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Resumo 
 

Este projeto consiste na conceção de bolsas multifuncionais, contendo as seguintes 

características: prático, confortável, personalizável, tecido resistente, funcional e 

intemporal.  

 

O projeto parte do ponto de partida de um problema que precisa ser solucionado. 

Após a avaliação do problema, podemos identificar as soluções. O problema está na 

falta de coligação entre produtos com estética agradável e a sua 

utilidade/funcionalidade.  

 

Apresento no projeto uma coleção composta por 5 acessórios, bolsas 

multifuncionais.  

 

O projeto apresenta um conceito que estará sempre presente em todas as edições: 

sociedade X tempo X trabalho, assim como o “efeito bumerangue”.  

 

Nos capítulos seguintes, será apresentado o conceito, toda a estrutura criativa, e 

processo inerentes ao projeto. 
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Abstract 
 

This project consists of the design of multifunctional bags, containing the following 

characteristics: practical, comfortable, customizable, resistant fabric, functional and 

timeless. 

 

The project starts from the starting point of a problem that needs to be solved. After 

evaluating the problem, we can identify the solutions. The problem lies in the lack of 

connection between products with pleasant aesthetics and their 

usefulness/functionality. 

 

I present in the project a collection composed by 5 accessories, multifunctional 

bags. 

 

The project presents a concept that will always be present in all editions: society X 

time X work, as well as the "boomerang effect". 

 

In the following chapters, the concept, the whole creative structure, and process 

inherent to the project will be presented. 

 

 

Keywords: 

 
Bags; multifunctional; practicality; 
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1. Introdução e objetivos 
 

Este projeto surge do grande desafio, vontade e curiosidade de conhecer o mundo 

dos acessórios e vestuário, com foco no ponto multifuncional. No decorrer da 

licenciatura em Design de Moda e Têxtil os alunos acabam por não ter contacto os 

acessórios, a modelagem e a criação de acessórios de contornos elaborados, 

justificados e coesos. 

 

O conceito de multifuncionalidade encantou-me, como é o caso de todo o processo, 

pensamento e funcionamento por detrás de uma criação. A relação entre a 

funcionalidade e a estética através de respostas e soluções rápidas acabou por aguçar 

a minha curiosidade e espírito desafiante de propor soluções de produtos 

indispensáveis. 

 

Ligando essa curiosidade pelo setor da produção de moda dos acessórios à falta de 

oferta no mercado, surge a Levezo. Um projeto de moda que alega a diferenciação dos 

seus produtos relacionado com as suas funções. A marca promete ter sensibilidade à 

sustentabilidade, utilizando pachwork de modo a obter aproveitamento dos retalhos 

de tecidos, padrões e formas. A adquirição dos retalhos de tecido é feita através da 

recolha de desperdícios de pele e cortiça das fábricas de confeções que trabalham com 

este material. Desta forma, para além de promover a sustentabilidade e redução de 

custos, prometemos também a diferenciação de produtos entre si, podendo assim 

proporcionar aos clientes peças exclusivas. 

 

A Levezo é um projeto de partilha de soluções funcionais e estética agradável, com 

base de pesquisa sobre “A relação sociedade X tempo X trabalho: como o uso do tempo 

e a dedicação ao trabalho podem influenciar a vida pessoal e social do ser humano 

contemporâneo.” e a “lei da semeadura”, num conceito com vida e divertido, que acaba 

por fazer uma ponte entre a psicologia e a moda. 

Hipoteticamente a marca lançaria pequenas coleções e estaria disponível para 

pedidos personalizados e como conceito adjacente pensei na temática  efeito 

Bumerangue.  

