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RESUMO  
 

Este projeto tem como objetivo desenvolver uma coleção de bolsas organizadoras 
para profissionais do ramo de produção e montagem de eventos que necessitam 
transportar um grande número de ferramentas de trabalho. As bolsas disponíveis no 
mercado não suprem a necessidade existente quanto a espaço e divisórias, que 
culminam em dificuldades no deslocamento e desempenho das atividades, pois 
manter todos os materiais organizados e de modo a ter fácil acesso propicia um 
ambiente favorável para o bom andamento da montagem dos eventos. A inspiração 
de todo o projeto foi baseada no Museu Guggenheim Bilbao, por meio do qual foi 
possível selecionar cartelas de cores, tipos de recortes e a disposição de todas as 
divisórias e partes modulares das bolsas, assim, retratando em toda a coleção as 
diversas possibilidades de transformação que um ambiente pode passar, seja ele 
destinado a eventos ou um lugar escolhido para ser erguida uma construção que 
abrigará obras e movimentos artísticos.  
 
Palavras-chave: Profissionais de evento, bolsa organizadora, bolsa para transporte 
de ferramentas.  
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ABSTRACT  

 
This project aims to develop a collection of organizer bags for professionals of 
production and installation of events materials who need to carry over a large 
quantity of working tools. The bags available do not make up for the need in terms of 
space and partitions what culminate in difficulties during displacement and 
performance of activities, considering that having all the materials organized and 
quickly and easily accessible are essential to create an enabling environment to work 
properly. The inspiration of the project was based on Guggenheim Bilbao Museum, 
through which was possible to select the color display, types of cuttings and layout of 
all partitions and modular frames of the bags. Therefore, it was possible to portray in 
all of the collection the innumerous possibilities of changes in an environment; either 
it is placed for an event or to be a selected location to build a place that could hold 
works and art movements. 
 
Key-words: Events professionals; Organizer bags; Bags to carry over tools. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 No ramo da produção e montagem de festas e eventos, muitos elementos são 

necessários para o pleno desempenho da função dos profissionais da área, tanto no 

que diz respeito a materiais cenográficos e de decoração quanto a ferramentas de 

trabalho, os quais dependem de transporte e lugar para ficarem acomodados. 

 A numerosa quantidade de itens de que os profissionais precisam dispor são 

armazenados e organizados em bolsas e/ou maletas diversas, que por sua vez, não 

são destinadas a esse fim específico, são bolsas comuns, mas como são facilmente 

encontradas acabam passando por adaptações para poderem da melhor forma 

encontrada auxiliar os usuários a carregarem os materiais. 

 Mediante esses fatos, a problemática encontrada foi: Como manter todas as 

ferramentas de trabalho de um profissional de eventos em uma bolsa organizada e 

que possibilite a disposição dos materiais de modo a ter fácil acesso, manuseio e 

transporte em uma mesma peça?   

 Após identificar a situação problema, foi elaborado e aplicado através do 

GoogleDocs1 um questionário que abordou em todas as suas perguntas a 

identificação do que era realmente primordial para os profissionais de eventos em 

uma bolsa com necessidades tão particulares, para que assim, estando em contato 

com o público-alvo pudessem ser relatadas informações mais específicas para 

posterior desenvolvimento da coleção de bolsas. 

 Para que o projeto pudesse ser desenvolvido, análises que relatam a 

evolução histórica das bolsas e que fazem um comparativo com os similares foram 

elaboradas para pontuar em que momento da história e mediante quais 

transformações essas novas bolsas serão criadas, assim como a elaboração de 

painéis imagéticos que auxiliarão os leitores a entenderem o contexto em que essa 

coleção estará inserida. 

 Toda a concepção do projeto, desde as formas e cores utilizadas até o seu 

conceito foram inspirados no Museu Guggenheim Bilbao, obra do arquiteto Frank 

Owen Gehry, o qual de igual modo aos profissionais de eventos trabalhou em prol 

de transformar um determinado lugar na sua obra prima. 

                                                             
1
 Ferramenta do Gmail que possibilita a elaboração e aplicação de questionários e a partir das respostas gerar 

gráficos com os resultados finais da pesquisa. 
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 Assim, possibilitando por meio do auxílio de estudo e análise ergonômica o 

desenvolvimento e posterior confecção da coleção de bolsas organizadoras para 

profissionais da área de eventos, as quais possibilitam manter todos os materiais 

dispostos organizadamente em bolsos individuais e identificados, bem como 

distribuídos de maneira eficiente, pois os materiais estão próximos dos que serão 

necessários na seqüência, por exemplo: agulhas, fios e tesouras encontram-se em 

bolsos separados, porém próximos devido a relação de uso entre eles.   

 Todas as bolsas são modulares, o que possibilita aos usuários levarem partes 

específicas dos materiais a fim de cumprir uma função que não exige o uso de todas 

as ferramentas, proporcionando maior eficiência e reduzindo o tempo para 

cumprimento de uma tarefa, bem como dispõem de um carrinho para transporte 

quando a bolsa estiver sendo usada em sua capacidade máxima, como também 

alças de mão. 

 O desenvolvimento desse projeto contém todas as etapas para elaboração de 

cartelas de cores e materiais, as gerações de alternativas, os croquis com as peças 

selecionadas e todo o referencial teórico para embasamento técnico e conceitual. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Trata-se do levantamento histórico e atual do que se pretende desenvolver, 

saber a origem, a função e como foi criado. Estudar de onde surgiu determinado 

objeto é fundamental para posterior criação, sabendo pontuar dentro da historia as 

próximas inovações.  

 A coleção de bolsas que será criada terá seu ponto de partida no Museu 

Guggenheim Bilbao, que tem a característica vanguardista o que possibilita a 

criação de uma coleção com a mesma característica. 

 Os autores que tratam dos temas que serão abordados são: Bernad Lobach 

(2001), Doris Treptow (2013), Mike Baxter (1998) e a coletânea do Design Museum 

(2011), além de artigos do Sebrae (2014) e o acesso à biografia do arquiteto Frank 

Owen Gehry. 

 

2.1 HISTÓRIA E FUNÇÃO DA BOLSA 

 

A necessidade de algo que desse suporte e auxiliasse o homem em suas 

atividades rupestres para carregar suas ferramentas é eminente. Os primeiros tipos 

de bolsas utilizadas eram confeccionadas com pele de animais. Há evidências de 

que um tipo de mochila era usada por nômades que precisavam ter suas mãos livres 

enquanto caçavam. Com o passar dos anos essas primeiras bolsas foram 

adaptando-se, e encontraram artesãos que a modificaram e a diversificaram. 

Posteriormente, a Revolução Industrial potencializou e viabilizou a produção em 

escala, o que também influenciou na criação de diversos modelos de bolsas para 

qualquer tipo de atividade. (COSTA, 2011) 

A história da bolsa teve sua evolução ligada diretamente à história do 

vestuário, todas as mudanças que aconteceram na indústria da moda foram em 

conjunto, assim como o vestuário foi modernizado, as bolsas também. (DESIGN 

MUSEUM, 2011) 

As bolsas sempre foram muito utilizadas, e o início do seu uso foi para fins de 

trabalho, o que é recorrente nesse projeto que visa desenvolver e evoluir as bolsas 

para carregar as ferramentas de trabalho dos produtores de eventos.  
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2.2 ARQUITETO FRANK OWEN GEHRY  

 

 
 

FIGURA 1 – ARQUITETO FRANK OWEN GEHRY 
FONTE: https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio/ 

 

É considerado um dos arquitetos mais influentes, é internacionalmente 

reconhecido por sua forma de fazer arquitetura incorporando novas técnicas, formas 

de fazer e materiais. Recebedor dos prêmios de arquitetura de maior prestígio, como 

o Pritzker em 1989 e o Prêmio Japonês em 1992. 

Atualmente a empresa do arquiteto localiza-se em Los Angeles – EUA, que 

continua sob a direção do arquiteto que além da direção da empresa continua na 

concepção dos projetos para clientes do mundo todo. (GUGGENHEIM... 2017) 

 O arquiteto ficou mundialmente conhecido por desafiar os padrões 

conservadores dos demais arquitetos, por isso ganhou fama e notoriedade. 

