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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo criar uma coleção de mochilas para manicures 
autônomas para transportar todas as suas ferramentas de trabalho juntamente com 
itens pessoais, favorecendo-as no momento do desempenho de sua profissão, tanto 
para atendimentos completos quanto para atendimentos rápidos. Através das 
calçadas curitibanas por onde essas mulheres passam, resgata-se elementos 
visuais através de estampas para aplicação em couro natural bovino. 
 
Palavras-chave: Mochila, manicure, moda, couro natural bovino. 
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ABSTRACT 
 
This work aims to create a collection of bags for autonomous manicures to carry all 
your work tools along with personal items favoring them at the performance of their 
profession both as complete calls for quick calls. Through curitibanas sidewalks 
where these women go to rescues visuals through prints for use in natural cowhide . 
 
Keywords: Backpack, manicure, fashion, natural cowhide 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 As profissionais de manicure autônomas enfrentam jornadas de trabalho 

diferenciadas, com deslocamentos e horários para suas clientes conforme a 

disponibilidade do dia. 

 Para os atendimentos feitos fora de sua casa, à domicílio ou em locais de 

trabalho, essas profissionais necessitam levar um grande número de ferramentas, as 

quais, notoriamente são volumosas e pesadas, o que as faz levarem mais de uma 

bolsa, tanto para comportar de maneira segura e organizada os materiais, quanto 

seus objetos pessoais. 

 Após identificar essa demanda, iniciaram-se pesquisas de campo através de 

questionários e entrevistas para pontuar algumas necessidades mais específicas, e 

a partir disso, deu inicio a confecção de uma coleção de mochilas, entre elas, uma 

mochila maior para os atendimentos completos onde pode dispor até mesmo de 

bacia para os pés, e outras mochilas menores que comportem estojos de materiais e 

esmaltes para atendimentos rápidos. 

 Para isso, buscou-se uma inspiração que carregasse a trajetória dessas 

profissionais, dessa forma, buscou-se retratar os caminhos por onde ela passou, 

passa e passará, assim, foram escolhidas as calçadas curitibanas, pois além de 

conter elementos visuais fortes, é um “caminho” muito conhecido pelos curitibanos. 

 Para o desenvolvimento da coleção, houve testes prévios para a escolha de 

materiais e cortes, o desenvolvimento de cartelas de materiais, tecidos e cores, 

geração de alternativas para a escolha das seleções antes de dar início à confecção. 

 Assim, constituiu-se a coleção de mochilas para manicures autônomas, com 

material forte e resistente e que supra as necessidades profissionais durante a 

jornada de trabalho, sem esquecer-se da feminilidade ao usá-la, pois as mochilas 

foram desenvolvidas para não serem caracterizadas como extensão do trabalho e 

sim extensão do estilo dessas mulheres tão vinculadas com a beleza. 
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1.1 FOTO DO PRODUTO 

 

 



14 
 

    

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 Trata-se do levantamento e estudo de dados referentes à aplicação da 

inspiração no projeto, à importância e o impacto do design de moda no mercado e 

na aceitação do novo produto, à nova técnica utilizada para o processo de 

estamparia e o contexto histórico das mochilas. 

 
2.1 DESIGN DE MODA X MOCHILA 

 

 O design se inicia no desenvolvimento de uma ideia e se torna concreto na 

fase de projeto, possuindo como objetivo resolver problemas que vêm da possível 

necessidade do ser humano. (LOBACH, 2006) 

 Para falar de design de moda, é preciso situar que o design entrou para que a 

moda fosse difundida, levando em consideração que anteriormente existia 

indumentária, roupa, mas não moda.  

 
A moda surge no momento histórico em que o homem passa 
a valorizar-se pela diferenciação dos demais através da 
aparência, o que podemos traduzir em individualização. 
Todavia essa diferenciação de uns, visa a uma identificação 
com outros, pois a moda se dá através da cópia do estilo 
daqueles a quem se admira. (TREPTOW, 2013, p. 21) 

 

 Partindo desse conceito, começa a se falar de moda, pois as pessoas mudam 

sua maneira de vestir e utilizar acessórios em função de influências sociais. A 

vestimenta que antes era determinada pelos recursos disponíveis passa a variar 

seus estilos de acordo com a época. 

 Associado a isso, tem-se a vestimenta como um demonstrador de status onde 

a riqueza não é apenas medida pelo luxo dos artigos consumidos, mas assim 

também pela facilidade com que os itens são descartados e novamente substituídos 

por novos e diferenciados estilos. 

 A moda é motivada pelo fascínio do novo, e que o eventual abandono de um 

estilo para substituir por outro, consiste em um ciclo de obsolescência programada, 

pois mesmo o novo estilo está fadado ao futuro descarte, assim, a moda é um 

fenômeno social de caráter temporário que é aceito e disseminado por um mercado 
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consumidor até sua massificação e consequente obsolescência como diferenciador 

social. (TREPTOW, 2013) 

 Os avanços da ciência estão ligados ao fenômeno da moda, sendo possível 

afirmar que a moda é carregada de conceitos e contextos e está presente nas 

mudanças estéticas, psicológicas e sociológicas que ocorre em meio à sociedade.  

 O fazer design de moda, envolve muito mais que os conhecimentos 

individuais, ele abrange tudo o que envolve uma “tribo”, a moda transcende limites. 

 “A moda é um empreendimento global e uma linguagem semiótica 

internacional que transpõem as fronteiras étnicas e de classes.” (JONES, 2011, p. 

44) 

 O objetivo do “ser” designer de moda é repensar o conjunto de traços que 

caracterizam a roupa/acessório através de formas segundo inspirações e 

tendências, antecipando a construção das intenções de uso para satisfazer os 

anseios que o público terá, mas que ainda não sabe. 

 A mochila é considerada entre os diversos gêneros e modelos de bolsa, como 

“desajeitada”, contudo, a mais confortável. 

 Para resolver o problema de a mochila ser tão masculinizada, uma possível 

opção de design é desconstruí-la ou então ajustar até sua forma essencial, tanto 

para melhor adaptação, quanto a própria aceitação. (DESIGN MUSEUM, 2011)  

 
2.2 HISTÓRIA E FUNÇÃO DA MOCHILA 

 

 “A mochila é um dos mais antigos tipos de bolsa, usada pelos nômades que 

precisavam ter suas mãos livres enquanto caminhavam pelas florestas antigas em 

busca de caça.” (DESIGN MUSEUM, 2010, p. 104) 

 Desde a Pré-História já houve a necessidade de um objeto/suporte que 

pudesse auxiliar o homem no momento da caça para carregar suas ferramentas.  

 Desde os primeiros sacos confeccionados com pele de animais a bolsa já 

tinha uma função determinada. 

 A história das bolsas evoluiu juntamente com a história da indumentária e da 

moda, porém é na Revolução Industrial que se destaca e torna-se um produto que 

gera lucros. 

 Assim, a fabricação artesanal passa a ser substituída pela produção 

padronizada e as manufaturas surgem e se fortalecem. (COSTA, 2011) 
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2.3 ELEMENTOS DAS CALÇADAS CURITIBANAS  

 

 Existe uma grande variedade de desenhos e elementos utilizados nas 

composições das diversas calçadas curitibanas. 

 Para o desenvolvimento das oito estampas, oito tipos de elementos foram 

escolhidos: quadrados, círculos, meia lua, flores formadas pela junção de pinhões, 

gotas e desenhos pontiagudos. 

 A partir da escolha dos elementos, houve a desconstrução dos desenhos 

originais, assim, formando outros desenhos, possíveis e viáveis para estamparia e 

posteriormente corte a laser.  

 

 
Praça Generoso Marques - Centro 

FONTE: Disponível em: 
<https://www.pinterest.com/pin/431149364303249652/> 

Stone 

 

 
Rua Conselheiro Laurindo 
FONTE: Disponível em: 

<https://www.pinterest.com/pin/431149364303249650/> 

Enamels 

 
 

 
Rua Marechal Deodoro 
FONTE: Disponível em: 

<https://www.pinterest.com/pin/464293042811965790/> 

Square 

 

 
QUADRO 1 – ESTAMPARIA 1 

FONTE: o próprio autor 
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Praça Santos Andrade 
FONTE: Disponível em: 

<https://www.pinterest.com/pin/431149364303249650/> 

Pinion 

 

 

 
Rua XV de Novembro - Centro 

FONTE: Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/plasticourbano/4583711993> 

Several flowers 

 
 

 
Al. Dr. Muricy - Centro 

FONTE: Disponível em: 
http://globotv.globo.com/rpc/parana-tv-1a-edicao-

curitiba/v/substituicao-do-petit-pave-leva-junto-uma-parte-
da-historia-de-curitiba/2323246/ 

Square crooked 

 

 

 
Rua Voluntários da Pátria - Centro 

FONTE: Disponível em: 
http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2014/09/primeiro-

andar-do-edificio-asa.html 

Trapeze 

 
 

 
Rua Cândido Lopes - Centro 

FONTE: Disponível em: 
<https://www.pinterest.com/pin/431149364303249650/> 

Circle 

 
 

QUADRO 2 – ESTAMPARIA 2 
FONTE: o próprio autor 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 

 
 Após levantamento histórico sobre o produto que será desenvolvido, 

juntamente com a inspiração, se faz necessário a utilização de outras ferramentas 

de estudo. 

 
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, 1998, p.) 

 

 Serão utilizadas as análises diacrônica e sincrônica, pesquisa de público-alvo, 

as funções do produto, sendo elas: prática, estética e simbólica, conceito e 

ambiência interligados para unidade da coleção, mix de produtos exemplificando a 

distribuição das peças e os testes pré-elaborados para reduzir ao máximo eventuais 

falhas. 

 

3.1 ANÁLISE DIACRÔNICA 

 

 De acordo com Bonsiepe (1984, p. 38) “Dependendo do tipo de problema, 

pode ser útil uma coleção de material histórico para demonstrar as mutações do 

produto no transcurso do tempo.” 

 

 

 
FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 11. 

Carpetbag – anos 1860 

Tida como uma sacola barata, 

resistente e espaçosa, sendo também 

fácil de carregar. 

Fabricada com retalho de tapete sobre 

uma estrutura metálica. 

Existentes até hoje, porém não mais 

fabricadas com tapete.  

 

QUADRO 3 – ANÁLISE DIACRÔNICA 1 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 19. 

Steamer bag da Louis Vuiton – anos 

1901 

Traduzida como malote transportado 

por navio a vapor, simples, feita em 

lona e couro. 

Esse tipo de bolsa foi desenvolvida 

para viajantes de longas distâncias. 

Versões desta mala são fabricadas até 

hoje. 

 

 

 
FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 39. 

Sacola da TWA – anos 1950 

1950 foi a década das viagens aéreas.  

Esse tipo de bolsa da companhia 

aérea, embora fosse produzida em 

série demonstrava que a pessoa era 

moderna e cosmopolita. 

Pessoas famosas que as usavam 

transformaram a bolsa como 

propagandas ambulantes. 

 

 
FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 57. 

Bolsa esportiva Adidas – anos 1970 

O esporte tornou-se difundido, e as 

pessoas almejavam estar modernas. 

As bolsas eram versáteis e muito úteis, 

tinham forma simples, feitas de 

borracha sintética durável, tinham 

cores vivas, e com acabamentos e 

logotipos contrastantes, caracterizando 

a modernidade 

 

 

QUADRO 4 – ANÁLISE DIACRÔNICA 2 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 65. 

 

Bolsa Timbuk2 – anos 1989 

Modelo de bolsa carteiro, uma 

adaptação da mochila à prova d’água 

de uma alça dos anos 1950. 

Tida como a bolsa fashion da 

juventude urbana, com design prático, 

tecidos resistentes e aparência 

estilosa. 

 

 
FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 69. 

 

Pasta feminina de Bill Amberg – anos 

1992 

Tipo de bolsa ideal para o trabalho, 

prática e elegante. 

O designer buscou aliar função e 

beleza à tradicional pasta escolar em 

couro, adaptando-a para uma bolsa 

versátil e fácil de usar. 

 

 
FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 83. 

 

Knieryje de Susan Boer – anos 1999 

Um dos tipos mais práticos e 

confortáveis de bolsa é a mochila. 

Nesse caso a designer reduziu a 

mochila à sua forma mais pura, de 

forma anatômica e ergonômica para 

melhor adaptação ao corpo. 

 
QUADRO 5 – ANÁLISE DIACRÔNICA 3 

FONTE: o próprio autor 
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FONTE: DESIGN MUSEUM, 2011, p. 87. 

