ingleses e francesas, de outro lado, 

portugueses e brasileiros, os quais foram os campeões. Séculos depois, em 1941, 

houve a fundação das Federações de hipismo – Federação Paulista de Hipismo, 

Hípica Metropolitana e Hípica fluminense – que deram origem a Confederação 

Brasileira de Hipismo, oficialmente fundada em 19 de dezembro de 1941, e órgão 

responsável pelo desporte no Brasil. (FREITAS e VIERA, 2007) 

 
A entidade regulatória dos esportes equestres no Brasil é a Confederação 
Brasileira de Hipismo (CBH), que foi oficialmente fundada em 19 de dezembro 
de 1941, após esforços das Federações Paulista de Hipismo (FPH), Hípica 
Metropolitana (Rio de Janeiro) e Hípica Fluminense (Niterói). A CBH é 
responsável pela regulamentação, coordenação, promoção e fomento das 
oito modalidades praticadas no Brasil, além da formação das delegações que 
representam o país nas competições internacionais, realização de 
campeonatos, seletivas e cursos, pela chancela de eventos promovidos por 
federações estaduais, pela captação e administração de verbas junto a 
órgãos governamentais e COB – Comitê Olímpico Brasileiro. 
(HISTÓRIA...2017) 

 

O tópico a seguir abordará a modalidade do salto, a qual destaca-se neste 

projeto. 
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2.2 MODALIDADE DE SALTO 

 

A modalidade de salto, que terá destaque neste estudo, trata-se de uma 

modalidade em que o cavalo e cavaleiro percorrem um percurso de 8 a 12 obstáculos 

diferenciados, até mesmo no grau de dificuldade. Em provas de escolas de hipismo, 

a altura dos obstáculos chega a 0.80 m e em grandes provas – como Jogos Olímpicos 

e Mundiais – até 1.60 m. (FREITAS e VIEIRA, 2007) 

O povo inglês sempre foi adepto à passeios e corridas e cavalo, em espaço 

aberto.  Um desses passeios era a caça às raposas, onde a perseguição consistia em 

transpor obstáculos naturais para alcançar os objetivos. Na segunda metade do 

século XIX, esse povo instituiu uma prova que simulasse as caçadas, entretanto, esta 

deveria ser realizada em um ambiente com espaço limitado. Dessa forma, foram 

criados obstáculos que simulavam os obstáculos naturais encontrados durante o 

percurso das caçadas. Posteriormente, surgiram as provas de salto que são 

conhecidas na atualidade, entretanto, desde a sua criação as regras foram 

aperfeiçoados e categorias foram criadas conforme a idade e preparo técnico de cada 

cavaleiro. Nos primórdios do esporte, os cavaleiros saltavam com o corpo na vertical 

e inclinando-se para trás, e tendo como ponto de estabilização a boca do cavalo. 

Entretanto, no final do século XIX, o cavaleiro e capitão italiano, Frederico Caprilli3 

trouxe inovação para os modos de salto. Agora o cavaleiro inclina-se ligeiramente para 

frente, deixando o a cabeça e o pescoço do cavalo livres, não interferindo na trajetória 

natural do salto. (SALTO...2017) 

Para a prática dos saltos, os cavaleiros deveriam utilizar uma indumentária 

adequada para o esporte. O próximo tópico discorrerá sobre a história destes trajes. 

 

2. 3 A HISTÓRIA DAS CASACAS DE HIPISMO  

 

De acordo com Kohler (2001), comprovadamente, os povos da Ásia Menor 

foram os primeiros a possuir traje de equitação. Por meio da representação em antigos 

vasos, é possível observar que este povo utilizava roupas consideradas sofisticadas, 

valorando joias e outros artigos que agregasse luxo à indumentária. (KOHLER, 2001) 

                                                           
3 Federido Caprilli (1868-1907) – Cavaleiro e capitão italiano, instrutor da escola de equitação em 
Turim, Itália. (DESEMPENHO...2017) 
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Além dos asiáticos, o povo bárbaro também possuía uma intensa relação com 

os cavalos. Por meio das vastas migrações inter-regionais, o povo passava por 

províncias com clima frio, o que levava a confeccionar os trajes de montaria em tecidos 

que fossem capazes de mantê-los aquecidos, como lã, linho, cânhamo e algodão. A 

parte superior da vestimenta, geralmente, podia ser elaborada com couro natural. 

(KOHLER, 2001) 

Sequentemente ao século XV, os ingleses passaram a ter os trajes de montaria 

como parte de uma posição de status, onde cada classe utilizava a indumentária de 

acordo com a sua posição socioeconômica. Já no século XVI, Catarina de Médici4, 

passou a trajar uma peça de lingerie, que simulava uma espécie de calção, para 

montar a cavalo. (KOHLER, 2001) 

A partir do final do século XVII e início do século XVII foram criados trajes 

modernos. As proporções das peças diminuíram e os casacos transformaram-se em 

casacas, e passou a ser aderida a utilização de botões para que a peça ajusta-se ao 

corpo, tornando-se assim, um artefato nobre do vestuário masculino. (2001) 

Hollander (1996), afiança que, somente em casos de montaria, uma dama 

poderia trajar casaco masculino, chapéu e peruca ampla. Entretanto, seu vestido 

deveria manter os padrões da época, contando com decote e os cabelos cobertos 

pelo chapéu. (HOLLANDER, 1996) 

A partir da metade do século XVII e início do século XVIII, os casacos de 

montaria passaram por transformações evolutivas e ficaram conhecidos como 

redingotes5, confeccionados para o sexo feminino e masculino, facilitando as cavalgas 

e viagens a cavalo. Até o ano de 1800, poucas mulheres trajavam redingotes. 

Entretanto, em meados desse mesmo ano, a peça tornou-se um artigo moderno e 

elegante para ocasiões formais. O tecido geralmente utilizado para confeccionar o 

redingote inglês era de origem animal – lã –, e as abotoaduras localizavam-se no peito. 

Devido ao conforto térmico que o redingote proporcionava, esse era intensamente 

utilizado em dias de frio rigoroso e clima chuvoso. A figura1 ilustra um dos modelos 

de redingote feminino. (HOLLANDER, 1996) 

 

 

                                                           
4 Rainha da França – 31 de março de 1547 a 10 de julho de 1559. (BRUNIERA, 2006) 
5 Casaco para montaria, longo, com fenda na parte traseira para proporcionar versatilidade. 
(MICHAELIS, 2017)  
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No continente americano, após as mulheres começarem a realizar os trabalhos 

considerados masculinos, nas fazendas, abandonaram o costume de sentar-se na 

lateral da sela e passaram a montar do modo que se conhece hoje – com cada perna 

em uma lateral da sela –, dessa forma, facilitando a execução do trabalho. Sendo 

assim, as mulheres aderiram o hábito masculino da utilização de calças, que eram 

trajadas por baixo dos vestidos. Entretanto, no continente europeu, as mulheres 

permaneceram cavalgando à moda antiga, na lateral da sela.  

 Durante o século XIX, o estilo de mangas bufantes prevaleceu para redingotes. 

Entretanto, as saias passaram a ser menos volumosas.  

A figura 2 representa, ilustrativamente, a evolução dos redingotes ao 

transcorrer dos anos. 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – DAMA DE CASACA 
FONTE: Hollander, 1996, p. 94 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.4 MODELAGEM 

 

De acordo com Aldrich (2014), “a modelagem por adaptação de moldes básicos 

remota à metade do século XIX”. A partir do desenvolvimento do artesanato, as 

antigas regras evoluíram, podendo ser alteradas caso sejam criativas e funcionais. O 

conceito de mudanças e transformações tem sido responsáveis por diversas 

inovações na forma e nos cortes. Estilistas como Paul Poiret, Vionnet e Chanel 

mostram-se atentos às modificações, deixando o corpo em evidência, após ter 

passado por séculos cobertos por várias camadas de tecido. (ALDRICH, 2014) 

Atualmente, a modelagem é um recurso inovador que, juntamente com outros 

estudos e técnicas, pode solucionar diversos problemas referentes à usabilidade e 

estética de uma peça. (ALDRICH, 2014) 

 

FIGURA 5 – EVOLUÇÃO DOS REDINGOTES 
FONTE: Bruniera, 2006, p. 13 
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A interpretação de linha e corte é a parte mais complexa do trabalho do 
designer. Assim que uma forma de moda é estabelecida, as variações de 
corte passam a ser infinitas. Os designers precisam utilizar suas habilidades 
na proposição de uma coleção com variedade de tamanhos que traduza a 
moda mais recente. (ALDRICH, 2014, p. 10) 
 

A partir do traçado de uma molde base, o designer pode usá-lo como apoio 

para a inserção de elementos diferenciados – linhas, pregas, franzidos, drapeados, 

babados – ou realizar modificações específicas, de acordo com o efeito desejado. 

(ALDRICH, 2014)  

 

 

2.5 O EXÉRCITO ALEMÃO 

 

Após o término da segunda guerra mundial, em 1945, o antigo exército alemão 

– criado em 1935 - Wehrmacht, cujo termo significa “Força de Defesa” e liderado pelas 

forças nazistas, foi dissolvido em 1946.  Posteriormente a essa guerra mundial, por 

conta dos crimes ocorridos durante o período, houve uma grande repressão das 

forças aliadas – Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética – e, desde 

então, o país permaneceu desmilitarizado. Entretanto, após nove anos, as forças 

aliadas concordaram que havia a necessidade de formar um novo exército alemão, 

contudo, esse deveria ser regido pelos termos da OTAN6. Dessa forma, em 12 de 

novembro de 1955 o Bundeswehr foi formalmente criado. Este novo e moderno 

exército tem por objetivo defender o Estado democrático, não sob um comando 

interno, contudo, ante a liderança política do país. (EXÉRCITO...2017) 

Uma das grandes caracterizações de uma organização militar são suas 

indumentárias padronizadas. O próximo tópico discursará sobre os trajes militares.  