 
Gehry sempre desafiou o senso comum, começando 
por sua série de mobiliários de papelão Easy Edges, 
vendida entre 1969 e 1973. Com o dinheiro das 
vendas, pôde iniciar sua carreira de arquiteto, 
começando pela remodelação de sua casa em Santa 
Monica, Califórnia. Este projeto imediatamente 
chamou a atenção do mundo da arquitetura e lhe 
rendeu diversas comissões para residências no sul da 
Califórnia nos anos 80. Seu trabalho rapidamente 
passou a uma escala maior, e ao fim do século XX 
obteve reconhecimento e fama internacional. (EM 
FOCO... 2017) 

 

Gehry tornou-se um dos arquitetos de maior prestígio por meio de suas obras 

modernas e desafiadoras.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Easy_Edges
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2.3 MUSEU GUGGENHEIM BILBAO  

 

 

FIGURA 2 – MUSEU GUGGENHEIM BILBAO 
FONTE: https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio/ 

 

O Museu Guggenheim Bilbao é uma das obras mais famosas do arquiteto e 

foi desenhado sob uma arquitetura desconstrutivista, que é caracterizada por meio 

da fragmentação de elementos, do desenho não linear, das formas não retilíneas 

que servem como distorção e deslocamento dos princípios elementares da 

arquitetura. (ARQUITETANDO... 2017) 

O prédio do museu é um marco arquitetônico por seu design inovador e 

arrojado construído com diversos materiais para compor as curvas de sua 

construção.  

 A construção é inovadora não apenas por seus materiais ou por suas formas, 

mas sim pelo conceito contido na concepção do projeto, pois além do espaço para 

as convencionais exposições de arte e o edifício de escritórios e a administração, o 

museu disponibiliza quartos para os visitantes convidados, além de um restaurante 

de alta gastronomia com uma estrela Michelin. (GUGGENHEIM... 2017) 

 O produtor de eventos transforma lugares, bem como o arquiteto Frank Owen 

Gehry, que transformou um simples terreno em uma cidade da Espanha em um dos 

museus mais famosos. O principio é o mesmo, de um lugar bruto transformá-lo em 

um sonho. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA  

 

 Esse capítulo tem por objetivo relatar todas as técnicas e ferramentas 

utilizadas para desenvolver uma nova coleção de produtos.  “Junção de etapas que 

compreendem o desenvolvimento do produto podendo ser aplicado de acordo com 

objetivos de cada produto” (BAXTER, 1998, p. 5) Após identificar em qual contexto o 

novo produto está inserido, seguem as etapas de construção da coleção de bolsas 

por meio de análises: sincrônica, diacrônica, ergonômica, estrutural e morfológica, 

identificação do público-alvo, funções prática, estética e simbólica, texto descritivo 

de ambiência e a fase de testes 

 

3.1 ANÁLISE DIACRÔNICA  

 

Para resolver um problema identificado em determinado segmento, se faz 

necessário o levantamento de material histórico para identificar quais foram as 

mutações dos produtos. (BONSIEPE, 1984, p. 38) 

 

 

 

FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 9. 

Budget Box  

 

Maleta utilizada por ministros das 

finanças britânicos, utilizada até junho de 

2010. 

Feito de pinho recoberto com couro de 

carneiro vermelho e forrado com 

chumbo, para que em caso de desastre 

marítimo ela afundasse. 

 

 

FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 14. 

Alforje 

 

Indispensável aos caubóis nos Estados 

Unidos, usado para carregar alimentos, 

remédios e ferramentas. Em sua maioria 

eram em pares e ficavam penduradas na 

parte de trás da sela dos cavalos. 

 

QUADRO 1 – ANÁLISE DIACRÔNICA 1 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 16. 

 

Maleta de médico 

 

Médicos que faziam visitas domiciliares 

precisavam ter todos os seus 

instrumentos consigo, em uma bolsa 

forte e resistente para que em eventuais 

percalços medicamentos não 

quebrassem ou não ficasse 

desorganizado. 

 

 

 

FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 27. 

 

Sacola de jornaleiro 

 

Tipo de bolsa utilizada por meninos 

jornaleiros eram cedidas pelos jornais 

aos meninos menores de idade que 

faziam a circulação do jornal impresso. 

Após a guerra as leis de trabalho infantil 

vieram e acabaram com o trabalho dos 

meninos, mas a sacola continuou sendo 

utilizada. 

 

 

 

FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 57. 

 

Bolsa esportiva 

 

Bolsa esportiva utilizada por atletas que 

eram formadores de opinião, o que os 

atletas usavam despertava o interesse 

nas pessoas, mesmo que não praticasse 

atividade física alguma. 

 

QUADRO 2 – ANÁLISE DIACRÔNICA 2 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 65. 

 

Bolsa carteiro 

 

Sucessora da sacola de jornaleiro, a 

bolsa carteiro era uma versão da 

mochila, porém, com apenas uma alça. 

Se tornou um acessório da moda, objeto 

de desejo dos jovens na década de 

1990. 

 

 

FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 79. 

 

Mochila mole do exército dos EUA 

 

Mochila com alta tecnologia empregada 

para que os militares pudessem carregar 

todo o equipamento necessário, tanto 

em deslocamentos quanto em combate. 

A mochila possui um sistema modular, 

com diversos bolsos destinados a 

determinada ferramenta. 

 

 

FONTE: CUYPERS, 2012, p. 79. 

 

 

 

Coleção de bolsas para pintura 

profissional: uma reformulação das 

maletas de pintura inspirada na arte de 

Hundertwasser. 

 

QUADRO 3 – ANÁLISE DIACRÔNICA 3 
FONTE: o próprio autor 
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A análise diacrônica tem como função mostrar a evolução histórica de um 

determinado objeto e até onde esse produto pode evoluir.  

A evolução histórica escolhida foi referente às bolsas utilizadas como parte 

fundamental para o desempenho de uma função, mais especificamente de uma 

profissão. Cada profissão requer um tipo especifico de modelagem, tecido, 

compartimentos e tamanho. 

Cada uma das bolsas selecionadas foi projetada para uma determinada 

profissão, contendo nelas detalhes típicos que a caracterizavam para um uso 

específico. A necessidade de uma bolsa desenvolvida exclusivamente para um tipo 

de serviço favorece o usuário e o desempenho da profissão, tendo todos os 

materiais que necessita de forma prática e organizada. 

Pensando na evolução histórica das bolsas para trabalho, algumas delas 

foram reformuladas: A maleta utilizada por ministros britânicos é facilmente 

encontrada entre todos os profissionais de qualquer nacionalidade, porém com 

materiais diversificados; O alforje utilizado por caubóis continua com a mesma 

função, auxiliar no transporte de suprimentos; A maleta de médico dispõe de 

modelagens diversas, porém a ilustrada acima é um modelo clássico facilmente 

encontrado em lojas do ramo; A sacola de jornaleiro sofreu adaptações para hoje 

serem as bolsas dos carteiros, modelo que pode ser transversal para os que fazem 

entregas a pé ou adaptáveis para bicicletas; A bolsa esportiva é um acessório 

versátil e dispõem de um grande número de opções, inclusive sua utilização não é 

destinada apenas a atletas, e sim a pessoa que aderiram a estilo esportivo; A bolsa 

carteiro que veio como uma releitura da sacola de jornaleiro nada mais é que uma 

bolsa com alça transversal permitindo que a bolsa fique na posição das mochilas, 

difundida entre os jovens da década de 1990; A mochila do Exército é usada até 

hoje, a partir da alta tecnologia utilizada para desenvolvimento e confecção delas 

pôde-se criar as sucessoras com maiores recursos embutidos; A bolsa para pintura 

profissional foi uma criação de uma designer em seu trabalho de conclusão de curso 

para auxiliar os profissionais da área que sentiram dificuldades com o que havia 

disponível no mercado, assim, explorando um nicho e obtendo sucesso.    