 

Bolsa multi Stem clássica de Orla Kiely 

– anos 2001 

A famosa estampa Stem (galho) 

caracteriza a serie de bolsas 

“molengas” em tecido. 

Bolsa versátil e de tamanho maior 

favorecendo o carregamento de 

maiores objetos. 

 

 
FONTE: FONSECA, 2011, p. 105. 

 

 Bags femininas para o transporte de 

acessórios de bateria: uma inspiração 

em Maurits Cornelis Escher – anos 

2011 

 

 
FONTE: LOURENÇO, 2011, p. 111. 

 

 
Coleção de bolsas versáteis para 

maquiadores e cabelereiros, inspirada 

no jogo de peças tétris, desenvolvida 

com o reaproveitamento de materiais 

industriais 

 

 

QUADRO 6 – ANÁLISE DIACRÔNICA 4 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: CUYPERS, 2012, p. 79. 

 

Coleção de bolsas para pintura 

profissional: uma reformulação das 

maletas de pintura inspirada na arte de 

Hundertwasser. 

 

QUADRO 7 – ANÁLISE DIACRÔNICA 5 
FONTE: o próprio autor 

 

 A análise diacrônica é a evolução histórica de uma determinada peça, nesse 

caso, será bolsas e/ou mochilas amplas e que têm a função de carregar grande 

quantidade de objetos. Essas bolsas pontuaram mudanças determinantes no 

decorrer dos séculos, e que prevalecem até os dias atuais. 

 Algumas bolsas escolhidas para a análise diacrônica foram pré-selecionadas 

por serem específicas a uma finalidade, entre elas, profissões, atendendo ao mesmo 

pré-requisito, o de transportar uma grande quantidade de materiais e ferramentas de 

trabalho em uma mesma bolsa. 

 A primeira mochila confeccionada vem com a proposta de atender às 

necessidades das profissionais de manicure autônomas no momento de um 

atendimento completo (pé e mão), eventualmente em locais onde alguns materiais 

não estão disponíveis, e para que o atendimento seja feito de maneira satisfatória, 

se faz necessário obtê-los, exemplo, possivelmente no local de trabalho da cliente 

não há bacia para os pés, recipiente para as mãos e até mesmo toalhas, assim, a 

profissional consegue levar todo a aparato específico em uma mesma mochila, sem 

precisar mais alguma bolsa ou sacola extra. 

 Outras bolsas foram também escolhidas por serem grandes, mas com a 

finalidade de levar objetos pessoais, o que na mochila confeccionada acontecerá 

juntamente com os materiais de trabalho, porém, tendo três bolsos individuais, dois 

dispostos um ao lado do outro, abertos, oposto a eles, outro, maior e com zíper. 
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 As bolsas da análise diacrônica são de diversos estilos, materiais e formas, 

algumas mais estruturadas e outras mais maleáveis, o que foi considerado e 

adaptado para a coleção, pois uma mochila para trabalho onde são levados diversos 

objetos não pode ser estruturada a ponto de ser dura, pois o peso a tornaria inviável, 

o fundo da mochila é estruturado, e quando cheia para em pé sozinha, vazia ela se 

torna mais adaptável ao corpo.  

 

3.2 ANÁLISE SINCRÔNICA 

 

 A análise sincrônica tem como objetivo identificar os produtos similares com 

relação ao novo produto que se está projetando. 

  
Serve para reconhecer o “universo” do produto em 
questão e para evitar reinvenções. A comparação e 
crítica dos produtos requer a formulação de critérios 
comuns. Convêm incluir informações sobre preços, 
materiais e processos de fabricação. (BONSIEPE, 
1984, p. 38) 

 

 

 
 

    
 
 

FONTE: 
http://loja.rsmdesignloja.com.br/index.php?route= 

product/product&product_id=191. 
 

 
Maleta de rodinha para 144 esmaltes 

 

Fabricante: RSM Design 

 

Material: cetim, poliéster 70, 

revestida com placa de  PVC e 

espuma PAC. 

 

Preço: R$ 270,00 

 

 

QUADRO 8 – ANÁLISE SINCRÔNICA 1 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: 
http://loja.rsmdesignloja.com.br/index.php?route= 

product/product&product_id=219. 
 

 

Mochila para 72 esmaltes 

 

Fabricante: RMS Design 

Material: cetim, poliéster 70, nylon 

600, revestida com placa de  PVC e 

espuma PAC. 

  

Preço: R$ 180,00 

 

 

 
 
 

FONTE: http://www.chiccharm.com.br/Linha-de-
maletas/Pro-Manicure/maleta-pro-manicure-

tamanho-medio-preto 
 

 

Maleta pró-manicure media 

 

Fabricante: Jacki design 

 

Material: Alumínio e acrílico 

 

Preço: R$ 199,95 

 
 

 
 
 

FONTE: 
http://www.specialdreams.com.br/loja/maleta-
profissional-mega-para-manicure-dompel-p-

475.html. 
 

Maleta profissional mega bag 

 

Fabricante: Dompel. 

 

Material: Polipropileno. 

 

Preço: R$ 64, 05 

 

 
 

QUADRO 9 – ANÁLISE SINCRÔNICA 2 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: https://perfumariamonamie.wordpress. 
com/category/lancamento/page/8/. 

 

 

Smalt bag 

 

Fabricante: Dompel. 

 

Material: ABS translúcido e 

polipropileno. 

 

Preço: R$ 259,00 

 

 
 

FONTE: 
http://www.jackidesign.com.br/produto/maleta-

pro-manicure-c-rodinhas. 
 

 

Maleta pró-manicure com rodinhas 

 

Fabricante: Jacki Design. 

 

Materal: Moldura de aluminío, painel 

de poliuretano. 

 

Preço: R$ 414,95 

 

 

QUADRO 10 – ANÁLISE SINCRÔNICA 3 
FONTE: o próprio autor 

 

 A análise sincrônica é a pesquisa dos itens similares existentes com relação 

ao que se está desenvolvendo, nesse caso, maletas de manicure.  

 Analisou-se também parametricamente, sendo eles os seguintes: material e 

preço. 

Os seis tipos de maletas analisadas são similares quanto à função. 

As maletas são destinadas a carregar os materiais de trabalho de uma 

manicure, porém, várias delas apresentam problemas que inviabilizam a sua 

utilização.  
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Existem no mercado hoje, malas de rodinha que comportam 144 esmaltes e 

acompanha uma nécessaire para os demais materiais, porém, elas são feitas de 

tecido e plástico transparente, o que acarreta em desorganização, além de não dar 

suporte à mala quando aberta, causando tombamento da mala e por consequência 

dos materiais. 

Algumas mochilas foram pensadas da mesma maneira, abrir como mala e ter 

a mesma disposição dos materiais, porém, o tecido, as cores e os modelos 

escolhidos são infantilizados. 

As maletas plásticas ou acrílicas estruturadas são melhores, porém o grande 

problema é a redução da quantidade de materiais possíveis a serem levados, 

geralmente essas maletas são destinadas especificamente à esmaltes, e não à 

todas as ferramentas, o que além do alto custo inviabiliza sua aquisição e utilização. 

Assim, após análise e pesquisa, buscou-se na mochila aliar função e símbolo, 

pois carregar as ferramentas de trabalho é de suma importância, mas a profissional 

sentir-se bem por estar se utilizando de um produto que atenda e supra as 

necessidades, além de ser feminino, adulto, confortável, de material resistente e 

durável viabiliza o projeto. 

 

3.3 PÚBLICO-ALVO 

 

Mulheres de 20 a 46 anos, com uma média de peso entre 61 a 70 quilos 

(42,7%), com ensino médio completo, predominantemente casadas e com filhos, 

83,6% delas com renda mensal individual de 1 a 3 salários mínimos, compram itens 

de moda em shoppings, porém com preço acessível e prezando o conforto, 

necessitam ajudar nas despesas de casa trabalhando na área da beleza e cuidado 

das unhas.  

Trabalham em salões de beleza (33,6%) ou são autônomas, podendo realizar 

seu trabalho também a domicílio ou em casa (66,3%), possibilitando que seus 

clientes estejam em um ambiente confortável e familiar, favorecendo a satisfação e 

bem-estar. 

São profissionais que disponibilizam todo material necessário para o 

atendimento, sempre prezando a qualidade e a durabilidade dos produtos. 

Essas profissionais se utilizam de um grande número de objetos e 

ferramentas para realização do atendimento como: esmaltes de diversas marcas, 
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cremes para mãos e pés, esfoliante, lixa para os pés, acetona e removedor de 

esmaltes, espátulas, palitos, polidores, adesivos, entre outros1. 

As manicures têm a necessidade de transportar todos os materiais de uma 

maneira fácil e prática, tanto no que diz respeito à logística, pois as autônomas 

eventualmente fazem seus atendimentos utilizando ônibus e/ou a pé, quanto 

efetivamente no atendimento, para que haja facilidade no manuseio das ferramentas 

assim como na agilidade em cumprir as tarefas. 

Essas mulheres por vezes em seu horário de lazer recebem chamadas para 

atendimento sem marcação prévia, e precisam atender suas clientes, para isso, se 

faz necessário carregar consigo suas ferramentas de trabalho, o que poderá 

favorecê-las através de uma mochila em que ela possa carregar seus objetos 

pessoais e suas ferramentas de trabalho, 62,7% delas usariam mochilas adaptadas 

à sua profissão. 

As manicures autônomas tem a independência profissional, fazem seus 

horários, dão atendimento privilegiado e prezam por fidelizar suas clientes, para 

isso, se desdobram para melhor atender, seja de carro, ônibus ou até mesmo a pé, o 

que por vezes acontece sobre as calçadas curitibanas, as quais serão inspiração 

para a coleção, e 62,7% das profissionais também usariam. 

 

  

                                                           
1 Os materiais que as profissionais levam podem variar de acordo com o tipo de atendimento. 
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3.3.1 Painel de público-alvo 

 

 
 

QUADRO 11 – PAINEL DE PÚBLICO-ALVO 
FONTE: o próprio autor 

 

3.4 FUNÇÕES DO PRODUTO 

  
As funções básicas norteiam praticamente tudo, com 
maior ou menor intensidade. Nos espaços 
residenciais, de trabalho, culturais etc., por exemplo, 
são inúmeros os objetos que compõem os diversos 
ambientes e eu se enquadram nas categorias das 
funções práticas, estéticas e simbólicas. Na indústria 
da moda, as roupas e acessórios também se 
enquadram nessas categorias de funções, nas 
diversas formas de manifestações e informações 
visuais. (GOMES FILHO, 2006, p. 44) 

 

3.4.1 Função prática 

 

 De acordo com Lobach (2001, p. 58) “São funções práticas de produto todos 

os aspectos fisiológicos do uso.” 

 A coleção de mochilas para manicures alia conforto e beleza durante o uso e 

todas as partes foram pensadas para proporcionar praticidade e viabilizar a 
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usabilidade que compõem tanto a mochila quanto os dois estojos que estarão dentro 

dela.  

 Os itens desenvolvidos foram projetados de acordo com a necessidade 

existente durante o uso de produtos similares, e após as necessidades detectadas, 

foram feitas adaptações ao projeto inicial, passando de um projeto conceitual para 

um comercial. 

  As cores: preto, branco, vermelho escuro e tons de cinza foram escolhidas de 

acordo com a inspiração, porém, com o cuidado de serem facilmente combináveis 

com outras cores mais contrastantes para que a profissional não se limite a uma 

cartela no momento de se vestir.  

 A usabilidade na coleção é observada tanto nas mochilas quanto nos estojos 

de materiais e esmaltes. Na mochila, independente da quantidade ou tamanho dos 

objetos que possam ser levados, os bolsos individuais são próximos à abertura 

principal, o que facilita o acesso. O estojo de materiais é composto por dois bolsos 

grandes e espaçosos, fáceis de colocar ou tirar objetos, além dos recipientes que 

comportam os produtos líquidos ficarem separados dos materiais pontiagudos e 

cortantes, assim evitando acidentes. O estojo de esmaltes é composto por quatro 

bolsos individuais, o que facilita o acesso aos esmaltes sem bagunça-los. 

 A mochila tem um descanso de alça que torna confortável seu uso, seja ela 

com ou sem os estojos dentro, pois o estojo de materiais vazio pesa 375g, com os 

frascos de acetona, creme, esfoliante, sabonete, alicates entre outros pesa 1.270g. 