 

 

2.6 TRAJES MILITARES  

 

De acordo com Boucher (2012, p.  207), “no início do século XVIII, os elementos 

essenciais do traje militar são, na Europa, influenciados pelos modelos criados na 

França no final do século anterior.” Os elementos essenciais consistiam em justacorps 

– colete justo –, calções, e polainas para as tropas e pé, e bota para a tropa de 

                                                           
6 Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN, 2017) 
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montaria. No ano de 1689, na Europa, determinou-se aos oficiais que estes deveriam 

portar as cores de seus respectivos regimentos. (BOUCHER, 2012) 

Posteriormente, foi retirado do traje qualquer elemento que prejudicasse o 

manuseio do fuzil, dessa forma, o traje militar tornou-se mais leve.  

Em 1779, o uniforme sofreu uma transformação que permanecera cerca de 

sessenta anos; a veste de lã foi incorporada e, habitualmente, era utilizada em tons 

de cinza e branco, já que não era tingida. No ano de 1806, o redingote permaneceu 

sendo confeccionado em lã bege. Em 1812, a forma do traje foi parcialmente 

encurtada. (BOUCHER, 2012) 

Sendo assim, é possível notar que durante o século XVIII e os XIX, as 

alterações e influências foram empregadas em todos os exércitos europeus. 

(BOUCHER, 2012) 

 

 

2.7 CRINA DE CAVALO 

 

Segundo Rodrigues (2009, p. 42), a crina está “situada no bordo superior do 

pescoço. Pode ser simples ou dupla, podendo ser cortada ou trançada. Deve 

apresentar fios lustrosos, não muito abundantes, macios e relativamente finos.” 

(RODRIGUES, 2009) 

Quanto as cores, a pelagem é subdivida em três grupos: pelagem simples e 

uniformes, pelagens simples com crinas e extremidades escuras ou pretas e pelagens 

compostas. A composição química das crinas é a proteína. (RODRIGUES, 2009) 

O material coletado é proveniente do equus caballus7, sem raça definida, de 

pelagem simples e uniformes.  

 

2.8 BIOTIPO 

 

Em 1940, o fisiologista Willian Herbert Sheldon executou um estudo com 4000 

estudantes estadunidenses. Seu trabalho consistiu na análise dos corpos desses 

indivíduos que, através de fotos, foram registrados em diversos ângulos. 

Subsequentemente, Sheldon realizou uma pesquisa antropométrica que o levou a 

                                                           
7 Nomenclatura técnica dada ao cavalo (ARAGUAIA, 2017) 
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encontrar peculiaridades entre os tipos físicos. Dentre elas, pode-se citar a: 

Endomorfia – Definida por um tipo físico abaulado e com excessos de gordura. O 

abdômen é projetado para frente e os braços e pernas são curtos. Geralmente os 

ossos são pequenos e possuem a parte de cima larga em relação à parte de baixo. 

Mesomorfia – Identificada como um tipo físico com músculos bem definidos, ombros 

largos e peitoral nítido. Em geral, os membros são fortes e rijos. Ectomorfia – 

caracterizada por um tipo físico alongado, com membros extensos e esguios, pouca 

gordura e músculos. Ombros amplos, pescoço, rosto e abdômen afilados. 

(SENAI...2014) 

Um estudo antropométrico realizado pelo SENAI CETIQT – Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial e Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – em 

2014 apontou que há diversas variações de biotipo no Brasil, graças a miscigenação 

de raças e a imensa territorialidade do país. Segundo Bastos e Sabrá, os responsáveis 

pelo estudo, é possível afirmar que há sete biotipos dominantes, sendo eles: 

Hourglass (ampulheta): caracterizado por possuir dimensões aparentemente 

proporcionais no tórax e quadril, e a cintura é bem definida. Bottom Hourglass 

(ampulheta inferior): esse biotipo apresenta o quadril levemente maior em relação ao 

tórax, e a circunferência abdominal é bem marcada. Top Hourglass (ampulheta 

superior): é possível observar que esse tipo físico apresenta circunferência torácica 

ligeiramente maior comparado ao quadril, contudo nota-se o contorno abdominal 

nitidamente marcado. Spoon (colher): é estabelecido por meio da medida da 

circunferência do tórax, circunferência abdominal e quadril e quadril alto. Sendo assim, 

esse biotipo é caracterizado por possuir o parte inferior significativamente maior em 

relação à superior. Triangle (triângulo): delimita-se a circunferência do quadril 

consideravelmente superior em relação ao tórax, e a cintura não é nitidamente 

definida. Este biotipo é divergente do ampulheta inferior, uma vez que não é 

considerada a razão tórax-cintura. Inverted Triangle (triângulo invertido): apresenta a 

circunferência torácica expressivamente maior à circunferência do quadril, e a cintura 

não é bem definida. Rectangle (retângulo): nesse biotipo, a medida do tórax e do 

quadril são semelhantes, e a cintura é levemente perceptível. (SENAI...2014) 

É sabido que, para que haja valorização do corpo feminino, é necessário que 

haja valorização da cintura. Independentemente do biotipo, a valorização da cintura é 

essencial, por isso é preciso estudar as linhas corporais, para que as peças sejam 
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projetadas e confeccionadas para promover valorização em limitar os movimentos da 

usuária. (SENAI...2014) 

 

 

2.9 A CASACA FEMININA E O DESIGN DE MODA 

 

De acordo com Fogg (2013) e Sims (2014), é possível notar que as roupas de 

montaria femininas nunca foram projetadas exclusivamente para este público, 

sofrendo apenas uma redução de tamanho em relação às peças masculinas. Com o 

retardo da participação feminina nas competições de hipismo – 40 anos após o início 

oficial –, o design das casacas masculinas foram incorporadas ao público feminino, 

sem a observância das diferenças genéticas do corpo fêmeo. Dessa forma, o design 

de moda objetiva criar uma casaca, com beleza estética, considerando os diferenciais 

do corpo feminino e os valorizando.  

Para Treptow (2013, p. 124), a relação da criação no design de moda está 

ligada a quebra de paradigmas existentes, dando lugar a novas formas e combinações 

originais por meio de tecidos, aviamentos e outros materiais essenciais no 

desenvolvimento de novos conceitos. Os princípios de design estão frequentemente 

presentes nas criações, sendo considerado a principal ferramenta para orientar o foco 

da atenção. Pode ser utilizado inconscientemente pelo profissional, entretanto, estão 

sempre presentes. (TREPTOW, 2013) 

Treptow (2013, p.129), afiança que os princípios de design são: 

 

 Repetição: devido a predominância da simetria contida no corpo humano 

é praticamente inevitável a ausência desse princípio. A modificação da 

repetição deve ser mais chamativa, causando disparidade de costumes.  

 Ritmo: caracteriza-se pela repetição padronizada como a reportagem de 

uma estampa, repetição de aviamentos, ou elementos decorativos. 

 Gradação: complexidade na execução. 

 Radiação: para exemplificar, pode-se citar a utilização de linhas que 

saem de um ponto comum para direções opostas. Nos têxteis é 

frequentemente empregado em drapeados ou pregueados.  
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 Contraste: frequentemente utilizado, esse princípio propicia que o olhar 

humano passe a observar duas áreas distintas e classifique qual é mais 

relevante. De modo geral, a percepção é voltada para elementos que 

possuem contraste.  

 Harmonia: caracteriza a combinação de componentes com 

peculiaridades semelhantes. Esse princípio configura a sensação de 

harmonia.  

 Equilíbrio: é a ordenação de relevância dos componentes contidos no 

produto. Os bolsos, passantes, lapelas, dentre outros, são dispostos 

simetricamente.  

 Proporção: refere-se à avaliação da proporção de componentes, como 

aviamentos. Verifica-se se os elementos dispostos na peça não estão 

demasiadamente pequenos ou grandes.  

A coleção de casacas de hipismo possui repetição, ou seja, as mangas, bolsos, 

e faixas decorativas são iguais de ambos os lados. Esse princípio configura harmonia 

a peça. Outro princípio instituído é o ritmo: os botões de fechamento frontal são 

inseridos em uma repetição padronizada, bem como os elementos estéticos postos 

nas mangas da peça. O contraste é empregado propositalmente por meio das 

aplicações policromático em pontos específicos do produto, atraindo a atenção do 

observador. A harmonia é percebida por meio da combinação de botões. Os 

aviamentos de fechamento frontal e os decorativos, são análogos. O equilíbrio é um 

dos princípios primordiais contidos nestes produtos, pois os bolsos, lapelas e 

elementos decorativos são dispostos simetricamente.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA  

 

Para Baxter (2000), esta fase é compreendida em:  

 
Um conjunto de regras e métodos a serem aplicados para que se chegue em 
um resultado esperado. Junção de etapas que compreendem o 
desenvolvimento do produto podendo ser aplicado de acordo com os 
objetivos de cada produto. (BAXTER, 2000) 

 

Neste capítulo, serão abordados os processos, métodos e atividades que dão 

embasamento ao processo criativo e execução do projeto. 

 

 

3.1 ANÁLISE DIACRÔNICA 

 

Segundo Pazmino (2015), a análise diacrônica é a observação da evolução 

histórica, cultural, social e tecnológica dos produtos, ou seja, um levantamento das 

principais características, mostrando as mudanças sofridas no transcorrer do tempo 

do produto que, posteriormente, será desenvolvido. Os dados coletados a partir dessa 

análise tem por finalidade definir as características do projeto em questão, bem como 

evitar a reinvenção e o plágio.  