 

Elaborei uma pequena coleção de cinco produtos multifuncionais, como bolsas com 

outras funcionalidades, tais como toalhas, cintos, casacos, etc.  Uma apresentação de 

estéticas diferentes para promover o destacamento da marca no mercado através da 

diferenciação pela funcionalidade dos produtos em diferentes formas e contextos 

mantendo sempre uma estética agradável.  
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2. Planeamento do projeto 
 

1. Sessão de brainstorming; 

2. Identificação do problema; 

3.Recolha de informação; 

4. Objetivos; 

5. Avaliação de critérios; 

6.Moodboard da coleção; 

7. Recolha de imagens de inspiração; 

8. Escolha dos materiais; 

9. Esboço de ideias; 

10. Idealização do projeto; 

11. Escolha do nome (brainstorming); 

12. Estudo de logótipos; 

13. Seleção do logótipo; 

14. Identificação do público alvo; 

15. Moodboard para o público alvo;  

16. Identificação do mercado concorrente; 

17. Análise do mercado concorrente; 

18. Análise Swot; 

19.Escolha de produtos; 

20.Elaboração os produtos; 

21. Elaboração das fichas técnicas dos produtos; 

22. Ilustrações; 

23. Estudos de outras soluções estéticas; 

24.Elaboração do índice; 

25.Elaboração do layout para os textos institucionais; 

26.Esboço da orçamentação da coleção; 

27. Envio de uma versão pré finalizada da revista às orientadoras para correção. 

28.Correção de grafismos e erros ortográficos para a elaboração dos ficheiros finais. 
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3. Definição do problema 
 

A identificação do problema surgiu através da técnica de brainstorming. Avaliando 

o mundo de uma forma um pouco diferente, é indispensável interessar-me em 

contribuir na sustentabilidade, parte do conceito de continuidade, tendo em 

consideração as gerações futuras. Pretendo estimular a consciência social em relação 

ao meio ambiente e reaproveitamento das matérias primas. Para se repensar a moda e 

os acessórios à luz do conceito de desenvolvimento sustentável, é preciso reconsiderar 

o ciclo de vida de seus produtos. O design é um ponto fulcral, a procura de 

funcionalidade nem sempre tem corelação com a estética. A limitação dos produtos é 

imensa. Geralmente os produtos são projetados para um único fim, limitando-se a si 

mesmo, aos outros e à oportunidade mercado. 

Esta “reunião de criatividade” deu então origem à Levezo, um projeto que visa a 

facilitar a vida do consumidor. A sociedade contemporânea é marcada pela correria do 

dia-a-dia e pela constante mudança de cenários. Essas mudanças ocorrem em ritmo 

acelerado e é preciso estar para a adaptar-se a todo o momento, como um verdadeiro 

camaleão. Diariamente, o homem enfrenta novos desafios e estabelece novas 

prioridades. Desta forma, pergunta-se: como a sociedade contemporânea e seus 

participantes se relacionam com o tempo de laser e o trabalho? 

Posto isto, decidi criar bolsas que se adaptem a diferentes circunstâncias e ocasiões. 

 

3.1. Diferenciação do produto 

 
A problemática referida no tópico anterior foi solucionada através de bolsas com 

um visual esteticamente agradável, práticas, personalizáveis através de pedidos 

especiais ou através da compra dos complementos avulso, adaptáveis a diferentes 

circunstâncias e com diferentes funcionalidades. Assentes na temática do Efeito 

Bumerangue, no sentido da forma física das bolsas terem uma forma, serem alteradas 

para outra e voltarem à estética inicial, como na forma filosófica da “lei do retorno”, 

com a interligação entre os três fatores, “A relação sociedade X tempo X trabalho” e o 

estresse provocado através do mesmo. O que fazemos, pensamos, o nosso humor, 

ânimo, tudo aquilo que falamos, a forma como caminhamos e construímos a nossa 

trajetória, reflete consequências, positivas ou negativas, à nossa realidade. A isto dá-se 

o nome da temática escolhida, “Efeito Bumerangue”. Tendo em conta que os 

sentimentos, as sensações e o nosso caráter são aspetos muito importantes na 

formação do ser humano e perpetuam as relações com o resto do mundo e a forma 

como nos vemos a nós próprios e aos outros. O projeto visa a coligar estes três 

problemas e soluciona-los com um só produto. 