O estojo de esmaltes vazio pesa 411g, já com 24 esmaltes passa a pesar 1.222g. A 

mochila vazia pesa 1.270g, com os dois estojos cheios, a bacia para os pés, 

recipiente para as mãos e toalhas pesa 4.445g, então requer atenção para que não 

cause incômodos na coluna, pescoço, pernas e braços, assim, podendo prejudicar a 

postura e para adaptar-se acabar tendo que curvar-se. 

 

3.4.2 Função estética 

 

 De acordo com Lobach (2001, p. 59) “A função estética dos produtos é um 

aspecto psicológico da percepção sensorial durante o seu uso.” 

 Quando se fala em “percepção sensorial durante o seu uso”, não está se 

referindo a beleza que é sugestionada quando se fala em estética, e sim à aceitação 

ou má aceitação do produto. 
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 É inconsciente quando o usuário acha um produto bonito ou não, ou que lhe 

causa interesse ou desinteresse, mas essa percepção se dá através do tempo e do 

repertório de conhecimento adquirido. 

 A coleção foi projetada para resistir a agentes externos (como pó, chuva, 

esbarrões, entre outros) e ter uma vida útil prolongada, que não caia na 

obsolescência de maneira tão rápida como outras mochilas de materiais inferiores, 

portanto, todos os itens da coleção serão de couro natural bovino. 

 A coleção de modo geral tende a ter formatos mais simétricos e quadrados, 

com as extremidades levemente arredondadas, justamente para não interferir no 

tamanho dos objetos que podem vir a serem carregados, os estojos seguem o 

mesmo padrão, ambos com estamparia criada a partir dos elementos das calçadas 

curitibanas e vazada a laser. 

 Portanto, a coleção de mochilas juntamente com os estojos atende à suas 

necessidades profissionais e são esteticamente bonitos, pois houve a preocupação 

em desenvolver produtos femininos e versáteis, e assim, a estampa vazada à laser 

favoreceu a beleza e o diferencial das peças. 

 

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.” 

 Os elementos das calçadas curitibanas foram escolhidos como inspiração, 

pois são por essas calçadas que as profissionais passam para atender suas clientes, 

são os caminhos que elas trilham. 

  Os desenhos das calçadas se utilizam de formas geométricas juntamente 

com formatos irregulares. 

 A inspiração se utiliza de desenhos que são a representação imagética tanto 

da cidade de Curitiba quanto do estado do Paraná, como também de influências 

estrangeiras, esses pequenos elementos/símbolos (quadrados, círculos, meia lua, 

flores formadas pela junção de pinhões, gotas, desenhos pontiagudos) que por 

vezes são apenas detalhes, ganharam ênfase, sendo o destaque das peças. 
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3.5 INSPIRAÇÃO 

 

 As calçadas curitibanas carregam a história das primeiras pessoas que por 

aqui passaram, cada um dos desenhos gravados tem consigo marcas de conquistas 

e símbolos inconfundíveis, tanto da cidade de Curitiba quanto do estado do Paraná. 

 Os elementos das calçadas são parte da rotina diária de quem passa por ruas 

centrais da cidade, sua beleza é evidenciada a cada diferente rua, os elementos 

retratados nas calçadas são particulares e são marca registrada. 

 Não é preciso ser curitibano para apreciar e desejar proteger toda a história 

que homens com seu trabalho, retrataram e deixaram para futuras gerações 

contarem, reproduzirem e principalmente salvaguardarem os preciosos elementos 

das calçadas curitibanas. 

 

3.5.1 Painel de inspiração 

 

 
 

QUADRO 12 – PAINEL DE INSPIRAÇÃO 
FONTE: o próprio autor 
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3.6 CONCEITO 

 

 “O conceito gera os princípios funcionais e de estilo do conjunto de produtos a 

ser concebido... Refere-se à essência comum destes produtos, estabelecendo os 

parâmetros comunicativos e de uso prático mais adequado ao universo consumidor.” 

(PIRES apud SANCHES, 2008)  

 

3.6.1 Conceito técnico 

 

 As mulheres carregam consigo marcas e histórias, por onde quer passem, 

onde quer que pisem, sua verdade contagia quem com elas estão. 

Mulheres contemporâneas se dividem, fazendo cada uma de suas atividades 

da maneira mais sincera e responsável, transmitindo a sua personalidade e dividindo 

suas experiências. 

Cada um dos dedos de suas mãos, cada um dos dedos de seu trabalho, 

refletem os caminhos por onde ela passou. 

A coleção de mochilas faz total referência à inspiração, todos os elementos 

utilizados nas peças foram retirados e utilizados para realização de uma releitura 

dos desenhos das calçadas curitibanas. 

 As cores escolhidas foram exclusivamente as utilizadas nas calçadas, que 

são: o preto, o branco e o vermelho castanho (vermelho escuro). Os tons de cinza 

fazem referencia à mistura do preto e do branco que ocorre na maioria dos 

desenhos. 

 As estampas exclusivas vazadas a laser e serigrafadas no forro, foram 

criadas a partir de elementos menores das calçadas, pequenos detalhes geraram 

opções de estampa. 

 Toda a coleção terá unidade a partir das cores, do vazado a laser e da 

estamparia interna. 

 Dois estojos com o mesmo conceito de estamparia foram projetados para 

suprir as necessidades do público-alvo a que é destinada a coleção. 
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3.6.2 Conceito poético 

 

 Sobre um mesmo chão, uma mesma verdade. 

Sobre um mesmo chão, mulheres versus realidade. 

 

Sobre um mesmo chão, trabalho e garra. 

Sobre um mesmo chão, vencendo cada batalha. 

 

3.7 AMBIÊNCIA 

 

 O painel de ambiência foi representado através de uma mão, e em cada uma 

das unhas uma imagem diferente das calçadas curitibanas. 

 A representação das calçadas curitibanas é forte, pois é através delas que as 

profissionais caminham para atender suas clientes.    

 

3.7.1 Painel de ambiência 

 

 
 

 

QUADRO 13 – PAINEL DE AMBIÊNCIA 
FONTE: o próprio autor 
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3.8 MIX DE PRODUTO 

 

 
QUADRO 14 – MIX DE PRODUTOS 1 

FONTE: o próprio autor 
 

 
QUADRO 15 – MIX DE PRODUTOS 2 

FONTE: o próprio autor 
 

3.9 MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO 

 

 Para a realização do projeto, primeiramente foi escolhido o couro natural 

bovino para a confecção das mochilas e dos estojos, após isso, se deu início a fase 

de testes dos materiais. 

 Depois de feitos os testes e selecionados todos os materiais, houve o início 

da confecção dos moldes, e por fim no material definitivo as primeiras peças. 

MIX DE 
PRODUTO BÁSICO FASHION VANGUARDA TOTAL

Stone 1 5 1 7
Enamels 1 4 2 7
Square 0 4 2 6
Pinion 1 3 2 6

Several flowers 2 3 1 6
Trapeze 2 3 1 6

Circle 3 3 0 6
Square crooked 0 5 1 6

TOTAL 10 30 10 50
Distribuição 
percentual 20% 60% 20% 100%

MIX DE 
PRODUTO

VARIEDADE 
DE MODELOS CORES TAMANHOS SKU

Stone 7 5 2 70
Enamels 7 3 2 42
Square 6 4 2 48
Pinion 6 2 2 24

Several flowers 6 5 2 60
Trapeze 6 4 2 48

Circle 6 3 2 36
Square crooked 6 5 2 60

TOTAL 50 388
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FIGURA 1 – TESTE DO CORTE A LASER NO COURO NATURAL BOVINO 
FONTE: Acervo pessoal 

 

 O teste do corte a laser no couro natural bovino foi feito para a certificação de 

que o couro queimaria da maneira desejada, dando o acabamento ideal para os 

recortes, assim, podendo confirmar o uso dessa técnica.  

 

 
FIGURA 2 – TESTE DO ESMALTE SOBRE A CAMURÇA 

FONTE: Acervo pessoal 
 

 Em um primeiro momento, o tecido principal para o forro seria a camurça. 

Eventualmente os produtos que irão dentro das peças podem cair, e por 

consequência manchar, então, foi derramado esmalte e verificado que após passar 

acetona sobre o esmalte derramado, todo o excesso iria para a parte do forro, 

tornando assim um material inviável para ser utilizado em todo o forro, e sim apenas 

em bolsos internos que não carregarão esses produtos líquidos.  
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FIGURA 3 – MOLDE DA MOCHILA 

FONTE: Acervo pessoal 
 

 O molde da mochila foi desenvolvido por um modelista especializado, e é 

composto por 14 partes. 

 A partir do desenho em perspectiva isométrica, e da ficha técnica com 

planificada nas vistas ortogonais, o molde foi desenhado e cortado, assim, sendo 

possível dimensionar a quantidade de materiais necessários após aprovado. 

 

 

FIGURA 4 – MOLDE DOS ESTOJOS DE MATERIAIS E ESMALTES 
FONTE: Acervo pessoal 
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 O molde dos estojos diferencia-se quanto aos tamanhos externos, que são as 

quatro partes maiores, pois do estojo de materiais para o estojo de esmaltes há a 

diferença entre 0,5 cm e 1 cm.  

 Então cada molde de estojo é comporto por 11 partes. 

 

 
 

FIGURA 5 – CORTE DO MOLDE NO COURO NATURAL BOVINO 
FONTE: Acervo pessoal 

 

 Após o molde cortado e aprovado, passa-se para a fase de corte dos 

materiais. Nessa imagem o couro preto e o branco estão sendo cortados de acordo 

com as partes escolhidas para cada um. 

 

 
FIGURA 6 – CORTE DO MOLDE NO COURO PARA CORTE A LASER 

FONTE: Acervo pessoal 
 

 O couro branco foi utilizado para os detalhes, causando propositalmente o 

contraste de cor com o couro preto do restante das peças. 
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As partes cortadas nos couros são especiais, pois são essas partes a que se 

destina o detalhe sofisticado do corte a laser.  

 

       
 

FIGURA 7 – CORTE A LASER COURO BRANCO 
FONTE: Acervo pessoal 

 

 
 

FIGURA 8 – CORTE A LASER COURO VERMELHO 
FONTE: Acervo pessoal 

 

 
 

FIGURA 9 – CORTE A LASER COURO PRETO 
FONTE: Acervo pessoal 
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 Para que o corte a laser pudesse ser feito, para cada uma das partes foi 

necessário a criação de um arquivo vetorizado, nesse caso usou-se o Corel Draw. 

A maquina de corte à laser é programada de acordo com o arquivo vetorizado, 

assim, requerendo uma atenção maior para que não ocorressem eventuais erros. 

Para isso, antes do corte ser feito no couro natural, foi feito em um material similar, 

assim, evitando desperdício de material. 

 

 
 

FIGURA 10 – CORTE DO MOLDE NO FORRO 
FONTE: Acervo pessoal 

 
 O forro foi estampado a partir da técnica de serigrafia com o mesmo desenho 

elaborado para o corte a laser. 
  

   
 

FIGURA 11 – COSTURA DE FECHAMENTO INTERNO E EXTERNO 
FONTE: Acervo pessoal 

 

 E por fim, fechamento e acabamento das partes internas e externas. 
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4 RESULTADOS 
 
  A coleção de mochilas para manicures inspirada nas calçadas curitibanas 

teve como principal objetivo desenvolver um produto que suprisse a necessidade 

existente de um nicho de profissionais que sentiam falta de produtos que 

atendessem suas necessidades tanto profissionais quanto pessoais, sem deixar de 

ser feminino e moderno. 

 Todo o processo de desenvolvimento da coleção foi pautado na ergonomia, 

para que não prejudicasse fisicamente as manicures, assim, pensando 

minuciosamente em todos os materiais que seriam utilizados e qual a melhor 

maneira de emprega-los nas diversas opções de modelos.  

 
4.1 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

 A partir do levantamento de dados e análises realizadas, juntamente com a 

inspiração, os critérios para seleção de alternativas foram determinados. 

 Cada uma das alternativas selecionadas corresponde às exigências feitas 

pelo público-alvo atendendo e suprindo as eventuais necessidades, o que foi 

determinado a partir do questionário, assim também, determinando a cartela de 

cores. 