 Todas as bolsas relacionadas acima foram desenvolvidas a partir de uma 

idéia e de uma demanda pré-existente, o que reforça a idéia de que é possível e 

viável projetar uma coleção de bolsas organizadoras para profissionais do ramo de 

eventos. 
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3.2 ANÁLISE SINCRÔNICA  

 

A análise sincrônica é o estudo dos produtos similares ao que será 

desenvolvido, para que se possa conhecer onde aquele produto está inserido, e 

para que não haja plágios, para isso, fazendo um levantamento de informações 

como: preços, materiais e processos de fabricação. (BONSIEPE, 1984, p 38) 

 

 

 
 

FONTE: 
http://www.acessoriosparafestas.com.br/maleta-
de-ferramentas-para-decorador-com-balao-p680 

 

 

Bolsa para acomodar ferramentas e 

acessórios para decorar com balões 

 

 

Tamanho: 21 X 9 X 14 cm. 

Preço: 38,00 

Material: Algodão intertelado 

 

 

 
FONTE: https://portuguese.alibaba.com/product-

detail/women-s-utility-tool-belt-tool-pouch-for-
garden-shed-or-garage-60449387456.html 

 

 

 

Bolsa cinto para utilidades e pequenas 

ferramentas a altura das mãos 

 
 

Tamanho: 25 X 12 cm / 15 X 12 cm 

Preço: 45,00 

Material: Sarja 

 

 

QUADRO 4 – ANÁLISE SINCRÔNICA 1 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: 
http://www.casadaarte.com.br/organizar_de_plast
ico_creative_options_%E2%80%93_pink_e_cinz
a_escuro_medium_rack_system_2794_x_1841_x

_254_cm_1354-83/p 
 

 

Organizador plástico com três gavetas 

divisórias e uma bandeja removível 

 

 

Tamanho: 27,94 x 18,41 x 25,4 cm 

Preço: 216,65 

Material: Polipropileno 

 

 

FONTE: 
http://www.casadaarte.com.br/organizador_we_r_

memory_keepers_%E2%80%93_360_crafter-
s_bag_fold__up__plaid_black_-_662840/p 

 

 

Organizador We R Memory Keepers 

com bolsos de tela e divisórias 

removíveis 

 

 

Tamanho: 40 X 40 X 12 cm 

Preço: 720,00 

Material: Corino 

 

 

FONTE: 
http://www.casadaarte.com.br/organizador_de_pl
astico_creative_options_%E2%80%93_crafter-

s_paint_caddy_309-083/p 
 

 

Organizador de Plástico Creative 

Options com alça, gaveta acoplada e 

sem tampa 

 

 

Tamanho: 44 x 24 x 21 cm 

Preço: 81,40 

Material: Polipropileno 

 

QUADRO 5 – ANÁLISE SINCRÔNICA 2 
FONTE: o próprio autor 
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A bolsa para profissionais de eventos será projetada de modo a oferecer a 

comodidade de poder carregar todas as ferramentas de trabalho na mesma bolsa, 

sem precisar carregar mais de uma para comportar tudo o que precisa. 

 As bolsas ou maletas disponíveis no mercado atendem às necessidades em 

partes, pois algumas delas são muito abertas, favorecendo a desorganização 

durante o deslocamento de um lugar ao outro, outras são desenvolvidas para 

auxiliar apenas o alcance de alguns objetos e embora sejam grandes tem um valor 

alto, o que por vezes inviabiliza a compra. 

 Juntamente com a análise sincrônica, foi realizada a análise paramétrica, que 

são os parâmetros pré-estabelecidos que servem como base de comparação, são 

eles: tamanho, preço, pontos positivos e pontos negativos. 

 Os tamanhos variam de acordo com a proposta do que deve ou pode ser 

levado na bolsa, algumas têm compartimentos muito pequenos, o que impossibilita a 

utilização desses espaços para objetos maiores, outras tem um bom espaço interno, 

porém mal aproveitado, e os preços variam de acordo com o material utilizado na 

confecção, tipo de acabamento e fabricação. Os pontos positivos são: a variedade 

no modo como organizar e dispor os materiais, a variedade de matérias-primas e as 

diversas formas de transportar as bolsas/maletas. Os pontos negativos são: o 

espaço limitado para materiais maiores, o mau planejamento na distribuição das 

repartições e a falta de opções no modelo de mochila.  

 

3.3 ANÁLISE SEMIÓTICA  

 

 A semiótica é a ciência que permite uma análise abrangente a respeito de 

qualquer assunto que desperte interesse. 

“O nome Semiótica vem da raiz grega semeion, que quer dizer signo. 

Semiótica é a ciência dos signos.” (SANTAELLA, 2012, p.1) 

O signo a que se refere Santaella é o objeto a ser analisado, o que desperta 

interesse, para isso, existe um processo que resultará na análise, esse processo é 

subdividido e cada subdivisão analisada por níveis de complexidade, sendo: 

Primeiridade, secundidade e terceiridade. 

A primeiridade é a impressão imediata, o que se vê no primeiro contato, sem 

ter parâmetro de análise de qualquer natureza. 
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Trata-se, pois, de uma consciência imediata tal qual 
é. Nenhuma outra coisa senão pura qualidade de ser 
e de sentir. A qualidade da consciência imediata é 
uma impressão (sentimento) in totum

2
, indivisível, não 

analisável, inocente e frágil. (SANTAELLA, 2012, p. 
66) 

 

 A secundidade é o início da análise de forma contundente, a primeira 

impressão já passou, por sua vez, o que vem a seguir são os questionamentos e a 

observação do signo com relação ao que está ao seu redor, a interação do signo.  

“Há um mundo real, reativo, um mundo sensual, independente do 

pensamento e, no entanto, pensável, que se caracteriza pela secundidade.” 

(SANTAELLA, 2012, p. 72) 

A terceiridade é a ultima subdivisão da análise, é o momento em que já se 

sabe todas as características do signo, pois a primeira impressão já passou e os 

questionamentos e a interação do objeto já aconteceram, assim, é possível dizer 

que nesse estágio já se tem conhecimento de tudo o que envolve o signo. 

“Finalmente, terceiridade, que aproxima um primeiro e um segundo numa 

síntese intelectual, corresponde à camada de inteligibilidade, ou pensamento em 

signos, por meio da qual representamos e interpretamos o mundo.” (SANTAELLA, 

2012, p. 78) 

Após compreender as subdivisões, o signo (bolsas para profissionais de 

eventos) será analisado semioticamente: 

Primeiridade: Coleção de bolsas para profissionais da área de festas e 

eventos que necessitam transportar de maneira prática todas as ferramentas de 

trabalho. 

Secundidade: Bolsas organizadoras, modulares, para profissionais da área de 

festas e eventos que necessitam transportar suas ferramentas de trabalho de modo 

fácil e prático, bem como, mantê-las organizadas separadamente e com 

acessibilidade para facilitar o manuseio de qualquer uma delas durante a montagem 

dos eventos. 

Terceiridade: Bolsas organizadoras, modulares, para profissionais da área de 

festas e eventos corporativos que tem a necessidade de transportar uma grande 

quantidade de ferramentas de trabalho, as quais devem estar dispostas 

organizadamente em bolsos individuais para facilitar o aceso no momento do uso. 

                                                             
2
 No todo; completamente; totalidade. 
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Todas as formas, cores e a disposição dos componentes da bolsa são inspirados no 

Museu Guggenheim Bilbao do arquiteto Frank Owen Gehry, o que conecta a coleção 

de bolsas ao Museu é transformação que os profissionais são capazes de realizar. O 

arquiteto projetou um museu aonde não existia nada, e do nada criou uma de suas 

obras mais famosas, assim como os profissionais de eventos, transformam um 

ambiente aonde não há nada na festa dos sonhos, ambos tem a habilidade de 

transformar o bruto em arte. 

Índice – se trata da coleção de bolsas em específico – a coleção de bolsas 

organizadoras para profissionais da área de eventos é uma criação contemporânea 

que busca proporcionar conforto e facilidade durante o desempenho de todas as 

funções de montagem dos eventos. 

Ícone – se trata da imagem segundo o observador – para quem tem contato 

com a coleção de bolsas, especificamente o público-alvo, que entenderá o conceito 

da coleção e que identificará as soluções e as facilidades que terá a partir do uso 

delas, conseguirá perceber as diversas propostas de melhorias e de organização 

que as bolsas similares não proporcionam, verá a preocupação que o designer teve 

em considerar todos os pormenores envolvidos para projetar o mais perto possível 

do ideal. 

