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Referência #: 22 

RESPOSTAS ENTREVISTA 
 

1.  Design de uniformes ou fardamentos 

1.1 No último ano, para quantas empresas realizou uniformes ou fardamentos? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10≥   
 
  
1.2 Qual o número de uniformes ou fardamentos envolvidos nesses projectos? 
  
1-5  5-10  10-20  20-30  30-40  40> 
 
 
1.3 Geralmente estes trabalhos são lhe solicitados através de:  
 
Briefing  Caderno de encargos   

Outro  Qual? Anúncio ou convite. 

 

1.4 Nesses briefings/cadernos de encargos/outro, que especificações é que lhe são fornecidas? 
 

(1) Tipo de profissões, actividade de trabalho e regras existentes para cada uma delas 
(2)  Qual o tipo de tecidos (p. e. ignífugos) e qual o tipo de manutenção das fardas que pretendem 
(3) Normas europeias de segurança 
(4) Imagem da companhia, o que é que os identifica em qualquer lugar. 

 

1.5 a) Quando passa à execução do projecto das uniformes ou fardamentos, quais os critérios que 
costuma ter em conta? 

 
Têm um sistema de medidas próprio, muito variado, para melhor aferir os  
tamanhos que melhor se adaptam aos trabalhadores 

Consulta aos empregados ou à comissão de empregados 

Estudo da cultura da população, a quem se destina a farda, e da cor que melhor se adequa 

Total (não pode exceder os 100%) ........................................................................... 

b) E em que percentagem os subdivide perfazendo um total de 100%? 
 
1.6 Quais as fases de desenvolvimento da colecção de uniformes ou fardamentos? 
 

1. Briefing com a equipa de design 
2. Escolha dos tecidos 
3. Estudo de cor 
4. Design das peças 
5. Apresentação ao cliente 
6. Aprovação 
7. Amostras / protótipos 
8. Alterações aos protótipos 
9. Produção 

 
1.7 Qual a metodologia que costuma utilizar em cada uma das fases enumeradas?  

X

100

33.33

33.33

33.33



 
1. Faz-se uma reunião com a equipa de design para se comunicar os dados do projecto. 
2. A escolha dos tecidos tem em conta as indicações dos cadernos de tendências, das revistas e 

outras pesquisas (p.e. web), bem como, os produtos dos nossos fornecedores. 
3. Para a escolha das cores fazemos pesquisa e quando se aplica fazemos um estudo sócio-

cultural (p.e. fardas para o aeroporto de Macau). 
4. O design das peças vai sendo desenvolvido através do desenho, fazendo as escolhas mais 

adequadas para cada projecto. 
5. A apresentação é feita numa reunião com o cliente. Normalmente só fazem uma 

apresentação em papel. 
6. A aprovação de cada uma das peças é feita em conjunto com o cliente. 
7. As amostras do projecto aprovado são produzidas ou numa fábrica ou no pequeno atelier que 

detêm. 
8. As alterações aos protótipos são feitas numa reunião com o cliente. 
9. A produção final é normalmente feita em fábricas. 

 
2. Segue-se um conjunto de afirmações às quais lhe irei perguntar qual o seu grau de 

concordância, segundo uma escala de 1 a 5, onde 1 significa discordo totalmente e 5 
significa concordo totalmente. 

 
 
2.1 Conforme a escala anterior, como classificaria esta afirmação: é importante conhecer o contexto 

de trabalho (enquadramento) dos potenciais utilizadores para o desenvolvimento de vestuário de 
trabalho. 

 
Porquê? É importante para desenvolver a criatividade adequada às fardas. 
 

2.1.1 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: costumo conhecer o contexto de 
trabalho dos potenciais utilizadores nos projectos que me são solicitados. 

 
Como/Porquê? Através de deslocações ao local e de conversas com os trabalhadores. 

 

2.2 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: é importante conhecer as necessidades 
dos potenciais utilizadores no desenvolvimento de vestuário de trabalho. 

 
Porquê? É essencial conhecer as funções que desempenham. 

 
2.2.1 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: costumo recolher e incorporar as 

necessidades dos potenciais utilizadores nos projectos que me são solicitados. 
 

Como/Porquê? Através de deslocações ao local e de conversas com os trabalhadores. 
 

2.3 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: é importante conhecer a opinião dos 
potenciais utilizadores sobre propostas de fardamento existentes no mercado, adequadas à sua 
actividade de trabalho, antes de desenvolver a proposta.  

 
Porquê? Para ter conhecimento de como eram antes e para as poder melhorar. 

 
2.3.1 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: costumo recolher e incorporar a opinião 

dos potenciais utilizadores sobre propostas de fardamentos existentes no mercado, nos projectos 
que me são solicitados. 