 

4.1.1 Requisitos para o novo produto 

 

 O novo produto deve conter bolsos para objetos pessoais separadamente dos 

materiais de trabalho, deve comportar todo e qualquer objeto que faça parte do 

atendimento à domicílio, deve ser resistente e maleável, com apelo feminino e 

versátil, de material resistente e com cores que não interfiram no momento da 

escolha da roupa, com descanso de alças para que conforme o peso não machuque 

a usuária, tornando a mochila ergonômica, com alça de mão para eventual 

necessidade. 

 Com recortes e estampas que representem fielmente os elementos das 

calçadas curitibanas, remetendo onde quer que as peças sejam usadas de que os 

caminhos trilhados começaram em Curitiba. 
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4.2 SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

  

     

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 16 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 1 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 17 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 2 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 18 – ALTERNATIVA SELECIONADA 1 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 19 – ALTERNATIVA SELECIONADA 2 
FONTE: o próprio autor 



45 
 

    

 
      
 

         
 
 
 
 
 

 
QUADRO 20 – ALTERNATIVA SELECIONADA 3 

FONTE: o próprio autor 
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4.3 ANÁLISE ERGONÔMICA DA COLEÇÃO 

 

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

homem e seu trabalho, equipamento, ambiente, e particularmente, a aplicação dos 

conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas que 

surgem desse relacionamento.” 

 A coleção de mochilas da marca Le Blessed tem como prioridade auxiliar 

profissionais de manicure no momento do desenvolver do seu trabalho, e através 

dos conceitos ergonômicos torná-la mais confortável e funcional no momento do 

uso. 

 Um dos fatores imprescindíveis para tornar a coleção mais ergonômica são os 

tipos de pegas e manejos. Segundo Oliveira (2002, p.4) “Pega consiste no engate 

propriamente dito, entre a mão e o objeto. É o ato físico de agarrar, segurar com as 

mãos. Para executar as pegas, a mão e os dedos assumem diferentes posturas e 

movimentos.”  

Os tipos de pegas existentes nos produtos confeccionados são: Pega de 

empunhadura – que usa a força do braço para colocar a mochila nas costas e pega 

de precisão – usando o polegar e as pontas dos dedos, pois os bolsos e a abertura 

principal são realizados através de zíperes e botões de imã.  

 
Manejo é a tarefa que ocorre entre o homem e a máquina, 
permitindo transmitir movimentos de comandos ao produto. 
(...) O manejo fino é executado com as pontas dos dedos 
enquanto a mão e o punho permanecem estáticos. É 
caracterizado pela grande precisão e velocidade no manejo, 
porém, com pequena transmissão de força aos movimentos. 
(OLIVEIRA, 2002, p.12) 

 

O tipo de manejo utilizado é o manejo fino, pelo qual os movimentos de abrir e 

fechar a mochila e os estojos se dá com as pontas dos dedos. 

 Outra parte da ergonomia que se faz presente do dia-a-dia do trabalhador é a 

biomecânica ocupacional.  

 
A biomecânica ocupacional é uma parte da biomecânica 
geral, que se ocupa dos movimentos corporais e forças 
relacionadas ao trabalho. (...) Analisa basicamente a questão 
das posturas corporais no trabalho, a aplicação de forças, 
bem como as suas consequências. (IIDA, 2005, p. 159) 
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 As posturas básicas que o corpo assume são: sentada, deitada e em pé. No 

que se refere ao transporte de cargas, trata-se da postura em pé.  

 Além das pegas e manejos e da postura que o corpo precisa estar para que a 

pessoa coloque a mochila, a primeira preocupação foi de que a bolsa confeccionada 

não causasse os desconfortos que os produtos similares causavam, portanto, assim 

se deu a escolha da mochila, pois o peso estaria igualmente distribuído sobre a 

coluna vertebral. 
 

A coluna vertebral é uma estrutura óssea constituída de 33 
vértebras empilhadas uma sobre as outras, do total de 
vértebras apenas 24 são flexíveis, sendo as cervicais e as 
lombares com maior mobilidade (IIDA, 2005, p. 73) 

 

No momento do uso da mochila, houve o cuidado para que os bolsos não 

interferissem um no outro, então os estojos foram confeccionados com bolsos 

individuais, e no caso da mochila, por maior que seja o objeto carregado, não 

interfere no acesso aos bolsos. Segundo Iida (2005, p. 320) “Usabilidade (...) 

significa facilidade e comodidade no uso dos produtos, tanto no ambiente doméstico 

como no profissional. (...) A usabilidade relaciona-se com o conforto, mas também 

com a eficiência dos produtos.” 

 Reforçando a ideia de conforto dentro da usabilidade, o material no qual as 

peças foram confeccionadas foi em couro natural bovino, tanto por ser um material 

resistente, quanto por ser de toque suave e macio. 

 As alças tem um descanso que favorece os ombros para que não sintam o 

peso contido na mochila, para isso, o levantamento da carga recomenda-se que seja 

feito da seguinte maneira: se a mochila estiver no chão, a pessoa deve abaixar-se e 

pegar a mochila pela alça de mão e levantá-la juntamente com o corpo até uma 

base fixa2 e de igual modo colocar as duas alças juntas para não sobrecarregar 

apenas um lado do ombro, entortando a coluna, se a mochila não estiver no chão, 

deve-se proceder da mesma maneira, pegar pela alça de mão e coloca-la sobre uma 

base fixa. 

                                                           
2 Base fixa - Refere-se à uma mesa ou balcão que com o emprego de força não se mova. 
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FIGURA 12 – LEVANTAMENTO DE CARGAS 

FONTE: IIDA, 2005, p. 180 

 

 O couro natural bovino que passou por curtimento, não possui o odor 

acentuado como o couro sem curtimento, assim não prejudicando a usuária com 

odores indesejados, além de não desencadear nenhum tipo de alergia por 

decorrência do odor. 

 No momento do uso das mochilas, a parte de trás encosta nas costas da 

usuária, podendo aquecer com a temperatura corporal, porém, como o couro por ser 

de origem animal tem uma superfície macia e maleável, permite ventilação interna e 

externa, assim, não elevando a temperatura e causando possível acúmulo de suor 

nas costas. 

 Dados importantes são o peso3 das peças vazias e cheias.  

 

 
 

QUADRO 21 – PESO DAS PEÇAS VAZIAS E CHEIAS 

FONTE: o próprio autor 

                                                           
3 O peso dos produtos pode variar de acordo com a quantidade e os itens que a profissional poderá levar. 

ITEM VAZIO CHEIO
Mochila Cm01 1.270 g 4.445 g
Mochila Cm03 1.000 g 3.800 g
Mochila Cm05 813 g 3.613 g
Estojo Ce01 375 g 1.270 g
Estojo Ce03 411 g 1.222 g
Estojo Ce05 390 g 1.530 g
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FIGURA 13 – TABELA DE MEDIDAS FEMININAS ADULTAS 
FONTE: TABELA...,2014, disponível em: <https://www.pinterest.com/pin/561190803542952646/> 

 

 Deve-se tomar cuidado com a quantidade de itens a serem carregados, a 

estimativa de peso dos itens refere-se aos estojos com as ferramentas e poucos 

objetos pessoais. Para a saúde da coluna vertebral é imprescindível carregar de 

maneira proporcional e bem distribuída, no máximo 10% do peso corporal. 

 

4.3.1 TAG 

 

As TAGs são utilizadas para identificar o conceito da marca e da coleção, 

assim também como a imagem que deseja projetar para o mercado, sua utilização 

sempre está aliada ao uso de algum tipo de etiqueta, a qual irá conter as 

informações complementares para uso e conservação do produto, são bem 

decoradas e com algum outro acessório acoplado para encaixe no produto a que foi 

designado.  

A TAG foi desenvolvida a partir do elemento quadrado retirado da inspiração 

e rotacionado com sobreposições, utilizando as cores principais também da 
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inspiração em papel Duo design4. Do lado frontal encontra-se o nome da marca, e 

do lado posterior especificações da marca. 

 

 
                                                                                                                        Unidade: cm 

 
QUADRO 22 – TAG 

FONTE: o próprio autor 
 

4.3.2 Etiqueta de conservação 

 

 A etiqueta de conservação tem a finalidade de instruir o usuário na maneira 

como deve limpar o produto para melhor conservação e durabilidade, foi 

confeccionada em couro natural com corte e gravação a laser. 

 

 
                                             Unidade:cm 

 
QUADRO 23 – ETIQUETA DE CONSERVAÇÃO 

FONTE: o próprio autor 
                                                           
4 Duo design é um papel que possibilita a impressão dos dois lados e que aceita todos os recursos gráficos. 
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4.3.3 Etiqueta de couro legítimo 

  

 A etiqueta de couro legítimo é um item para definir a legitimidade do material 

utilizado, no Art.1º da Lei nº 4.888, de 9 de dezembro de 1965: Fica proibido pôr à 

venda ou vender, sob o nome de couro, produtos que não sejam obtidos 

exclusivamente de pele animal.  

Art. 3º Fica também proibido o emprego da palavra couro, mesmo modificada com 

prefixos ou sufixos, para denominar produtos não enquadrados no art. 1º. (PARA O 

COURO..., 2014) 

 

 
                                          Unidade:cm 

 
QUADRO 24 – ETIQUETA DE COURO LEGÍTIMO 

FONTE: o próprio autor 
 

4.3.4 Plano de negócios 

 

 As primeiras peças da coleção foram confeccionadas artesanalmente por dois 

profissionais a partir da criação da designer, para produção em escada industrial 

com venda no varejo e atacado, se faz necessária a produção em fábrica qualificada 

para a demanda industrial, sem extinguir o diferencial da marca. 

 Para o atacado, a venda das peças poderá ser realizada em lojas multimarcas 

especializadas no ramo da estética, e para o varejo em loja própria (física e e-

commerce), tendo a disponibilidade de uma equipe de vendas e criação para 

constante pesquisa de mercado e tecnologias. 

 Dentro da indústria existe o problema do descarte do couro natural bovino, 

embora durante o processo de curtimento já existam projetos sustentáveis, e alguns 
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dos passos dentro do processo já tenham menor impacto ambiental, curtumes 

clandestinos acabam descartando o couro em lugares impróprios, fazendo com que 

os metais pesados utilizados contaminem o solo e água. 

 Por conta disso, existem diversas tentativas de solucionar esse problema: 

uma delas é por meio do upcycling, que é dar uma nova finalidade a um material que 

iria para o lixo e reinserí-lo no ciclo produtivo, muitos designers tem tentado se 

utilizar dessa técnica, porém, o uso de 100% do material é difícil, e os retalhos 

acabam ficando acumulados e o problema do descarte retorna. 

 A grande questão do descarte do couro após processo de curtimento se dá 

por conta do cromo (agente curtente) e a maneira mais simples e comum, porém 

não a mais correta é o descarte dos resíduos do couro em aterros industriais. 

 O que muito se fala é que o descarte em aterros não é a saída, que o correto 

seria reaproveitar e utilizar o máximo das propriedades instaladas no couro, para 

então posteriormente incinerá-lo, que é o que já acontece com a pele dos animais 

que vão para o abate e não podem ser reaproveitadas. 

   

4.4 CARTELAS 

 

 As cartelas de cores, materiais e aviamentos e tecidos, são ferramentas que 

identificam quais itens serão utilizados na confecção das peças, quais tonalidades e 

variações de cores foram escolhidas, todos os itens de acordo com a inspiração pré-

selecionada para o desenvolvimento da coleção. (TREPTOW, 2013) 

  

4.4.1 Cartela de cores 

 

 A cartela de cores5 foi determinada a partir das cores presentes na inspiração, 

e também levando em consideração a escolha do público-alvo. 

  

                                                           
5 A cartela de cores de utiliza das especificações PANTONE, CMYK e RGB, as quais se referem a: PANTONE – é 
uma empresa que disponibiliza sistemas de cores, os quais são amplamente utilizados na indústria gráfica. 
CMYK – (cyan, magenta, yellow e black (key)) é o padrão utilizado para impressão. RGB – (red, green e blue) é o 
padrão para monitores e televisões. 
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QUADRO 25 – CARTELA DE CORES 
FONTE: o próprio autor 

 

  4.4.2 Cartela de tecidos 

 

 A cartela de tecidos refere-se aos quais serão usados nas partes internas das 

peças. 

 

 
 

QUADRO 26 – CARTELA DE TECIDOS 
FONTE: o próprio autor 
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4.4.3 Cartela de materiais e aviamentos 

 

 A cartela de materiais e aviamentos refere-se ao que será necessário para a 

confecção das mochilas. 