A marca pretende assentar numa estética que abranja o seu amplo público alvo. A 

sua linha estética conta com bolsas mais divertidas e vivas, com as cores do logótipo e 

pachwork, assim como uma estética mais minimalista e clean, abrangido os diferentes 

gostos apresentados. 
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A temática viva referente ao logótipo e o uso da técnica pachwork estará presente 

em todas as coleções mas de formas inovadoras.  

 

 
 

 
 
 

4. Estudo de mercado 
 

Os estudos de mercado têm um papel fundamental nas empresas de moda, visto que 

as auxiliam a encontrarem respostas a inúmeras questões. No caso da Levezo estamos 

a falar de um estudo quantitativo, pois baseamos o estudo nos gráficos e sondagem de 

um grande número de pessoas. Dessa forma, foi possível, de forma mais clara, 

identificar comportamentos dos que poderão vir a ser consumidores da marca e definir 

quotas de mercado. Apesar do estudo realizado ser quantitativo, temos de ter em conta 

o facto de se tratar de uma marca de moda, o que nos leva a ter de fazer um estudo 

ainda mais aprofundado, no que diz respeito as atuais tendências e fazer previsões 

sobre futuras tendências.   

 
 

4.1. Público-alvo 

 
O Público-alvo é a representação de uma fração da população que consome 

produtos e/ou serviços disponíveis num negócio ou empresa de moda. Tem como 

objetivo restringir o mercado de modo a conseguir criar uma relação entre os 

consumidores e os produtos que a empresa oferece. Estas pessoas costumam ter 

fatores em comum, sejam interesses, cultura, nível de escolaridade, localidade, 

objetivos de vida, hábitos de consumo, etc. 

Desta forma, acreditamos que o público alvo da nossa marca inclui um público geral, 

ativo, consciente, amante incondicional de moda e da descomplicação. É um público 

com gosta de estar nas tendências e que se preocupa com o ciclo de vida do produto, 

recetivo a inovações e a alternativas de uso dos produtos convencionais. 

Uma vez que se trata de um projeto de moda, mas que de forma indireta se relaciona 

com a parte emocional, o objetivo é alcançar um público que se relacione com os 

problemas presentes no mercado, e que esteja sempre “em cima do acontecimento”, 

sempre atento às inovações do mercado da moda e acessórios. São pessoas atentas, que 

 Figura 1- Conjunto de imagens apelativas ao tema 
Bumerangue 
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dão valor à proximidade com os outros, que valorizam a parte profissional assim como 

o tempo de qualidade e social. Assim como o um conjunto de sensações provenientes 

da experiência de poder obter um objeto que se adapte às circunstâncias profissionais 

ou outras atividades diversas, como praia, piquenique, ginásio, etc.  

Para garantir a fidelização do público e o contínuo interesse do mesmo, a marca 

atualizará sempre os clientes das novidades com várias publicações nas plataformas 

digitais, tais como Instagram e Facebook. Em tempos de era digital, onde todas as 

noticiais e novidades são obtidas em grande escala através das redes sociais, as vendas 

inicialmente serão feitas nas mesmas. Futura e idealmente, a marca também terá uma 

loja online, de modo a apelar a um público que não tem confiança em sites não oficiais 

devido a burlas, assim como terá lojas físicas. 

 

 
 
Figura 2- Publico Alvo 

 

4.2. Análise do mercado nacional 

 

Na realização da análise do mercado, é importante segmentá-lo em três fatores 

essenciais: variável geográfica, variável demográfica e variável psicográfica. Estes são 

os fatores que consideramos mais importantes para realizar a análise do nosso público. 

Em relação à segmentação geográfica, a audiência é principalmente nacional. A 

marca inicialmente seria comercializada apenas em Portugal e posteriormente com o 

seu crescimento, comercializaria de forma internacional. 