Símbolo – se trata da sensação que o objeto transmite – as bolsas tendem 

transmitir a sensação de organização e de modernidade por meio da disposição dos 

elementos, bolsos e cores. 

 

3.3.1 Análise do projeto arquitetônico 

 

Nome do projeto: Museu Guggenheim Bilbao 

Tema: Coleção de bolsas organizadoras para profissionais de eventos: uma 

transformação através do Guggenheim Bilbao 

Arquiteto: Frank Owen Gehry 

Data do projeto e construção: início 1992 término 1997 

Local: Biscaia – província espanhola 

 

 1 – O edifício: o lobby é como um distribuidor que liga a entrada aos outros 

níveis do museu. Entrando no átrio que é um grande espaço aberto o visitante 
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está debaixo de uma grande clarabóia e é possível ver os três níveis em torno 

do átrio que são ligados por passagens curvas e elevadores de titânio e vidro. 

O átrio é composto por linhas ortogonais e formas orgânicas e irregulares. 

Além dos espaços destinados às exposições, o museu tem um edifício de 

escritórios anexo à administração, o auditório Zero Espazioa com 300 

lugares, uma livraria e restaurantes, um deles com estrela Michelin3. 

 2 – Relação do edifício e seu contexto: o museu está localizado na cidade 

Biscaia, em um local de urbanização recente, e praça da principal entrada 

está localizada na Rua Iparrahuirre, umas das principais que cruzam a 

cidade. Localizado às margens do rio Nervión, embora seja uma construção 

suntuosa e de vanguarda não excede a altura dos prédios ao seu redor. Um 

dos aspectos mais característicos do museu é ser em grande parte revestido 

por placas de titânio e vidro além da grande clarabóia em forma de flor no 

átrio. Sua construção é toda texturizada devido ao material utilizado para 

revestimento, além de causar contraste com relação às outras edificações em 

torno. 

 3 – Olhando para fora – configuração formal do edifício: a definição espacial 

do edifício é configurada por volumes, e composta por mais de um deles. É 

uma construçaõ assimetrica e de composição complexa. O material de 

revestimento é o titânio, o qual gera textura e brilho, luz e sombra. Sua 

construção é composta por espaços vazios e cheios que formam nuances de 

altura e espessura. 

 4 – Olhando para dentro – configuração do espaço arquitetônico: o museu é 

dividido em três níveis (andares) todos podem ser vistos a partir do átrio onde 

está localizada a clarabóia em formato de flor de metal e que possibilita uma 

visão geral das instalações de arte e as lojas anexas, bem como toda a 

estrutura finamente desenvolvida com chapas de titânio e vidro. O uso dos 

espaços são definidos, existem os espaços das exposições, das lojas, do 

auditório e o prédio anexo de escritórios. O Museu foi desenvolvido para de 

utilizar da entrada de luz natural como forma de iluminação no átrio, bem 

como seus desníveis de construção proporcional diversos tipos de luz e 

sombra. 

                                                             
3
 A estrela Michelin é dada por meio do Guia Michelin, é uma espécie de premiação ou título dado a 

restaurantes renomados, os quais passam a estar no mapa da gastronomia mundial. 
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Analisando-se minuciosamente todas as partes que compõem o museu, é 

possível notar a semelhança com ícone, índice e símbolo, pois em um primeiro 

momento se faz necessário olhar o museu como um todo, depois ele passa a ser o 

objeto diante o observador e aí então uma sensação é gerada. É possível 

compreender que o arquiteto tenha buscado justamente despertar esse tipo de 

reflexão, e que sua obra não fosse apenas da forma mais simplória vista como mais 

um museu, e sim como o museu que abriga arte dentro e fora dele e que é passível 

de análises mais abrangentes do que meramente os materiais e as técnicas 

utilizadas em sua estrutura. 

 

3.4 PÚBLICO-ALVO 

 

Empresários promotores de eventos, 87,9% deles na faixa etária dos 31 a 40 

anos, dos quais 94,9% são solteiros, vivem em um meio complexo onde se exige 

criatividade e habilidade em trabalhos manuais, esforçam-se em realizar sonhos em 

qualquer segmento, desde aniversários de 1 ano até eventos corporativos, 

empenham-se em buscar conhecimento em tendências e no planejamento de festas, 

86,9% possuem ensino superior completo.  

Possuem um vínculo familiar com a empresa, pois 88,7% levam parentes 

para auxiliar na montagem dos eventos. Entre os meses de novembro e fevereiro, 

mais de 35% do público trabalha com o objetivo de criar do zero, sonhos através da 

sua capacidade criativa e com liberdade de expressão emocional. 

Empreendedores com estilo de vida moderno, que visam criar ambientes 

arrojados, 66,7% são homens, mas os 33,3% de mulheres são significativos dentro 

do mercado da produção de eventos, pois competem de igual com técnicas 

inovadoras e versáteis. 

O maior desejo dos produtores de festa é satisfazer os desejos de seus 

clientes por meio da inovação, e 89,8% consideram importante ter uma bolsa 

específica para o transporte de seus materiais de trabalho, através dos quais 

transformarão seus projetos em festas marcantes, pois em um mercado competitivo, 

sai ganhando aquele que compreende os desejos alheios e consegue transformá-los 

em realidade. 
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 3.4.1 Painel Público-Alvo  

 

 

 

  
QUADRO 6 – PAINEL DE PÚBLICO-ALVO 

FONTE: o próprio autor 

 

3.5 FUNÇÕES DO PRODUTO  

 

As funções do produto são ferramentas que permitem ver um mesmo produto 

por ângulos e com abordagens diferentes. “Os aspectos essenciais das relações dos 

usuários com os produtos industriais são as funções dos produtos, as quais se 

tornam perceptíveis no processo de uso e possibilitam a satisfação de cenas 

necessidades.” (LOBACH, 2001, p. 54) A interação do usuário com o produto gera 

diversos tipos de vínculos, são esses vínculos que as funções do produto pretendem 

diferenciar e dividir para compreender a abrangência da relação usuário X produto.  
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3.5.1 Função Prática  

 

Todos os aspectos fisiológicos do uso são considerados funções práticas do 

produto. (LOBACH, 2001)  Primeiramente, as necessidades existentes foram 

detectadas a partir do uso de produtos similares ao que será projetado, o que tornou 

a concepção do projeto voltado exclusivamente a suprir a necessidade de ter todas 

as ferramentas de trabalho em uma mesma bolsa e facilitar o desempenho da 

profissão do público-alvo. 

 A bolsa para profissionais de eventos é prática e de forma organizada 

pretende favorecer o usuário, pois terá consigo todas as ferramentas de trabalho. 

 A bolsa tem o tamanho ideal para levar desde ferramentas pequenas como 

alfinetes até compressor de ar, para que isso não prejudique a postura do usuário, a 

bolsa foi projetada com encaixe sobre um carrinho com duas rodas e estruturada 

para amenizar o esforço devido ao transporte de cargas. 

 Na parte interna da bolsa, terão bolsos individuais com indicação por meio de 

escrita para qual ferramenta ele é destinado, o que facilita no momento do uso e 

mantém organizado, além de ser fácil identificar quais materiais estão faltando e 

assim poder substituí-lo sem ocasionar problemas de falta de material durante a 

montagem dos eventos.  

 

3.5.2 Função Estética  

 

A função estética é considerada como o aspecto psicológico da percepção 

sensorial durante o uso do produto. (LOBACH, 2001)  Trata da aceitação do produto 

pelo usuário, essa aceitação ou a não aceitação referem-se ao repertório adquirido 

ao longo do tempo a respeito daquele assunto para entender tanto o processo 

criativo quanto o desenvolvimento de design agregado à resolução de problemas.  