 

 

 

 

       
QUADRO 27 – CARTELA DE MATERIAIS E AVIAMENTOS 

FONTE: o próprio autor 



55 
 

    

4.5 PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA  

 



56 
 

    

 



57 
 

    

 



58 
 

    

 



59 
 

    

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O desenvolvimento deste projeto teve como fundamento a pesquisa de 

público-alvo, através da qual foi possível identificar as particularidades relevantes 

para o processo de construção de uma coleção que correspondesse às 

necessidades das profissionais de manicure a que é destinada a coleção. 

 O intuito das mochilas para manicure foi aliar seu trabalho com eventuais 

momentos de lazer, assim, podendo ter suas ferramentas de trabalho sem interferir 

com quaisquer outros objetos de sua necessidade. 

 No transcorrer das pesquisas e do desenvolvimento, a inspiração surgiu de 

maneira clara ao perceber os trajetos pelos quais diversas profissionais percorrem, 

embora os elementos das calçadas de Curitiba não estejam presentes de forma 

caricata, é perceptível no que diz respeito à beleza nelas contidas. 

 Os materiais escolhidos para a confecção das peças foram selecionados de 

acordo com a qualidade e durabilidade exigidas pelo público que não encontrava 

esses requisitos em produtos similares. 

 Embora em alguns atendimentos a quantidade de materiais necessários seja 

grande, houve o estudo ergonômico para que isso não prejudicasse a coluna 

vertebral das usuárias, favorecendo assim, o conforto e a usabilidade. 

 Os estojos desenvolvidos para acompanhar a mochila, foram pensados de 

acordo com tipos de atendimento, o estojo que sempre acompanhará a profissional 

é o estojo de materiais, que comporta suas ferramentas e os produtos líquidos, já os 

estojos de esmaltes foram desenvolvidos de dois tipos: o primeiro estojo favorece 

atendimentos rápidos e para clientes que já pré-definiram o que desejam de cor 

naquele dia, o outro estojo comporta uma quantidade superior, e favorece a cliente 

ter a opção de escolher na hora a cor de sua preferência.  

 E por fim, após pesquisa de campo, e aplicação de metodologia, a proposta 

foi solucionada com sucesso, atendendo à demanda das profissionais, e dispondo 

de diversas opções para melhor auxiliá-las, sem deixar com que a mochila pareça 

mais uma ferramenta de trabalho, mas seja a extensão do seu estilo e da sua 

feminilidade. 
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APÊNDICE 
APENDICE A – GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

 
FONTE: Disponível em: <https://www.pinterest.com/pin/431149364303249652/> 

 

 

QUADRO 28 – GERAÇÃO STONE 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: Disponível em: <https://www.pinterest.com/pin/431149364303249650/> 

 
 

 

 
 
 
 

QUADRO 29 – GERAÇÃO ENAMELS 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: Disponível em: < https://www.pinterest.com/pin/464293042811965790/> 
 

 

                                                        
 
 

QUADRO 30 – GERAÇÃO SQUARE 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: Disponível em: <https://www.pinterest.com/pin/431149364303249650/> 
 

 

                                                
 

QUADRO 31 – GERAÇÃO PINION 
FONTE: o próprio autor 



66 
 

    

 

 
 

FONTE: Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/plasticourbano/4583711993> 
 

 

                                         
 

QUADRO 32 – GERAÇÃO SEVERAL FLOWERS 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: Disponível em: <http://globotv.globo.com/rpc/parana-tv-1a-edicao-curitiba/v/substituicao-do-

petit-pave-leva-junto-uma-parte-da-historia-de-curitiba/2323246/> 
 

 

                                                     
 

QUADRO 33 – GERAÇÃO SQUARE CROOKED 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: Disponível em: <http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2014/09/primeiro-andar-do-edificio-
asa.html> 

 

 

                                               
 
 
 

QUADRO 34 – GERAÇÃO TRAPEZE 
FONTE: o próprio autor 
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FONTE: Disponível em: <https://www.pinterest.com/pin/431149364303249650/> 

 

                            
 

 
 
 
 

QUADRO 35 – GERAÇÃO CIRCLE 
FONTE: o próprio autor 
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APENDICE B – GRÁFICOS DE PÚBLICO-ALVO 

 

 Os gráficos de público-alvo têm a função de identificar as preferencias das 

consumidoras a que o produto é destinado e fazer o levantamento de informações 

primordiais para a confecção da coleção de mochilas. 

 

 

          

 
GRÁFICO 1 – FAIXA ETÁRIA 

FONTE: GoogleDocs 
 

 

 

 

     

 
GRÁFICO 2 – PESO 
FONTE: GoogleDocs 
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GRÁFICO 3 – GRAU DE ESCOLARIDADE 
FONTE: GoogleDocs 

 

 

 

 
 

 

      
 
 

GRÁFICO 4 – ESTADO CIVIL 
FONTE: GoogleDocs 
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GRÁFICO 5 – FILHOS 
FONTE: GoogleDocs 

 

 

 

 
 

  
 

GRÁFICO 6 – RENDA MENSAL FAMILIAR 

FONTE: GoogleDocs 
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GRÁFICO 7 – RENDA MENSAL INDIVIDUAL 

FONTE: GoogleDocs 
 

 

 

 
 

 
 

GRÁFICO 8 – LAZER 

FONTE: GoogleDocs 
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GRÁFICO 9 – ESTILO 
FONTE: GoogleDocs 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 10 – TIPO DE LOJA PARA CONSUMO 
FONTE: GoogleDocs 
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GRÁFICO 11 – MOMENTO DA COMPRA 

FONTE: GoogleDocs 
 

 
 

 

 

 
 

 
GRÁFICO 12 – AMBIENTE DE TRABALHO 

FONTE: GoogleDocs 
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GRÁFICO 13 – MOMENTO DE USO DA MOCHILA 
FONTE: GoogleDocs 

 

 
 

 
 

 

 

 
GRÁFICO 14 – INSPIRAÇÃO 

FONTE: GoogleDocs 
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GRÁFICO 15 – CORES 

FONTE: GoogleDocs 
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APENDICE C – FICHAS TÉCNICAS 

 

 
 

 

 

QUADRO 36 – FICHA TÉCNICA EXTERNA MOCHILA CM01  
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 37 – FICHA TÉCNICA INTERNA MOCHILA CM01 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 38 – FICHA TÉCNICA EXTERNA MOCHILA CM03 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 39 – FICHA TÉCNICA INTERNA MOCHILA CM03 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 40 – FICHA TÉCNICA EXTERNA MOCHILA CM05 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 41 – FICHA TÉCNICA INTERNA MOCHILA CM05 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 42 – FICHA TÉCNICA EXTERNA MOCHILA CM07 

FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 43 – FICHA TÉCNICA EXTERNA MOCHILA CM09 

FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 44 – FICHA TÉCNICA EXTERNA ESTOJO CE01 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 45 – FICHA TÉCNICA INTERNA ESTOJO CE01 

FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 46 – FICHA TÉCNICA EXTERNA ESTOJO CE03 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 47 – FICHA TÉCNICA INTERNA ESTOJO CE03 
FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 48 – FICHA TÉCNICA EXTERNA ESTOJO CE05 

FONTE: o próprio autor 
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QUADRO 49 – FICHA TÉCNICA INTERNA ESTOJO CE05 
FONTE: o próprio autor 
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APENDICE D – FICHA LISTAGEM DE INSUMOS 

 

 A listagem de insumos refere-se aos materiais que serão utilizados para a 

produção de cada unidade. (TREPTOW, 2013) 

 

    

 
 

QUADRO 50 – LISTAGEM DE INSUMOS MOCHILA CM01 
FONTE: o próprio autor 

 

Referência: Cm01 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U

LE BLESSED
LISTAGEM DE INSUMOS

Tamanho do protótipo: 40 X 40
Graduação

Distribuição de tamanhos

Descrição Fornecedor Uso Composição Largura/ 
tamanho Lote Quantidade 

necessária % quebra Quantidade 
ajustada

Couro Curtume 
Luiz Fuga Material principal 100% couro 

bovino  1 m² _ 1,5 m² _ _

Camberra Adar Forro 100% poliéster 1,20 m _ 2 m _ _

Zíper de 
plástico YKK Fechar o bolso 

principal 100% poliéster 80 cm _ 1 _ _

Zíper de 
plástico YKK Fechar o bolso 

externo 100% poliéster 35 cm _ 1 _ _

Zíper de 
metal YKK Fechar o bolso 

interno 100% poliéster 30 cm _ 1 _ _

Placa de 
metal Altero

Gravação da 
marca

100% Zamac 
(liga de zinco) 2,5 X 4 cm _ 1 _ _

Botão de 
imã Altero

Fechar a aba 
externa

100% Zamac 
(liga de zinco) 3,5 X 4 cm _ 3 _ _

Fivela Altero
Regulagem das 

alças
100% Zamac 
(liga de zinco) 3,5 X 4 cm _ 2 _ _

Puxador Altero Abrir zíper 
interno

100% Zamac 
(liga de zinco)

1,5 X 4,5 
cm _ 1 _ _

Serigrafia A. Jamas Estampar forro _ _ _ 1 _ _

Corte a laser Dynamic 
laser Vazar estampa _ _ _ 1 _ _

Embalagem HW caixas _ 100% papel 42 X 44 
cm _ 1 _ _

Descrição: Mochila em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro branco, forro com estamparia em
em serigrafia no mesmo desenho externo. Bolso principal e bolso externo.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

Metais Dourados Prateados Dourados
Acabamento Preto Preto Vermelho escuro

Descrição Opção A Opção B Opção C
Couro Preto Branco Vermelho escuro

Camberra Cinza Cinza Cinza
Zíper Preto Branco Vermelho escuro
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QUADRO 51 – LISTAGEM DE INSUMOS MOCHILA CM03 
FONTE: o próprio autor 

 
 
 
 

Referência: Cm03 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U

LE BLESSED
LISTAGEM DE INSUMOS

Tamanho do protótipo: 33 X 30
Graduação

Distribuição de tamanhos

Descrição Fornecedor Uso Composição Largura/ 
tamanho Lote Quantidade 

necessária % quebra Quantidade 
ajustada

Couro Curtume Luiz 
Fuga

Material 
principal

100% couro 
bovino  1 m² _ 1 m² _ _

Camberra Adar Forro 100% poliéster 1,20 m _ 1 m _ _

Oxford Adar Forro corte a 
laser 100% poliéster 1,20 m _ 40 cm _ _

Zíper de 
metal YKK Fechar o 

bolso interno 100% nylon 30 cm _ 1 _ _

Papelão 
couro Agropel Estruturação 100% papel 1,5 X 2 m _ 1 _ _

Mosquetão Altero Fechar a aba 
principal

100% Zamac 
(liga de zinco) 20 mm _ 6 _ _

Argola 
quadrada Altero Encaixe das 

alças
100% Zamac 
(liga de zinco) 25 mm _ 8 _ _

Fecho Altero Fechar aba 
principal

100% Zamac 
(liga de zinco) _ _ 1 _ _

Fivela Altero Regulagem 
das alças

100% Zamac 
(liga de zinco) _ _ 3 _ _

Puxador Altero Abrir zíper 
interno

100% Zamac 
(liga de zinco)

1,5 X 4,5 
cm _ 1 _ _

Botão de 
pressão Altero Fechar 

laterais
100% Zamac 
(liga de zinco) _ _ 2 _ _

Placa de 
metal Altero

Gravação da 
marca

100% Zamac 
(liga de zinco) 2,5 X 4 cm _ 1 _ _

Serigrafia A. Jamas Estampar 
forro _ _ _ 1 _ _

Corte a 
laser

Dynamic 
laser

Vazar 
estampa _ _ _ 1 _ _

Embalagem HW caixas _ Papelão _ _ 1 _ _
Descrição Opção A Opção B Opção C

Couro Vermelho Branco Bege
Camberra Cinza Cinza Cinza

Oxford Vermelho Branco Bege
Zíper Dourado Branco Bege escuro

Metais Dourados Prateados Dourados
Acabamento Vermelho Preto Bege

Descrição: Mochila em couro bovino vermelho escuro, com detalhes vazados à laser no couro, forro com estamparia
em serigrafia no mesmo desenho externo. Fecho giratório quadrado.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.



