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Resumo 

Neste artigo busca-se descobrir a relação de marcas esportivas com o design ligado 

a emoção, para isso usou-se o hipismo como objetivo de estudo, pois é um esporte 

totalmente relacionado com emoção e um outro ser vivo. Estudar a história do 

esporte, a comunicação da marca perante seus usuários e entrevista-los foi 

essencial para descobrir os pontos de conexão das marcas estudadas com seus 

clientes, foi possível indicar a diferença em que isso corre em cada uma das quatro 

empresas estudadas e também o ponto que interliga todas a um conceito único. 
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Introdução 

 As atividades esportivas, tanto individuais como em grupo, existem 

desde os primatas. "Lutas e corridas eram praticadas muito antes do que possa 

indicar qualquer registro escrito ou arqueológico”, segundo Sansone (Greek 

Athletics and the Genesis of Sport., 1992 a, p.5) 

 O mercado esportivo é um dos segmentos que mais cresce no mundo, 

levando o Brasil ao posto de quinto maior no mercado, movimentando cerca de R$ 

31 bilhões de reais por ano e correspondendo a uma participação de quase 3% no 

PIB. “De forma geral, 72% da população entre 12 e 64 anos se interessam de 

alguma forma por esportes, o que dá uma idéia do potencial desse mercado. São 

cerca de 45 milhões de pessoas”, explica o diretor do Ibope Mídia, Roberto Lobl.  

                                         
1 Curso de Design Visual com Enfâse em Marketing ESPM SUL. E-mail: lu.fontanella@hotmail.com ou 
cbustos@espm.br.  
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  O Dr. Turíbio Leite Barros Neto, medico fisiologista, e coordenador do 

CEMAFE (Centro de Medicina da Atividade Física e do Esporte), um órgão ligado à 

Reitoria da Universidade Federal de São Paulo, ele realça em uma entrevista que 

ao praticar exercícios o cérebro libera diversas substâncias como a endorfina e a 

serotonina, nos trazendo a sensação de paz, tranquilidade e muitas vezes de 

euforia após concluir a atividade. Decorrente a isso, quando o esporte é praticado 

regularmente, cria-se uma dependência (www2.gestao.presidencia.serpro.gov.br). 

 O cérebro capta essas diferentes mensagens através dos cinco sentidos 

que o ser humano possui; olfato, audição, tato, paladar e visão. Podemos não nós 

dar conta, mas muitas vezes, eles são o motivo do porque decidimos comprar 

aquele determinado produto, daquela determinada marca, trazendo junto uma 

abundancia  de sentimentos que se refletem em plena satisfação. 

  Foi na década de 1990 que especialistas em design começaram a estudar 

diversas marcas e produtos relacionados aos cinco sentidos e as emoções, a esse 

segmento deu se o nome de Emotion Design (Design Emocional), uma área 

especializada em relacionar acima de tudo o sentimento além da simples visão 

gráfica das marcas.  

  Pode-se concluir que o design emocional tem como objetivo provocar 

certas emoções nas pessoas, se utilizando do design para fazê-lo. Através de um 

cheiro, um som, uma textura, associando qualquer um desses itens a um produto 

ou a toda uma marca, formando uma experiência sentimental ou muitas vezes 

nostálgica para seu usuário. 

 O design emocional abre caminhos para diversas marcas entrarem no 

mercado com chances promissoras de crescer e se destacar, e para as já existentes 

o reconhecimento de clientes. Assim como o Emotion Design, sabemos que o 

segmento esportivo cresce mais a cada ano, hoje este representa 37% do mercado, 

mostrando a importância que tem na vida daqueles que encaram o esporte tanto 

de maneira profissional quanto amadores, levando a seguinte questão: Qual a 

relação do design emocional com as principais marcas do segmento esportivo 

hipismo? 

 

Desenvolvimento 
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 Indústria do esporte é o mercado no qual os produtos oferecidos aos 

comprados relacionam-se a esporte, fitness, recreação ou lazer e podem incluir 

atividades, bens, serviços, pessoa, lugares ou ideias. (PITTS, Brenda; STOTLAR, 

David. Fundamentos de marketing esportivo. p.5. 2002) 

 Pitts e Stotlar não só deram uma definição da indústria de artigos 

esportivos que vai muito além de uma loja ou marca especializada apenas nisso 

mas também destacam o trajeto do crescimento deste mercado na década de 1980 

à 1990. 

