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RESUMO E PALAVRAS – CHAVE 

 

Este relatório técnico faz uma pesquisa da história do terno dando ênfase na 
Era Vitoriana que será palco de uma subcultura do cyberpunk, o steampunk, 
que é o subtema principal destes estudos para ser inspiração para a criação de 
roupas sociais para motociclistas com as proteções necessárias e tecidos 
adequados, mantendo a elegância que esta peça exige. Este estudo surgiu de 
uma necessidade de inovação neste mercado onde há uma carência em novas 
modelagens e estilo. É pretendido provar que o desafio de unir o social com o 
esportivo é possível, estando elegante e protegido. Para o desenvolvimento do 
projeto foram feitos questionários, testes, análises e utilizadas metodologias de 
Mike Baxter (2000) e Ana Veronica Pazmino (2015), sendo complementadas 
com autores secundários e na parte ergonômica com Itiro Iida (2008).  
 
Palavras-chaves: Moda Masculina; Trajes Sociais; Motociclismo; Proteções; 
Steampunk;  
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ABSTRACT 

This technical report does a survey of the history of the suit giving emphasis to 

the Victorian Era that will be the stage of a cyberpunk subculture, steampunk, 

which will be the main subtopic of these studies to be inspiration for the creation 

of social clothing for motorcyclists with the necessary protections and fabrics 

while maintaining the elegance  that this piece requires. This study arose from a 

need for innovation in this market where there is a shortage in new modeling 

and style. It is intended to prove that the challenge of uniting social and sporting 

is possible, being able to be elegant and protected. For the development of the 

project, questionnaires, tests, analyzes and methodologies of Mike Baxter 

(2000) and Ana Veronica Pazmino (2015) were done, being complemented with 

secondary authors and in the ergonomic part with Itiro Iida (2008).  

 

Key-words: Men's fashion; Suits; Motorcycling; Protections; Steampunk;  
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1    INTRODUÇÃO 
 

Este projeto tem por finalidade criar roupas sociais masculinas para 

motociclistas que necessitam de um traje adequado de acordo com suas 

profissões, festividades e estilo para a marca Tesseroli. 

A situação problema gira em torno de como criar uma roupa com EPI’s1 

e com uma modelagem diferenciada para motociclistas que necessitam usar o 

traje social no seu dia-a-dia, tendo o objetivo de atender seu público-alvo e 

zelando para que em caso de queda ele sofra menos escoriações possíveis. 

Ao fazer a análise deste mercado, observa-se a carência de roupas para 

motociclistas. Os mais utilizados são o macacão, a calça e a jaqueta, que por 

sua vez têm uma estrutura rudimentar. Pensando neste fim, resolveu-se criar 

peças que facilitem diariamente o público-alvo, introduzindo o uso de roupas 

sociais com proteções para se utilizar em seu ambiente de trabalho sem ter a 

necessidade de fazer a troca de roupa. Assim sendo, esta proposta tende a 

trazer novas mudanças. 

O relatório técnico científico foi divido em etapas, primeiramente a 

fundamentação teórica, onde foram feitas pesquisas para o aprofundamento do 

tema e subtema por meio dos autores John Hopkins (2013) e Adriana Amaral 

(2006), em seguida materiais e métodos de pesquisa em que todos os 

detalhes, inspirações e conceitos foram definidos e embasados nos autores: 

Mike Baxter (2000), Itiro Iida (2005), Ana Verônica Pazmino (2015). Por último 

os resultados, sendo inclusos neste tópico todos os testes e as escolhas 

definidas para a confecção e realização do traje Ana Veronica Pazmino (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 EPI’s: Equipamentos de Proteção Individual, informação fornecida pela Norma 

Regulamentadora (Nr) 6. 
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1.1 FOTO DO PRODUTO 
 

 

FIGURA 1 - FOTO COLETE DE PROTEÇÃO 
FONTE: Próprio Autor 

 

 



16 

 

2     FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Este capítulo contém os temas que embasam o projeto, sendo estes a 

história do terno, os tipos de equipamentos de proteções a serem utilizados em 

uma moto e a cultura steampunk. Os principais autores utilizados para esta 

etapa do relatório são Hopkins (2013), Cosgrave (2012), Amaral (2008) e Taleb 

(2016). 

 

2.1  HISTÓRIA DO TERNO 

Em meados do século XVII, final no renascentismo, o terno começa a 

tomar a forma que é conhecida hoje, já havia perdido a capa e a calça balonê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe uma certa divergência de opiniões entre autores com relação 

ao início do uso do terno2, Giordana (2010) aponta que esta vestimenta surgiu 

na França no século XVIII pois era moda utilizar paletó, colete, camisa e calça 

                                                 
2 Terno: Colete, paletó e calça. Informação fornecida por TALEB, Alexandre. Imagem 

Masculina, Guia prático para o homem contemporâneo. Editora Senac: São Paulo, 2016. 

 

FIGURA 2 - TRAJES MASCULINOS DO FIM DO SEC XVII 
FONTE: Moda Histórica, 2013 
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com diferentes padrões cores e uma modelagem larga além de ser conhecida 

como roupa de descanso e só em 1860 as três peças foram confeccionadas 

com o mesmo tecido. Já Hopkins (2013) diz que a combinação de calça, colete 

e paletó deu-se por volta do século XVII com a introdução do casaque (ou 

sotaina)3 no vestuário masculino. 

Esta peça marcou o fim do gibão e também estabeleceu um novo 

estilo, pois seu corte era uma única peça do ombro até a sua bainha4, era 

usada com o colete e culotes na altura do joelho. A partir daí ingleses e 

franceses buscavam a soberania quase que da mesma forma que ambas as 

nações competiam por influências políticas e territoriais e por conta disso 

buscavam variar também suas vestes e estilos. (HOPKINS, 2013) 

Nos anos de 1600, na primeira parte da era Barroca, as vestes 

masculinas sofreram grandes mudanças que são influenciadas pela França, 

começando pelas calças que se tornaram longas, justas e sem forro. As lapelas 

começaram a surgir, e partes rendadas também, as meias passaram a ser de 

seda deixando a composição mais sofisticada. A camisa era sempre branca 

com fitas e mangas largas por baixo de um bolero de magas curtíssimas.

 Já na segunda parte da era Barroca as calças se tornaram muito largas 

na barra e com cintura justa, fitas e babados eram comuns. A partir deste 

período o modo francês começa a dominar toda a Europa. (BURGO,2002) 

Com todas estas variações e adaptações surgiu então uma vasta 

variedade de paletós. Os suportes às novas silhuetas eram dadas por telas de 

crina de cavalo como forma de entretelas. As frentes tipo fraque nos paletós 

deram lugar aos primeiros modelos de colarinho dobrado. Os coletes ficaram 

mais curtos e os breeches5 passaram a ter seu uso com botas de montaria. 

(HOPKINS, 2013) 

                                                 
3
 Sotaina: Casaco utilizado em sobreposição ao colete. FERREIRA, Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira. Dicionário Aurélio da  Língua Portuguesa. Editora Positivo: São Paulo, 2014. 
4
 Bainha: Costura em uma dobra de tecido. Ibidem, FERREIRA. 

5
 Breeches: Hoje em dia chamados de culotes. Ibidem, Ferreira. 
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No século XIX, o terno se tornou a base da indumentária masculina e 

seus tecidos eram variáveis de acordo com suas ocasiões e horários, 

entretanto quando o paletó e a calça eram cortados no mesmo tecido eram 

intitulados de traje, termo que permanece até então. (HOPKINS, 2013) 

Presentemente o terno é utilizado em lugares mais formais, como: 

casamentos e formaturas e por profissionais: advogados, médicos, bancários 

entre outros. 

Para dar continuidade ao entendimento do projeto em uma ordem 

cronológica, no próximo tópico será discorrido sobre a indumentária na Era 

Rococó e Vitoriana, é a base para o entendimento do tema principal da 

inspiração. 

 

2.2 A INDUMENTÁRIA MASCULINA NA ERA ROCOCÓ/ VITORIANA 
 

 Nesta época o homem vestia colete (gilet) e calções (culote). O 

primeiro elemento era uma peça decorativa, confeccionado em damasco, cetim 

ou veludo, tinha bolsos, mangas compridas, um bordado, desenhos de 

paisagens, flores ou animais. Seus botões eram de ouro, prata ou esmaltados. 

Nem todos os botões eram abotoados para que a camisa de gola rendada 

aparecesse. Os calções eram até o joelho onde se encontravam com meias 

brancas de seda enfeitadas com renda. O casaco era chamado de justacorps, 

não havia gola e se ajustava ao corpo principalmente na cintura, levemente 

evasê com uma abertura em forma de fenda para que fosse aberto nas costas. 