94 
 

    

 
 

 
 

QUADRO 52 – LISTAGEM DE INSUMOS MOCHILA CM05 
FONTE: o próprio autor 

 
  

Referência: Cm05 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U

LE BLESSED
LISTAGEM DE INSUMOS

Tamanho do protótipo: 30 X 31
Graduação

Distribuição de tamanhos

Descrição Fornecedor Uso Composição Largura/ 
tamanho Lote Quantidade 

necessária % quebra Quantidade 
ajustada

Couro Curtume Luiz 
Fuga

Material 
principal

100% couro 
bovino  1 m² _ 1 m² _ _

Camberra Adar Forro 100% poliéster 1,20 m _ 1 m _ _

Oxford Adar Forro corte a 
laser 100% poliéster 1,20 m _ 40 cm _ _

Zíper de 
metal YKK Fechar o 

bolso interno 100% nylon 30 cm _ 1 _ _

Papelão 
couro Agropel Estruturação 100% papel 1,5 X 2 m _ 1 _ _

Botão de 
imã Altero

Fechar a aba 
externa

100% Zamac 
(liga de zinco) 3,5 X 4 cm _ 3 _ _

Botão de 
pressão Altero Fechar 

laterais
100% Zamac 
(liga de zinco) _ _ 2 _ _

Fivela Altero
Regulagem 
das alças

100% Zamac 
(liga de zinco) 3,5 X 4 cm _ 2 _ _

Puxador Altero Abrir zíper 
interno

100% Zamac 
(liga de zinco)

1,5 X 4,5 
cm _ 1 _ _

Placa de 
metal Altero

Gravação da 
marca

100% Zamac 
(liga de zinco) 2,5 X 4 cm _ 1 _ _

Serigrafia A. Jamas Estampar 
forro _ _ _ 1 _ _

Corte a 
laser

Dynamic 
laser

Vazar 
estampa _ _ _ 1 _ _

Embalagem HW caixas _ Papelão _ _ 1 _ _

Couro Preto Branco Vermelho escuro
Descrição Opção A Opção B Opção C

Camberra Cinza Cinza Cinza
Oxford Preto Bege Bege

serigrafia no mesmo desenho externo.

Zíper Preto Branco Vermelho escuro
Metais Dourados Prateados Dourados

Acabamento Preto Preto Vermelho escuro
Descrição: Mochila em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro, forro com estamparia em 

Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.
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QUADRO 53 – LISTAGEM DE INSUMOS MOCHILA CM07 
FONTE: o próprio autor 

  

Referência: Cm07 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U

LE BLESSED
LISTAGEM DE INSUMOS

Tamanho do protótipo: 35 X 35
Graduação

Distribuição de tamanhos

Descrição Fornecedor Uso Composição Largura/ 
tamanho Lote Quantidade 

necessária % quebra Quantidade 
ajustada

Couro Curtume 
Luiz Fuga Material principal 100% couro 

bovino  1 m² _ 1 m² _ _

Camberra Adar Forro 100% poliéster 1,20 m _ 1,5 m _ _
Zíper de 
plástico YKK Fechar o bolso 

principal 100% poliéster 50 cm _ 1 unidade _ _

Zíper de 
metal YKK Fechar o bolso 

interno 100% nylon 30 cm _ 1 unidade _ _

Placa de 
metal Altero

Gravação da 
marca

100% Zamac 
(liga de zinco) 2,5 X 4 cm _ 1 unidade _ _

Papelão 
couro Agropel Estruturação 100% papel 1,5 X 2 m _ 1 unidade _ _

Fivela Altero
Regulagem das 

alças
100% Zamac 
(liga de zinco) 3,5 X 4 cm _ 2 _ _

Puxador Altero Abrir zíper 
interno

100% Zamac 
(liga de zinco)

1,5 X 4,5 
cm _ 1 _ _

Serigrafia A. Jamas Estampar forro _ _ _ 1 _ _

Corte a laser Dynamic 
laser Vazar estampa _ _ _ 1 _ _

Descrição Opção A Opção B Opção C
Couro Preto Branco Vermelho escuro

Zíper Preto Branco Vermelho escuro

Camberra Cinza Cinza Cinza
Camurça Bege Bege Bege

Descrição: Mochila redonda em couro natural bovino, com detalhes vazados a laser na parte frontal, com forro 
serigrafado na mesma estampa.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

Metais Dourados Prateados Dourados
Acabamento Preto Preto Vermelho escuro
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QUADRO 54 – LISTAGEM DE INSUMOS MOCHILA CM09 
FONTE: o próprio autor 

  

Referência: Cm09 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U

LE BLESSED
LISTAGEM DE INSUMOS

Tamanho do protótipo: 35 X 30
Graduação

Distribuição de tamanhos

Descrição Fornecedor Uso Composição Largura/ 
tamanho Lote Quantidade 

necessária % quebra Quantidade 
ajustada

Couro Curtume 
Luiz Fuga Material principal 100% couro 

bovino  1 m² _ 1,5 m² _ _

Camberra Adar Forro 100% poliéster 1,20 m _ 1,5 m _ _
Zíper de 

metal YKK Fechar o bolso 
interno 100% nylon 30 cm _ 1 unidade _ _

Papelão 
couro Agropel Estruturação 100% papel 1,5 X 2 m _ 1 unidade _ _

Mosquetão Altero Fechar a aba 
principal

100% Zamac 
(liga de zinco) 20 mm _ 1 unidade _ _

Meia argola Altero Fechar a aba 
principal

100% Zamac 
(liga de zinco) 25 mm _ 2 _ _

Botão de 
imã Altero Fechar bolsos 

laterias
100% Zamac 
(liga de zinco) _ _ _ _

Fivela Altero
Regulagem das 

alças
100% Zamac 
(liga de zinco) 3,5 X 4 cm _ 2 _ _

Puxador Altero Abrir zíper 
interno

100% Zamac 
(liga de zinco)

1,5 X 4,5 
cm _ 1 _ _

Serigrafia A. Jamas Estampar forro _ _ _ 1 _ _

Corte a laser Dynamic 
laser Vazar estampa _ _ _ 1 _ _

Embalagem HW caixas _ Papelão _ _ 1 unidade _ _

Acabamento Preto Preto Vermelho escuro
Descrição: Mochila em couro natural bovino, com detalhes vazados a laser na parte frontal e laterias, com forro 
serigrafado na mesma estampa.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

Camurça Bege Bege Bege
Zíper Preto Branco Vermelho escuro

Metais Dourados Prateados Dourados

Descrição Opção A Opção B Opção C
Couro Preto Branco Vermelho escuro

Camberra Cinza Cinza Cinza
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QUADRO 55 – LISTAGEM DE INSUMOS ESTOJO CE01 
FONTE: o próprio autor 

 

  

Referência: Ce01 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Femino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U

LE BLESSED
LISTAGEM DE INSUMOS

Tamanho do protótipo: 25,5 X 31,5
Graduação

Distribuição de tamanhos

Descrição Fornecedor Uso Composição Largura/ 
tamanho Lote Quantidade 

necessária % quebra Quantidade 
ajustada

Couro Curtume 
Luiz Fuga Material principal 100% couro 

bovino  1 m² _ 0,75 m² _ _

Camberra Adar Forro 100% poliéster 1,20 m _ 1 m _ _

Camurça Emmacspi Forro bolso 76% algodão 
24% poliéster 1,20 m _ 0,5 m _ _

Zíper de 
plástico YKK Fechar o estojo 100% poliéster 75 cm _ 1 unidade _ _

Zíper de 
metal YKK Fechar os bolsos 

internos 100% nylon 30 cm _ 2 _ _

Placa de 
metal Altero

Gravação da 
marca

100% Zamac 
(liga de zinco) 2,5 X 4 cm _ 1 _ _

Tela Renner têxtil Bolso 100% 
polietileno 1,50 m _ 0,5 m _ _

Papelão 
couro Agropel Estruturação 100% papel 1,5 X 2 m _ 1 _ _

Serigrafia A. Jamas Estampar forro _ _ _ 1 _ _

Corte a laser Dynamic 
laser Vazar estampa _ _ _ 1 _ _

Descrição Opção A Opção B Opção C
Couro Preto Branco Vermelho escuro

Camberra Cinza Cinza Cinza

Zíper Preto Branco Vermelho escuro
Camurça Bege Bege Bege

Descrição: Estojo de materiais em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro branco, com dois bolsos:
um bolso no mesmo tecido do forro serigrafado e forrado com camurça, e o outro bolso confeccionado com tela.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

Tela Cinza Cinza Cinza
Metais Dourados Prateados Dourados

Acabamento Preto Preto Vermelho escuro
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QUADRO 56 – LISTAGEM DE INSUMOS ESTOJO CE03 
FONTE: o próprio autor 

  

Referência: Ce03 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U

LE BLESSED
LISTAGEM DE INSUMOS

Tamanho do protótipo: 25 X 30,5
Graduação

Distribuição de tamanhos

Descrição Fornecedor Uso Composição Largura/ 
tamanho Lote Quantidade 

necessária % quebra Quantidade 
ajustada

Couro Curtume 
Luiz Fuga Material principal 100% couro 

bovino  1 m² _ 0,75 m² _ _

Camberra Adar Forro 100% poliéster 1,20 m _ 0,75 m _ _
Zíper de 
plástico YKK Fechar o estojo 100% poliéster 75 cm _ 1 unidade _ _

Zíper YKK Fechar os bolsos 
internos 100% nylon 30 cm _ 4 _ _

Placa de 
metal Altero

Gravação da 
marca

100% Zamac 
(liga de zinco) 2,5 X 4 cm _ 1 _ _

Tela Renner têxtil Bolso 100% 
polietileno 1,50 m _ 1 m _ _

Papelão 
couro Agropel Estruturação 100% papel 1,5 X 2 m _ 1 _ _

Serigrafia A. Jamas Estampar forro _ _ _ 1 _ _

Corte a laser Dynamic 
laser Vazar estampa _ _ _ 1 _ _

Camberra Cinza Cinza Cinza
Camurça Bege Bege Bege

Descrição Opção A Opção B Opção C
Couro Preto Branco Vermelho escuro

Metais Dourados Prateados Dourados
Acabamento Preto Preto Vermelho escuro

Zíper Preto Branco Vermelho escuro
Tela Cinza Cinza Cinza

Descrição: Estojo de esmaltes em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro branco, com forro 
serigrafado e quatro bolsos confeccionados em tela.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.
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QUADRO 57 – LISTAGEM DE INSUMOS ESTOJO CE05 

FONTE: o próprio autor 
 

  

Referência: Ce05 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U

LE BLESSED
LISTAGEM DE INSUMOS

Tamanho do protótipo: 25,5 X 31,5
Graduação

Distribuição de tamanhos

Descrição Fornecedor Uso Composição Largura/ 
tamanho Lote Quantidade 

necessária % quebra Quantidade 
ajustada

Couro Curtume Luiz 
Fuga Material principa 100% couro 

bovino  1 m² _ 0,75 m² _ _

Camberra Adar Forro 100% poliéster 1,20 m _ 1 m _ _

Zíper de 
metal YKK

Fechar os 
bolsos 

internos
100% nylon 75 cm      

30 cm _ 3 _ _

Puxador Altero Abrir zíper 
interno

100% Zamac 
(liga de zinco)

1,5 X 4,5 
cm _ 3 _ _

Tela Renner têxtil Bolso 100% 
polietileno 1,50 m _ 0,5 m _ _

Papelão 
couro Agropel Estruturação 100% papel 1,5 X 2 m _ 1 _ _

Serigrafia A. Jamas Estampar 
forro _ _ _ 1 _ _

Camberra Cinza Cinza Cinza

Preto Preto Vermelho escuro

Zíper Preto Branco Vermelho escuro
Tela Cinza Cinza Cinza

Descrição Opção A Opção B Opção C
Couro Preto Branco Vermelho escuro

Descrição: Estojo de esmaltes em couro bovino com dois bolsos confeccionados em tela.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

Metais Dourados Prateados Dourados
Acabamento
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APENDICE E – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS 

 

 A planilha preliminar de custos é desenvolvida durante o desenvolvimento do 

protótipo, registrando os tipos de materiais e a quantidade utilizada, o tempo da 

operação e a estimativa dos custos de produção. Essa estimativa analisa a 

viabilidade do produto. (TREPTOW, 2013) 

 

 
 

QUADRO 58 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS MOCHILA CM01 
FONTE: o próprio autor 

Referência: Cm01 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro
Estação ou Coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovação: 01/09/2015

Desenho: Insumo
Couro
Camberra
Zíper de plástico
Zíper de plástico
Zíper de metal
Placa de metal
Botão de imã
Fivela
Puxador
Embalagem
Serigrafia
Corte a laser

Amostra de material: Mão de obra
Modelagem
Mão de obra

Custo fixo
Formação de preço: Despesas de comercialização

Preço de varejo: R$ 3.147,62 Comissões
Preço de atacado: R$ 1.573,81 Impostos
Custo do produto: R$ 854,46
Lucros em $: 314,76
Margem de lucro: 20%

Total de insumos

540,00R$       

Prod. Mensal Custo

Valor

Total mão de obra

5%
8%

1.573,81R$  
1.573,81R$  

Tempo

5,40R$         5,40R$           
3,78R$           

39,00R$       
1,84R$         

200,00R$    
Valor

CF mensal

Observações: Materiais na cor dourada, com banho de ouro.
204,60R$       

-R$             
-R$             

125,90R$       
78,69R$         

1

2 2,86R$         

200,00R$       

Custo
314,20R$       

LE BLESSED
PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTO

Tamanho do protótipo:
Graduação

Distribuição de tamanhos

9,50R$           9,50R$         

Consumo Preço Custo
117,00R$       78,00R$       1,5

2 4,29R$         8,58R$           

U

U

1

Descrição: Mochila em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro branco, forro com estamparia em
serigrafia no mesmo desenho externo. Bolso principal e bolso externo.