Observa-se que, ao longo dos anos as casacas de hipismo passaram por 

algumas transformações. No início da utilização de um traje exclusivo para montaria, 

as casacas eram longas e volumosas, não permitiam que o usuário executa grandes 

movimentos, e do século XXII ao século XVIII perpetuou-se dessa maneira. A partir 

do século XIX, os trajes de montaria tornaram-se ligeiramente mais práticos, isto é, 

com a ausência de têxteis demasiados que, anteriormente, incorporavam estes trajes. 

Ainda no século XIX, povos como os Manchus8 utilizavam trajes pragmáticos para a 

prática de montaria, assim como os mexicanos, que usavam o charro9, onde foram 

incorporados diversos elementos ornamentais – cujos faziam referência a nação por 

meio de simbolismos pátrios. No século XX, as casacas masculinas e femininas 

passaram a ser lisas, quadradas e encurtadas. Atualmente, no século XXI, não houve 

grandes modificações nos trajes exclusivos para montaria.  

 

                                                           
8 Grupo originário do nordeste da Manchúria. (FOGG, 2013) 
9 Traje típico para montaria frequentemente utilizado pelo povo mexicano. (FOGG, 2013) 
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QUADRO 1 – ANÁLISE DIACRÔNICA 

FONTE: O próprio autor 
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É possível notar que, no transcorrer dos séculos, há uma grande similaridade 

nas casacas, majoritariamente, até mesmo as casacas femininas, sempre foram 

inspiradas nos produtos masculinos, isto é, a indumentária não foi ponderada, 

estudada, projetada e executada exclusivamente para o público feminino. 

Esta análise possibilita a compreensão da evolução histórica, social e cultural 

das casacas para montaria, permitindo a criação de um novo produto baseado nas 

características de épocas divergentes, assim como na inserção de novos elementos, 

objetivando a melhoria do traje. 

 

 

3.2 ANÁLISE SINCRÔNICA  

 

Parafraseando Bonsiepe (1984), a análise sincrônica objetiva analisar produtos 

similares, avaliando fatores como: material, tamanho, composição, cor, preço, pontos 

positivos e negativos, e seus respectivos diferenciais. A partir dessa análise e possível 

identificar e reconhecer quais fatores podem ser alterados, mantidos ou aprimorados.  

  

 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Preta 

Marca: Grand Prix 

Preço: R$ 2.565,00 

 

Fonte: HorseShop 
Disponível em: 

http://www.horseshop.com.br/produ
to/751/CASACA-FEMININA-GPA-

GRAND-PRIX 
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 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Preta 

Marca: Equine Couture 

Preço: R$ 414,20 

 

 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Cinza Chumbo 

Marca: Dressur 

Preço: R$ 630,00 

 

 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Preta 

Marca: Dressur 

Preço: R$ 2.565,00 

 

Fonte: HorseShop 
Disponível em: 

<http://www.horseshop.com.br/prod
uto/1288/CASACA-FEMININA-

EQUINE-COUTURE> 

 

 

Fonte: Horse Nobre 
Disponível em: 

<http://www.horsenobre.com/vestu
ario/casaca-de-hipismo-

dressur/casaca-heritage-dressur> 

 

 

Fonte: Horse Nobre 
Disponível em: 

<http://www.horsenobre.com/vestu
ario/casaca-de-hipismo-

dressur/casaca-cameleon-dressur> 
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 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Vermelha 

Marca: Horsery 

Preço: R$ 790,00 

 

 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Preta 

Marca: Horsery 

Preço: R$ 849,00 

 

 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Cinza 

Marca: Dressur 

Preço: R$ 594,00 

 

Fonte: Hipismo Store 
Disponível em: 

<http://hipismostore.com.br/produto
/casaca-horsery-vermelha-

classic/39506> 

 

 

Fonte: Hipismo Store 
Disponível em: 

<http://hipismostore.com.br/produto
/casaca-horsery-classic-gola-couro-

tech-feminina/39507> 

 

 

Fonte: Hipismo Store 
Disponível em: 

<http://hipismostore.com.br/produto
/casaca-feminina-dressur-

ytechnologicy/8708> 
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 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Cinza 

Marca: Dressur 

Preço: R$ 630,00 

 

 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Vermelha 

Marca: Dressur 

Preço: R$ 740,00 

 

 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Cinza 

Marca: Dressur 

Preço: R$ 588,00 

 

Fonte: Spur 
Disponível em: 

<http://hipismostore.com.br/produto
/casaca-horsery-vermelha-

classic/39506> 

 

 

Fonte: Hipismo&Co 
Disponível em: 

<http://hipismoecoloja.com.br/produ
to/casaca-cameleon-dressur/> 

 

 

Fonte: Hipismo Store 
Disponível em: 

<http://hipismostore.com.br/produto
/casaca-dressur-feminina-infantil-

heritage-tam-10-a-16/15855> 

 

 



35 
 

 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Preta 

Marca: EuroStar 

Preço: R$ 469,00 

 Descrição: Casaca feminina 

Composição: Poliéster e elastano 

Tamanho: 36 

Cor: Azul 

Marca: Dressur 

Preço: R$ 910,00 

 

 

 

Para Baxter (2000), a análise paramétrica é utilizada como ferramenta de 

comparação entre o produto em desenvolvimento com os produtos já existentes no 

mercado.  

Com base nos similares selecionados, foram designados alguns parâmetros 

para a projeção e execução do novo produto. O primeiro a ser classificado é o 

tamanho da casaca – até a altura do quadril –, assim como o fechamento frontal por 

botões, o emprego de bolsos nas laterais e a gama de cores: preta, vermelha e cinza, 

que remetem à inspiração deste projeto.  

Fonte: Hipismo Store 
Disponível em: 

<http://hipismostore.com.br/produto
/casaca-euro-star-feminina/6639> 

 

 

Fonte: Hipismo&Co 
Disponível em: 

<http://hipismoecoloja.com.br/produ
to/casaca-personalizada-dressur-

premium-collection-copia/> 

 

 

QUADRO 2 – ANÁLISE SINCRÔNICA 
FONTE: O próprio autor 
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Esta análise possibilita a compreensão do modo ideal para projetar e executar 

um produto, pois, além obter similaridade com alguns dos produtos já existentes, é 

possível atrelar outros elementos para majorar a funcionalidade e beleza estética do 

produto, como: a aplicação de uma modelagem que valoriza do corpo feminino, a 

inserção de elementos para ajustar as mangas, e crinas de cavalo, para que o novo 

produto obtenha mais um diferencial em relação aos produtos já existentes.  

 

 

3.3 PÚBLICO-ALVO 

 

Segundo Pazmino10 (2015, p. 104), o público-alvo pode ser definido como “o 

grupo de consumidores ou usuários com homogeneidade de preferência que serão 

usuários ou consumidores do produto a ser desenvolvido”. 

De acordo com a pesquisa quantitativa aplicada por intermédio de questionário 

com onze perguntas às mulheres, praticantes do hipismo, por meio de grupos em 

redes sociais que abrangem todos os Estados da Federação, e também à alunas da 

sociedade hípica paranaense, foram coletadas 104 respostas e, a partir dessas, 

constatou-se que 70,2% têm entre dezoito e vinte e um ano de idade, 66,3% pesam 

de 55kg a 60kg, 61,5% possuem 1.55 m a 1.60 m de altura. Ao perguntar se essas 

mulheres já encontraram algum problema relacionado ao tamanho para adquirir uma 

casaca, 87,5% afirmaram que sim. Em relação aos locais onde mais encontram esses 

problemas, 46,2% alegou tamanho da manga, 26,6% altura total da casaca, e 21,2%, 

cintura. Quando indagado se trajariam casaca com aplicação de detalhes com pelo 

de animais – crina de cavalo –, 83,7% afirmou que trajariam. Em relação às cores de 

preferência, 73,1% relatou que essa seria de cor preta. Ao questionar a importância 

da aplicação de uma modelagem que valorize a feminilidade em uma casaca, 94,2% 

afirmou ser relevante. 93,3% deste público possui renda mensal acima de quatro 

salários mínimos. 61,5% das mulheres possuem o biotipo ampulheta. Em relação à 

significância da aplicação de tecido tecnológico, 85,6% afirmou ser relevante.  

 

 

                                                           
10 PAZMINO, Ana Veronica. Como se cria: 40 métodos para design de produto. São Paulo: Blucher, 

2015. 
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3.3.1 Painel de Público-alvo 

 

De acordo com Pazmino (2009, p. 104), o painel semântico do público-alvo é 

uma instrumento que, através de imagens, possibilita demonstrar o perfil dos usuários 

do produto. Fatores como: sexo, faixa etária, personalidade, classe social 

escolaridade, profissão, estado civil, hobbies e lugares frequentemente visitados estão 

presentes nessa representação imagética. 

 

 

 

 

 

3.4 FUNÇÕES DO PRODUTO 

 

De acordo com Lobach (2001, p. 54), os aspectos primordiais da relação dos 

usuários com os produtos são denominados “funções dos produtos”, cujos aspectos 

são perceptíveis durante a usabilidade, possibilitando a satisfação das necessidades. 

Tais funções são divididas em: prática, estética e simbólica. 