O ponto de venda inicial é online, no entanto, consoante o sucesso da marca após o 

seu lançamento e as vendas conseguidas, tenho como objetivo alargar as vendas com 

loja física. Ou seja, numa primeira fase, as bolsas serão vendidas através de plataformas 

digitais como Instagram e Facebook. Numa segunda fase, alargaria-se as opções para 
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uma compra mais segura e profissional, com um site oficial. Caso as vendas o 

justifiquem, numa terceira fase, a marca avançaria para uma nova fase e desafio e loja 

física. As lojas irão situar-se em focos populacionais que atraem nichos específicos, o 

que é um ponto positivo, visto que esse público tem, habitualmente uma visão cultural 

mais vasta e é, por norma, mais aberto a estéticas alternativas, como Lisboa e Porto.  

Demograficamente, consideramos que a Levezo é uma marca inclusiva a todos os 

géneros e idades, sendo que o seu conteúdo recai na corelação da “A relação sociedade 

X tempo X trabalho” “O efeito Bumerangue” e a moda, sendo um problema abrangente 

a todos em determinadas fases da vida, independentemente da sua idade ou género. 

Ainda em relação à variável demográfica, existe uma segmentação monetária. As 

marcas concorrentes da Levezo (OBAG, BeTooWell, Oysho, Wish, etc) são marcas 

monetariamente mais acessíveis com preços mais baixos (Wish) variados entre 20 e 

90€. A Wish e apresenta valores mais baixos devido à falta de qualidade, design e 

funcionalidade.  Em oposição as outras marcas apresentam valores mais elevados, 

devido à particularidade de personalização, multifuncionalidade e maior qualidade. 

Tendo em conta o conceito da marca e a forma como esta foi criada, acredito que o 

preço da Levezo se inclua na categoria de valor mais elevado. 

A análise psicográfica reflete elementos como: estilos de vida, motivações, 

interesses e opiniões. O lifestyle tem um papel fulcral no fracionamento dos clientes de 

moda, sendo que as necessidades de vestir e as escolhas de estilo de um indivíduo são 

bastante influenciadas pelo tipo de emprego, hobbies, pessoas ao redor, entre outros. 

Desta forma, acredito que as pessoas que gostassem de ter uma opção que pudessem 

conjugar o estilo entre empregos/hobbies, ou seja os diferentes meios, relacionados. 

No mercado atual,  as marcas que considero concorrentes são a OBAG, BeTooWell, 

Oysho. Estas marcas exploram a personalização, e soluções diferentes num só produto. 

 

De seguida apresento uma breve descrição marcas concorrentes. 
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O Bag é uma marca de moda italiana criada na Itália em 2009 sob o nome Fullspot. 

Inicialmente, seu foco principal era produzir relógios, mas agora se ramifica em bolsas 

e uma variedade de acessórios de moda. Seus produtos são caracterizados pelo design 

minimalista e modular, permitindo a personalização do produto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Figura 3- Obag 
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beToowell Workout é uma toalha desportiva, desenhada para exercício físico, que 

visa facilitar o teu treino, livrando-te de complicações extra! A beToowell Workout foi 

criada para pessoas ativas que gostam de desporto, e treinam diariamente. Com um 

bolso para o teu smartphone e outros objetos de valor. Chaves do carro, leitor de 

música, chaves do cacifo…mantenha-os seguros num bolso prático e útil! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Figura 4 - beToowell 
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A OYSHO é um grupo galego que é o maior retalhista mundial de vestuário. 

Recentemente pretende oferecer moda desportiva feminina para a prática de nove 

modalidades distintas, do fitness aos desportos aquáticos, do trecking ao ténis, esqui 

ou ciclismo. 