6,00R$           

1
1

1

2,46R$         3
3,78R$         1

1

7,38R$           
5,72R$           
1,84R$           

39,00R$         

1 6,00R$         

30,00R$       
80,00R$       

30,00R$         
80,00R$         

% PV

5,84R$         

1

Despesas comerciais

60'00 350,00R$       
190,00R$       21'55'' 8,81R$         

Custo
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QUADRO 59 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS MOCHILA CM03 
FONTE: o próprio autor 

Referência: Cm03 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro
Estação ou Coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovação: 01/09/2015

Desenho: Insumo
Couro
Camberra
Oxford
Zíper de metal
Papelão couro
Argola quadrada
Fecho quadrado
Botão de pressão
Fivela
Puxador
Placa de metal
Mosquetão
Embalagem
Serigrafia
Corte a laser

Amostra de material: Mão de obra
Modelagem
Mão de obra

Custo fixo
Formação de preço: Despesas de comercialização

Preço de varejo: R$ 3.034,38 Comissões
Preço de atacado: R$ 1.517,19 Impostos
Custo do produto: R$ 816,52
Lucros em $: 303,44
Margem de lucro: 20%

0,4 5,92R$          2,37R$         

1 3,00R$          3,00R$         
8 2,85R$          22,80R$       
1 13,53R$        13,53R$       

1

Despesas comerciais 197,23R$     
Observações: Materiais na cor dourada, com banho de ouro.

-R$           
-R$           

5% 1.517,19R$   75,86R$       
8% 1.517,19R$   121,38R$     

200,00R$      1 200,00R$     
% PV Valor Custo

Total mão de obra 540,00R$     

CF mensal Prod. Mensal Custo

50'00 7,00R$          350,00R$     
22'95'' 8,28R$          190,00R$     

Total de insumos 276,49R$     
Tempo Valor Custo

1 30,00R$        30,00R$       
1 50,00R$        50,00R$       

1 29,90R$        29,90R$       

1 1,84R$          1,84R$         

6 3,80R$          22,80R$       
3,78R$          3,78R$         

2 1,53R$          3,06R$         
2 2,86R$          5,72R$         

1 4,29R$          4,29R$         

1 5,40R$          5,40R$         

desenho externo. Fecho giratório quadrado.
Consumo Preço Custo

1 78,00R$        78,00R$       

Distribuição de tamanhos
U

Descrição: Mochila em couro bovino vermelho escuro, com detalhes vazados a laser no couro, forro com estamparia no mesmo

PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTO
Tamanho do protótipo:
Graduação

U
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QUADRO 60 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS MOCHILA CM05 
FONTE: o próprio autor 

Referência: Cm05 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro
Estação ou Coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovação: 01/09/2015

Desenho: Insumo
Couro
Camberra
Oxford
Zíper de metal
Papelão couro
Botão de imã
Botão de pressão
Fivela
Puxador
Placa de metal
Serigrafia
Corte a laser
Embalagem

Amostra de material: Mão de obra
Modelagem
Mão de obra

Custo fixo
Formação de preço: Despesas de comercialização

Preço de varejo: R$ 2.879,44 Comissões
Preço de atacado: R$ 1.439,72 Impostos
Custo do produto: R$ 764,61
Lucros em $: 287,94
Margem de lucro: 20%

Tamanho do protótipo:
Graduação

U

LE BLESSED
PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTO

desenho externo. Bolso principal e bolsos externos.
Consumo Preço Custo

1 78,00R$        78,00R$       

Distribuição de tamanhos
U

Descrição: Mochila em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro, forro com estamparia em serigrafia no mesmo

1 3,00R$          3,00R$         
3 2,46R$          7,38R$         

1 4,29R$          4,29R$         

1 5,40R$          5,40R$         
0,4 5,92R$          2,37R$         

1 1,84R$          1,84R$         
1 3,78R$          3,78R$         

2 1,53R$          3,06R$         
2 2,86R$          5,72R$         

Total de insumos 224,74R$     
Tempo Valor Custo

1 30,00R$        30,00R$       
1 50,00R$        50,00R$       
1 29,90R$        29,90R$       

Total mão de obra 540,00R$     

CF mensal Prod. Mensal Custo

44'00 7,95R$          350,00R$     
20'05'' 9,48R$          190,00R$     

71,99R$       
8% 1.439,72R$   115,18R$     

200,00R$      1 200,00R$     
% PV Valor Custo

Despesas comerciais 187,16R$     
Observações: Materiais na cor dourada, com banho de ouro.

-R$           
-R$           

5% 1.439,72R$   
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QUADRO 61 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS MOCHILA CM07 
FONTE: o próprio autor 

Referência: Cm07 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro
Estação ou Coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovação: 01/09/2015

Desenho: Insumo
Couro
Camberra
Zíper de plástico
Zíper de metal
Placa de metal
Papelão couro
Fivela
Puxador
Embalagem
Serigrafia
Corte a laser

Amostra de material: Mão de obra
Modelagem
Mão de obra

Custo fixo
Formação de preço: Despesas de comercialização

Preço de varejo: R$ 2.899,14 Comissões
Preço de atacado: R$ 1.449,57 Impostos
Custo do produto: R$ 771,22
Lucros em $: 289,91
Margem de lucro: 20% Despesas comerciais 188,52R$       
Observações: Materiais na cor dourada, com banho de ouro.

8% 1.450,57R$  116,05R$       
-R$             
-R$             

200,00R$    1 200,00R$       
% PV Valor Custo
5% 1.449,57R$  72,48R$         

20'50'' 9,27R$         190,00R$       
Total mão de obra 540,00R$       

CF mensal Prod. Mensal Custo

1 60,00R$       60,00R$         
Total de insumos 231,18R$       

Tempo Valor Custo
50'00 7,00R$         350,00R$       

1 1,84R$         1,84R$           
1 29,00R$       29,00R$         
1 30,00R$       30,00R$         

1 3,78R$         3,78R$           
1 3,00R$         3,00R$           
2 2,86R$         5,72R$           

1 8,00R$         8,00R$           
1 5,40R$         5,40R$           

Descrição: Mochila redonda em couro natural bovino branco, com detalhes vazados à laser na parte frontal, com forro serigrafado
na mesma estampa.

Consumo Preço Custo
1 78,00R$       78,00R$         

1,5 4,29R$         6,44R$           

LE BLESSED
PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTO

Tamanho do protótipo:
Graduação

U
Distribuição de tamanhos

U
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 QUADRO 62 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS MOCHILA CM09 
FONTE: o próprio autor 

 

Referência: Cm09 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro
Estação ou Coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovação: 01/09/2015

Desenho: Insumo
Couro
Camberra
Zíper de metal
Botão de imã
Fivela
Puxador
Mosquetão
Meia argola
Embalagem
Serigrafia
Corte a laser

Amostra de material: Mão de obra
Modelagem
Mão de obra

Custo fixo
Formação de preço: Despesas de comercialização

Preço de varejo: R$ 3.002,12 Comissões
Preço de atacado: R$ 1.501,06 Impostos
Custo do produto: R$ 805,71
Lucros em $: 300,21
Margem de lucro: 20% Despesas comerciais 195,14R$     
Observações: Materiais na cor dourada, com banho de ouro.

1
2

2,00R$          2,00R$         
3,00R$         1,50R$          

-R$           
-R$           

5% 1.501,06R$   75,05R$       
8% 1.501,06R$   120,08R$     

200,00R$       1 200,00R$     
% PV Valor Custo

Total mão de obra 540,00R$     

CF mensal Prod. Mensal Custo

48'00 7,30R$          350,00R$     
19'75'' 9,62R$          190,00R$     

1 60,00R$        60,00R$       
Total de insumos 265,32R$     

Tempo Valor Custo

1 29,00R$        29,00R$       
1 30,00R$        30,00R$       

2 2,86R$          5,72R$         
1 1,84R$          1,84R$         

2 2,46R$          4,92R$         
1 5,40R$          5,40R$         

1,5 4,29R$          6,44R$         

Consumo Preço Custo
1,5 78,00R$        117,00R$     

Distribuição de tamanhos
U

Descrição: Mochila em couro bovino cinza, com detalhes vazados à laser no couro, forro com estamparia em serigrafia no mesmo
desenho externo. Bolso principal e bolsos externos.

LE BLESSED
PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTO

Tamanho do protótipo:
Graduação

U
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QUADRO 63 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS ESTOJO CE01 
FONTE: o próprio autor 

 

  

Referência: Ce01 Designer: Letícia Cristina Toureiro
Marca: Le Blessed Designer técnico: Neliffer H. Salvatierra
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro
Estação ou Coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovação: 01/09/2015

Desenho: Insumo
Couro
Camberra
Camurça
Zíper de plástico
Zíper de metal
Placa de metal
Tela
Papelão couro
Serigrafia
Corte a laser

Amostra de tecido: Mão de obra
Modelagem
Mão de obra

Custo fixo
Formação de preço: Despesas de comercialização

Preço de varejo: R$ 1.252,00 Comissões
Preço de atacado: R$ 626,00 Impostos
Custo do produto: R$ 369,42
Lucros em $: 125,20
Margem de lucro: 20%

0,5 29,00R$       14,50R$         

-R$             
Despesas comerciais 81,38R$         

Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

-R$             

626,00R$     31,30R$         
Custo

50,00R$         50,00R$      
% PV
5%

1
Valor

CF mensal Prod. Mensal Custo

8% 626,00R$     50,08R$         

Total de insumos

1

3,78R$         1
0,5

0,90R$         2

1

LE BLESSED
PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTO

Tamanho do protótipo:
Graduação

Distribuição de tamanhos

9,20R$           9,20R$         

Consumo Preço Custo
58,50R$         78,00R$       0,75

1
1

10,00R$       
20,00R$       

Descrição: Estojo de materiais em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro branco, com dois bolsos:
um bolso no mesmo tecido do forro serigrafado e forrado com camurça, e o outro bolso confeccionado com tela.

239,99R$       

3,00R$           

3,78R$           
3,50R$           

179,99R$       13,74R$       13'10''

129,43R$       
Valor Custo

30'00 2,00R$         60,00R$         

10,00R$         

7,00R$           

Total mão de obra

Tempo

20,00R$         

1,2 4,29R$         5,15R$           

U

U

1,80R$           

3,00R$           
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QUADRO 64 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS ESTOJO CE03 
FONTE: o próprio autor 

 

Referência: Ce03 Designer: Letícia Cristina Toureiro
Marca: Le Blessed Designer técnico: Neliffer H. Salvatierra
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro
Estação ou Coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovação: 01/09/2015

Desenho: Insumo
Couro
Camberra
Zíper de plástico
Zíper de metal
Placa de metal
Tela
Papelão couro
Serigrafia
Corte a laser

Amostra de tecido: Mão de obra
Modelagem
Mão de obra

Custo fixo
Formação de preço: Despesas de comercialização

Preço de varejo: R$ 1.219,04 Comissões
Preço de atacado: R$ 609,52 Impostos
Custo do produto: R$ 358,38
Lucros em $: 121,90
Margem de lucro: 20%

50,00R$      1

-R$             
-R$             

Despesas comerciais 79,24R$         
Observações: Materiais na cor dourada, com banho de ouro.