Os forros podiam ter cores que combinavam com o colete. (COSGRAVE, 2012) 

O estilo inglês era dominante nesse tempo, por isso as golas rendadas 

foram substituídas por gravatas de seda preta e um tempo depois um lenço de 

musselina branca passou a ser amarrado no pescoço. O colete inglês era feito 

de seda colorida até a cintura e descia no formato de duas pontas. 

(COSGRAVE, 2012) 

Outro elemento era o fraque, um casaco masculino que ia até a metade 
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da panturrilha e tinha mangas justas e longas. Era mais comum no vestuário 

italiano. Ao fim do século XV era usado com suspensórios e cobriam os joelhos 

até a altura das meias, após isso, em 1730, foi abandonado o uso de meias 

sobre os calções. (COSGRAVE, 2012) 

Após a Revolução Industrial o estilo inglês predomina mais que o estilo 

francês e se tornará mais sóbrio, se aproximando do estilo moderno. As calças 

passaram a ser na altura dos tornozelos além de sobrecasacas de lã, coletes 

curtos, golas engomadas e meias dobradas se tornaram o básico do vestuário 

masculino. (COSGRAVE, 2012) 

Em torno de um século e meio após a revolução industrial surge um 

submovimento provindo de uma cultura que busca tecnologia como estilo de 

vida que tem as bases da indumentária do rococó. 

             

2.2  CYBERPUNK 
 

O surgimento da cibercultura ocorreu em meados dos anos 1970 e o 

mundo passou a ter a tecnologia como meio transmissor de informação e com 

isso houve a criação de uma realidade virtual, que é bastante vista por meio de 

redes sociais, e-mail, chats, cibercafés, jogos online entre outros canais de 

dados. (AMARAL, 2008) 

 O nome cyberpunk surgiu nos anos oitenta no imaginário da ficção 

científica e com elementos do romantismo gótico por meio da utopia de ter os 

valores antigos perdidos pela mudança do presente e deixando de lado a 

relação com a modernidade e principalmente pela maquinização do mundo. A 

Ficção científica foi consolidada pelo contexto da Revolução Industrial que 

acelerou mudanças na sociedade e estabeleceu o ilusório cientificista da época 

na qual robô e maquinas convivem juntos. Todo esse novo mundo é rejeitado 

pelos herdeiros da tradição romântica que se recusam a fazer parte da 

hiperindustrialização e as vanguardas modernistas têm o simbolismo, o 

surrealismo e o expressionismo fazendo parte desta renúncia. (AMARAL, 2008) 
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O estilo, mesmo não estando claro, diz muito sobre essa cultura, o não 

humano inteligente, ou com vida artificial, cibórgue6 ou androide7 aparece como 

estopim e recorrente no cyberpunk. (AMARAL,2008) 

 “Na maior parte dos textos cyberpunks, 
existe um profundo desdém em relação ao 
físico, uma fascinação com as formas pelas 
quais a carne é irrelevante comparada com 
a memória, mas ao mesmo tempo, o copo 
ainda aparece como figura importante, seja 
através de suas modificações, implantes ou 
extensões.” [...] “Quanto às personagens, 
são, em sua maioria, meio humanos, meio 
androides e, em geral, os cibórgues são 
mais humanizados que os próprios 
humanos”. (AMARAL, 2008) 

 

Dando um conceito a este movimento pode-se dizer que a fusão entre 

a arte e tecnologia aliando-se com a estética exagerada, a figura não humana, 

seja ela cibórgue ou androide, é o mandante da realidade homem-máquina 

influenciadora nesta geração. (AMARAL, 2008) 

“O excesso de imagens e informações caracteriza 
não só a cibercultura, mas está presente na visão 
e na versão cyberpunk do mundo, seja em suas 
representações artísticas, ou em suas formas 
sociais através das subculturas a elas ligadas” 
(AMARAL, 2008) 

 

O cyberpunk é uma cultura alimentada pelos cyberpunks reais e sua 

popularização deu-se pelas mídias de massa como jornais, revistas e livros de 

ficção científica, dando ao usuário  liberdade de expressão. (LEMOS, 2008) 

Pensando moda, o cyberpunk reflete o espírito do tempo, 

caracterizando-se com piercings, tatuagens, roupas escuras, couro, óculos 

espelhados, e tecidos inteligentes e que mostrem a tecnologia. Suas roupas 

devem ser práticas, eficientes e inteligentes, em sintonia com a sociedade pós 

industrial. (LEMOS, 2008) 

O cyberpunk dividiu-se em subgêneros, sendo o steampunk um deles, 

seu enredo ocorre no passado vitoriano e nas máquinas a vapor ao invés de 

acontecer no futuro. (AMARAL, 2008) 

                                                 
6
 Cibórgue: É um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas a fim de melhorar suas 

habilidades utilizando tecnologia artificial. AMARAL, Adriana. Visões Perigosas. Porto Alegre: 
Editora Sulina, 2006. 
7
 Androide: Semelhante ao homem; cujo os movimentos imita. Ibidem, FERREIRA.  
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No próximo tópico será falado sobre o steampunk, como continuação do 

cyberpunk e inspiração principal do projeto. 

 

2.3  STEAMPUNK 
 

O steampunk é um gênero literário da Ficção Científica e 

consequentemente uma vertente do cyberpunk. Seu enredo é baseado nos 

desenvolvimentos dos séculos XX e XXI fundamentado na tecnologia a vapor, 

por isso o “steam” que em inglês quer dizer vapor, é também um gênero retro 

futurista e nostálgico por seu palco ser a Era Vitoriana, todavia, mantendo a 

atitude punk. (CELLI, 2009) 

Dentro deste gênero pode-se afirmar que existem quatro subtemas, 

estes são o “clock-punk” que se utilizam maquinações e relógios em sua 

indumentária, o “sandalpunk” se passa na Idade Antiga na cidade de Roma, o 

“bronzepunk” ocorre na Era de Bronze8 e o “stonepunk” situado na Era da 

Pedra. (AMARAL, 2008) 

A popularização desta subcultura deu-se por meio de sua popularidade 

entre os adeptos da cultura punk e gótica principalmente por conta da moda, 

música e decoração. Seus seguidores são comumente chamados de 

Neovitorianos. (AMARAL, 2008) 

Os tópicos acima discorridos são as pesquisas feitas para explicação 

histórica do projeto, os próximos serão as explicações de proteções e como 

estar bem vestido com um terno. 

 
2.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
 

Conforme Pantaleão, 2007: “EPI é todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos 

capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde.” (PANTALEÃO, 2017) 

No Código Brasileiro de Trânsito (CTB) está previsto que os principais 

equipamentos de proteção para se utilizar em uma moto são o capacete de 

                                                 
8 Era de Bronze: Publicações de histórias em quadrinhos entre a década de 1970 se 

estendendo até 1985 que tinham fortes influências da Ficção Científica. Fonte: Wikipédia, 
https://goo.gl/jqKnoj. 
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segurança com a viseira ou o óculos apropriado para a função, calçado 

fechado e roupas que não exponham partes do corpo como bermudas e 

camisetas de manga curta, além de retrovisores, faixas refletivas, 

sinalizadores, alças laterais, revestimento para o cano da descarga e o mata-

cachorro, um equipamento usado na parte da moto para evitar contato de seus 

usuários com o motor. (CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, 2017) 

Importando-se apenas com o que vai ser utilizado neste projeto em 

questão de vestuário se pode ressaltar que deve ser um tecido resistente e 

com cores que chamam atenção para dar visibilidade à distância. As jaquetas e 

blusões geralmente são confeccionados em couro, microfibra e nylon. São 

reforçadas nas extremidades como cotovelo, ombro, costelas, colunas e tórax 

para que em eventuais quedas estas partes estejam mais protegidas. As calças 

são feitas dos mesmos materiais e seus reforços estão nos joelhos, canelas e 

coxas. (PORTAL EDUCAÇÃO, 2017) 

Para encerrar a fundamentação, no último tópico damos dicas de como 

usar um terno de acordo com Taleb (2007). 

 

2.5 COMO USAR O TERNO 
 

Ao comprar um terno deve sempre se atentar quanto à qualidade, 

como por exemplo, os de 100% lã fria e dentro desta categoria existe uma 

diversidade de numeração como a super 80, 100, 120 e 180. Quanto mais alta 

a numeração mais fino, nobre e caro será o tecido, enquanto as numerações 

80 e 100 indicam que o tecido é mais grosso. (TALEB, 2016) 

O paletó do terno é feito de dois ou três botões, tendo como regra 

básica sempre deixar desabotoado o ultimo botão. Uma tendência mundial, 

porém mais difícil de se encontrar, são os ternos de paletós de um botão. 