A marca quer imprimir uma forte vertente de tecnologia na roupa desportiva, o que 

exemplifica com o caso dos tecidos compressivos para a recuperação dos músculos ou 

do tecido Sensil Innergy Nylon 6.6 para melhorar o desempenho físico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Oysho 
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4.3. Análise da concorrência 

 
De modo a entender concretamente a análise da concorrência, comparamos alguns 

parâmetros entre a nossa revista e as revistas concorrentes. 
 

Tabela 1- análise da concorrência 

  

 

Em conclusão, a marca Levezo qualifica-se em quase todos os parâmentros 

comparativos às marcas concorrentes. Tendo em conta que é um projeto, a marca 

não tem ainda instalações próprias. Seria também importante a criação de um website 

para possível comercialização da mesma. 

A Levezo destaca-se entre as suas concorrentes diretas através do seu conceito 

inovador e fixo em todas as coleções, Bomerangue. Sobressai também pela vertente 

estética, visto que nenhuma das concorrentes tem a multifuncionalidade e a estética 

relacionada. Os elementos em comum estão maioritariamente relacionados à 

qualidade. 

Com isto, a viabilidade da Levezo apenas poderá apenas ser comprovada após a sua 

comercialização. 

 

 

5. Conceito da bolsa 
 

A Levezo é um projeto independente de acessórios/vestuário de moda. O objetivo 

da marca é dar a conhecer a beleza em todas as formas artísticas, sendo que o produto 

andará sempre lado a lado com a moda, o styling e o design. 

A marca representa todo um novo mundo de descoberta, aliando-se ao bem estar 

emocional, à estética agradável, ao design inovador, à praticidade, à preocupação com 

a sustentabilidade, tendo como opção o uso de pachwork no projeto através da recolha 

de desperdícios dos tecidos em fabricas, a multifuncionalidade, entre outros. As bolsas 

serão um verdadeiro camaleão, adaptando-se sempre às circunstâncias. 

A Levezo é constituída, como indica o logótipo da marca, por Débora Vezo. A 

fundadora da Levezo é aluna finalista do curso Design de Moda e Têxtil.  

Variável Levezo Obag beToowell Oysho Wish 

Preço 100-200 

Euros 

90 Euros 70 Euros 50 Euros 20 Euros 

Qualidade Sim Sim Sim Sim Não 

Conceito fixo Sim Sim Sim Sim Não 

Venda Website Física Website Física Website 

Estética agradável Sim Sim Não Sim Sim 
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As bolsas combinam e adaptam-se a uma ida à praia, ao campo, ao ginásio, ao 

cinema, ao trabalho, até mesmo a uma saída à noite, isto de forma inesperada, podendo 

ocorrer uma mudança de cenário repentina que a estética das bolsas adapta-se. 

Convidamos o mundo a adaptar-se a todo o momento, como um verdadeiro 

camaleão.  

 

5.1. Escolha do nome 

 

O nome Levezo, como a sigla indica, é referente ao apelido da criadora da marca, 

juntamente com a palavra “leve”. Aplicando a técnica de brainstorming decidi que este 

seria um nome apropriado, pois a palavra leve pretende simbolizar a leveza das bolsas 

e vestuário a nível de peso, proporcionando um maior conforto, mas principalmente 

por querer transmitir leveza ao estado de espiŕito de cada consumidor, promovendo 

uma solução rápida, eficaz e agradável.  

 

5.2. Logotipo da revista 

 

Após a escolha do nome da marca, comecei a pesquisa de modo a desenvolver o 

logotipo da mesma. 

A primeira parte da pesquisa baseou-se em analisar os diferentes tipos de lettering, 

que transmitissem a imagem que queria e elaborei esboços tentando perceber o que 

mais me identificava e ficaria na memória. 

De seguida, fiz estudos de cores e de fundos. 

 

As experiências foram feitas com o mesmo tipo de letra em várias cores, padrão e 

diferentes fontes. 

 
 
 
 
 

  

Figura 6- esboços do logotipo 
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Após o estudo de cores, padrões e fontes foi selecionado um logótipo final. 