 
Como/Porquê? Através de deslocações ao local e de conversas com os trabalhadores. 

 

2.4 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: é importante desenhar as fardas tendo 
em conta ao perfil antropométrico dos potenciais utilizadores.  

 
Porquê? Porque as pessoas têm de se sentir bem usando as fardas. 
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2.4.1 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: costumo recolher as medidas ou 
consultar tabelas de medidas dos potenciais utilizadores nos projectos que me são solicitados. 

 
Como/Porquê? Tiram as medidas e provam o seu sistema de protótipos em cada 
trabalhador. Este sistema para além dos vários números, 36, 38, etc., tem também um 
sistema de alturas, médio, pequeno e alto. 

 
2.5 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: é importante conhecer a opinião dos 

potenciais utilizadores sobre as características das matérias-primas mais adequadas à sua 
actividade de trabalho. 

 
Porquê? Para melhorar o conforto pessoal dos trabalhadores. 
 

 
2.5.1 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: costumo recolher e aplicar a opinião dos 

potenciais utilizadores sobre as características das matérias-primas mais adequadas à sua 
actividade de trabalho antes de iniciar o meu projecto.  

 
Como/Porquê? Através de conversas com os trabalhadores. 

 
2.6 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: é importante conhecer a opinião dos 

potenciais utilizadores sobre as cores que eles referem como sendo as mais adequadas à sua 
actividade de trabalho. 

 
Porquê? Para melhorar o conforto pessoal dos trabalhadores. 

 
2.6.1 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: costumo recolher a opinião dos 

potenciais utilizadores sobre as cores mais adequadas à sua actividade de trabalho antes de 
iniciar o meu projecto. 

 
Como/Porquê? Através de conversas com os trabalhadores. 

 
2.7 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: é importante conhecer a opinião dos 

potenciais utilizadores ao nível dos padrões mais adequadas à sua actividade de trabalho. 
 

Porquê? Para melhorar o conforto pessoal dos trabalhadores. 
 
 

2.7.1 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: costumo recolher a opinião dos 
potenciais utilizadores sobre os padrões mais adequadas à sua actividade de trabalho antes de 
iniciar o meu projecto.  

 
Como/Porquê? Através de conversas com os trabalhadores. 
 

2.8 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: é importante conhecer o 
clima/temperatura do local de trabalho dos potenciais utilizadores para o projecto de fardamento. 

 
Porquê? Porque adequar os tecidos correctamente. 

 
2.8.1 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: costumo medir as temperaturas ou 

recolher informações sobre o clima do local de trabalho dos potenciais utilizadores antes de iniciar 
o meu projecto.  

 
Como/Porquê? Nas reuniões, é-nos dito ou perguntamos. 

 

2.9 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: é importante a adequação das fardas ao 
trabalhador e à função desempenhada. 

 
Porquê? Para adequar as fardas à função ao contexto. 
 

 
2.9.1 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: costumo adequar as fardas ao 

trabalhador e à função desempenhada. 
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Como/Porquê? Durante as reuniões com o cliente tentamos perceber as especificidades de 
cada uma das funções. 
 

2.10 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: é importante que o projecto de 
fardamento incorpore soluções para melhorar o nível de segurança. 

 
Porquê? É muito importante para assegurar a segurança dos trabalhadores. 

 
2.10.1 Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: costumo recolher informações para 

melhorar o nível de segurança das fardas. 
 

Como/Porquê? Através de consulta de normas. 
 
2.11 O design centrado é uma metodologia de desenvolvimento do produto que inclui as 

características e motivações do indivíduo, bem como, as características do envolvimento e das 
tarefas de trabalho.  

 
Numa escala de 1 a 5, como classificaria esta afirmação: concorda com a utilização de uma 
metodologia centrada no utilizador, que complemente a metodologia utilizada habitualmente, e 
que incorpore as características e motivações do indivíduo, as características do envolvimento e 
das tarefas de trabalho. 
 

Porquê? Plenamente! O fardamento está no mesmo patamar do ambiente onde o 
indivíduo trabalha. 
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Caracterização do entrevistado  
 
 

 Faixa Etária  20/30  30/45  45/65  +65 
 
 

 Sexo     F  M 
 
 

 Formação académica 
 

Liceu    Técnico profissional  Licenciatura 
 
Pós-graduação  Mestrado   Doutoramento 
 
Outro  Qual? _____________________________________________ ________ 
 

 
 Categoria/Cargo 

 
Assistente  Designer Júnior  Designer Sénior 
 
Outra  Qual? _____________________________________________ ________ 
 

 
 Experiência Profissional em anos 

 
0 a 5  5 a 10  10 a 15 + 15 
 

 

 Tipo de trabalhador 
 

Trabalhador por conta própria  

Trabalhador por conta de outrem                            

 

 