 Quase uma década depois e pode-se afirmar que hoje o mercado global 

atual dos artigos esportivos mobiliza em média de US$120 bilhões de dólares por 

ano. Uma pesquisa sobre o segmento esportivo para os próximos cinco anos 

realizada pela PricewaterhouseCoopers, demonstra que a indústria esportiva 

representará 37% do mercado mobilizando US$ 141 bilhões a cada ano, 

impulsionados pelos eventos esportivos esperados para a próxima década. 

 O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 

realça que além do mercado esportivo ser muito promissor, as tendências de moda 

chegaram a esse segmento com tudo. O atleta hoje é informado, cercado por esse 

mundo de tecnologia ele sabe o que é o melhor para seu desempenho e também 

quer estar dentro do mundo da moda, se destacando. Para agradar os diversos 

atletas de hoje, muitas empresas da indústria esportiva conta com uma equipe de 

designers especializados em diversos segmentos como textura, superfície, produto, 

embalagem, divulgação, entre outros. Além neste time de profissionais, muitos 

negócios estão dando espaço para uma nova área do design, o design emocional, 

que vem demonstrando seu potencial em produtos e marcas através do sentimento 

ao usar ambos. Quando alguma coisa dá prazer, quando se torna uma parte de 

nossas vidas e quando a maneira como interagimos com ela define nosso lugar na 

sociedade e no mundo, então temos amor, (NORMAN, 2004) . 

 Atualmente existem mais de  3.000.000.000 esportes catalogados, porém 

há uma categoria específica que se criou através da ligação do homem com o 

animal, os esportes equestres. “Conta-se que foram os povos asiáticos os primeiros 

a ter contato e fazer uso regular do cavalo. Esse tipo de registro remonta ao 

período entre 3,5 a 4 mil anos A.C”. (FREITAS; VIEIRA,2007 p. 11 ) O ser humano 

que tinha como objetivo principal obter vantagem na caça e na guerra com a 
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velocidade do cavalo , acabou ganhando muito mais do que um meio de transporte,  

criou-se uma parceria. 

 O hipismo foi reconhecido mundialmente no começo do século XX 

quando fez parte pela primeira vez oficialmente dos Jogos Olímpicos no ano de 

1912, em Estocolmo, porém passou mais de 40 anos sendo exclusivo para homens. 

Foi em 1952 em Helsinquee na Finlândia que o hipismo se tornou um esporte para 

homens e mulheres, quebrando barreiras do preconceito machista, se tornando a 

único modalidade olímpica aonde os dois sexos competem entre si. ” ( FREITAS; 

VIEIRA, 2007). 

 Somente no Brasil o hipismo movimenta cerca de R$ 7,5 bilhões por ano 

(www.cbh.com.br) incluindo entidades desportivas, centros de treinamentos, 

mercado de cavalos, serviços veterinários, acessórios, entre outros. São Paulo 

corresponde a 63% deste total. Apesar de gerar 642,5 mil empregos diretos e 2,6 

milhões indiretos a cada ano, a quantidade de pessoas que usufruem desse esporte, 

incluído amadores e profissionais, ainda é pequena no Brasil, comparado a Europa e 

Estados Unidos, mesmo tendo dobrado o numero de praticantes nos últimos cinco 

anos para 8.000. 

 Esse esporte é conhecido internacionalmente sendo o que a maioria dos 

praticantes se enquadra na classe social A, o que torna o mercado dessa 

modalidade relativamente caro comparado a outras. As aulas em uma escola de 

equitação tem um custo proporcional a aulas semanais de demais modalidades, 

porém a partir do momento que se vai evoluindo no esporte, os custos aumentam 

em decorrência a aquisição e sustento de um cavalo, um valor que varia de 

R$1.000 a R$3.000 reais a cada mês, e a compra de equipamento, como por 

exemplo uma sela que pode custar de R$ 800 reais até R$34 mil reais como a da 

marca francesa Hérmes, sem considerar roupas e acessórios para o cavalheiro e 

para o cavalo que se estende em uma lista de funcionalidade para o treino do dia-

dia até a obrigatoriedade de trajes específicos em concursos. (Folha de São Paulo). 