 

 

 
 
Figura 7- logótipo final 

 

6. Marketing digital 
 
 

6.1 E-mail 

 
A marca para possuir uma conta no Instagram e Facebook precisa criar 

previamente um e-mail. Este também facilitaria a comunicação entre a Levezo e os 

consumidores. O e-mail teria como principal função receber pedidos de encomendas 

personalizadas ao gosto do cliente. 

 

Também serviria como estratégia de e-mail marketing, de forma a obter contacto 

com o publico-alvo, enviando pontualmente para não cansar, um conjunto de 

novidades da marca. 

 

6.2 Instagram  

 
Decidi que era bastante importante criar uma conta de Instagram, sendo que a 

marca não possui de um website, nem loja física. O instagram será o ponto de partida 

da marca, com a vantagem de ser um meio facilitador de comunicação entre a marca e 

os clientes (o Instagram, no contexto da estratégia de marketing digital, permite atingir 

outros objetivos de comunicação, determinantes para algumas das marcas serem bem-

sucedidas neste meio).  

Para além disto, o Instagram é uma rede social muito utilizada na sociedade atual, 

o que beneficia a divulgação da marca e dos produtos inerentes à mesma. 

   

O objetivo é introduzir estratégias de engagement como vídeos de looks e diferentes 

formas de uso das bolsas para promover a marca, de modo a criar um vínculo com o 

consumidor e comunicar diretamente com ele. Ao produzir first hand content a marca 

cria uma relação mais direta com o consumidor. O público alvo vive um lifestyle sempre 
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em movimento e tem a necessidade de comunicar com a marca de forma pronta e 

eficaz. 

A página de Instagram será minuciosamente projetada e coesa, com as publicações 

bem estruturadas e com sentido estético. A marca publicará sempre com  regularidade 

mantendo sempre a estética da plataforma. É vital que a página seja esteticamente 

atrativa para o cliente. Isto vai incrementar o número de potenciais clientes e 

consumidores. 

 
 

7. Moodboard 
 

O Moodboard trata do tema Bumerangue. “Cada uma de nossas ações tem uma 

vibração na vida, não só na nossa, como também na das pessoas ao nosso redor e traz 

consequências, positivas ou negativas, à nossa realidade. Tudo o que fazemos, 

pensamos, o nosso humor, ânimo, as palavras que proferimos, a forma como 

caminhamos e construímos a nossa trajetória, terá́ um resultado na nossa jornada 

futura. Exatamente de acordo com aquilo que cultivamos.“ 

 

 
 
Figura 8- Moodboard 
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8. Desenvolvimento 
 

Na hora de investir, não podemos deixar de pensar que alguns deles ficarão 

aparentes, o ideal é pensar no ambiente, na funcionalidade e na estética, sem deixar de 

considerar a gama de opções que um mesmo produto possa oferecer (tamanho, cores). 

Preocupar-se em comprar todos os produtos da mesma linha para criar uma 

padronização, um dos conceitos mais contundentes da organização. 

Visto que vivemos numa sociedade que está sempre em movimento, pode-se 

afirmar que os acessórios, neste caso bolsas, tem um papel importante na sua utilidade. 

E porque não incluir a utilidade, estética e praticidade de modo a descomplicar o facto 

de sermos seres sempre em movimento constante. Todos nós temos a necessidade de 

ter acessórios que nos permitam transportar os nossos pertences. Assim posso afirmar 

que existem oportunidades de mercado. 

A audiência de mercado é vasta, pois existe muita gente que usa bolsas e mochilas, 

A audiência está ligada diretamente á necessidade de mercado- A população procura 

sempre algo para transportar os seus pertences que seja esteticamente agradável. 

Sendo algo tão utilizado, é claro que existem muitas marcas concorrentes por isso que 

pretendemos diferenciar-nos pela multifuncionalidade dos nossos produtos. A maior 

consideração a ter é a qualidade do material de modo a ser resistente a diferentes 

ambientes. 