Um produto pode ser aceito ou não por diversos motivos: meramente pela 

beleza ou ausência dela, por não cumprir os requisitos exigidos para determinada 

atividade a ser desempenhada, o material em que foi confeccionado, o preço 

cobrado pelo produto, a promessa de atender a uma necessidade e não cumprir, 

entre tantos outros. 
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Pensando em todos esses requisitos é que a coleção de bolsas para 

profissionais de eventos foi desenvolvida com base nos desejos e nas necessidades 

reais de cada um, todos os elementos contidos nas bolsas foram pensados 

separadamente e em conjunto, tanto a união de cores e recortes quanto as 

divisórias e todos os detalhes em metal e couro. A cartela de cores escolhidas de 

acordo com o gosto do público e com a inspiração, são: bronze, preto, cinza e 

violeta, que transmitem a seriedade das cores frias e que são vinculadas à 

arquitetura. O violeta é vinculado conceitualmente à criatividade que às obras 

artísticas contidas no museu transmitem. O couro foi escolhido por ser um material 

forte e resistente e que faz referência às estruturas do museu que relevadas 

proporções são fortes e resistentes. 

 

3.5.3 Função Simbólica  

 

São os aspectos espirituais, psíquicos e sociais do uso do produto. (LOBACH, 

2001)  O desenvolvimento da coleção de bolsas teve como objetivo retratar as 

mudanças que um profissional de eventos realiza a partir de um salão comum, bem 

como o Museu Guggenheim Bilbao que foi transformado através do arquiteto Frank 

Owen Gehry. 

 Simbolicamente, parte dos elementos do museu, como as cores e as formas 

orgânicas vieram para a coleção de bolsas por meio de releitura. As cores utilizadas 

em toda a coleção são as principais utilizadas na estrutura do museu, principalmente 

o bronze, pois é a cor de todo o revestimento. As formas orgânicas e geométricas 

são provenientes das formas que o museu ganhou linhas finas e contínuas.  

 

3.6 ANÁLISE MORFOLÓGICA  

 

A análise morfológica visa relatar todas as possíveis combinações de 

elementos para criação a fim de explorar todas as possibilidades para concepção de 

um produto. 

 
“Ferramenta criativa que busca criar um grande 
número de possíveis soluções, por meio da 
combinação de alternativas de componentes, formas, 
cores, funções etc. que permitam encontrar algo 
novo.” (PAZMINO, 2015, p. 210) 
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 Antes de definir o material definitivo a ser utilizado na confecção da bolsa 

para profissionais da área de eventos, as variáveis foram analisadas, materiais 

como: Nylon, jeans, couro natural bovino, Eco Têxteis4, material similar ao couro e 

vinil. Para modelo: mochila, frasqueira, mala de viagem, maleta e bolsa de mão. 

 Após análise e testes dos materiais de acordo com o modelo e o tipo de 

transporte da bolsa, a opção escolhida foi: o material principal da bolsa sendo o 

couro natural bovino, que permite maleabilidade, durabilidade e é resistente a 

agentes externos que poderiam causar deterioração se fosse um material de 

qualidade inferior. O modelo é modular, podendo usar partes individuais, bem como 

uni-las formando uma só. Quando estiver nesse formato, devido à grande 

quantidade de objetos e ao peso, um carrinho desenvolvido exatamente para o 

tamanho da bolsa poderá ser utilizado como auxílio e facilitando o transporte. 

  Como a bolsa é modular, divide-se em três partes, cada uma delas segue o 

mesmo padrão de organização, bolsos individuais e marcados para qual ferramenta 

é destinado, assim, o usuário pode levar a parte que irá usar sem a necessidade de 

carga extra. 

 As cores escolhidas fazem referência à inspiração, o Museu Guggenheim 

Bilbao, são elas: bronze, preto, cinza e violeta, as quais remetem à arquitetura e às 

obras do museu. 

 Após a escolha de cores, materiais e métodos facilitadores quanto à 

organização e transporte, foram feitos ajustes para melhoramento do acesso aos 

bolsos, zíperes de fácil manuseio e rodinhas fortes. 

 A bolsa toda é passível de limpeza, característica importante para uma bolsa 

de trabalho que sofre atrito direto, o método de conservação é simples, basta limpar 

a superfície com pano úmido, sem imersão em água, não utilizar alvejantes e secar 

à sombra, caso seja necessário pode ser utilizada uma esponja que dá alto-brilho 

com produto próprio para couro.  

 

 

 

 

  

                                                             
4
 Tecidos desenvolvidos a partir de matéria-prima orgânica e que se decompõem em menos tempo no meio 

ambiente. 
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3.7 ANÁLISE ESTRUTURAL  

 

A análise estrutural é uma ferramenta de reconhecimento e compreensão dos 

tipos e quantidades de componentes, os sistemas envolvidos e todas as 

características importantes pertinentes a um produto. 

Segundo Pazmino (2015, p. 139): “A análise envolve a compreensão do que é 

cada elemento e o entendimento da necessidade de cada componente.” 

A função essencial da análise estrutural é destrinchar um produto por 

completo para indicação de materiais, tipo de montagem, pintura, texturas, 

processos de fabricação, entre outros, para o novo produto, a proposta é pensar em 

elementos inovadores, novas tecnologias, novos materiais, adaptação de 

dimensões, tipo de modelagem e quaisquer elementos que possam auxiliar para a 

realização de novas funções. 

 

 

Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL
1 Zíper 3 Nylon
2 Argolas 4 Zamac (liga de Zinco)
3 Botão quadrado 6 Zamac (liga de Zinco)
4 Couro preto 2 m Couro natural
5 Couro colorido 1 m Couro natural

PROJETO: BOLSA ORGANIZADORA

1

1

1

2 2

2
2

3

3

3 3

3

3

4

5

 

 
QUADRO 7 – ANÁLISE ESTRUTURAL 1 

FONTE: o próprio autor 
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Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL

1 Zíper 2 Nylon

2 Ilhós 10 Zamac (liga de Zinco)

3 Cursor 3 Zamac (liga de Zinco)

4 Couro preto 1 Couro natural

5 Couro colorido 1 Couro natural

PROJETO: BOLSA ORGANIZADORA

 
 

QUADRO 8 – ANÁLISE ESTRUTURAL 2 
FONTE: o próprio autor 

 

Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL

2 Ilhós 4 Zamac (liga de Zinco)

4 Couro preto 1 Couro natural

5 Couro colorido 1 Couro natural

PROJETO: BOLSA ORGANIZADORA

 
 

QUADRO 9 – ANÁLISE ESTRUTURAL 3 
FONTE: o próprio autor 
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Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL

1 Zíper 1 Nylon

2 Argola 4 Zamac (liga de Zinco)

3 Cursor 1 Zamac (liga de Zinco)

4 Couro preto 1 Couro natural

5 Couro colorido 2 Couro natural

PROJETO: BOLSA ORGANIZADORA

4

5

5

1

2

2

22

3

 

QUADRO 10 – ANÁLISE ESTRUTURAL 4 
FONTE: o próprio autor 

 

1

2 2

3
4

5

5

5

5

Nº COMPONENTES QUANTIDADE MATERIAL

1 Zíper 1 Nylon

2 Argola 2 Zamac (liga de Zinco)

3 Cursor 1 Zamac (liga de Zinco)

4 Couro preto 1 Couro natural

5 Couro colorido 5 Couro natural

PROJETO: BOLSA ORGANIZADORA

 
 

QUADRO 11 – ANÁLISE ESTRUTURAL 5 
FONTE: o próprio autor 
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3.8 MIX DE PRODUTOS  

 

MIX DE 
PRODUTOS 

BÁSICO FASHION VANGUARDA TOTAL 

Tecnologia 1 3 1 5 
Meditação 1 1 2 4 
Harmonia 1 2 1 4 

Assimétrica 2 3 0 5 
Tato Visual 3 4 3 10 

Criativo 2 10 2 14 
Bolha d'água 0 7 1 8 

TOTAL 10 30 10 50 
Distribuição 

parcial 
20% 60% 20% 100% 

 

QUADRO 12 – MIX DE PRODUTOS 
FONTE: o próprio autor 

 

3.9 MÉTODO SKU  

 

MIX DE 
PRODUTOS 

VARIEDADE 
DE MODELOS 

CORES TAMANHOS SKU 

Tecnologia 5 3 2 30 
Meditação 4 1 2 8 
Harmonia 4 2 2 16 

Assimétrica 5 2 2 20 
Tato Visual 10 1 2 20 

Criativo 14 3 2 84 
Bolha d'água 8 2 2 32 

TOTAL 50     210 
 

QUADRO 13 – MIX DE PRODUTOS – MÉTODO SKU 
FONTE: o próprio autor 

 

3.10 INSPIRAÇÃO  

 

O Museu Guggenheim Bilbao foi um marco arquitetônico e de design, com 

suas formas orgânicas ele entrou para a categoria das construções de vanguarda. 