 Homens e mulheres se vestem de forma parecido para competições e treinos do 

dia-dia. Usa-se o culote, uma calça de tecido especial para montaria, e em dias de 

provas se exige que ela seja da cor branca ou bege, junto com uma camisa de gola 

branca e por cima a casaca, uma espécie de “terno” porém ela é usada somente no 

saldo e no adestramento, com modelo diferenciado em cada modalidade, um 
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elemento importantíssimo é o capacete de segurança obrigatório em todas as 

provas realizadas. 

 

As marcas no hipismo 

 Foram analisadas quatro marcas que mais se destacam nos esportes 

equestres para essa análise; a Kingsland Equestrian, Pikeur, Cavalleria Toscana e 

GPA. O hipismo, tem suas marcas líderes, porém por ser considerado um esporte 

caro, envolvendo premiações altas e conceito luxo, muitas marcas desejam se 

associar  a isso. 

 A marca Pikeur nasceu na Alemanha, no ano de 1957, com o objetivo de 

propor ao hipismo um maior mercado de roupas especializadas para montar a 

cavalo, quando começou a obter resultados com linha de vestuário a empresa 

expandiu para linhas de acessórios para os cavalos, dando-lhe o nome de Eskadron 

a esta área.  

 A marca Kingsland foi criada pelo designer Lin Kingsrod, teve sua 

primeira coleção lançada no ano 2000 na Escandinávia. Espalhou-se pelo mercado 

hípico rapidamente , conquistando os amantes do esporte pelos seus produtos de 

alta qualidade e sempre com foco na elegância. A Kingsland trabalha a cada ano 

com quatro coleções de acordo com cada estação, tendo uma coleção clássica, ou 

seja uma que estará sempre nos estoques. Para garantia da qualidade de seus 

produtos a empresa conta com dois profissionais e dois amadores para testar seus 

produtos em questões de conforto, estilo e durabilidade.  

 Já a italiana Cavalleria Toscana, foi criada por três cavalheiros, que 

além de montar resolveram criar sua própria linha de roupas e produtos. Com foco 

no adestramento, salto, enduro e polo,  a empresa busca elementos fundamentais 

como segurança e proteção, seguindo uma linha clássica e elegante. Todas as peças 

são costuradas de acordo com as exigências do s cavalheiros profissionais com o 

objetivo de obter um melhor resultado sobre a sela. Porém surgiu uma marca com 

o foco diferente de todas essas três citadas, a GPA, criada por Michel Finquel, 

piloto de carros nos anos 60, viu diversos amigos perderem suas vidas nas pistas de 

corrida, cansado, criou uma empresa de capacetes e roupas com foco em 

segurança e proteção. Quando sua filha começou a praticar a equitação, Finquel e 

os designers de sua marca viram uma oportunidade de ampliar o segmento da 
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empresa. Há quase 50 anos no Mercado a GPA é uma referência quando se trata de 

segurança e tecnologia. Por cumprir todas as regras de segurança e proteção em 

seus produtos, foi a empresa de capacetes escolhida pelo exército francês, irlândes 

e italiano, os pilotos Garde Républicaine cerimonial, a polícia britânica, 

norueguesa e italiana e conta com um time de mais de 50 profissionais ao redor do 

mundo. 

 

Marcas 

 Marcas são muito mais do que logotipos que representam determinadas 

empresas, marca é uma promessa, uma expectativa que existe na mente do 

consumidor a respeito de um produto. A marca pode causar amor ou ódio a uma 

pessoa, faze-la se apaixonar, ganhar sua confiança para sempre, ela pode se tornar 

uma crença. 

 Hoje em dia existem 1.063.164 marcas comerciais registradas apenas no 

Estados Unidos da América (Wheeler,Alina; 2008) e assim como pessoas, empresas 

tem a necessidade de serem lembradas e cada vez isso se torna mais difícil, elas 

precisam não só de clientes mas também de funcionários que abracem a causa da 

empresa e se engajem a marca a fim de leva-la ao sucesso, a questão a se decifrar 

é o que faz uma marca melhor que a outro e o porquê isso acontece. “ A marca não 

é aquilo que você diz que é. É aquilo que eles dizem que é.” (Neumeier,Marty; The 

Brand Gap). Através de cada ponto da identidade visual a pessoa recebe um 

estímulo que causa a percepção, associando-a com tudo a respeito da marca.  