A colocação no mercado deste projeto de inicio estaria destinada para o mercado 

nacional, e mais tarde de acordo com o crescimento, para o mercado internacional. 

 

Características do produto: 

 

- Qualidade 

- Intemporalidade 

- Design 

- Material (Nacional) 

- Utilidade 

- Prático 

- Aproveitamento de matérias primas (Pachwork) 
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Análise SWOT 
 
Tabela 2- análise swot 

 

8.1 Processo criativo 

 
No processo criativo foi optado por a utilização de Pachwork, que consiste em, nada 

mais nada menos, na reutilização e aproveitamento de retalhos de tecido. De forma a 

promover a sustentabilidade, decidi ter isto em consideração para cooperar com o 

ambiente e como acréscimo reduzir nos orçamentos. 

 

     
 
Figura 9- exemplos de pachwork 

  

 

Fortes 

- Beneficia o mercado nacional 

- Produtos com utilidade e estética 

combinados 

-Design diferenciado 

-Personalização 

 

Oportunidades 

- Inovação do produto 

- Diferenciação 

 

Fracos 

- Uso de peles 

 

 

 

 

 

Ameaças 

- Orçamento 
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8.2 Estudos de esboços 

 

Para a realização da coleção elaborei um estudo com vários esboços para depois 

obter uma seleção final de cinco produtos. 

 

 
Figura 10 – esboços 

 

 

    

    
Figura 11 - esboços 
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9. Coleção  
 

Back.it 

 
Back.it é uma bolsa ou mochila de pele, cujo a forma não revela a sua capacidade de 

armazenamento.  

É uma bolsa/mochila compacta, com várias divisórias entre si, tendo uma delas um 

compartimento com toalha removível. Foi criada para ser usada em diferentes 

contextos e de diferentes formas, como nas costas, enviesada ou na mão. Desenhada 

tanto para momentos profissionais como de lazer. A back.it pretende ser presente em 

qualquer ocasião, adaptando-se. Tem a particularidade do material ter propriedades 

térmicas, o que permite manter bebida/comida conservados. 

 

 
    

  
Ilustração 1- Bake.it 
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Take.me 

 
Take Me é uma bolsa multifuncional em pele aparentemente casual, mas a Take.me 

é mais do que revela a sua forma. 

Esta bolsa tem a capacidade de ser transformada em toalha através da sua forma e 

dos fechos que permitem esta solução. Para além desta opção, as alças com fivelas não 

só permitem ser utilizadas como via de transporte da bolsa, como também serem 

usadas como cinto. Com opção de personalização da alça conforme as medidas dos 

clientes. O seu material permite manter bebida/comida conservados, devido às 

propriedades térmicas. 

 
 
 
  
 

        
Ilustração 2- Take.me 
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Switch.it 

 

A switch.it é uma bolsa transformável em blusão. A sua forma física e o modo como 

foi produzida permite tanto ser usada como bolsa, como vestível em forma de blusão. 

A sua gola e a sua parte inferior ajustáveis com cordão permite-nos a abertura da bolsa, 

ficando um blusão. A switch.it contém presilhas nos ombros o que permite encaixar as 

alças nas costas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3- Switch.it 
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Swap.me 

 

A swap.me é uma bolsa transformável em sweat. A sua forma física e o modo como 

foi produzida permite tanto ser usada como bolsa, como vestível em forma de sweat 

com campuz. A bolsa é feita em cortiça e quando ganha a forma de sweat tem a junção 

da cortiça com tecido impermeável. O seu material permite a leveza e flexibilidade da 

peça. A cortiça e o impermeável são materiais extremamente leves e flexíveis. Para 

além destas características, a cortiça possui propriedades térmicas.  