(TALEB, 2016) 

Quanto às cores, as mais utilizadas são os ternos azul-marinho, cinza e 

preto. Nesta ordem, o azul-marinho é o mais versátil podendo ser usado em 

qualquer ocasião e em qualquer hora, o cinza-claro pode ser usado somente 

até às 18 horas, o escuro e o chumbo podem ser usados em qualquer hora. O 

preto deve ser o menos usado, pois quando é de pouca qualidade ressalta os 

erros e dificilmente é utilizado no mundo dos negócios. (TALEB, 2016) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 
 

Nesta etapa serão realizadas as análises, funções, painéis e conceitos 

do projeto. Serão referenciadas por pesquisas em sites e autores como Gui 

Bonsiepe (1984) e Melissa Leventon (2009). 

 
3.1  ANÁLISE DIACRÔNICA 

De acordo com Bonsiepe (1984), a análise diacrônica é quando se faz 

uma ordem cronológica mostrando as transformações de um objeto em 

intervalo de tempo.  

Para entender a evolução dos trajes masculinos durante os séculos foi 

feito uma cronologia fundamentada por Leventon (2009) e Britto (2016) 

explicada no quadro abaixo. Neste quadro se encontram as vestes antigas que 

mais se assemelham ao terno atual, dando uma visão geral das épocas 

passadas, desde o século XV até hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Clothing the past. 

Disponível em: https://goo.gl/HYdSmY 

Século XV (1401-1500): “Os gibões 

chamavam-se pourpoints nos séculos 

XIV e XV, período em que eram quase 

invisíveis, usados por baixo de uma 

sobreveste ou houppelande.”  

Com o gibão mais curto as meias 

apareciam quase por completo, podiam 

ser meias bicolor e de tecidos que 

contrastassem em uma das pernas. 

Estas meias prendiam-se por pequenos 

fechos em três lados. (LEVENTON, 

2009) 
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Fonte: Tudor Brasil 

Disponível em: https://goo.gl/mzzEPQ 

Século XVI (1501-1600): Usava-se o 

gibão, segundo Leventon (2009), que se 

pode considerar o início do conjunto de 

três peças hoje. No começo do século 

usava-se gibão9 talhado, em que a 

camisa de seda usada por baixo 

aparecia e as mangas eram unidas no 

ombro por meio de fitas e as cores eram 

alegres. Em meados do século a cintura 

desta peça baixou e ficou amarrada ao 

calção bufante com vários laços.  

“Estes calções bufantes e longos 

lembram os culotes usados neste 

mesmo período que se estendiam para 

baixo dos joelhos. Em geral, os calções 

bufantes cobriam até a metade das 

coxas.” (LEVENTON, 2009) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Desvendando os Mistérios do 
Terno.  

Disponível em: https://goo.gl/dmNYBC 

Século XVII (1601 – 1700): “Nesse 

tempo, o casaque10 substituiu a capa 

redonda para equitação. A peça era 

dividida em quatro partes, montadas de 

maneira similar a de um casaco: as abas 

da frente e as de trás eram unidas por 

botões e as laterais pendiam como 

mangas.” (LEVENTON, 2009) 

                                                 
9
 Gibão: antiga peça do vestuário masculino, usada por baixo do paletó, envolvendo o corpo do 

pescoço à cintura. 
10

 Casaque: Peça utilizada na época para montaria, nos dias atuais é chamada de casaca é 

usada no hipismo e tem a forma de um paletó nas cores vermelho, azul e preto. 
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Fonte: Wikipedia 
Disponível em: https://goo.gl/Bjhz5i 

Cerca de 1664: “A moda de enfeitar os 

casacos com fitas nos ombros e nas 

mangas fez um observador de 1663 

comentar o “aspecto afeminado dos 

homens quando imitavam as mulheres e 

usavam fitas de todas as cores sobre o 

vestuário”.”. (LEVENTON, 2009) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: 1650-1700 in Western Eropean 

Fashion.  
Disponível em: https://goo.gl/nNfgZG 

 

Cerca de 1667: Ao ser rejeitado o estilo 

do gibão do século XVII os membros da 

burguesia passam a vestir casacos 

longos com mangas pouco bufantes e 

decorada modestamente com fitas e 

bordados. (LEVENTON, 2009) 

Fonte: Wikipedia 
Disponível em: https://goo.gl/FW3Dex 

Cerca de 1685: Os casacos passam a 

ter mais sofisticação, sem golas, 

mangas mais compridas e justas e 

punhos ganham enfeites e volumes. O 

casaco é usado com colete contrastante. 

As mangas do colete podiam ser vistas 

por baixo das mangas dos casacos, e 

podiam ser dobradas por cima destas. 

(LEVENTON, 2009) 
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Fonte: Pinterest. 
Disponível em: https://goo.gl/U2MmPP 

Cerca de 1720: “O traje masculino 

desse momento consiste em casaco e 

colete do mesmo tecido e culotes 

combinando. O casaco e o colete tinham 

formato de saia no comprimento, 

embora o do colete fosse menor.” 

(LEVENTON, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dandy-ul suprem. Beau Brummel. 
Disponível em: https://goo.gl/D5hYec 

Cerca de 1837: “O século XIX trouxe 

inovações nos materiais usados para 

confeccionar os casacos masculinos, 

que passaram a ser de tecidos lanosos11 

– mais maleáveis e ajustáveis ao corpo 

[...]” (LEVENTON, 2009) 

 
 

Fonte: Wikipedia.  
Disponível em: https://goo.gl/22ws6H 

A partir de 1900: Os ternos passaram a 

ter a forma do atual, mudava a 

quantidade de botões do colete e do 

paletó, lapelas mais largar ou mais 

estreitas e alguns anos eram 

transpassados e também cinturados. 

(BRITTO, 2016) 

                                                 
11

 Tecidos lanosos: São tecidos produzidos por lã. Ibidem, FERREIRA. 
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Fonte: História de ternos maculinos de 

1900 a 2013. 
Disponível em: 

http://imgur.com/gallery/u9N66 

Anos de 1920: A moda masculina 

começa a estar menos formal. Seus 

usuários preferem paletós mais curtos 

com dois ou três botões, os casacos 

longos são usados para ocasiões 

formais. (IMGUR, 2013) 

 
Fonte: Histórias de ternos masculinos de 

1900 a 2013. 
Disponível em: 

http://imgur.com/gallery/u9N66 

Anos de 1930: Nesta época as pessoas 

queriam se parecer com estrelas de 

cinema. O novo terno era mais flexível, 

com estofamento leve, cintura cortada e 

mangas afuniladas no pulso. (IMGUR, 

2013) 

As calças eram largas, de cintura alta e 

em algumas havia marcações de dobra 

central na perna. Às vezes também a 

prendiam por dentro das meias. 

(VINTAGE DANCER, 2010) 

 
Fonte: Vaga Lume 

Disponível em: 
https://www.vagalume.com.br/the-beatles/ 

Anos de 1960: O terno passou a ser 

visto frequentemente, os Beatles foram 

grandes influenciadores da época. Neste 

ano surgiu o “sob medida”, cada traje 

passou a ser feito para caber 

individualmente. (IMGUR, 2013) 
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Fonte: Henry Herbert 
Disponível em: https://goo.gl/tZEAbK 

Atualmente: Atualmente os ternos mais 

comuns são os slim, slim fit e o 

tradicional que não tem nenhuma parte 

ajustada. São feitos com lã 100 e super 

120 de diversas cores e estampas, 

porém os mais comuns são o preto, azul 

marinho e cinza. (BRITTO, 2016) 

 
QUADRO 1 - ANÁLISE DIACRÔNICA 

FONTE: Próprio Autor 

 
É possível observar que os elementos do terno atual vieram de tempos 

diferentes, como exemplo as gravatas aparentes, mangas compridas e justas 

de 1685 a uniformidade de cor entre casaco, colete e culote de 1720 e também 

a escolha de tecidos que melhor se adequem ao corpo e mais confortáveis de 

1837. São diferenças de intervalo de um século, que foram mudando e se 

adequando à moda até o que é hoje. 

Para o futuro produto poderão ser utilizadas as diferentes lapelas, e 

silhuetas que foram moldadas com o passar dos anos, a elegância geral e as 

calças utilizadas nos anos de 1900 que eram mais largas do que a do século 

anterior. 