Cada parte sua foi projetada para ser arrojada e moderna, fugindo do convencional 

dos museus predominantemente simétricos. 

Toda a sua construção teve como conceito formas orgânicas e o uso de 

materiais inovadores, desde a sua fundação até os efeitos de iluminação o arquiteto 
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Frank Owen Gehry teve a delicadeza de se preocupar com a questão da 

sustentabilidade, cuidando para que em cada parte levantada da sua obra prima 

houvesse de forma sutil a conscientização com o meio ambiente, é como se cada 

tijolo colocado levantasse a bandeira da sustentabilidade através das artes. 

 A busca pelo novo, o constante desejo por inovações, a saga por encontrar 

algum tipo de elemento que se perpetue como descoberta, como vanguardista, 

como ousado e reconhecido, sendo aquele que trouxe mudanças reais sobre algo 

comum. 

 

3.10.1 Painel de inspiração  

 

 

 

 
QUADRO 14 – PAINEL DE INSPIRAÇÃO 

FONTE: o próprio autor 
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3.11 DEFINIÇÃO DE CONCEITO  

 

O conceito é a junção de todas as características que constituem a essência 

do projeto, do produto, é a partir do conceito que pode se criar qualquer coisa, pois é 

ele que delimita os parâmetros e as diretrizes para concepção do produto.  

 
“(...) 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.” (SANCHES APUD 
PIRES, 2008, p. 292) 

  

Após a elaboração do conceito é possível visualizar toda a unidade da 

coleção partindo dele, pois a função do conceito é unir todos os elementos, portanto, 

em todas as etapas o consumidor deve conseguir ver o conceito. 

 

3.11.1 Conceito  

 

Os profissionais da área de eventos precisam ser extremamente organizados 

e necessitam de um planejamento estratégico para cumprirem toda a sua agenda 

sem transtornos. 

 Para que essa tarefa seja cumprida de maneira prática e até mesmo de forma 

natural, o primeiro quesito que deve estar em ordem são suas ferramentas de 

trabalho, logo, a bolsa projetada para transportá-las deve sempre estar organizada e 

ser de fácil manuseio. 

 A coleção de bolsas faz referência direta à inspiração em todos os aspectos, 

seja por meio das formas e linhas extraídas do museu e adaptadas à bolsa, seja por 

meio das cores de igual modo. 

 A característica principal da coleção é a transformação, partindo do simples e 

resultando em algo suntuoso, assim como foi com o museu, um simples terreno 

vazio deu espaço a um dos museus mais importantes. Assim também como os 

profissionais que planejam festas e eventos, partindo de um local simples 

transformam–no em uma grande festa que eventualmente pode ser o marco na sua 

carreira. 
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 A unidade da coleção se dá a partir dos compartimentos modulares, do 

carrinho para transporte da bolsa e dos diversos bolsos individuais para as 

ferramentas, bem como a cartela de cores. 

 

3.12 AMBIÊNCIA  

 

 

 
QUADRO 15 – PAINEL DE AMBIÊNCIA 

FONTE: o próprio autor 

 

3.12.1 Texto de Ambiência  

 

 O painel de ambiência foi representado por meio de quatro principais 

elementos que regem todo o projeto: o arquiteto Frank Owen Gehry que é a mente 

criativa de todo o museu, que também representado em tons de cinza para remeter 

aos metais e concreto utilizados, as barras de ferro remetem à desconstrução do 
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museu gerando as formas de: navio, orgânicas e cilíndricas e os balões que fazem 

referência à profissão e ao público-alvo que são criativos, ousados e espontâneos. 

 

3.13 MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO 

PRODUTO  

 

 

FIGURA 3 – BOLSA ORGANIZADORA 
FONTE: acervo pessoal 

 

 A figura acima é a bolsa completa, e divide-se em três partes que podem ser 

carregadas individualmente. Os bolsos externos ficaram reservados para materiais 

menores. Assim, mantendo todos os materiais guardados organizados e separados. 

 

 

FIGURA 4 – PARTE 1 DA BOLSA 
FONTE: acervo pessoal 

 

A parte de cima da bolsa é onde vão os materiais menores e pontiagudos, 

que são usados freqüentemente, então foram deixados em uma parte com acesso 

facilitado, eles são: agulhas, alfinetes, fios de costura e fios de Nylon. 
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FIGURA 5 – PARTE 2 DA BOLSA 
FONTE: acervo pessoal 

 

A segunda parte já é maior e possibilita o carregamento de materiais maiores 

ou em maior quantidade. Alguns deles são: grampeadores de parede e papel, refil 

para os grampeadores, pistola de cola quente, refis de cola quente, cola branca e 

arames. 

 

 

FIGURA 6 – PARTE 3 DA BOLSA 
FONTE: acervo pessoal 

 

 A terceira parte da bolsa é destinada a um dos maiores e mais pesados 

equipamentos, o compressor de ar, e para ligá-lo extensão eletrônica e adaptador de 

tomadas. Vale ressaltar que todos os materiais listados acima são guardados no 

interior da bolsa e não nos bolsos externos. 

 

 

FIGURA 7 – BOLSA CINZA 
FONTE: Acervo pessoal. 
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Na figura 8 é mostrada a bolsa de couro natural bovino cinza, com estrutura 

rígida e alças também em couro. 

 

 

 

 

FIGURA 8 – BOLSOS E DIVISÓRIAS BOLSA CINZA 
FONTE: Acervo pessoal. 

 

Objetos dispostos nos seus lugares determinados (bolsos e divisórias). A 

capacidade máximo dessa bolsa é de 25 itens. 

 

 

 

FIGURA 9 – INTERIOR BOLSA CINZA 
FONTE: Acervo pessoal. 

 

O transporte da bolsa é realizado por meio de duas alças e o seu fechamento 

parcial com botões de pressão. 
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FIGURA 10 – PARTE SUPERIOR BOLSA CINZA 
FONTE: Acervo pessoal. 

 

Na figura 11 da página anterior mostra-se a parte superior da bolsa que é 

destinada ao martelo, por exemplo, pode ser retirada por meio do zíper. 

 

 

 

FIGURA 11 – BOLSA SACO 
FONTE: Acervo pessoal. 

 

PARTE 1 - Bolsa em modelagem saco com couro dourado e alças de couro e 

algodão. É possível desmontá-la em três partes por meio de zíper removível. 
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FIGURA 12 – RETIRADA PARTE FRONTAL BOLSA SACO 
FONTE: Acervo pessoal. 

 

Demonstração da retirada da parte da frente por meio do zíper. Essa parte é 

destinada ao martelo, tesoura, estilete e grampeador. 

 

 

FIGURA 13 – PARTES MODULARES BOLSA SACO 1 
FONTE: Acervo pessoal. 

 

O bolso é retirado e assim ficam duas partes. Como o martelo é guardado na 

parte da bolsa que foi retirada, os bolsos menores são destinados a pregos e 

alicates. 

 

FIGURA 14 – FECHAMENTO BOLSO MODULAR 
FONTE: Acervo pessoal. 
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O bolso solto é com fechamento de zíper e é destinado ao grampeador de 

madeira e o seu refil. 

 

 

FIGURA 15 - PARTES MODULARES BOLSA SACO 2 
FONTE: Acervo pessoal. 

 

Na figura 16 da página anterior pode-se ver a segunda divisão da bolsa. 

PARTE 2 - A parte de cima que também é removível por meio de zíper é destinada a 

martelo e afins e a máquina de inflar balões. 

 

 

FIGURA 16 - PARTES MODULARES BOLSA SACO 3 
FONTE: Acervo pessoal. 

 

A parte inferior da bolsa vira uma nécessaire destinada a guardar: fita crepe, 

fita adesiva, fios e agulhas, e seu encaixe se faz por meio de velcro. 