% PV Valor Custo
5% 609,52R$     30,48R$         
8% 609,52R$     48,76R$         

U

e quatro bolsos confeccionados em tela.

60,00R$         

Total de insumos 118,30R$       

Total mão de obra

CF mensal Prod. Mensal Custo

9,20R$           

7,00R$           

0,90R$         
9,20R$         

0,75

3,78R$         
4
1

1

1

3,22R$           4,29R$         
0,75

LE BLESSED
PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTO

Graduação
U

Tamanho do protótipo:

Distribuição de tamanhos

3,00R$           
10,00R$         

3,60R$           
3,78R$           
7,00R$           

50,00R$         

240,08R$       
180,08R$       13'30'' 13,54R$       

1

Descrição: Estojo de esmaltes em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro branco, com forro serigrafado

25'00

1

CustoValorTempo
2,40R$         

20,00R$       20,00R$         1
10,00R$       

3,00R$           

78,00R$       
CustoPreçoConsumo

58,50R$         
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QUADRO 65 – PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTOS ESTOJO CE05 
FONTE: o próprio autor 

  

Referência: Ce05 Designer: Letícia Cristina Toureiro
Marca: Le Blessed Designer técnico: Neliffer H. Salvatierra
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro
Estação ou Coleção: Primavera/Verão 2016 Cores: 5
Data criado: 10/08/2015 Data aprovação: 01/09/2015

Desenho: Insumo
Couro
Camberra
Zíper de metal 75 cm
Zíper de metal 30 cm
Tela
Papelão couro
Serigrafia

Amostra de tecido: Mão de obra
Modelagem
Mão de obra

Custo fixo
Formação de preço: Despesas de comercialização

Preço de varejo: R$ 1.314,28 Comissões
Preço de atacado: R$ 657,14 Impostos
Custo do produto: R$ 240,29
Lucros em $: 131,43
Margem de lucro: 20%

LE BLESSED
PLANILHA PRELIMINAR DE CUSTO

Tamanho do protótipo:
Graduação

U
Distribuição de tamanhos

U

1 9,20R$         9,20R$           
2 0,90R$         1,80R$           

Descrição: Estojo de esmaltes em couro natural bovino com dois bolsos confeccionados em tela
Consumo Preço Custo

0,5 78,00R$       39,00R$         
1 4,29R$         4,29R$           

1 10,00R$       10,00R$         
Total de insumos 70,79R$         

Tempo Valor Custo

0,5 7,00R$           3,50R$           
1 3,00R$           3,00R$           

30'00 -R$           -R$             
13'10'' 11,45R$       150,00R$       

Total mão de obra 150,00R$       

CF mensal Prod. Mensal Custo

50,00R$      1 50,00R$         
% PV Valor Custo
5% 657,14R$     32,86R$         

Despesas comerciais 85,43R$         
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

8% 657,14R$     52,57R$         
-R$             
-R$             
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APENDICE F – FICHA SEQUENCIA OPERACIONAL 

 
 A ficha de sequencia operacional lista as operações e os tipos de maquinários 

ou trabalhos manuais necessários, assim também como o tempo de execução de 

cada uma das operações na montagem do produto. (TREPTOW, 2013) 

 

 
QUADRO 66 – SEQUENCIA OPERACIONAL MOCHILA CM01 

FONTE: o próprio autor 
 

 
 

QUADRO 67 – SEQUENCIA OPERACIONAL MOCHILA CM03 
FONTE: o próprio autor 

Referência: Cm01 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer Técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/verão 2016 Cores: 5
Data de criação: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U
Tipo de operação
Molde
Encaixe de molde
Corte
Colagem
Costura de acabamento
Costura de fechamento
Aplicação de metais
Limpeza
Revisão
Tempo total da peça

Máquina

Manual 2'00''

Manual

Manual

Martelo/manual

Faca específica para corte manual

Manual

Maquina reta
Máquina costura de braço

Manual 60'00''

81'55''
Descrição: Mochila em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro branco, forro 
com estamparia em serigrafia no mesmo desenho externo. Bolso principal e bolso externo.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

LE BLESSED
SEQUÊNCIA OPERACIONAL

Tamanho do protótipo: 40 X 40
Graduação

Distribuição de tamanhos

Tempo

1'40''
2'40''
1'15''
5'00''
6'00''
2'15''
1'00''

Referência: Cm03 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer Técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/verão 2016 Cores: 5
Data de criação: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U
Tipo de operação
Molde
Encaixe de molde
Corte
Colagem
Costura de acabamento
Costura de fechamento
Aplicação de metais
Limpeza
Revisão
Tempo total da peça

Máquina Tempo

LE BLESSED
SEQUÊNCIA OPERACIONAL

Tamanho do protótipo: 33 X 30 
Graduação

Distribuição de tamanhos

Manual 50'00''
Manual 2'40''
Faca específica para corte manual 3'00''
Manual 1'35''
Maquina reta 4'40''
Máquina costura de braço 5'50''
Martelo/manual 3'30''
Manual 1'00''
Manual 2'00''

72'95''
Descrição: Mochila em couro bovino vermelho escuro, com detalhes vazados à laser no couro, forro 
com estamparia em serigrafia no mesmo desenho externo. Fecho giratório quadrado.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.
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QUADRO 68 – SEQUENCIA OPERACIONAL MOCHILA CM05 
FONTE: o próprio autor 

 
 

 
QUADRO 69 – SEQUENCIA OPERACIONAL MOCHILA CM07 

FONTE: o próprio autor 

 

Referência: Cm05 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer Técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/verão 2016 Cores: 5
Data de criação: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U
Tipo de operação
Molde
Encaixe de molde
Corte
Colagem
Costura de acabamento
Costura de fechamento
Aplicação de metais
Limpeza
Revisão
Tempo total da peça

Máquina Tempo

LE BLESSED
SEQUÊNCIA OPERACIONAL

Tamanho do protótipo:  30 X 31 
Graduação

Distribuição de tamanhos

Manual 44'00''
Manual 1'50''
Faca específica para corte manual 2'50''
Manual 1'15''
Maquina reta 4'40''
Máquina costura de braço 5'20''
Martelo/manual 2'30''
Manual 1'00''
Manual 2'00''

64'05''
Descrição: Mochila em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro, forro com 
estamparia em serigrafia no mesmo desenho externo.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

Referência: Cm07 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer Técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/verão 2016 Cores: 5
Data de criação: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U
Tipo de operação
Molde
Encaixe de molde
Corte
Colagem
Costura de acabamento
Costura de fechamento
Aplicação de metais
Limpeza
Revisão
Tempo total da peça 70'50''
Descrição: Mochila em couro bovino branco, com detalhes vazados à laser no couro, forro com estamparia
em serigrafia no mesmo desenho externo. Bolso principal e bolso externo.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

Martelo/manual 2'15''
Manual 1'00''
Manual 2'00''

Manual 1'15''
Maquina reta 5'00''
Máquina costura de braço 5'40''

Manual 50'00''
Manual 1'40''
Faca específica para corte manual 2'40''

LE BLESSED
SEQUÊNCIA OPERACIONAL

Tamanho do protótipo: 35 X 35
Graduação

Distribuição de tamanhos

Máquina Tempo
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QUADRO 70 – SEQUENCIA OPERACIONAL MOCHILA CM09 
FONTE: o próprio autor 

 

 
 

QUADRO 71 – SEQUENCIA OPERACIONAL ESTOJO CE01 
FONTE: o próprio autor 

 

Referência: Cm09 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer Técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/verão 2016 Cores: 5
Data de criação: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U
Tipo de operação
Molde
Encaixe de molde
Corte
Colagem
Costura de acabamento
Costura de fechamento
Aplicação de metais
Limpeza
Revisão
Tempo total da peça 67'75''
Descrição: Mochila em couro bovino cinza, com detalhes vazados à laser no couro, forro com estamparia
em serigrafia no mesmo desenho externo. Bolso principal e bolsos externos.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

Martelo/manual 2'00''
Manual 1'00''
Manual 2'00''

Manual 1'15''
Maquina reta 4'40''
Máquina costura de braço 5'20''

Manual 48'00''
Manual 1'50''
Faca específica para corte manual 2'50''

LE BLESSED
SEQUÊNCIA OPERACIONAL

Tamanho do protótipo: 35 X 30
Graduação

Distribuição de tamanhos

Máquina Tempo

Referência: Ce01 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer Técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/verão 2016 Cores: 5
Data de criação: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U
Tipo de operação
Molde Manual
Encaixe de molde
Corte
Colagem
Costura de acabamento
Costura de fechamento
Aplicação de metais
Limpeza
Revisão
Tempo total da peça

1'00''

Máquina Tempo

LE BLESSED
SEQUÊNCIA OPERACIONAL

Tamanho do protótipo: 25,5 X 31,5
Graduação

Distribuição de tamanhos

30'00''
Manual 1'10''
Faca específica para corte manual 2'10''
Manual

Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.
confeccionado com tela.

Manual 0'50''
Manual 1'00''

43'10''
Descrição: Estojo de materiais em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro branco
com dois bolsos: um bolso no mesmo tecido do forro serigrafado e forrado com camurça, e o outro bolso 

Maquina reta 3'00''
Máquina costura de braço 4'00''
Martelo/manual 0'40''
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QUADRO 72 – SEQUENCIA OPERACIONAL ESTOJO CE03 

FONTE: o próprio autor 
 
 

 
 

QUADRO 73 – SEQUENCIA OPERACIONAL ESTOJO CE05 
FONTE: o próprio autor 

  

Referência: Ce03 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/verão 2016 Cores: 5
Data de criação: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U
Tipo de operação
Molde
Encaixe de molde
Corte
Colagem
Costura de acabamento
Costura de fechamento
Aplicação de metais
Limpeza
Revisão
Tempo total da peça

1'10''

Máquina Tempo

LE BLESSED
SEQUÊNCIA OPERACIONAL

Tamanho do protótipo: 25 X 30,5
Graduação

Distribuição de tamanhos

25'00''Manual
Manual 1'20''
Faca específica para corte manual 2'10''
Manual

Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.
com forro serigrafado e quatro bolsos confeccionados em tela.

Manual 0'50''
Manual 1'00''

38'30''
Descrição: Estojo de esmaltes em couro bovino preto, com detalhes vazados à laser no couro branco

Maquina reta 3'00''
Máquina costura de braço 4'00''
Martelo/manual 0'40''

Referência: Ce05 Designer: Eunice Lopez Valente
Marca: Le Blessed Designer Técnico: Letícia Cristina Toureiro
Segmento: Feminino adulto Material principal: Couro U
Estação ou coleção: Primavera/verão 2016 Cores: 5
Data de criação: 10/08/2015 Data aprovado: 01/09/2015 U
Tipo de operação
Molde Manual
Encaixe de molde
Corte
Colagem
Costura de acabamento
Costura de fechamento
Aplicação de metais
Limpeza
Revisão
Tempo total da peça

Manual 1'00''

LE BLESSED
SEQUÊNCIA OPERACIONAL

Tamanho do protótipo: 25,5 X 31,5
Graduação

Distribuição de tamanhos

Máquina Tempo
30'00''

Manual 1'10''
Faca específica para corte manual 2'10''

Maquina reta 3'00''
Máquina costura de braço 4'00''
Martelo/manual 0'40''

Descrição: Estojo de esmaltes em couro bovino com dois bolsos confeccionados em tela.
Observações: Metais na cor dourada, com banho de ouro.

Manual 0'50''
Manual 1'00''

43'10''
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APENDICE G – MAPA DE PRODUÇÃO 

 

 
 

QUADRO 74 – MAPA DE PRODUÇÃO DA COLEÇÃO 1 
FONTE: o próprio autor 

LE BLESSED
MAPA DE PRODUÇÃO

Cód.: Cm01      Descrição: Mochila kit completo de couro natural bovino

Cód.: Cm07     Descrição: Mochila redonda de couro natural bovino 

Cód.: Cm03      Descrição: Mochila de couro natural bovino com fecho giratório

Cód.: Cm05    Descrição: Mochila de couro natural com fecho em botões de imã
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QUADRO 75 – MAPA DE PRODUÇÃO DA COLEÇÃO 2 
FONTE: o próprio autor 

 

 

Cód.: Ce01      Descrição: Estojo de materiais em couro natural bovino

Cód.: Ce03      Descrição: Estojo de esmaltes em couro natural bovino

Cód.: Cm09     Descrição: Mochila de couro natural bovino com bolsos laterais