 

QUADRO 3 – PAINEL DE PÚBLICO-ALVO 
FONTE: O próprio autor 
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As funções básicas do produto norteiam praticamente tudo, como maior ou 
menor intensidade. Nos espaços residenciais, de trabalho, culturais, etc., por 
exemplo, são inúmeros os objetos que compõe os diversos ambientes e se 
enquadra nas categorias das funções práticas, estéticas e simbólicas. Na 
indústria da moda, as roupas e acessórios também se enquadram nessas 
categoriais de funções, nas diversas formas de manifestações e informações 
visuais. (GOMES FILHO, 2006, p. 44)  

 

Para melhor compreensão do conteúdo a seguir, vale salientar que as casacas 

possuem uma hierarquia – estrutura que é tida como um dos principais pilares do 

militarismo –, e neste projeto são subdivididas em três classes: Basic Classic, terceira 

classe, Germany Gold, segunda classe, e Black Deluxe, primeira classe. 

 

3.4.1 Funções Práticas 

 

Segundo Lobach (2001, p. 58), “São funções práticas de produto todos os 

aspectos fisiológicas do uso”.  

Nos aspectos que tangem as funções práticas, pode-se afirmar que a casaca 

de hipismo da CG Horse tem como princípios básicos, pela praticidade e facilidade de 

uso. 

Vista a premência de um produto prático, que atendesse a necessidade de um 

público que possui alturas diferentes de braço, as casacas possuem, a partir do 

comprimento total da manga, dois níveis de ajuste; dessa forma, a usuária poderá 

regular o tamanho de acordo com o comprimento de seu braço. Esse acerto é feito a 

partir da dobra da manga em um nível determinado, e abotoado, para que não venha 

desdobrar posteriormente no decorrer de suas atividades. Essas adaptações podem 

ser feitas com o produto trajado ou não, e sem o auxílio de um profissional de costura. 

As peças também são fechadas frontalmente, Isto propicia praticidade e agilidade do 

momento de envergar o traje. Além das golas fixas, há golas de cores e detalhamentos 

diferentes que podem ser inseridas e removidas com o auxílio pequenos botões; essa 

troca também pode ser feita pelo próprio usuário, e objetiva a inovação, sendo 

possível obter duas estéticas diferentes em apenas uma peça. Os produtos foram 

confeccionados com o tecido de lã fria, que pode ser utilizado em temperaturas 

quentes ou frias e, em ambas, fornecendo conforto térmico.  

As funções práticas aplicadas as cascas são primordiais, pois como a própria 

nomenclatura afiança, elas conferem usabilidade e conforto ao usuário no decorrer do 

uso.  
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3.4.2 Função Estética 

 

Para Lobach (2001, p. 59), “A função estética dos produtos é um aspecto 

psicológico da percepção sensorial durante o uso”. 

As casacas da CG Horse são inspiradas no exército alemão, dessa forma, os 

elementos estéticos remetem a essa organização. Os produtos possuem faixas 

policromáticas nas mangas, ombros, costas, extremidades inferiores e nos bolsos, 

que remetem as formas e cores utilizadas pelas tropas alemãs. Os elementos 

encontrados nas partes posteriores propiciam elegância e favorecem as linhas 

corporais femininas, assim como o recorte princesa – na linha dos seios e na linha 

dorsal.  Os botões, além de cumprirem as funções práticas, são aplicados por razão 

de sua estética, já que referem-se a organizações militares de tropas montadas e aos 

materiais utilizados no cavalo no decorrer da prática esportiva, como o bridão – peça 

utilizada na boca do animal para função de doma. Em ambas as mangas, há aplicação 

de crina de cavalo, em forma de trança, esse elemento visa propiciar uma nova e 

singular beleza a casaca, retirando a aparência austera, notável nos modelos 

anteriormente existentes.  

 

 

3.4.3 Função Simbólica  

 

De acordo com Lobach (2001, p. 64), “A função simbólica dos produtos é 

determinada por todos os aspectos espirituais, psíquicos e sociais do uso”. (LOBACH, 

2001) 

As três casacas confeccionadas possuem uma hierarquia, e os elementos 

simbólicos representam a classe de cada uma. Tendo em vista que a cor cinza é 

considerada neutra e elementar, a casaca Basic Classic possui esta coloração, pois é 

a terceira classe hierárquica (FARINA, 2011). Entretanto, a cor vermelha, que está 

presente na inspiração por meio da indumentária do exército alemão, brasão de armas 

e bandeira, foi aplicada a peça e objetiva demonstrar a incorporação de beleza, do 

vigor e da força manifesta nesta organização. (FARINA, 2011). A casaca Germany 

Gold, a segunda da classe hierárquica, possui coloração vermelha, representando 

com veemência a intensidade da força do exército alemão. (FARINA, 2011). Visto que 

o preto em uma indumentária pode ser considerado a incorporação do luxo, o produto 
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de primeira classe desta coleção possui esta cor, representando a opulência vista nas 

fardas de gala do exército alemão. 

Habitualmente, a platina que simboliza a classe do indivíduo é posta sobre o 

ombro do militar. Esse retrato hierárquico nos produtos se dá por meio da inserção de 

faixas policromáticas e crina de cavalo, dispostas acima dos ombros, e demonstram 

a graduação de cada peça. 

As crinas de cavalo, tem como objetivo primordial remeter ao espírito do 

hipismo. Elas simbolizam, de forma comedida, a relevância do animal essencial para 

a prática do esporte, e a paixão pelo equino.  

A insígnia empregada nos botões de fechamento e nos botões decorativos, 

representa as forças militares, as tropas montadas e o animal utilizado na prática do 

hipismo.  

 

 

3.5 ANÁLISE MORFOLÓGICA 

 

Segundo com Pazmino (2009, p. 206), a análise morfológica, também 

conhecida como Caixa de Zwicky, é uma técnica que objetiva examinar e averiguar 

novas soluções por meio da combinação de componentes e alternativas de solução.  

 

A vantagem da análise morfológica está no exame sistemático de todas as 
combinações possíveis.  Sem esta, provavelmente limitar-nos-íamos a 
examinar apenas um número reduzido delas, esquecendo-se das demais. 
(BAXTER, 2000, p. 114) 

 

 

As casacas da coleção incluem tecidos, cores, botões de fechamento e botões 

decorativos, recortes na linha do seio e linha das costas, mangas ajustáveis e 

elementos decorativos. As formas existentes nos produtos são resultados de um 

estudo que visa abranger um público com diferentes alturas de braço e valorizar o 

corpo feminino.  

Os produtos possuem um formato que valorizam as linhas do corpo feminino, 

isso é possível por meio da inserção de recortes princesa. Os bolsos estão 

localizados, simetricamente, nas laterais da peça, e possuem o formato debruado 

duplo e lapela, para que permaneçam fechados no decorrer do uso. Possui botões 



41 
 

frontais, para o fechamento do produto. Nas mangas e ombros há três faixas 

decorativas – com 1 cm de largura –, que remetem a inspiração deste projeto. Na 

parte dorsal, contém elementos com função prática e estética, que remete a inspiração 

e também modela o corpo feminino – cintura. Na parte inferior das mangas e no 

ombro, há aplicação de crinas de equino – em forma de trança – que remetem ao 

espírito do esporte, que é realizado com cavalo. Nas extremidades inferiores, há faixas 

decorativas que fazem alusão aos elementos contidos nas indumentárias do exército 

alemão. No que tange os aspectos de semelhança das peças há a possibilidade de 

trocas de golas.  

Em geral, em suas formas, os três produtos da coleção são semelhantes, com 

diferenciações apenas em pontos específicos. 

 

 

3.6 ANÁLISE ESTRUTURAL  

 

De acordo com Bonsiepe (1984, p. 38), a análise estrutural é uma ferramenta 

eficiente no reconhecimento dos mecanismos, componentes, maneiras de inserções 

e conexões do produto.  

Esta ferramenta visa demonstrar a quantidade dos componentes e salientar 

os materiais utilizados para a execução do projeto. 

 

 

N° COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL 

1 Gola fixa 1 unidade Lã fria 

3 
6 

1 

7 

 

10 

9 

8 

11 

5 

4 

2 
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2 Mangas 2 unidades Lã fria 

3 Faixas decorativas 
(manga) 

2 unidades Poliéster e lã fria 

4 Faixas decorativas 
(ombro) 

2 unidades Poliéster e lã fria 

5 Faixa decorativa 
(costas) 

1 unidade Poliéster e lã fria 

6 Crina de cavalo 2 unidades Material natural 

7 Botões frontais 3 unidades Acrilonitrila 

8 Botões decorativos 2 unidades Acrilonitrila 

9 Espaço para ajuste da 
manga 

2 unidades Lã fria 

10 Bolsos 2 unidades Poliéster e lã fria 

11 Entretela  1 m Poliéster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL 

1 Gola fixa 1 unidade Lã fria 

2 Mangas 2 unidades Lã fria 

3 Crina de cavalo 2 unidades Material Natural 

4 Faixas 
decorativas/platina 

2 unidades  

5 Cinto para demarcar 
cintura 

1 unidade Lã fria 

6 Bolsos 2 unidades Lã fria 

7 Botões frontais 3 unidades Acrilonitrila 

QUADRO 4 – ANÁLISE ESTRUTURAL I 
FONTE: Elaborado pelo autor 
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8 Botões decorativos 4 unidades Acrilonitrila 

9 Espaço para ajuste da 
manga 

2 unidades Lã fria 

10 Passador de cinto 2 unidades Acrilonitrila 

11 Entretela  1 m Poliéster 

 

 

 

 

 

 

N° COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL 

1 Gola fixa 1 unidade Lã fria 

2 Mangas 2 unidades Lã fria 

3 Crina de cavalo/platina 2 unidades Material Natural 

4 Botões de fechamento 
e decorativos 

6 unidades Acrilonitrila 

5 Bolsos 2 unidades Lã fria 

6 Aviamento decorativo 2 unidades Acrilonitrila 

7 Suspensão aviamento 2 unidades Poliéster 

8 Faixas decorativas 
mangas 

6 unidades Poliéster 

9 Espaço para ajuste da 
manga 

2 unidades Lã fria 

10 Laço 1 unidade Lã fria 

11 Entretela 1 m Poliéster 

12 Faixas decorativas 
mangas (verso) 

6 unidades Poliéster 

13 Faixas decorativas 
(barra) 

2 unidades Poliéster 

QUADRO 5 – ANÁLISE ESTRUTURAL II 
FONTE: Elaborado pelo autor 
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QUADRO 6 – ANÁLISE ESTRUTURAL III 
FONTE: Elaborado pelo autor 
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As casacas da CG Horse são um acoplado de elementos policromáticos (cinza e 

vermelho, vermelho e dourado e preto e dourado) que remetem a inspiração deste 

projeto, o exército alemão. Trabalhando metodicamente, diversos elementos foram 

inseridos e conectados por meio de costura em máquina reta, e os botões por 

intermédio de costura manual, para propiciar um acabamento estético satisfatório.  