 

 

 

    
Ilustração 4- Swap.me 
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Wear.me 

 

Wear.me é uma bolsa/mochila em tecido impermeável que contém interiormente 

um trench de cortiça. A wear.me tem a capacidade de ser utilizada em forma de bolsa 

ou em casaco. É ideal para períodos climáticos imprevisíveis. Na presença de frio é 

possível transformar a bolsa/mochila em casaco prendendo às anilhas localizadas nos 

ombros e nas costas. Na presença de calor basta separar os mosquetões das anilhas e 

transformar o casaco novamente em bolsa, evitando subcarga. O seu material 

possibilita esta transformação, assim como proporciona ainda um conforto extra, com 

a leveza do tecido impermeável e da cortiça. 

 

 

 
Ilustração 5 – Wear.me 

  



Débora Nicole Nunes Lima Vezo 

22 

9.1. Matérias Primas 

 
Pele-  O Couro é um material super resistente com duas propriedades 

beneficiantes: impede a passagem de ar. Estas características tornam o couro um 

excelente material. 

Permite a absorção da humidade e transpiração, resistente a temperaturas altas. 

 

Cortiça-  A cortiça é um material extremamente leve e flexível. Para além destas 

características, a cortiça possui propriedades térmicas. 

 

Impermeável- Este tecido para impermeáveis não deixa passar uma gota de água. 

Este tecido revestido não é só à prova de água, como também elástico e 

excecionalmente leve. 

 
 

           
 
Figura 12- materiais utilizados 

 

10. Orçamentação 
 

Consoante as fichas técnicas e o preço dos materiais, fui determinando o valor gasto 

em cada produto somente em material. O preço da produção será de 8€/h. 

 
Tabela 3- calculo de custos 

 
Consoante as fichas técnicas e o preço dos materiais, fui determinando o valor gasto 

em cada produto somente em material. O preço/hora foi decidido por mim, pois um 

Produtos Tecidos Aviamentos Horas de trabalho Total 

Back.it 88,02 Euros 26,90 Euros 5 horas 189 Euros 

Take.me 54,83 Euros 52,70 Euros 5 horas 89 Euros 

Switch.it 36,67 Euros 11,90 Euros 6 horas  215 Euros 

Swap.me 35,92 Euros 21,80 Euros 8 horas 122 Euros 

Wear.me 99,52 Euros 20,30 Euros 10 horas 200 Euros 
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cálculo mais aprofundado só será possível quando houver rendimento e, 

posteriormente, a verificação do montante dos impostos. 

Habitualmente, seria contabilizado no semi-total de material, pesquisa, processo 

criativo, processo de modelagem, e uma estimativa de horas de produção/confeção.  

Sem considerar estes o últimos,  o custo calculado para a realização deste projeto 

foi de 815 Euros. 
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11. Conclusão 
 

Em suma, é com orgulho que apresento a Levezo. 

A realização deste projeto, permitiu analisar as aprendizagens, dificuldades e as 

lições de vida que retiramos do mesmo. De modo a desenvolvermos as minhas 

capacidades de trabalho, exploração e produção de produtos, entre outras. Ficou em 

falta a necessária preparação do contacto com o processo de execução da parte da 

confeção, que devido ao estado atual de pandemia, foi impossível obter. Porém a 

existência do correio eletrónico, permitiu ultrapassar alguns entraves, esclarecendo as 

dúvidas com a orientadora e reforçar o sentido de autonomia. 

Lidei com a dificuldade de meter o projeto em prática e verificar a sua viabilidade 

funcional, o que me impediu de corrigir possíveis lacunas.  

Contudo, com todas essas situações consegui aprender mais, e todos os erros 

serviram e servirão para melhorar futuramente. 

Por fim, concluo que ao realizar este projeto consegui visualizar uma área não 

abordada no curso, os acessórios, o que permitiu idealizar novas projeções futuras.  
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Anexos 
 

 
 
 
 
 

 

 Figura 13- Estudos de opções 