 

3.2  ANÁLISE SINCRÔNICA 
 

Para Bonsiepe (1984) devem-se designar critérios de ordem qualitativa 

para fazer uma análise de produto. Para Bonfim (1977) “Essa análise pode 

também ser entendida como levantamento dos produtos do sistema eleito”. No 

quadro abaixo observa-se os parâmetros de análises. 
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Fonte: Mercado Livre:  
Disponível em: https://goo.gl/G47RF9 

Preço: R$: 299,00 

Marca: Social Nobre 

Observações do produto: O 

terno é confeccionado com um 

tecido acetinado, é super slim e 

tem um bom caimento no corpo. 

Sua modelagem é atual.  

 

 

 

 

 
Fonte: Farfetch.  

Disponível em: https://goo.gl/wRfquU 

Preço: R$: 8.255,00 

Marca: Dolce Gabbana  

Observações do produto: Terno 

de lapela peaked com uma cor 

chamativa combinando com o 

abotoamento duplo e excesso 

de bolsos. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Mega TNT.  

Disponível em: https://goo.gl/3cM7V2 

Preço: R$: 399,00 

Marca: Herdoiker 

Observações do produto: A 

jaqueta tem as devidas 

proteções para o tronco e 

membros e pode ser utilizada 

por baixo da roupa, como uma 

segunda pele. 
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Fonte: Riffel. 
Disponível em: https://goo.gl/sM9hYk 

 

Preço: R$: 989,89 

Marca: Riffel 

Observações do produto: 

Jaqueta fabricada com couro 

1,30 mm que apresenta 

durabilidade e resistência a 

abrasão, além de ter os 

acabamentos de gola em 

neoprene. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Marquinhos motos.  
Disponível em: https://goo.gl/H9Z2mE 

 

Preço: R$: 849, 00 

Marca: Alpinestar 

Observações do produto: 

Proteção feita em sua maior 

porção de malha com elastano 

altamente resistente e 

respirável. Seus painéis no 

peito são feitos de cordura e 

nas axilas sem material para 

maior ventilação e redução de 

peso. 

 
Fonte: Mercado Livre. 

Disponível em: https://goo.gl/QDFFKq 

Preço: R$: 149,00 

Marca: Daianese 

Observações do produto: 

Protetor de coluna importado 

para ser colocado nos bolsões 

de jaquetas. 
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Fonte: Paulinho Motos.  

Disponível em: https://goo.gl/9WD4Qi 

Preço: R$: 1.049,00 

Marca: Alpinestar 

Observações do produto: Calça 

confeccionada em couro, com 

EPI’s no joelho e na canela e 

com mobilidade na parte de trás 

do joelho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Capace Cia. 
 Disponível em: https://goo.gl/a4NuGy 

Preço: R$: 4.274,00 

Marca: Alpinestar 

Observações do produto: 

Produto com proteção total de 

tronco e membros, superiores e 

inferiores. 

 
QUADRO 2 - ANÁLISE SINCRÔNICA 

FONTE: Próprio Autor 

 

Com a análise sincrônica é possível retirar alguns dos parâmetros para 

a criação de um novo produto. Assim sendo, deste quadro se utilizará para a 

geração de alternativas modelagens distintas para a criação dos ternos, o uso 

de mais de um tecido para uma boa proteção e mobilidade e EPI’s para 

incorporar no novo produto. 

 
 

3.3  PÚBLICO-ALVO 
 

Segundo PAZMINO (2015), público alvo é: “grupo de consumidores ou 

usuários com homogeneidade de preferências que serão usuários ou 

consumidores do produto a ser desenvolvido.” (PAZMINO, 2015). 
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O público alvo foi definido por meio de uma pesquisa qualitativa12 a fim 

de descobrir preferências do público masculino e motociclista. Sendo assim, 

após ser divulgado questionário em grupos de motociclistas e moto clubes e 

com 111 respostas percebeu-se que a faixa etária deste público é bem ampla, 

porém seu maior grupo de resposta foi entre 30 e 35 anos (com 24,3% 

equivalendo a 27 respostas), andam de moto por volta de 10 anos (31,5% - 31 

respostas), participantes de moto clubes (53,2% - 59 respostas), possuindo 

entre o modelo esportivo (30,6% - 34 respostas) e custom (28,8% - 32 

respostas). É um público aberto a modificações no design da roupa como 

tecido, modelagem, leveza e permeabilidade (85,6% - 95 respostas), aceitando 

cores diferentes como o azul marinho (36,9% - 41 respostas) e o cinza (55% - 

61 respostas), não sentem desconforto na utilização de roupas já existentes 

(42,3% - 47 respostas), como fechamentos é preferível em primeiro lugar o 

zíper (46,8% - 52 respostas) e logo em seguida o velcro (40,5% - 45 

respostas), ao usar roupa social no dia a dia utilizam a moto como meio de 

transporte (48,6% - 54 respostas) e ao ser necessário ir a uma ocasião 

especial como formatura e casamento preferem ir de carro (78,4% - 87 

respostas).  

 

3.3.1  Painel Público-Alvo 
 

 
QUADRO 3 - PAINEL DE PÚBLICO ALVO 

FONTE: Próprio Autor 

 

                                                 
12

 Pesquisa feita no mês de Maio e Junho entre os motociclistas. 
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3.4  FUNÇÕES DO PRODUTO 
 

Nesta etapa, serão abordadas as funções práticas que correspondem a 

funcionalidade, estéticas que são a parte dos sentidos humanos e simbólicas 

que são referentes aos significados do produto de acordo com Löbach (2001). 

 

3.4.1  Função Prática 
 

A função prática refere-se à predisposição do produto em atender uma 

utilidade de uso. Um produto deve ser “usado por usuários específicos para 

alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência, e satisfação em um 

contexto de uso específico”. (ISO 9241-11) 

O terno é confortável, sua calça interna garante a proteção dos joelhos 

e canelas gerando um conforto térmico ao usuário. No paletó há cotoveleiras 

de proteção e ombreiras revestidas com neoprene, estas têm a função de 

proteger o motociclista, no colete foi colocado o protetor de coluna aparente e é 

confeccionado com aramida para maior proteção, segurança e adequação 

maior ao tema. O “conjunto” é feito de cambraia classic, tecido este que 

garante um bom conforto térmico, resfriando no verão e esquentando no 

inverno, além de não ser um tecido que amassa, e entre o forro e o tecido 

principal existe a cordura, material resistente comumente utilizado em roupas 

de motociclistas, que é impermeável. O terno se adequa bem ao corpo do 

usuário, garantindo proteção, conforto e elegância. 

 

3.4.2  Função Estética 
 

A função estética refere-se à predisposição de sensibilizar pelo menos 

um dos sentidos humanos. Cores, formas, texturas, ficam conversando entre si 

no produto, seduzindo e atraindo o usuário. (PAZMINO, 2015) 

O projeto tem cores neutras como cinza, azul e preto, tendo a cor 

marsala para destoar das cores neutras mantendo a elegância do terno sem 

deixar de ser protetivo. As cores foram definidas de acordo com cores 

utilizadas no movimento e por motociclistas simultaneamente, a modelagem 
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utilizada fez alusão ao conceito, ou seja retrofuturismo, tendo elementos atuais 

como o slim13 do paletó e antigos, como o colete com gola e calça mais larga.  

 

3.4.3  Função Simbólica 
 

A função simbólica é para complementar a estética, dando significado 

às cores e elementos do produto. (PAZMINO, 2015) 

As quatro cores do projeto foram muito utilizadas no século XIX, 

aliando-se com as proteções remete-se ao conceito proposto pelo movimento 

estudado. Em algumas peças há também uma corrente delicada que sai do 

bolso e é presa no botão, lembrando os relógios de bolso utilizados no rococó e 

também característica do movimento subcultural steampunk. 

Sendo assim é possível entender que todos os componentes 

apresentados resumem-se em demonstrar subconscientemente e em detalhes 

o retrofuturismo apresentado na terceiridade.  

 

3.5  ANÁLISE MORFOLÓGICA 
 

Conforme Mike Baxter (2000): “A análise morfológica estuda todas as 

combinações possíveis entre os elementos ou componentes de um produto ou 

sistema.” (BAXTER, 2000). 

Tem também como função reconhecer e entender uma estrutura formal 

de um produto e sua própria composição (BONSIEPE, 1984). 

O terno confeccionado tem a elegância do século passado e unindo o 

público-alvo com a inspiração tem-se os equipamentos de proteção utilizados 

no projeto, como forma de mostrar o retrofuturismo. 