A presente análise possibilitou a compreensão de todos os componentes e 

seus respectivos materiais, relatando cada elemento desconstruído individualmente 

para a composição integral da peça.  

 

 

3.7 ANÁLISE ERGONÔMICA 

 

Segundo Panero e Zelnik (2002, p. 18), a ergonomia foi definida como a 

“tecnologia do projeto”, sendo baseada nas ciências biológicas humanas como a 

anatomia, psicologia e filosofia. Essa ciência visa o estudo da relação entre o homem 

e os objetos.  

De acordo com a Associação Brasileira de Ergonomia: 

A ergonomia (ou Fatores Humanos) é uma disciplina científica relacionada ao 
entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou 
sistemas, é à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a 
fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. 
(ABERGO, 2000) 

 

A função do designer, além de propiciar beleza ao produto, é baseada em oferecer 

conforto e praticidade através dos princípios ergonômicos. 

Dada a necessidade da criação de um produto inovador, versátil, esteticamente 

agradável e que cumprisse os anseios do público-alvo, o objetivo principal da marca 

Caroline Golzer Horse consiste na criação de mangas que podem ser ajustadas, com 

facilidade, em um ou dois níveis menores. Desde modo, abrangerá uma vasto público, 

e estes obterão o opção de usufruir de um produto que pode ser ajustado 

instantaneamente e sem auxílio de um profissional.  

De acordo com Iida (2005, p. 224), o movimento de controle é executado pelo 

corpo. Esses movimentos, de moda geral, são realizados com as mãos ou os pés, 

desde um simples movimento a um movimento complexo. Se os controles exercidos 

incluírem ambos os braços, devem ser executados simultaneamente. (IIDA, 2005) 

Os controles possuem duas divisões elementares: discreto e contínuo.  
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Segundo Iida (2005, p.231), “o controle discreto é o que admite apenas algumas 

posições bem definidas, não podendo assumir valores intermediários entre as 

mesmas” e o controle contínuo “é o que permite realizar uma infinidade de diferentes 

ajustes.” (IIDA, 2005) 

Para o trajar e destrajar dos produtos da CG Horse, é exercido o controle contínuo, 

pois a usuária terá de fazer movimentos variados e diferenciados, como segurar a 

peça na posição lateral e em seguida inserir os braços nas respectivas mangas. Para 

realizar os ajustes nas mangas, é necessário que faça, também, o uso do controle 

contínuo, visto que será necessário fazer movimentos diferenciado para dobrar e 

estender as mangas. Contudo, para realizar a abertura e fechamento dos botões 

frontais, dos botões de regulagem interna, como os de troca de gola, haverá de ser 

exercido o controle discreto, uma vez que esta ação consistirá apenas em dois 

movimentos definidos, sendo o primeiro segurar o botão, e o segundo inseri-lo no 

espaço apropriado para tal.  

De acordo com Iida (2005, p. 243), “manejo é a forma particular de controle, onde 

há um predomínio dos dedos e da palma da mão, pegando, prendendo ou 

manipulando alguma coisa.” Por meio da mobilidade dos dedos é possível obter uma 

vasta gama de manejos, com mutação de força, precisão e presteza de movimentos. 

Apesar das diversas categorizações, habitualmente, são utilizados de duas formas: o 

manejo fino – realizado apenas com as pontas dos dedos, e manejo grosseiro – 

realizado com o centro das mãos. A figura 3 ilustra os dois manejos existentes. (IIDA, 

2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6- TIPOS BÁSICOS DE MANEJO 
FONTE: Projeto e Produção, 2005 
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Para o trajar e o destrajar das peças deste projeto, é necessário executar o 

manejo grosseiro, visto que o produto deve ser segurado utilizando a palma das mãos 

para inseri-lo ao corpo. Para fazer uso das trocas de gola, ajusteis nas mangas e 

fechamento frontal, utiliza-se o manejo fino, pois os movimentos são metódicos, os 

elementos são proporcionalmente menores e requerem maior sutileza no manuseio, 

portanto, são realizados apenas com as pontas dos dedos.  

Os movimentos realizados para envergar as peças não requerem esforço ou 

desdobramento do usuário. O fechamento frontal independe de auxílio alheio para ser 

executado, visto que pode ser realizado em qualquer posição corporal em que o 

indivíduo se encontrar. Os ajustes – gola e manga –, podem ser feitos individualmente, 

com a peça desenvergada e sem auxílio de uma superfície plana, desta forma, 

propiciando agilidade e conforto. 

Para a confecção das três peças, utilizou-se o tecido de lã fria. Esse têxtil é 

considerado um isolante térmico, comumente conhecido como tecido inteligente, 

dessa forma, pode ser utilizado em dias quentes, pois permitirá a respiração corpórea 

– ou frios, visto que possibilitará o mantenimento da temperatura corporal. A lã fria 

também possui um toque leve e não irrita a pele. Esses fatores propiciam conforto 

térmico às amazonas no decorrer das competições que habitualmente são realizadas 

ao ar livre com incidência de sol em dias quentes e ar gélido em dias de baixas 

temperaturas.  

De acordo com a tabela do Senai11, é possível observar que a altura do braço 

feminino para o manequim 36 é de 59,3 cm, e para o manequim 38 é de 60 cm. A 

tabela 1 demonstra as medidas de alturas utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
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 TABELA 1 – MEDIDAS DE ALTURA DO CORPO 
FEMININO ADULTO 

FONTE: Senai 
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Por meio de análises diárias, pesquisas de público-alvo e medições realizadas, 

foi constatada divergências em relação ao tamanho de altura de manga comumente 

utilizada na tabela de medidas usual brasileira. 

No decorrer de três meses, foram coletadas, por intermédio de fita métrica e 

antropômetro, medidas de altura de braço de quarenta e seis mulheres, entre 18 e 21 

anos de idade, que trajam manequim 36 e 38. Aferimento comprovou que as medidas 

não são padronizadas para todas as mulheres, havendo divergências de tamanhos 

durante este processo. A tabela 2 apresenta as medidas aferidas. 
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Isso comprova que, no momento da compra, o público obtém dificuldades em 

encontrar uma peça que se adeque ao seu braço como o restante do corpo.  

A partir da pesquisa de público-alvo, onde constatou-se que a maior dificuldade 

em adquirir uma casaca, em termos de tamanho, encontra-se nas mangas, e o 

aferimento de medidas, averiguou-se a viabilidade da criação de um produto que 

possa ser ajustado instantaneamente, sem o auxílio de um profissional – como um 

alfaiate –, e em níveis diferentes, para que possa abranger um público com diferentes 

alturas de braço.  

Para obter as medidas dos ajustes, foram realizadas contas matemáticas 

baseadas nos princípios ergonômicos, onde apurou que a menor média é de 54,6cm, 

e a medida intermediária de 57cm. Sendo assim, o tamanho total da manga 

permaneceu na medida estipulada pelo Senai, o primeiro ajuste com 57cm, e o 

segundo com 54,6cm. 

 

 

3.7.1 Etiqueta  

 

A etiqueta foi confeccionada em tecido de algodão para proporcionar mais 

conforto no decorrer do uso.  O tecido branco foi escolhido como plano de fundo para 

obter a contraposição do preto na grafia e nos ícones, possibilitando assim uma 

percepção visual adequada. As medidas da etiqueta permitem que o usuário veja com 

clareza as informações nela contida, entretanto, não é demasiadamente grande para 

TABELA 2 – MEDIDAS AFERIDAS 
FONTE: O próprio autor 
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que não cause incômodo durante o prática do esporte. Ainda assim, não é raro o 

indivíduo considerar a etiqueta de composição como um acréscimo desconfortável, 

por essa razão, o usuário pode cortá-la, se assim o desejar, após tomar conhecimento 

sobre o material e as respectivas instruções de lavagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Tag 

 

De acordo com o endereço eletrônico Etiqueta Brasil12, a tag – etiqueta – é 

utilizada para identificação de roupas, calçados, bolsas, acessórios, dentre outros 

produtos. Sua maior finalidade é evidenciar o conceito da coleção. (TAG...2017) 

A tag marca “Caroline Golzer Horse” foi elaborada baseando-se nos princípios 

da inspiração do projeto, o exército alemão. Entretanto, não apenas evidenciando o 

conceito comum de um exército, a guerra, mas trazendo os elementos belos que o 

compõem para fazerem parte desta coleção. A cor preta foi adicionada ao fundo da 

etiqueta para proporcionar um aspecto luxuoso à marca, bem como para remeter a 

cor da logo do atual exército alemão – Bundeswehr – e das forças armadas. A 

contraposição do dourado foi inserida para remeter ao amarelo, cor presente no 

brasão de armas alemão. As letras “C” e “G”, que criam a logo principal, são referentes 

                                                           
12 http://www.etiquetasbrasil.com.br/etiquetas-adesivas/etiqueta-tag-etiquetas 

FIGURA 7 – ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES 
E TAMANHO 

FONTE: O próprio autor. 
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ao nome da marca, Caroline Golzer Horse. As figuras quatro e cinco representam as 

insígnias descritas acima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na extremidade inferior da tag, encontra-se a frase “for women” – para 

mulheres –, evidenciando um dos principais conceitos da coleção de vestuário: 

casacas de hipismo projetadas e desenvolvidas especialmente para mulheres. Nesta 

mesma extremidade, localizam-se duas ferraduras, que remetem ao acessórios 

utilizado pelo cavalo, animal que é fundamental para a existência do hipismo, bem 

como dois esboços desse animal.  