 A personalidade de uma marca  é um conjunto de características 

humanas que se tornam associadas a uma marca ( Hawkins, p.187). Consumidores 

tendem a buscar produtos que diretamente ou indiretamente, combinem com a sua 

personalidade, seu jeito de ser, como por exemplo as pessoas que se preocupam 

com o meio ambiente e a sustentabilidade ou então pessoas tímidas que 

provavelmente irão dispensar objetos extravagantes com cores chamativas na hora 

da compra. O ser humano tende a perceber a personalidade da marca em cinco 

dimensões; Sinceridade, empolgação, competência, sofisticação e vigor.   

 

O design e a emoção 
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 A emoção pela psicologia é vista como sentimentos individuais ou 

estados de experiências. “ Fico irritado, me sinto até mal.. anúncio horrível..”, 

“Aquela paisagem, aquelas crianças... você se sente tão bem...”  Gade, Christiane; 

1998 -p92) São sentimentos de alegria, medo, ansiedade, insegurança e realização. 

As emoções acompanham o comportamento de motivação que temos as vezes, 

relacionado a um certo objetivo. Ela surge a partir de um estímulo resultado de 

algum produto, propaganda, paisagem ou acontecimento. Esse estímulo pode ser 

positivo ou negativo resultando em uma motivação de se aproximar ou de se 

afastar do componente que causou o estímulo. 

 Norman (2004) descreve seus estudos sobre emoção conduzidos por 

colegas Andrew OPrtony e William Revelle, professores do Departamento de 

Psicologia na Northwestern University, citando que nosso cérebro é dividido em 

três níveis. 

 

A camada automática, pré-programada, chamada de nível visceral; a parte 
que contém os processos cerebrais que controlam o comportamento 
quotidiano, conhecida como nível comportamental; e a parte 
contemplativa do cérebro, ou nível reflexivo. Cada nível desempenha um 
papel diferente no funcionamento integral das pessoas, cada nível exige 
um estilo diferente de design. (NORMAN,Donald. Design Emocional. p 41. 
2004) 

 

 Esses três níveis vêm de origem biológica e foi lentamente evoluindo nos 

animais mais complexos. Cada um deles existe por um significado e provoca uma 

reação diferente, desencadeada por motivos que muitas vezes são inconscientes 

para os seres humanos. 

 

O nível visceral é veloz: ele faz julgamentos rápidos do que é bom ou ruim, 
seguro ou perigoso, e envia os sinais apropriados para os músculos ( o 
sistema motor ) e alerta o resto do cérebro. O nível comportamental é 
onde se localiza a maior parte do comportamento humano. Suas ações 
podem ser aperfeiçoadas ou inibidas pela camada reflexiva e, por sua vez 
ela pode aperfeiçoar ou inibir a camada visceral. A camada mais alta é a 
do pensamento reflexivo. Ela não tem acesso direto as informações 
sensoriais nem ao controle do comportamento ,em vez disso ela observa, 
reflete sobre o nível comportamental e tenta influenciá-lo. 
(NORMAN,Donald. Design Emocional. p 42, Ilustração 1.1. 2004) 

 

  Pode se dizer que a motivação é um estado ativado que gera um 

comportamento direcionado (Gade, Christiane; Psicologia do consumidos e 

propaganda-p85), uma derivação de instintos e impulsos, que se divide em dois 
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aspectos; Um estado motivador interno que leva o indivíduo em direção a algum 

objetivo específico, ou um comportamento  que visa alcançar a realização deste 

objetivo acompanhado de emoções intensas. Motivação é a razão para um 

comportamento, um motivo é o porque um indivíduo faz algo. Necessidade e 

motivação são muito usados como sinônimos, pois quando uma pessoa sente 

necessidade de algo, este estado impulsiona o surgimento de uma motivação. 

 Quando a emoção é positiva o processo de armazenamento de 

informações aumenta, já aquelas que apelam para o humor obtém uma boa 

resposta afetiva mas não obtém a boa memorização. Pode se dizer que todo 

anúncio carrega junto de si sensações, no mínimo de expectativa e curiosidade, 

mesmo que depois evoque emoções negativas. 