A modelagem utilizada no século XIX não ficaria condizente com os 

padrões atuais, portanto a modelagem utilizada é slim com detalhes antigos. As 

peças foram confeccionadas perfeitamente, dando toda a mobilidade e conforto 

necessários para andar de moto. 

Os acabamentos da calça de proteção são feitos em pesponto duplo 

como forma de aumentar a durabilidade em caso de quedas, assim como os do 

terno em costura dupla com o mesmo propósito. 

                                                 
13

 Slim: Termo utilizado para peças mais ajustadas ao corpo. Do inglês, fino. 
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Para uma boa durabilidade das peças ao lavar deve se atentar a 

algumas dicas, como fazer lavagem a seco em um lugar especializado para 

não estragar as peças, em hipótese alguma se utilizar cloro e passar em 

temperatura máxima de 150°C. 

 

3.6  ANÁLISE ESTRUTURAL 
 

A análise estrutural identifica os materiais e assimila cada componente 

de um produto. Ela descreve as partes e princípios de montagem como 

acabamentos e processo de fabricação. (PAZMINO, 2015) 

Os componentes da análise são proteções e botões14. Os acabamentos 

são feitos em fio de nylon duplo, overloque e reta levando em consideração a 

resistência da peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 4 - ANÁLISE ESTRUTURAL CALÇA DE PROTEÇÃO 
FONTE: Próprio Autor 

                                                 
14

 A calça de proteção será analisada separadamente pelo fato de não aparecer nos outros 

croquis. 

 

Número Peça O que compõe Material 

1 Calça proteção 2 moldes frente e 
costas e cós 

Neoprene e 
elástico 

2 Proteções - Plástico, 
velcro e 
borracha. 
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Número  Peça Material O que 
compõe 

1 Paletó Cambraia e 
cordura 

Molde 
Frente, 
costas, 
laterais, gola 
e bolsos. 

2 Colete Aramida Molde Frente 

3 Calça Cambraia Molde Frente 
e Costas 

4 Zíper Metal 1 unidade 

5 Botões Plástico 5 unidades 

6 Protetor de coluna Plástico, Velcro e 
borracha. 

1 unidade 

7 Botões Calça Plástico 2 unidades 

QUADRO 5 - ANÁLISE ESTRUTURAL TERNO FRANÇA 
FONTE: Próprio Autor 

 

 

7 



37 

 

 

Número  Peça Material O que 
compõe 

1 Colete Poliviscose Molde Frente 
e costas. 

2 Corrente colete e 
botões 

Metal e plástico 1 unidade 7 
cm, 3 
unidades 

3 Blazer Poliviscose e 
Courino 

Molde Frente 
e Costas, 
laterais, gola 
e bolsos. 

4 Calça Poliviscose Molde frente 
e costas, 
bolsos e cós. 

5 Zíper Metal 1 unidade 

6 Botão Plástico. 1 unidade 

7 Botões Blazer Plástico 2 unidades 

QUADRO 6 – ANÁLISE ESTRUTURAL TERNO ALEMANHA 
FONTE: Próprio Autor 
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Número  Peça Material O que 
compõe 

1 Colete cordura Molde 
Frente, 
costas e 
gola 

2 Botões Colete Plástico 12 unidades 

3 Paletó Cordura Molde 
Frente, 
Costas, 
Mangas, 
bolsos, e 
gola. 

4 Botões Plástico 2 unidades 

5 Calça Cambraia Molde frente, 
costas, 
bolsos e cós. 

6 Botão Plástico 1 unidade 

7 Zíper Metal 1 unidade 

QUADRO 7 - ANÁLISE ESTRUTURAL TERNO HOLANDA 
FONTE: Próprio Autor 
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3.7  ANÁLISE ERGONÔMICA 
 

A ergonomia estuda a adaptação de um objeto ao corpo humano para 

possíveis dificuldades e necessidades surgidas. (IIDA, 2005). A Associação 

Brasileira de Ergonomia diz: 

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

A ergonomia trabalha inicialmente pela análise individual de cada 

atuante conforme suas capacidades e limitações para o trabalho a ser 

executado e preservação da saúde do consumidor. O estudo ergonômico 

cooperou para a confecção dos ternos para entender e ajudar nas qualidades 

para o usuário contribuindo na eficiência, conforto e segurança atendendo as 

necessidades do público alvo. 

Baseando-se nas definições de IIDA (2005) onde a usabilidade 

relaciona-se com a facilidade na utilização dos produtos, independente do 

ambiente, as peças foram confeccionadas trazendo conforto, praticidade, 

resistência e usabilidade. A principal função da Tesseroli é proteção com 

elegância entendendo a inspiração, além de serem confortáveis e de fácil 

utilização, sem limitar os movimentos por conta dos equipamentos de proteção. 

A usabilidade das peças está na facilidade de manuseio e vestibilidade, 

trazendo tecidos ideais e ao colocar as proteções não se tem nenhuma 

dificuldade para manuseio. O foco da marca Tesseroli é transformar o mercado 

de roupas motociclísticas com uma variedade maior de modelagens, sendo 

produtos confortáveis, usáveis e funcionais por meio dos princípios básicos de 

ergonomia. Assim sendo, para que isto ocorra deve-se analisar fatores como 

movimentos, controles, manejos e pegas. 

Iida (2005), diz que o movimento de controle é a ação, que pode ser 

feito pelas mãos para transmitir alguma forma de energia realizada pelo corpo 

humano. Para melhor adaptação dos controles com os movimentos das mãos, 

se devem realizar de maneira rítmica e seguidos de trajetórias curvas, e se 

cometidas com os braços devem também ser de formas simétricas. O 
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movimento utilizado pela realização das transformações é sempre pelas mãos, 

mas no início estas estão em repouso e para realização da ação o movimento 

é em formato curvo, dos quadris em direção aos ombros. 

No método de controle, a ação realizada com o homem e objeto, são 

caracterizados por movimentos feitos por mãos e dedos e estes movimentos 

são chamados de controle discreto que é quando o movimento admite duas 

posições como o liga/desliga e o movimento contínuo que é quando os 

movimentos ocorrem de uma forma seguida, como a abertura de um zíper. 

(IIDA, 2005) 

Os tipos de controles encontrados no produto são o controle contínuo 

para o manuseio de zíperes, botões e protetor de coluna. O controle discreto 

ao vestir as duas calças. O manejo utilizado para a colocação das peças é o 

grosso e para o manuseio dos aviamentos é o manejo fino por ser uma pega 

de pinça para os mesmos. Todos os movimentos são compatíveis com os 

estereótipos populares.15 

A figura 2 contém a tabela de medidas masculinas acordada com as 

normas da ABNT, do tamanho PP ao GG. 

 

 

FIGURA 3 - TABELA DE MEDIDAS MASCULINAS ABNT 
FONTE: Audaces, 2015 

 

                                                 
15

 Todas estas definições de pagas e manejos são encontradas no livro de Iida, 2005. 
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As peças são fáceis de se colocar, não são desconfortáveis e em caso 

de queda será possível proteção contra ralados. 

 

3.7.1  Biônica 
 

De acordo com Pazmino (2015) a biônica é uma ferramenta que 

analisa o funcionamento e solução de processos biológicos se aprofundando 

em características e aplicações dos sistemas naturais. É uma ferramenta de 

comparação e aplicação em materiais encontrados no mundo natural. 

Entendendo-se isso foi desenvolvido um quadro com a biônica dos 

elementos utilizados no projeto disposto no Quadro 6 para melhor 

entendimento: 

 

 

QUADRO 8 - BIÔNICA 
FONTE: Próprio Autor 

 
 

3.7.2  Etiqueta 
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FIGURA 2 - ETIQUETAS DE LAVAGEM 
FONTE: Próprio Autor 

 

A etiqueta de composição será confeccionada em um tecido de 100% 

poliéster com todas as instruções de conservação da peça. A disposição das 

informações será o nome da marca, CNPJ, fornecedor, Fabricado no Brasil, 

uma Bandeira do Brasil, a composição os símbolos e o tamanho. 

 

 

FIGURA 3 - ETIQUETAS DE MARCA 
FONTE: Próprio Autor 

 

As etiquetas de marca serão confeccionadas em um tecido 100% 

poliéster para ser feito a sublimação e costuradas nas peças. 