Juntamente a tag principal, há outra em forma de um cavalo, para evidenciar a 

marca cuja finalidade é desenvolver produtos para o esporte equestre. As imagens 

abaixo demonstram o brasão de armas e insígnia do exército alemão. Para suster 

essas duas etiquetas, há um cordão de coloração preta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 – BRASÃO DE 
 ARMAS ALEMÃO 

FONTE: Wikipédia, 2017 
 

FIGURA 10 – TAG 
FONTE: O próprio autor 

FIGURA 9 – INSÍGNIA BUNDESWEHR 
FONTE: Wikipédia, 2017 
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3.8 INSPIRAÇÃO  

 

De acordo com Treptow (2013, p. 105), “A escolha de um tema para a coleção 

depende da sensibilidade do designer ou da equipe de criação.” (TREPTOW, 2013) 

Este projeto é inspirado no atual exército, o Bundeswehr. Entretanto, a 

inspiração não se limita ao conceito comum de um exército, a guerra, mas baseia-se, 

principalmente, nos elementos belos de sua vestimenta que constituem a imagem de 

uma organização forte e imponente. Os elementos serão aplicados às peças de 

vestuário por meio de cores, cortes e aviamentos, trazendo as peculiaridades de uma 

antiga força militar para um novo conceito em casacas de hipismo femininas.  

O Semiótico Charles Sanders Peirce conclui que existem apenas três 

elementos formais e universais nos fenômenos que se apresentam à percepção e à 

mente. Esses elementos foram classificados em primeiridade, secundidade e 

terceiridade. (SANTAELLA, 2002) 

A primeiridade está relacionada ao acaso, à possibilidade, à qualidade, ao 

sentimento, à originalidade e à liberdade. A secundidade é relativa às ideias de 

independência, determinação, dualidade, ação e reação, conflito, surpresa e dúvida. 

Por conseguinte, terceiridade está diretamente ligada à generalidade, continuidade, 

crescimento e inteligência. (SANTAELLA, 2002) 

 

A forma mais simples da terceiridade, segundo Peirce, manifesta-se no signo, 
visto que o signo é um primeiro (algo que se apresenta à mente), ligando um 
segundo (aquilo que o signo indica, se refere ou representa) a um terceiro (o 
efeito que o signo irá provocar em um possível intérprete). (SANTAELLA, 
2002, p. 7) 

 

FIGURA 11 – TAG CAVALO 
FONTE: O próprio autor 
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Para que este projeto seja exequível, faz-se necessário analisar 

semióticamente os elementos que os inspiram. O exército alemão, em sua 

primeirdade remete a guerra e a luta. A secundidade está ligada a proteção de alguém, 

espaço ou coisa. Como característica terciária, a organização faz referência à força, 

à imponência, à beleza e ao respeito agregado aos olhos dos interpretantes quando 

se é vista.   

A farda de gala, em seu nível primário, é um uniforme de trabalho, já no nível 

secundário refere-se a indumentária utilizada por militares e, seguindo para a 

categoria terciária, é uma vestimenta padronizada repleta de ícones e símbolos que 

trazem consigo imponência, poder e hierarquia.  

As platinas são semirretas empregues sob o ombro, sendo essa uma 

característica de nível primário. Direcionando à categoria secundária, são formas 

geométricas que levam uma insígnia; já na categoria terciária são formas e símbolos 

que, em sua quantidade, trazem consigo uma especialidade e nível hierárquico de 

maior ou menor importância.   

As crinas de cavalo, em seu primeiro grau são pelagens animais; no nível 

secundário, é uma pelagem animal presente nos equinos, sendo um deles o cavalo; 

passando para o nível terciário, trazem proteção ao animal como também agregam 

beleza estética ao mesmo. 

Para este projeto, foram escolhidas três cores – preto, vermelho e cinza – 

inspiradas no exército alemão.  

 

As cores influenciam o ser humano, e seus efeitos, tanto no caráter fisiológico 
como psicológico, intervêm em nossa vida, criando alegria ou tristeza, 
exaltação ou depressão, atividade ou passividade, calor ou frio, equilíbrio ou 
desequilíbrio, ordem ou desordem etc. As cores podem produzir impressões, 
sensações, reflexos sensoriais de grande importância, porque cada uma 
delas tem uma vibração determinada em nossos sentidos e pode atuar como 
estimulantes ou perturbados na emoção, na consciência e em nossos 
impulsos e desejo. (FARINA, 2011, p.2) 

 

Sendo assim, faz-se necessário avaliar materialmente e afetivamente tais cores 

para obter o seu significado. É importante salientar que uma mesma cor pode 

abranger múltiplas e desiguais interpretações. (FARINA, 2011)  

De acordo com Farina (2011, p. 99), “O vermelho é a cor por excelência, a cor 

arquetípica, a primeira de todas as cores. Em idiomas como o Russo, por exemplo, 

há uma sinonímia relacionado o bonito ao vermelho. A nível material, pode ser 
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associado a cereja, guerra, lugar, sinal de parada, vida, sol, lábios, mulher, conquista, 

dentre outros. Na associação afetiva, pode ser relacionado ao dinamismo, força, 

energia, movimento, coragem, poderio, vigor, glória, emoção, ação, alegria 

comunicativa, dentre outros. (FARINA, 2011) 

O preto, a nível material, pode ser associado materialmente a sombra, noite, 

fumaça, condolência, dentre outros. Na esfera afetiva, é relacionado a sordidez, 

fragilidade e renúncia. Entretanto, às vezes pode obter conotação de nobreza, 

elegância, sofisticação, requinte e seriedade. (FARINA, 2011) 

De acordo com Farina (2011, p. 98), a cor cinza “é uma cor neutra e também o 

conjunto de todos os comprimentos de onda; representa fundir os estímulos, 

simplifica-los. Resignação e neutralidade.” No âmbito material, está relacionada a pó, 

chuva, neblina, máquinas, edificações. Já a nível afetivo pode representar sabedoria, 

passado e seriedade.  

 

 

3.8.1 Painel de Inspiração  

 

De acordo com Pazmino (2015), o painel de inspiração representa, por 

intermédio de imagens, as fontes – imagens, cenas, histórias, culturas e estilos –, que 

concederam inspiração ao designer para a elaboração e criação do projeto. 

(PAZMINO, 2015) 
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3.9 Conceito 

 

Segundo o dicionário Michaelis, a palavra “conceito” é proveniente do latim, 

“conceptus” (do verbo concipere), cujo significado é “coisa concebida” ou “formada na 

mente”. (MICHAELIS, 2017) 

Conceito é a definição de algo ou de alguém. Não obstante, também pode ser 

caracterizado como uma linguagem simbólica a abstrata, onde o conteúdo exposto 

nas palavras, revela, implicitamente ou explicitamente o real significado do todo. 

(MICHAELIS, 2017) 

Considerando tais diretrizes, é possível definir o Conceito, o qual gera os 
princípios funcionais e de estilo do conjunto de produtos (coleção) a ser 
concebido. Ou seja, refere-se à essência comum destes produtos, 
estabelecendo os parâmetros comunicativos e de uso prático mais 
adequados ao universo consumidor. Contudo, este direcionamento não 
poderá se opor à imagem de marca e metas comerciais da empresa. (PIRES, 
2008, p.  292) 

QUADRO 7 – PAINEL DE INSPIRAÇÃO 
FONTE: Elaborado pelo autor. 
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Uma casaca exclusiva feminina inspirada no exército alemão. Este é o conceito 

para criação de um produto inovador, diferenciado e abrangente, que satisfaça as 

/necessidades práticas – por intermédio de ajustes – e estéticas, retirando a imagem 

austera dos trajes de hipismo e a imagem primária de um exército, desse modo, 

absorvendo a beleza que há em uma instituição militar que representa imponência e 

força, transcorridas para casacas e para as pistas de hipismo. 

 

 

3.10 AMBIÊNCIA  

 

De acordo com Faerm (2012, p.78), o painel de ambiência inteligível é aquele 

que, de forma imagética, demonstra ao receptor uma prévia do que virá. Ademais, 

atua como ferramenta estratégica para aguçar os anseios do público. (FAERM, 2012) 

 

 

3.10.1 Painel de Ambiência  

 

De acordo com Faerm (2012), o painel de ambiência é a representação 

imagética do conceito. Ele apresenta ao receptor uma prévia da coleção. (FAERM, 

2012) 

Faerm (2012), ainda afiança que o painel de ambiência é “Como uma abertura 

antes de um filme começar, uma ambiência sinaliza o que está por vir através de 

sensações, cores, clientes, detalhes e estética.” (FAERM, 2012) 
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O painel de ambiência representa, ilustrativamente, a transição do conceito de 

guerra do exército alemão, para a imagem de beleza, força e imponência, 

representada por meio da farda de gala e, transcorridas para as casacas de hipismo 

femininas.   