 

Considerações finais 

 Na primeira parte do projeto, foi possível expandir os itens já citados no 

pré projeto, para obter mais resultados e informações a pesquisadora participou de 

eventos e competições de nível nacional e internacional como por exemplo o 

concurso The Best Jump, que acontece anualmente na Sociedade Hípica Porto 

Alegrense , todos relacionados com o hipismo a fim de analisar melhor o ambiente 

e como as marcas se comunicam com seus clientes neste espaço. Começando nesta 

primeira parte com a realizações de pesquisas, encontrou-se dificuldades em obter 

entrevistas e questionários com pessoas que representando e vendem algumas 

marcas, e também em tentar entrar em contato com a própria sede internacional 

de cada marca, apenas algumas obtiveram sucesso na comunicação. 

 Para superar esses problemas de pesquisa foi criado um blog anônimo 

focado em moda equestre, o Jumper’s Closet, junto com a orientadora foi possível 

adaptar métodos para realizar pesquisas com o leitores através dessa ferramenta 

de comunicação na internet. Com sorteio de brindes e informações divertidas e 

úteis sobre a moda hípica, os seguidores do blog vem se mostrando muito 

interessados e participativos na pesquisa, o que deu a possibilidade de expandir a 

marca do blog para outras mídias sócias como o twitter e facebook. 

 Na segunda etapa foi possível concluir uma pesquisa no blog, que teve 

um processo de dois meses; Agosto e setembro, aonde já foi possível obter alguns 

gráficos de views semanais para análise da pesquisadora.  Também foi possível 



 

I Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 29 e 30 de outubro de 2012 

9 

concluir no mês de novembro a pesquisa realizada com estudantes internacionais, 

residentes da cidade de Londres. A segunda parte desta pesquisa foi feita da 

mesma maneira porém com usuários estudantes da Escola Superior de Propaganda 

e Marketing- ESPM de Porto Alegre. Todos os participantes dessa pesquisa tanto 

europeus como brasileiros se mostraram muito receptivos a pesquisa e em alguns 

caso, muito entusiasmados, querendo expor o máximo sobre sua opinião.  

 Para a parte final deste projeto, estima-se a realização de mais duas 

pesquisas, uma utilizando mais uma vez a ferramenta blog, e a outra seria a mesma 

pesquisa feita em Londres e na ESPM, porém com usuários de Porto Alegre 

praticantes do esporte Hipismo. Em muitos itens a definição de um produto para 

usuários em Londres se mostrou completamente oposta a opinião dos usuários 

brasileiros, peças mais ousadas, eram consideradas agressivas para os europeus, 

enquanto as consideradas meigas por estes eram rotuladas como fracas ou simples 

pelos brasileiros. Foi de extrema importância para este projeto a realização desta 

pesquisa, pois foi possível compreender como o ambiente sociocultural em que 

vivemos pode interferir na maneira com que conceituamos produtos e marcas. 

 Ao fim deste processo pode se concluir que todas as marcas são vistas 

como uma espécie de mito pelo seus usuários, o que as diferenciam entre si são 

apenas os adjetivos de estilos que são muitas vezes intitulados pelas próprias 

marcas através das propagandas e áreas comunicativas da empresa.  

   A Kingsland Equestrian mostrou se expor uma marca jovem e rebelde em relação 

aos trajes e cores tradicionais do hipismo, uma marca moderna e de qualidade, 

tornando seu usuário alguém descolado e preocupado com moda. Diferente da 

Cavalleria Toscana que eleva seu usuário ao clássico luxo, com peças leves porém 

com perfeitos cortes e caimento, a marca procura exaltar sempre o sofisticado em 

suas peças publicitárias. 

 A GPA, empresa que começou com capacetes e agora entrou no 

segmento de vestuário deixa muito claro em todo seu material online, publicitário 

e nas próprias peças de roupa que o foco deles tecnologia visando sempre a 

segurança em primeiro lugar. 

 Finalizando com a marca Pikeur, vista como a mais clássica do meio, as 

vezes tão clássica que para alguns pode ter se tornado um pouco banal, porém 

“Pikeur é Pikeur” como cita o slogan da marca, e sempre será sinônimo de 
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qualidade e marca confiável. Esta empresa é a que mais pode arriscar e tentar 

inovar no mercado hípico, pois já conseguiu muita lealdade através de seus clientes 

e se mostra a primeira marca desejo daqueles que recém começaram o esporte. 

 Portanto as quatro marcas pesquisadas tem um papel sublinear em seus usuários 

ou seja abaixo da linha do consciente aonde os clientes vestem ou compram a 

marca a procura de obter aquele respectivo estilo que a empresa expõe. 
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