 

3.7.3  Tag 
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FIGURA 4 – TAG 
FONTE: Próprio Autor 

 

A tag tem a logomarca que ilustra um coração com a forma de motor 

do tipo V2 mostrando a paixão do motociclista por sua moto. A marca com o 

nome “Tesseroli” originou-se pelo sobrenome da criadora. As cores utilizadas 

são a cor preto que as roupas são feitas, o vermelho do coração pela paixão 

que os motociclistas têm por suas motos e o cinza do motor e da marca 

remetendo ao cromo das peças utilizadas nas motos. 

A tag será confeccionada em papel reciclado. Em sua extremidade 

menor terá um ilhós onde passará uma tira de couro para amarrar na etiqueta 

da peça. Será feita uma impressão fosca. 

 

 

3.8  INSPIRAÇÃO 

 “A inspiração prescrita para a construção de uma coleção nunca deve 

impedir o designer de abranger o assunto em questão para poder criar uma 

coleção que exiba sua marca criativa e única.” (STEVEN, 2010) 

Para fazer a análise semiótica, que é o estudo dos signos e suas 

representações (PEIRCE, 1977), foi usado o painel de ambiência (Painel 2) 
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que é a representação imagética do conceito. Nela está a figura de um relógio, 

um robô e uma Maria fumaça que significam o momento pós Revolução 

Industrial, de um adepto ao steampunk que está com uma máscara de 

oxigênio, vestes da época vitoriana e uma jaqueta de couro, que neste 

ambiente representa o motociclismo e as texturas atrás são engrenagens de 

relógios fundidos com um tecido florido comum no Rococó,b  que o movimento 

se inspira. 

Ao estudar o quadro como objeto simbólico tomando por base a 

ideologia de Santaella (1997) é dito que a semiótica é a “ciência que tem por 

objeto de investigação todas as linguagens possíveis” é feito a primeiridade 

que pode se tirar os ícones e nota-os em cor em tom sépia, o robô do lado 

direito, o homem com a máscara de oxigênio, o relógio e o trem. Já na 

secundidade pode-se entender uma série de oposições, por exemplo, o tom da 

imagem e o trem significa algo antigo, porém o robô algo tecnológico, o relógio 

de ponteiros em números romanos com antiguidade, o homem com a máscara 

com algo tóxico e o fundo com as engrenagens para simbolizar os elementos 

com maquinários e as flores para intercalar com eles. Aprofundando este caso 

e entrando na terceiridade se vê que se unir todos os elementos pode-se 

concluir que se fala do passado com predominância sobre o futuro, ou seja há 

uma fusão entre estes elementos, pois está falando sobre o steampunk e toda 

uma revolução tecnológica que este estilo abrange. 

 

3.8.1  Painel de inspiração 
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QUADRO 9 - PAINEL DE INSPIRAÇÃO 
FONTE: Próprio Autor 

 
 

3.9  CONCEITO  
 

Segundo Dorotéia Pires (2008), conceito é o que “gera os princípios 

funcionais e de estilo do conjunto de produtos (coleção) a ser concebido”. 

Assim sendo foi elaborado uma palavra conceito e sua explicação para o 

projeto. 

   

3.9.1 Conceito Técnico 
 

O projeto é a elaboração de roupas sociais para motociclistas com as 

proteções relevantes e com elementos de modelagem atual e da subcultura 
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urbana steampunk. O retrô das modelagens aplicadas no projeto em fusão com 

a tecnologia do tecido utilizado. 

- Retrofuturismo 

 

3.10  AMBIÊNCIA 
 

A ambiência explora a cor sépia com intuito de parecer antigo, os 

elementos como o relógio, o robô e a Maria-Fumaça representam o início da 

revolução industrial pós guerra, fase predominante na subcultura steampunk, e 

o homem com adereços extravagantes com jaqueta de couro é a fusão do 

motociclismo com o tema proposto. 

 

3.10.1 Painel de Ambiência 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.11  PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DO PRODUTO 
 

Como ideia inicial, fui buscar um tecido para terno que fosse resistente 

e confortável. Assim sendo foram separados 4 tipos de tecidos (figura 4), a 

microfibra para o forro, dois tipos de couros bovinos, um couro caprino e 

jacquart. 

QUADRO 10 - PAINEL DE AMBIÊNCIA 
FONTE:  Próprio Autor 
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FIGURA 4 - PRIMEIROS TECIDOS TESTADOS, JACQUART, MICROFIBRA, COURO 
CAPRINO E DOIS BOVINOS 

FONTE: Próprio Autor. 

 

Após fazer os testes nos tecidos (figuras 5,6,7,8,9,10) foi constatado 

que todos, com exceção do couro caprino (figura 8), eram extremamente 

frágeis e que por se tratar de roupas protetivas elas não seriam viáveis e seria 

antiestético um terno de couro. Sendo assim foram buscados outros tecidos 

como a cordura 500 ou 1000 já usada em roupas motociclísticas por sua 

resistência a abrasão, torção e permeabilidade, o neoprene, a aramida com 

fibra de vidro (figura 11) e a aramida (Kevlar®) (figura 11), a mais fina (0210), e 

a mais grossa e mais maleável (0385). Este último é um material comumente 

usado em coletes a prova de balas garantido uma boa resistência e nunca 

usado em roupas para motociclistas. Como material inovador para este ramo 

foi feito o teste de tração com ambos os tipos e percebeu-se que realmente é 

um tecido extremamente resistente suportando mais 1700 newtons que seria 

aproximadamente 173 quilos (figura 12 e 14), enquanto o que era um 

composite16 de fibra de vidro e aramida suportava 161,84 newtons (figura 14) 

ou 16 quilos e a entretelada (figura 13) suportava 301,47 newtons. 

 

                                                 
16

 Composite: São misturas de dois materiais formando um mais resistente, segundo a fábrica 

Barracuda Composites. 
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FIGURA 5 - TÉCNICO INICIANDO OS TESTES NA MÁQUINA DE TRAÇÃO 
FONTE: Próprio Autor 

 
 

 
FIGURA 6 - TESTE SENDO FEITO NO TECIDO JACQUART 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 7 - TESTE SENDO FEITO NO TECIDO MICROFIBRA 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 8 - TESTE SENDO FEITO NO COURO CAPRINO 

FONTE: Próprio Autor 
 
 

 
FIGURA 9 - TESTE COURO BOVINO 1 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 10 - TESTE COURO BOVINO 2 

FONTE: Próprio Autor 
 

 

 

FIGURA 11 - TECIDOS TECNOLÓGICOS 
FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 12 - TECIDO ARAMIDA 0385 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 13 - TECIDO ARAMIDA COM FIBRA DE VIDRO ENTRETELADO 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 14 - TECIDO ARAMIDA COM FIBRA DE VIDRO 

FONTE: Próprio Autor 

 
FIGURA 15 - TECIDO ARAMIDA 0210 

FONTE: Próprio Autor 
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Após os testes feitos em tecidos buscou-se entender em como 

funcionaria um terno com proteções no corpo, se haveriam alterações no 

tamanho ou se permaneceriam da mesma forma. Primeiramente foram pegos 

dois tamanhos de paletós, o 36 e o 40 (figura 17 e 18), foi colocado a armadura 

de proteção (figura 16), e então foi vestido (figura 19 e 20). Observou-se que o 

número 36 não entrava e o 40 ficaria muito largo. Então para melhor 

adequação ao usuário o número ideal de confecção dos moldes seria no 

tamanho 38. Ou seja, no padrão da marca a numeração seria um número 

maior. Por exemplo, se a pessoa veste normalmente 36 na numeração da 

marca Tesseroli se vestiria 38, e assim consecutivamente. A armadura faz o 

papel de toda a proteção, sendo assim foi obtido o resultado pensando no 

paletó e colete simultaneamente. 

 

 

FIGURA 16 - ARMADURA DE PROTEÇÃO 
FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 17 - PALETÓ DO TAMANHO DO USUÁRIO 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 18 - PALETÓ MAIOR QUE O NÚMERO DO USUÁRIO 

  FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 19 - ARMADURA E PALETÓ TAM. 36 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 20 - ARMADURA E PALETÓ TAM. 40 
FONTE: Próprio Autor 

 

Para entender o funcionamento da calça se utilizou uma calça tamanho 

38 reta (figura 21) e colocou-se as proteções por baixo da mesma (figura 22 e 

23).  Observou-se que com a calça do terno não era possível perceber o uso 

de proteções, além de que foi decidido que no molde seria diminuída a largura 

das pernas para deixar um caimento mais fino. 