 

 

3.11 PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DO PRODUTO 

 

No presente tópico, serão apresentados os testes necessários para 

averiguação e conferência da eficácia dos matérias utilizados para criação do produto, 

tal como os procedimentos empregados nesses experimentos. 

 

 

 

QUADRO 8 – PAINEL DE AMBIÊNCIA 
FONTE: O próprio autor 
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3.11.1 Testes na pelagem animal 

 
 
 
Após a fase da coleta, as crinas foram submetidas a lavagens para neutralizar 

possíveis odores e promover maciez aos fios.  

A primeira etapa da lavagem foi realizada com shampoo e condicionador para 

cabelos normais e enxaguado com água corrente de temperatura fria. Esse processo 

resultou em maciez e aroma agradável a pelagem animal. As figuras 10, 11 e 12 

ilustram estes processos. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 12 – APLICAÇÃO DE SHAMPOO 
FONTE: O próprio autor 

FIGURA 13 – APLICAÇÃO DE CONDICIONADOR 
FONTE: O próprio autor 

FIGURA 14 – ENXÁGUE 
FONTE: O próprio autor 
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A segunda etapa da lavagem foi realizada também shampoo para cabelos 

normais, entretanto, a pelagem foi condicionada com amaciante de roupas. A partir 

desta etapa constatou-se que o amaciante de roupas tem maior poder de penetração 

nas crinas, deixando a pelagem com melhor aroma comparado ao condicionador de 

cabelos.  Logo, averiguou-se que, ao ser lavado, o amaciante será suficiente para 

promover maciez e perfume ao produto, abstendo-se a necessidade de utilizar 

quaisquer produtos específicos para a pelagem animal. A figura treze demonstra a 

aplicação do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a completa retirada de odores, o material permaneceu em contato com 

200mL de amaciante e 500mL de água por quatro horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a lavagem, as crinas de cavalo foram submetidas a secagem por meio de 

secador de cabelos de 2000W, a aproximadamente 80 ºC, por 20 minutos, deixando-

as com maciez, conforme demonstra a figura 15. 

FIGURA 15 – APLICAÇÃO DE AMACIANTE DE 
ROUPAS 

FONTE: O próprio autor 

FIGURA 16 – INSERÇÃO DE MATERIAIS 
FONTE: O próprio autor 
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Em seguida, as crinas passaram pelo processo de alisamento, realizado com 

prancha de cabelo com a tecnologia de banho de vapor iônico que promove brilho, a 

temperatura de 230 ºC, conforme ilustra a figura 16.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, o material foi trançado manualmente e, sobre ele, aplicou-se 

fixador para fios de proteína, obtendo-se assim, o enrijecimento dos fios, deixando-os 

propícios para subsequente aplicação. A figura 17 representa o procedimento descrito 

acima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 – SECAGEM 
FONTE: O próprio autor 

FIGURA 18 – ALISAMENTO 
FONTE: O próprio autor 

FIGURA 19 – ENTRELAÇAMENTO 
FONTE: O próprio autor 
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3.11.2 Testes de ajustes de manga 

 

 

Para definir o local de ajustes na manga, foi confeccionada uma manga – com 

59,3 cm –, de amostra para realizar as medições e marcar os dois níveis de ajuste do 

lado interno, conforme as medidas padronizadas. Com isso constatou-se a adequação 

desses níveis nos braços femininos, conforme ilustra a figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsequentemente, foram realizados testes de marcação do lado externo da 

peça. As marcações realizadas das medidas selecionadas foram feitas com máquina 

reta e fio idêntico a cor do tecido, desse modo, a marca para a diminuição da manga 

ficará demarcada para a melhor compreensão do usuário. A figura 19 representa este 

processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o recorte das partes que compõem a peça, foram realizados testes para 

comprovar o alinhamento dos recortes na linha do seio e linhas das costas – recorte 

FIGURA 20 – TESTES NAS MANGAS 
FONTE: O próprio autor 

FIGURA 21 – TESTES DE AJUSTES 
FONTE: O próprio autor 
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princesa –, para propiciar valorização das linhas corporais femininas. Conforme 

apresenta a figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Posteriormente aos testes realizados, constatou-se que a pelagem animal pode 

ser amaciada, aromatizada – por inserção de amaciante de roupas convencional – e 

trançada, para aplicação na peça de vestuário por intermédio de costura em máquina 

reta. Também averiguou-se a possibilidade da confecção de um produto que seja 

facilmente ajustado nas mangas, para propiciar comodidade, conforto e usabilidade a 

um maior números de usuários. 

 

 

3.12 Critérios para seleção de alternativa 

 

 

Os produtos selecionados tem como fator primordial a praticidade, que é 

resultado dos ajustes instantâneos que podem ser realizados pelo próprio usuário, de 

acordo com suas necessidades. Além disso, foram selecionados os modelos com 

opção de troca de gola, para que seja possível obter dois modelos diferenciado em 

apenas uma peça. Outro critério primordial consiste na aplicação de pelagem animal 

nas peças, concedendo uma nova estética as casacas de hipismo. Para que o produto 

obtenha praticidade no decorrer do uso, as alternativas selecionadas possuem bolsos 

em ambos os lados.  

FIGURA 22 – ALINHAMENTO 
FONTE: O próprio autor 
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Os aspectos de configuração caracterizam a modelagem escolhida, que visa 

favorecer o corpo feminino, por meio de recortes na linha dos seios e linha dorsal, tal 

como a faixa inserida para demarcar a cintura.  

A montagem das alternativas eleitas dá-se por intermédio de costuras em 

máquina reta, garantindo a qualidade, prolongamento da vida útil e acabamento 

satisfatório.  

 

 

3.13 Requisitos para o novo produto 

 

Os novos produtos possuem mangas que podem ser ajustadas em dois níveis 

a partir do comprimento original, por intermédio de botões de pressão que demarcam 

as dobras e não permitem se desdobrem no decorrer do uso, seguidos de uma 

modelagem exclusiva para o público feminino, por intermédio de recortes que 

favorecem o corpo e auxiliam a movimentação da usuária. A partir da quebra de 

princípios tradicionalistas, há a inserção de pelagem animal nas casacas da marca 

CG Horse, cujo objetivo é retirar a aparência austera das peças, trazendo o espírito 

do esporte ao uniforme. A troca de gola foi inserida como requisito que adere 

praticidade e inovação ao produto, obtendo duas peças com aparências distintas em 

apenas uma. Em termos de conforto térmico, a confecção das peças com o tecido 

inteligente – lã fria – é um quesito primordial que objetiva proporcionar bem-estar às 

amazonas durante as competições.  

Baseando-se nos termos de inspiração deste projeto, os requisitos utilizados 

nos novos produtos são os que fazem alusão ao atual exército alemão e a seus 

elementos estéticos. 

Os requisitos consistem em propiciar inovação, beleza e aperfeiçoamento as 

casacas de hipismo. Considerando os princípios práticos, estéticos e simbólicos, os 

produtos criados visam satisfazer a necessidade do público feminino, dando-lhes a 

oportunidade de trajar uma peça exclusivamente estudada, projetada e executada 

para tal. 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo estão presentes os resultados do projeto realizado, obtidos por 

intermédio de pesquisas e, subsequentemente, da criação. 

 

4.1 SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUADRO 9 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVA I - 

CONFECCIONADA 
FONTE: O próprio autor 
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QUADRO 10 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS II 
FONTE: O próprio autor 
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QUADRO 11 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS III - 
CONFECCIONADA 

FONTE: O próprio autor 
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QUADRO 12 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS IV – 
CONFECCIONADA  

FONTE: O próprio autor 
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QUADRO 13 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS V 
FONTE: O próprio autor 
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4.2 CARTELAS 

A seguir, serão apresentadas as cartelas de cores, de materiais, de aviamentos 

e de tecidos, cuja função é demonstrar os componentes aparentes e não aparentes 

que compõem os produtos.  

 

4.2.1 Cartela de Cores 

 

De acordo com Treptow (2013, p. 109), a cartela de cores deve ser composta 

pela totalidade de cores que serão utilizadas nos produtos, sendo assim, a paleta 

escolhida deve estar em consonância com o tema selecionado. (TREPTOW, 2013) 

As cores da cartela devem ser identificadas por meio de códigos ou nomes. O 

sistema mais utilizado a nível mundial como meio de codificação é o PANTONE, esse 

corresponde a uma sistematização alfanumérica para catalogar cores em têxteis ou 

papel. (TREPTOW, 2013)  

 

 

 

 

QUADRO14 -  CARTELA DE CORES 
FONTE: O próprio autor 
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4.2.2 Cartela de Materiais e Aviamentos 

 

 

Segundo Treptow (2013, p.  122), “aviamentos são materiais utilizados para a 

confecção de uma roupa além do tecido-base”. (TREPTOW, 2013) 

Os aviamentos podem ser caracterizados em relação à função e a visibilidade 

na indumentária. De acordo com a função podem ser classificados como 

componentes – material essencial utilizado no desenvolvimento da peça, como 

botões, linhas, zíperes, etiqueta contento a numeração, instruções de uso, 

conservação e composição têxtil, dentre outros – ou decorativos – aviamentos cuja 

finalidade é apenas ornar, dente elas, pode-se citar: bordados, aplicações, entre 

outros. Com relação à visibilidade, podem ser expostos – componentes que são 

facilmente notados após a confecção do produto, como bordados, etiquetas, botões e 

zíperes – ou não expostos – materiais que permanecem fora da visibilidade, como 

elásticos, entretelas, espumas e ombreiras. (TREPTOW, 2013) 

 

 

 

 

 

QUADRO 15 -  CARTELA MATERIAIS E AVIAMENTOS 
FONTE: O próprio autor 
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4.2.3 Cartela de Tecidos 

 

Consoante a afirmação de Treptow (2013), a cartela de tecidos objetiva 

apresentar os têxteis utilizados na confecção dos produtos. (TREPTOW, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 16 -  CARTELA DE TECIDOS 
FONTE: O próprio autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir do desenvolvimento deste projeto, foi possível constatar que o design 

de moda pode inserir-se em todas as atividades em que o vestuário seja utilizado 

como item essencial para atender as necessidades humanas em prol de seu bem-

estar, e que para isso, o produto em questão deve ser estruturado cuidadosamente, 

devendo conter todas as funções de forma harmônica, além das demais propriedades 

que o design dispõe para inserção em vistas a um projeto completo. 