Toda a coleção de bolsas foi desenvolvida para maior comodidade dos 

usuários, para isso os modelos escolhidos são modulares, favorecendo o 

carregamento e os trabalhos individuais, bem como a utilização de materiais fortes e 

resistentes a agentes externos. 



44 
 

4 RESULTADOS  

 

 A coleção de bolsas organizadoras para profissionais de eventos teve como 

objetivo desenvolver um produto que suprisse a falta existente no mercado e 

auxiliasse seus usuários em todas as possíveis atividades durante a jornada de 

trabalho. 

 Todo o desenvolvimento do projeto foi baseado de acordo com os conceitos 

ergonômicos para que não houvesse danos físicos ao usuário devido ao peso 

contido na bolsa, a solução mais viável para a bolsa foi: ser dividida em várias 

partes, assim, cada uma delas podem ser usadas separadamente, e quando juntas 

ter a opção de serem transportadas com um meio auxiliar.  

 

4.1 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS  

 

 Para a escolha das peças que comporiam a coleção de bolsas foram geradas 

50 alternativas, as quais tinham todo tipo de recursos quanto à disposição de bolsos, 

alças e carrinhos. Contudo, apenas cinco delas corresponderam às expectativas e 

necessidades do público-alvo. A partir do que os usuários determinaram como mais 

adequado ao uso no trabalho foram selecionadas alternativas, assim compondo a 

coleção de bolsas organizadoras para profissionais de eventos. 

 

4.1.1 Requisitos para o novo produto  

 

 O novo produto deve conter bolsos individuais para todo e qualquer tipo de 

material necessário para o cumprimento das tarefas em um evento, deve conter 

partes removíveis que eventualmente possam ser transportadas individualmente, 

bem como um carrinho que auxilie o transporte da bolsa com todas as ferramentas 

de trabalho juntas. 

 O material da bolsa deve ser forte e resistente a agentes externos, deve fazer 

referência às cores da inspiração e ser bem estruturada para que os materiais 

possam ficar dispostos em seus lugares com fácil acesso. 

 Cada grupo de gerações de alternativas e suas respectivas seleções de 

alternativas tiveram nomes inspirados em expressões ou sensações retiradas do 

museu. 
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4.2 SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS  

 

 

QUADRO 16 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVA TECNOLOGIA 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 17 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVA MEDITAÇÃO 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 18 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVA TATO VISUAL 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 19 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVA CRIATIVO 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 20 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVA BOLHA D’ÁGUA 
FONTE: o próprio autor 
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4.3 ANÁLISE ERGONÔMICA DA COLEÇÃO  

 

 A coleção de bolsas para trabalho tem como objetivo suprir as necessidades 

dos usuários, para isso, a primeira preocupação é a de não prejudicar posturas e 

coluna vertebral durante seu uso no ambiente de trabalho. 

 Segundo Iida (2005, p.2): “Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o 

homem e seu trabalho (...).” 

 A interação do homem (usuário) com a bolsa no ambiente de trabalho é 

direta, pois tudo o que ele precisa está organizado na bolsa. Porém, todos esses 

materiais somados geram uma carga excessiva, que se mal distribuída no momento 

do transporte, pode provocar acidentes e lesões. 

 
Usabilidade (neologismo traduzido do inglês usability) 
significa facilidade e comodidade no uso dos 
produtos, tanto no ambiente doméstico corno no 
profissional. Os produtos devem ser "amigáveis", 
fáceis de entender, fáceis de operar e pouco 
sensíveis a erros. (IIDA, 2005, p. 320) 
 

 A usabilidade permite entender a importância do conforto no objeto durante 

seu uso, esse conforto se dá por meio da modelagem escolhida que interferirá 

diretamente no consumidor final que sentirá os erros ou os acertos quando estiver 

utilizando as bolsas. 

 Para que o uso das bolsas seja feito, uma das principais e automáticas ações 

realizadas é o modo como há a interação das mãos sobre a bolsa, para isso, 

segunda Iida (2005, 243):  “Manejo é uma forma particular de controle, onde há um 

predomínio dos dedos e da palma das mãos, pegando, prendendo ou manipulando 

alguma coisa.”  

 O manejo utilizado para executar as funções da bolsa é o manejo fino e 

geométrico, que é feito com a ponta dos dedos, manejo esse desempenhado para 

abrir os zíperes, abrir os botões de pressão, desencaixar as alças dos mosquetões e 

pegar os materiais. 

 “A coluna vertebral é uma estrutura óssea constituída de 33 vértebras 

empilhadas uma sobre a outras, do total de vértebras apenas 25 são flexíveis, sendo 

as cervicais e as lombares com maior mobilidade.” (IIDA, 2005, p. 73) 
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 A coluna vertebral é uma estrutura forte, porém muito sensível, e com a 

repetição de movimentos que agridem suas vértebras, a chance de ocorrem lesões 

aumenta. 

As situações de trabalho quanto ao levantamento de 
pesos podem ser classificados em dois tipos. Um 
deles refere-se ao levantamento esporádico de 
cargas, que está relacionado com a capacidade 
muscular. O outro, ao trabalho repetitivo com 
levantamento de cargas, onde entra o fator de 
duração do trabalho. (IIDA, 2005, p. 179) 
 

 Quando um material é muito usado para uma atividade é normal adquirir um 

modo automático de se fazer, porém é necessário cuidados quando se fala de 

levantamento de peso. 

 Aplicando esse conceito, a bolsa organizadora para profissionais de eventos 

já disponibiliza um carrinho para que não seja necessário levantar a bolsa para 

colocar nas costas ou no ombro e sim puxá-la, o que diminui o impacto sobre a 

coluna vertebral, porém, se necessário for levantá-la o ideal é dividi-la nas três 

partes possíveis e colocar uma de cada vez sobre o lugar de desejo, sem precisar 

expor a coluna a um esforço desnecessário. 

 Por ser uma bolsa grande e que comporta itens diversos, seu peso devido ao 

próprio material já é elevado, o que reforça a idéia de que o modo mais saudável de 

transportá-la é com o auxílio do carrinho. 

 Segue abaixo o quadro que lista o peso da bolsa que se divide em três, 

estando vazia e cheia, e o peso do carrinho em separado. 

 

BOLSA PRETA E BRONZE PESO 

Bolsa – vazia 3.406 g 

Bolsa – cheia 7.606 g 

Carrinho 5.123 g 

QUADRO 21 – PESO DAS BOLSAS 1 
FONTE: o próprio autor. 

 
 

BOLSA DOURADA PESO 

Bolsa – vazia 2.306 g 

Bolsa – cheia 4.604 g 

QUADRO 22 – PESO DAS BOLSAS 2 
FONTE: o próprio autor. 



52 
 

BOLSA CINZA PESO 

Bolsa – vazia 3.306 g 

Bolsa – cheia 5.104 g 

QUADRO 23 – PESO DAS BOLSAS 3 
FONTE: o próprio autor. 

 

 Embora a bolsa tenha sido projetada para carregar o máximo de ferramentas 

de trabalho possíveis e necessárias, vale ressaltar o cuidado e a facilidade de se ter 

uma bolsa organizada que possibilita ao usuário programar-se com relação ao que 

levará para montagem dos eventos sem expor a saúde da sua coluna vertebral. 

 As tabelas de medidas são de suma importância para que a modelagem das 

bolsas possa ser feita. Como a coleção de bolsas é unissex, há a necessidade de 

encontrar uma média entre os tamanhos específicos necessários para a confecção 

delas, seja o modelo mochila, tiracolo ou transversal, pois homens e mulheres têm 

proporções diferentes e a média é extremamente importante para que não haja 

desconforto para ambos.  

 

 

 

 
FIGURA 17 – TABELA DE MEDIDAS MASCULINO ADULTO 

FONTE: http://modelagemcommoda.blogspot.com.br/2012/03/tabelas-de-medidas.html 
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FIGURA 18 – TABELA DE MEDIDAS FEMININO ADULTO 

FONTE: http://modelagemcommoda.blogspot.com.br/2012/03/tabelas-de-medidas.html 

 

4.3.1 TAG 

 

 As TAGs são elementos que auxiliam o consumidor a visualizar o conceito 

geral da marca, qual a intenção do produto com relação a sua eficiência durante o 

uso assim também como é através dela que a imagem que se quer passar será 

transmitida. 