 

 

FIGURA 21 - CALÇA SOCIAL SEM PROTEÇÕES 
FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 22 - VESTINDO A PROTEÇÃO 
FONTE: Próprio Autor 

 

 

FIGURA 23 - CALÇA COM PROTEÇÕES 
FONTE: Próprio Autor 

 

Com a etapa corpo e vestimenta concluída foi necessário entender 

como esse traje se comportaria em cima de uma moto e se seriam necessárias 

mudanças para melhor adequação. No paletó foi percebida uma restrição no 

movimento da manga por deixar repuxado na parte das costas (figura 24) e na 

calça o tornozelo ficaria de fora (figura 25) fazendo com que, em caso de 

queda, o motociclista se machucasse. Para o primeiro problema seria 

necessária uma mudança na modelagem da peça, fazendo com que esse 

repuxo não existisse. E o segundo seria resolvido com a calça de proteção 



57 

 

interna que não subiria com o joelho dobrado, mantendo a segurança do 

usuário. 

 

FIGURA 24 - COMPORTAMENTO DO PALETÓ NA MOTO 
FONTE: Próprio Autor 

 

 

FIGURA 25 - COMPORTAMENTO CALÇA NA MOTO 
FONTE: Próprio Autor 

 
 

Para finalizar os testes acima citados foi feita uma última análise 

utilizando equipamentos já encontrados no mercado e como se comportam no 

corpo. Podendo concluir que este tipo de equipamento (figura 26) não garante 

uma grande mobilidade, os movimentos são limitados para ficar na posição em 
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que o motociclista se encontra em cima da moto. Essa imobilidade é um ponto 

que não será encontrado nas roupas da Tesseroli. 

 

FIGURA 26 - OBSERVAÇÃO DE COMPORTAMENTO DO MACACÃO 
FONTE: Próprio Autor 

 

Dando continuidade ao estudo foi entendido que com um tecido mais 

resistente ficaria antiestético um traje tão fino e foi resolvido trabalhar com a 

mescla de tecidos finos e brutos. Dois paletós teriam três camadas, o tecido 

principal de um dos blazers seria a cambraia pelo conforto térmico e por não 

amassar, o do outro seria poliviscose, a cordura de ambos pela resistência e 

pela permeabilidade e o forro, como aviamento modificado para melhor 

proteção terá as ombreiras revestidas com o neoprene (figuras 49 e 50). O 

colete ficaria conceitual pois é feito de dois tecidos o neoprene e a aramida 

0385 tingida com spray e a calça de proteção. 

Com os tecidos definidos foi dado início a confecção dos moldes (figura 

27), que após serem feitos no papel kraft foram cortados no TNT (figuras 28, 29 

e 30) para fazer um mockup17 e colocar as proteções (figuras 31 e 32) e vestir 

no manequim (figuras 33, 34, 35, 36, 37) para acertar possíveis erros e provar 

no modelo (figuras 38 e 39) para ajustes finais de cada peça. 

 

                                                 
17

 Mockup: teste. 
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FIGURA 27 - CONFECÇÃO DOS MOLDES 
FONTE: PRÓPRIO AUTOR 

 

 
FIGURA 28 - CORTE DO TNT 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 29 - INÍCIO DOS CORTES DOS MOLDES NO TNT 

FONTE: PRÓPRIO AUTOR 
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FIGURA 30 - MOLDES CORTADOS NO TNT PARA TESTE DE MODELAGEM 

FONTE: Próprio Autor 

 
FIGURA 31 - PROTETOR DE COLUNA E COTOVELEIRA FRENTE 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 32 - PROTETOR DE COLUNA E COTOVELEIRA COSTAS 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 33 - INÍCIO DA MOULAGEM DO COLETE NO MANEQUIM 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 34 - COLETE NO MANEQUIM JUNTAMENTE COM PROTEÇÕES 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 35 - COLETE COM TAMANHO E AJUSTES CERTOS 

FONTE: Próprio Autor 

 
FIGURA 36 - BLAZER COSTAS NO TNT 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 37 - BLAZER FRENTE NO TNT 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 38 - FRENTE E COSTAS PROTEÇÕES TRONCO 

FONTE: Próprio Autor 

 

FIGURA 39 - PROTÓTIPO NO CORPO 
FONTE: Próprio Autor 
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Com este teste da modelagem percebeu-se que a manga ficou bem 

amassada como se pode ver na figura 39, então foi desenvolvida uma manga 

com uma folha para melhorar esse caimento (figura 39). A manga do blazer 

geralmente tem duas folhas, ou seja, duas partes, com a modificação (figura 

40) ficará apenas uma folha. 

 

 

FIGURA 40 - MODELAGEM MANGA 
FONTE: Próprio Autor 

 
 
 
 

 
FIGURA 40 - MANGA ARRUMADA 

FONTE: Próprio Autor 
 

Após alterações (figura 41) a manga decomposta foi costurada (figura 

42) no blazer e colocada junto com o colete para fazer o comparativo entre as 
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duas mangas (figura 43). A manga do lado direito foi a estruturada e a do lado 

esquerdo a normal do blazer. Seguindo os testes foram feitos protótipos da 

calça de proteção (figuras 44, 45), bem como a da social (figura 46) e vestidos 

no modelo para fazer algum ajuste (figuras 47 e 48). 

 

 
FIGURA 41 - COSTURA DA MANGA 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 42 - COLETE E PALETÓ COM TODAS AS ALTERAÇÕES 

FONTE: Próprio Autor 
 
 

As calças tiveram testes mais simples, usando moldes de calça de 

moletom e calça social e ajustados na moulage para melhor adequação ao 

corpo (figuras 44, 45 e 46) 
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FIGURA 43 - PROTÓTIPO DA CALÇA DE PROTEÇÃO 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 44 - PROTÓTIPO CALÇA COM AS PROTEÇÕES 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 45 - PROTÓTIPO CALÇA SOCIAL POR CIMA DA DE PROTEÇÃO 

FONTE: Próprio Autor 
 

 

Após fazer a moulage no manequim foi colocado a peça teste no 

modelo para fazer os últimos ajustes necessários e a altura certa das proteções 

(figuras 47 e 48).  

 

 
FIGURA 46 - PROTÓTIPO CALÇA DE PROTEÇÃO DO CORPO 

FONTE: Próprio Auto 
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FIGURA 47 - CALÇA SOCIALPOR CIMA DAS PROTEÇÕES NO CORPO 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 48 - OMBREIRA SEM REVESTIMENTO 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 49 - OMBREIRAS REVESTIDAS DE NEOPRENE 

FONTE: Próprio Autor 
 

Após todos os testes e ajustes é dado início a parte final, tingimento 

(figura 47), corte das peças (figura 43, 44, 45 e 46) e envio para costureira 

(figuras 48 e 49). 
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FIGURA 50 - INÍCIO DA PASSAGEM PARA O TECIDO 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 51 - MOLDES SERÃO CORTADOS NO SENTIDO DO FIO 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 52 - RISCANDO NO TECIDO 

FONTE: Próprio Autor 

 

 
FIGURA 53 - FAZENDO O CORTE DO TECIDO 

FONTE: Próprio Autor 

 
FIGURA 54 - TINGIMENTO DA ARAMIDA 

FONTE: Próprio Autor 
 



71 

 

 
FIGURA 55 - COSTUREIRA COMEÇANDO A UNIR A CALÇA 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 56 - COSTUREIRA FAZENDO A BARRA DA CALÇA 

FONTE: Próprio Autor 
 



72 

 

Iniciando a segunda parte do projeto foram riscados os outros blazers 

(figura 58), cortados, e feitos os testes para a colocação dos bolsos para 

proteções nas mangas. 

 

 

FIGURA 57 - RISCANDO NO TECIDO O BLAZER 
FONTE: Próprio Autor 

 

 
FIGURA 58 - CORTE DAS PEQUENAS PARTES 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 59 - CORTE COM A CORTADEIRA ELÉTRICA 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 60 - MANGA COM BOLSO 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 61 - TESTE TAMANHO DO BOLSO 

FONTE: Próprio Autor 
 

 
FIGURA 62 - BOLSO COM A PROTEÇÃO 

FONTE: Próprio Autor 
 
 

3.12  CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 
 

Segundo Pazmino (2015), “Os critérios de seleção devem estar 

relacionados a aspectos quantitativos e qualitativos” (PAZMINO, 2015) 

Os critérios para fazer a seleção de alternativas são distribuídos em 

doze fatores como vestir, materiais apropriados, beleza que é tida pelo corte 
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das peças, tecidos, steampunk, era vitoriana, atualidade, modelagem, corte, 

aviamentos, proteções e costuras. Sendo assim os escolhidos deveriam ter no 

mínimo 7 dos 12 critérios de seleção e levar em consideração as funções 

estéticas, simbólicas e práticas. 