Nas casacas de hipismo, é notável a necessidade e a importância do design 

como alavanca para a obtenção de resultados e informações válidas sobre como lidar 

com o público a quem o produto se destina, juntamente com a inspiração estudada 

que por intermédio de seus símbolos possibilita a compreensão dos elementos 

agregados no produto.  

Na composição das peças, é possível compreender que a aplicação de crinas 

de cavalo proporciona um diferencial ao produto, agregando o espírito do esporte à 

casaca.  Os ajustes nas mangas, dispostos em dois níveis, propiciam flexibilidade e 

versatilidade aos usuários 

Assim, baseando-se nos resultados obtidos neste projeto, confirma-se que é 

possível chegar aos consumidores usuários, e que a partir disto, o designer pode 

compreender melhor seu público e criar em funções de suas pretensões para atingi-

lo. Também corrobora que as informações obtidas podem ser mensuradas 

estatisticamente, possibilitando uma avaliação precisa.  

Esta possibilidade é o que permite que a moda agregue conhecimentos de 

diversas áreas, aumentando seu mercado e seu grau de aplicação científica. É 

possível constatar a relevância desta ciência para a criação e a inovação de produtos. 

Todo aprendizado leva a capacidade de utilizar as ferramentas e os materiais 

disponíveis para realizar a melhoria das cascas de hipismo, visando o conforto, a 

estética, a praticidade e a adequação do produto ao público-alvo. 
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APÊNDICE  

A: GERAÇÃO DE ALTERNATIVA 

 

Para Baxter (2000, p.  98) “A geração de ideias é o coração do pensamento 

criativo. Baxter (2000, p. 91), também afirma que existem diferentes técnicas a serem 

aplicadas para esse processo. Dentre elas, a chamada MESCRAI – sigla que significa: 

“Modifique, elimine, substitua, combine, rearranje, adapte e inverta” -, uma lista que 

estimula alternativas para modificar um produto existente; e a técnica de analogias, 

utilizada na criação de um novo produto ou inserir mudanças drásticas em produtos 

existentes.  

Baseando-se nesses princípios de criação, a seguir, encontram-se todas as 

gerações de ideias esboçadas para o desenvolvimento do produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 17 – GERAÇÃO DE ALTERNARTIVAS I 
FONTE: O próprio autor 
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QUADRO 18 -  GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS II 
FONTE: O próprio autor 
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QUADRO 19 -  GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS III 
FONTE: O próprio autor 
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B: GRÁFICOS DE PÚBLICO-ALVO 
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6,7% 

6,7% 

6,7% 

7,7% 

6,7% 

2,9% 

2,9% 

2,9% 

4,8% 

 1. 

    2. 

   3. 

GRÁFICO 1 – IDADE 
FONTE: O próprio autor 

GRÁFICO 2 – PESO 
FONTE: O próprio autor 

GRÁFICO 3 – ALTURA 
FONTE: O próprio autor 
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2,9% 
2,9% 

GRÁFICO 4 – PROBLEMA RELACIONADO 
 AO TAMANHO DA CASACA 

FONTE: O próprio autor 

GRÁFICO 5 – LOCAL DO PROBLEMA 
FONTE: O próprio autor 

GRÁFICO 6 – APLICAÇÃO DE CRINA DE CAVALO 
FONTE: O próprio autor 

4. 

5. 

6. 
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5,8% 

4,8% 
1% 

1% 

GRÁFICO 7 – COLORAÇÃO DA CASACA 
FONTE: O próprio autor 

7. 

8. 

GRÁFICO 8 – MODELAGEM 
FONTE: O próprio autor 

GRÁFICO 9 – RENDA MENSAL 
FONTE: O próprio autor 

9. 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,7% 

10. 

GRÁFICO 10 – BIOTIPO 
FONTE: O próprio autor 

GRÁFICO 11 – TECIDO TECNOLÓGICO 
FONTE: O próprio autor 

11. 



82 
 

C: FICHA TÉCNICA 

 QUADRO 20 – FICHA TÉCNICA I 
FONTE: O próprio autor 
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 QUADRO 21 – FICHA TÉCNICA II 
FONTE: O próprio autor 
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QUADRO 22 – CONTINUAÇÃO FICHA 
TÉCNICA II 

FONTE: O próprio autor 
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QUADRO 23 – FICHA TÉCNICA III 
FONTE: O próprio autor 
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QUADRO 24 – CONTINUAÇÃO FICHA 
TÉCNICA III 

FONTE: O próprio autor 

CONTINUAÇÃO DA FICHA TÉCNICA 

ANTERIOR. 



87 
 

 

D: QUADRO DE CRITÉRIOS PARA SELÇAO DE ALTERNATIVAS 

 

Segundo Pazmino (2015, p. 224), subsequentemente a geração de alternativas, é 

necessário escolher a solução mais viável para o projeto. O quadro abaixo é utilizado como 

uma ferramenta para o processo de escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS CRITÉRIOS 1 2 3 4 5 

FUNÇÃO 

PRÁTICA 

Ajustes nas mangas X X X X X 

Troca de gola  X X   

Tecido inteligente  X X X X 

Fechamento frontal X X X X X 

FUNÇÃO 

ESTÉTICA 

Elementos do exército X X X X X 

Crinas de cavalo X X X X X 

Cores X X X X X 

FUNÇÃO 

SIMBÓLICA 

Crinas de cavalo X X X X X 

Simbologia hierárquica X X X X X 

Cores do exército alemão X X X X X 

CONFIGURAÇÃO 

Recortes X X X X X 

Modelagem X X X X X 

‘MONTAGEM 

Costura X X X X X 

Inserção de gola  X X   

Dobra de mangas X X X X X 

QUADRO 25 – QUADRO DE CRITÉRIO I 
FONTE: O próprio autor 
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ASPECTOS CRITÉRIOS 6 7 8 9 10 

FUNÇÃO 

PRÁTICA 

Ajustes nas mangas  X X X X 

Troca de gola    X  

Tecido inteligente X X X X X 

Fechamento frontal X X X X X 

FUNÇÃO 

ESTÉTICA 

Elementos do exército X X X X X 

Crinas de cavalo   X X X 

Cores X X X X X 

FUNÇÃO 

SIMBÓLICA 

Crinas de cavalo   X X X 

Simbologia hierárquica  X X X X 

Cores do exército alemão X X X X X 

CONFIGURAÇÃO 

Recortes X X X X X 

Modelagem X X X X X 

‘MONTAGEM 

Costura X X X X X 

Inserção de gola   X X X 

Dobra de mangas  X X X X 

QUADRO 26 – QUADRO DE CRITÉRIO II 
FONTE: O próprio autor 
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ASPECTOS CRITÉRIOS 11 12 13 14 15 

FUNÇÃO 

PRÁTICA 

Ajustes nas mangas X  X X X 

Troca de gola X    X 

Tecido inteligente X    X 

Fechamento frontal X X X X X 

FUNÇÃO 

ESTÉTICA 

Elementos do exército X X X X X 

Crinas de cavalo X  X X X 

Cores X X X X X 

FUNÇÃO 

SIMBÓLICA 

Crinas de cavalo X  X X X 

Simbologia hierárquica X    X 

Cores do exército alemão X X X X X 

CONFIGURAÇÃO 

Recortes X X X X X 

Modelagem X X X X X 

‘MONTAGEM Costura X X X X X 

Inserção de gola X    X 

Dobra de mangas X  X X X 

QUADRO 27 – QUADRO DE CRITÉRIO III 
FONTE: O próprio autor 
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E: PRODUÇÃO EM ESCALA INDUSTRIAL 

 

 

Para confecção das peças em escala industrial, haverá uma pequena 

confecção, localizada no centro da cidade, que produzirá trinta unidades de cada 

produto da coleção para o início do inverno de 2018. A pelagem animal será recolhida 

com dois meses de antecedência ao início da produção, para que passe por todas as 

etapas de higienização e qualificação. Os fornecedores deste material natural são 

hípicas e centros equestres localizados em Curitiba e região metropolitana.  

O acabamento e finalização das peças, no que diz respeito a pelagem animal, 

será realizado manualmente, para que obtenha-se um acabamento satisfatório. 
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F: MANUAL DE INSTRUÇÕES DE MANGAS E GOLAS 

 

 

Para realizar o ajuste nas mangas, dobre-as na 

altura desejada – 54,6 cm ou 57 cm – e 

pressione os dois botões dispostos nas laterais.  

Para realizar a troca de golas, abotoe-a 

nos três botões inseridos na parte 

interior da peça. 

Posteriormente, pressione o botão 

disposto na gola reserva no botão 

inserido na parte interior da gola fixa.  

FIGURA 23: AJUSTE MANGA 
FONTE: Bruno Sampaio 

FIGURA 24: TROCA DE GOLA I 
FONTE: O próprio autor 

FIGURA 25: TROCA DE GOLA II 
FONTE: O próprio autor 