 Geralmente a TAG vem acompanhada de algum outro tipo de etiqueta que 

contenha as demais informações como: material, modo de conservação e lavagem. 

 A TAG da coleção de bolsas organizadoras para profissionais da área de 

eventos com inspiração no Museu Guggeheim Bilbao teve como modo de se 

comunicar com o usuário utilizando a foto do criador da marca e da coleção, 

imagens do Museu e a explicação de todo o percurso pelo qual a marca passou para 

ser estabelecida, assim também como as cores que fazem referência direta ao 

museu. 
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QUADRO 24 – TAG 
FONTE: o próprio autor 

 

4.4 CARTELAS  

 

 As cartelas são ferramentas utilizadas para identificar quais cores e suas 

variações, tipos de materiais e a identificação dos aviamentos que serão utilizados 

na confecção das peças de uma coleção que foram escolhidas a partir das 

preferências do público-alvo. (TREPTOW, 2013) 

 

4.4.1 Cartela de cores  

 

 A cartela de cores determina quais serão utilizadas, suas variações e 

tonalidades. A cartela é composta pelo nome da cor, seu nome de acordo com o 

PANTONE5, o CMYK6 que é o padrão utilizado para impressão e o RGB7 que é o 

padrão utilizado para monitores, é o que se vê na tela. 

                                                             
5
 Empresa que disponibiliza um sistema de cores; 

6
 Cyan, magenta, yellow e black (key) 

7
 Red, green e blue 
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QUADRO 25 – CARTELA DE CORES 
FONTE: o próprio autor 
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4.4.2 Cartela de materiais e aviamentos  

 

 A cartela de materiais e aviamentos determina todos os materiais que serão 

utilizados em toda a coleção, assim sendo mais um fator que gerará a unidade na 

coleção. 

 

 

 
QUADRO 26 – CARTELA DE MATERIAIS E AVIAMENTOS 

FONTE: o próprio autor 
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4.4.3 Cartela de tecidos  

 

 A cartela de tecidos determina todos os tecidos que serão utilizados na 

coleção e lista sua composição e fabricantes. 

 

 

 
 
 
 

QUADRO 27 – CARTELA DE TECIDOS 
FONTE: o próprio autor 



58 
 

4.5 PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Todo o desenvolvimento desse projeto foi pautado sobre as pesquisas de 

público-alvo, a partir da observação do modo de trabalho dos produtores de eventos 

que se identificou a deficiência de bolsas auxiliadoras para transporte das 

ferramentas de trabalho. 

 O intuito das bolsas é favorecer seu usuário e aliar praticidade no momento 

do uso, bem como protegê-lo de possíveis danos físicos caso a bolsa fosse mal 

projetada, assim, toda a concepção do projeto teve a ergonomia como principal 

norteadora, chegando ao melhor resultado possível para o carregamento dos 

materiais com o auxílio de um carrinho.  

 O conceito da coleção foi primordial para chegar à inspiração, pois entende-

se que os produtores de eventos transformam lugares, assim como o arquiteto Frank 

Owen Gehry transformou um terreno em um museu famoso. 

 Os materiais escolhidos foram previamente testados quanto à durabilidade e 

resistência, o que era fator determinante para os usuários, pois a bolsa sofrerá atrito 

direto e com isso, ser um material fraco seria um agravante para a não aceitação do 

produto. 

 Para maior comodidade dos usuários e a opção de transporte prático, a bolsa 

é divisível, podendo ser separada em três partes caso naquele momento sejam 

necessárias apenas algumas ferramentas. Cada uma das partes foi pensada de 

acordo com o processo de montagem dos eventos, quais materiais são usados 

juntos, e assim foi feita a seleção de bolsos e divisórias. 

 Portanto, após pesquisas de público-alvo e subseqüente aplicação da 

metodologia escolhida a proposta de uma bolsa organizadora foi solucionada com 

sucesso, atendendo às necessidades e exigências dos usuários e propondo mais de 

uma forma de transporte da bolsa dependendo do tipo e da etapa de montagem dos 

eventos. 
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Quantas pessoas moram na 

GRÁFICO 5 –

Estado civil: 

GRÁFICO 3 – ESTADO CIVIL 
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Grau de instrução: 

GRÁFICO 4 – GRAU DE INSTRUÇÃO 
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– QUANTIDADE DE PESSOAS NA RESIDÊNCIA
FONTE: GoogleDocs 
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GRÁFICO 8 – TIPO DE EMPRESA 
FONTE: GoogleDocs 
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GRÁFICO 9 

Em qual região está localizada a empresa?

GRÁFICO 

Quem você leva para montar um evento (grau de parentesco):

GRÁFICO 11 – FAMILIAR ACOMPANHANTE NA MONTAGEM DE EVENTOS

Quantas pessoas trabalham na empresa?

GRÁFICO 9 – QUANTIDADE DE PESSOAS NA EMPRESA
FONTE: GoogleDocs 
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GRÁFICO 10 – LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA
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FAMILIAR ACOMPANHANTE NA MONTAGEM DE EVENTOS
FONTE: GoogleDocs 
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LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 
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GRÁFICO 12 – FERRAMENTAS MAIS USADAS NA MONTAGEM E DECORAÇÃO 

Como você carrega as ferramentas de trabalho?

GRÁFICO 13 – MODO DE CARREGAR AS FERRAMENTAS DE TRABALHO

Quando desenvolve um evento qual seu principal foco?

GRÁFICO 1

Quais são as ferramentas mais usadas na montagem e decoração do evento:

FERRAMENTAS MAIS USADAS NA MONTAGEM E DECORAÇÃO 
DO EVENTO 

FONTE: GoogleDocs 

 

Como você carrega as ferramentas de trabalho?

MODO DE CARREGAR AS FERRAMENTAS DE TRABALHO
FONTE: GoogleDocs 

 

Quando desenvolve um evento qual seu principal foco?

GRÁFICO 14 – FOCO NA ENTREGA DO EVENTO
FONTE: GoogleDocs 
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Como você carrega as ferramentas de trabalho? 
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Quando desenvolve um evento qual seu principal foco? 

 

FOCO NA ENTREGA DO EVENTO 



 

O que você acha sobre o desenvolvimento específico de uma bolsa para 

materiais de montagem de eventos?

GRÁFICO 15 – OPINIÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE BOLSA PARA 

Em qual parte você carregaria a bolsa?

GRÁFICO 1

Quanto você gastaria em uma bolsa?

GRÁFICO 17
 

O que você acha sobre o desenvolvimento específico de uma bolsa para 

materiais de montagem de eventos? 

 

OPINIÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE BOLSA PARA 
FERRAMENTAS DE TRABALHO 

FONTE: GoogleDocs 
 

Em qual parte você carregaria a bolsa? 

GRÁFICO 16 – MODO DE CARREGAR A BOLSA
FONTE: GoogleDocs 

 

Quanto você gastaria em uma bolsa? 

 

7 – ESTIMATIVA DE GASTO COM UMA BOLSA
  FONTE: GoogleDocs 
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O que você acha sobre o desenvolvimento específico de uma bolsa para 

OPINIÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE BOLSA PARA 

 

MODO DE CARREGAR A BOLSA 

 

ESTIMATIVA DE GASTO COM UMA BOLSA 



 

Qual material usaria em uma bolsa?

GRÁFICO 18 

Qual cor de bolsa você compraria?

GRÁFICO 19 

 

Qual material usaria em uma bolsa? 

GRÁFICO 18 – TIPO DE MATERIAL 
FONTE: GoogleDocs 

 

Qual cor de bolsa você compraria? 

GRÁFICO 19 – PREFERÊNCIA DA COR PARA BOLSA
FONTE: GoogleDocs 
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X X X 

   
X X X X X 

 
X 

 
X X 

 
  

  CURVAS 
 

X 
   

X 
 

X 
   

X X X X 
 

X X 
 

X 
 

X 
 

X X 

FUNÇÃO ESCAMAS 
  

X 
       

X X 
   

X 
     

X 
 

X   

SIMBÓLICA ALTURA 
   

X X 
 

X 
 

X 
     

X 
         

  

  SINCRONIA X 
  

X X 
 

X 
  

X 
 

X 
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