 

3.13 REQUISITOS PARA O NOVO PRODUTO 
 

Os blazers devem ter obrigatoriamente a cordura como material de 

proteção ou principal, tendo o forro e opcionalmente ter um tecido social. 

Dentro dos blazers devem ter bolsos nas mangas para colocação de proteção. 

A calça de proteção deve ser confeccionada em material resistente, no caso o 

neoprene e as proteções fixadas com o velcro para melhor manuseio. O colete 

deve ser confeccionado em aramida e nas costas ter o protetor de coluna. A 

calça social não tem alteração nenhuma. 
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4    RESULTADOS 

Nesta fase projetual serão mostrados os resultados obtidos, definições 
de cores e cartelas de materiais e aviamentos. 

 
 

4.1  SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS   
 

 

QUADRO 11 - SELEÇAO DE ALTERNATIVAS 1 – TERNO INGLATERRA 
FONTE: Próprio Autor 
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QUADRO 12 - SELEÇAO DE ALTERNATIVAS 2 – TERNO FRANÇA 
FONTE: Próprio Autor 
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QUADRO 13 - SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 3 – TERNO ESTADOS UNIDOS 

FONTE: Próprio Autor 
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QUADRO 14 - SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 4 – TERNO HOLANDA 

FONTE: Próprio Autor 
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QUADRO 15 - SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 5 – TERNO ALEMANHA 

FONTE: Próprio Autor 
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4.2  CARTELAS 
 

Neste tópico serão apresentadas todas as cartelas (cores, materiais, 

aviamentos e tecidos) utilizadas neste projeto. 

 

4.2.1  Cartela de Cores 
 

 

QUADRO 16 - CARTELA DE CORES 
FONTE: Próprio Autor 
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4.2.2  Cartela de Materiais e Aviamentos 
 

 

QUADRO 17 - CARTELA DE MATERIAIS E AVIAMENTOS 
FONTE: Próprio Autor 

 
4.2.3  Cartela de Tecidos 
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QUADRO 18 - CARTELA DE TECIDOS 
FONTE: Próprio Autor 
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4.3  PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 
 
 

 
FIGURA 63 - FOTO BANNER 

FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 64 - FOTO BLAZER ALEMANHA 
FONTE: Próprio Autor 

 



86 

 

 

 

FIGURA 65 - FOTO BLAZER HOLANDA 
FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 66 - FOTO CALÇA E COLETE FRANÇA FRENTE E COSTAS 
FONTE: Próprio Autor 
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FIGURA 67 - FOTO COLETE 
FONTE: Próprio Autor 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O projeto apresentou a viabilidade para a criação de roupas sociais 

masculinas para motociclistas, visando facilitar a quantidade de roupas a serem 

carregadas, ou até mesmo a negligência na utilização dos equipamentos de 

proteção.  

O grau de complexidade da coleção dá-se pela inclusão de EPI’s na 

modelagem de trajes sociais, quando normalmente se é utilizado em roupas 

esporte e ainda dar o conforto e a segurança necessária.  

As pesquisas de campo por meio de questionário e presencial 

auxiliaram no desenvolvimento do projeto a fim de entender o comportamento 

do público-alvo, e as pesquisas bibliográficas para aprofundar no tema de 

inspiração. 

A maior complexidade encontrada no decorrer do projeto foi a 

confecção das peças por serem feitas de materiais rígidos por causa da 

proteção. 

O projeto será patenteado para a ideia ser vendida. 
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B:  GRÁFICOS DE PÚBLICO ALVO  
 

 

GRÁFICO 1 – IDADE 
FONTE: Próprio Autor 

 

 24,3% - 27 respostas 

 20,7% - 23 respostas 

 18,9% - 21 respostas 

 18%    - 20 respostas 

 

 
GRÁFICO 2 - QUANTO TEMPO ANDA DE MOTO 

FONTE: Próprio Autor 

 

 31,5% - 35 respostas 

 29,7% - 33 respostas 
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 27%    - 30 respostas 

 11,7% - 13 respostas 

 
 

 
GRÁFICO 3 - PARTICIPANTE DE MOTOCLUBE? 

FONTE: Próprio Autor 

 

 53,2% - 59 respostas 

 46,8% - 52 respostas 

 

 

GRÁFICO 4 - MODELO DA MOTO 
FONTE: Próprio Autor 
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 30,6% - 34 respostas 

 28,8% - 32 respostas 

 22,5% - 25 respostas 

 18%    - 20 respostas 

 
 

 
GRÁFICO 5 - USARIA UMA NOVA MODELAGEM? 

FONTE: Próprio Autor 

 

 85,6% - 95 respostas 

 14,4% - 16 respostas 

 
 

 
GRÁFICO 6 - COR DO FORRO 

FONTE: Próprio Autor 
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 29,7% - 33 respostas 

 25,2% - 28 respostas 

 22,5% - 25 respostas 

 11,7% - 13 respostas 

 10,8% - 12 respostas 

 
 

 
GRÁFICO 7 - CORES PARA AS ROUPAS 

FONTE: Próprio Autor 
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GRÁFICO 8 – DESCONFORTO 

FONTE: Próprio Autor 

 

 42,3% - 47 respostas 

 17,1% - 19 respostas 

 13,5% - 15 respostas 

 8,1%   - 9   respostas 
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A maioria não sente nenhum desconforto com relação ao uso das 
roupas, dizem ser confortável. Outros dizem que a gola incomoda ou que é 
muito apertado nas regiões íntimas. 
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GRÁFICO 9 - TIPOS DE FECHOS 

FONTE: Próprio Autor 

 
 

 46,8% - 52 respostas 

 40,5% - 45 respostas 

 9,9%   - 11 respostas 

 2,7%   - 3   respostas 
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A maioria disse que não tem necessidade nenhuma de melhorar nada 

para o conforto. Outros dizem que deveria melhorar na ventilação pois as roupas 
são muito quentes. E novamente foi comentado da gola que incomoda e que seria 
melhor retirar. 

 
GRÁFICO 10 - MEIO DE LOCOMOÇÃO COM SOCIAL 

FONTE: Próprio Autor 

 

 48,8% - 54 respostas 
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 31,5% - 35 respostas 

 19,8% - 22 respostas 

 
GRÁFICO 11 - USA A MOTO EM FESTIVIDADE? 

FONTE: Próprio Autor 

 

 78,4% - 87 respostas 

 14,4% - 16 respostas 

 7,2%   -   8 respostas 
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C:  FICHAS TÉCNICAS  
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D:  QUADRO DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS CRITÉRIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
FUNÇÃO 
PRÁTICA 

VESTIR X X X X X X X X X X 

MATERIAIS X X X X X X X X X X 

           

           

           

 
FUNÇÃO 
ESTÉTICA 

BELEZA X X X X X X X X X X 

TECIDOS X X X X X X X X X X 

           

           

           

 
 
FUNÇÃO 
SIMBÓLICA 

STEAMPUNK X  X X X  X X X  

ERA 
VITORIANA 

  X  X   X X X 

ATUALIDADE X X  X  X     

           

           

 
 
 
CONFIGURAÇÃO 

MODELAGEM X X X X X X X X X X 

CORTE X X X X X X X X X X 

           

           

           

 
 
 
MONTAGEM 

AVIAMENTOS X X X X X X X X X X 

PROTEÇÕES  X X X X X X X X X 

COSTURA X X X X X X X X X X 
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ASPECTOS CRITÉRIOS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
FUNÇÃO 
PRÁTICA 

VESTIR X X X X X X X X X X 

MATERIAIS X X X X X X X X X X 

           

           

           

 
FUNÇÃO 
ESTÉTICA 

BELEZA X X X X X X X X X X 

COR X X X X X X X X X X 

DETALHES X X X X     X  

           

           

 
 
FUNÇÃO 
SIMBÓLICA 

STEAMPUNK X X X X X X    X 

ERA 
VITORIANA 

X X X X X X X X X X 

ATUALIDADE  X   X  X X X X 

           

           

 
 
 
CONFIGURAÇÃO 

MODELAGEM X X X X X X X X X X 

CORTE X X X X X X X X X X 

           

           

           

 
 
 
MONTAGEM 

AVIAMENTOS X X X X X X X X X X 

PROTEÇÕES X X  X X X X X X  

COSTURA X X X X X X X X X X 
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ANEXOS 
 

Seguindo estão os resultados dos testes de tração feitos nos tecidos no 

laboratório de 

mecânica.
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