
Transcrição Entrevista Tripulantes de Cabine White 
 
Data: 28/10/2007  Hora:      Local: Avião  Ref. #1 
 
 
1. Acha que a farda se identifica com a imagem corporativa da empresa? Porquê? 

Acho que tem as mesmas cores de empresa, é colorida. (White coloured by 
you) 

 
2. A farda é facilmente associada à empresa pelos passageiros, colegas de outras 

empresas, pessoal dos aeroportos?  
Por enquanto ainda não, mas breve acho que será reconhecida pelos outros. 
Quais são as particularidades da farda que fazem com que se distinga? 
Não tem particularidades que a distingam. 

 
3. Até que ponto acha que a farda lhe confere prestigio? 

Eu não acho que confira um grande prestígio, com uma racha deste tamanho e 
um decote destes, ficava melhor num cabaré. 

 
4. Considera a farda fácil de vestir? Quais são as dificuldades que sente? 

Não tenho dificuldades é fácil de vestir. 
  
5. Considera a farda fácil de despir? Quais são as dificuldades que sente? 

É mais difícil porque já estou cansada e inchada.  
(durante os voos os tripulantes dizem que costumam inchar) 

 
6. Encontra problemas nas formas de apertar das peças, fechos, botões ou outros, 

Quando se veste?  
Quando se despe?  
Os botões não têm problemas, os fechos sim, os fechos são de fraca qualidade, 
tanto nas saias como nos cascos. À terceira vez o fecho do casaco estragou-se, 
deixei de o fechar, também não era suposto ter fecho mas sim botões. 
É sempre mais difícil ao despir, que ao vestir. 
Durante o uso?  

 
7. Como considera o Corte/Modelo/Ajuste (fit) da farda quando está parado? 

Um saco de batatas. As peças deveriam ser mais cintadas e mais elegantes, 
principalmente o casaco. A camisa disfarça bem. E a saia tem o cós muito alto. 
 
E quando está a efectuar algum movimento? (quais as restrições que sente, em 
que zonas?) 
A saia aperta na barriga, devido ao cós muito subido e muito cintado. A racha 
abre muito, é desconfortável mostrar tanto. Estar na praia ou no avião é quase 
o mesmo. 
 

8. Sente algum desconforto quando está fardado? De que género?  
(incómodo, dor, calor, frio, alergias) (toque, sentir na pele) (o que é que os 
outros pensam, e eu penso) (estético) 
No fim dos voos começo-me a sentir um pouco apertada, na zona do estômago, 
e isso enjoa-me.  
A farda também me provoca algum desconforto visual, a racha é muito grande 
e o casaco é muito largo. 

 
9. Considera as várias peças do conjunto da farda compatíveis umas com as 

outras? 
Sim, sem problema. 



10. O que pensa da funcionalidade da farda no desempenho das suas actividades de 
trabalho? (liberdade de movimentos, suportes adicionais, bolsos, etc) 
Pouco prática. Devia ter outro corte. O desenho da farda original estava bem. 
Deveriam ter seguido o desenho escolhido das fardas, com a cintura descaída, e 
com a racha mais pequena. 
O decote da camisa não assenta bem, não sabemos como é que havemos de 
deixar o decote, se dobramos ou não a gola; se colocamos o lenço por dentro 
ou por fora. 
Faltam ainda algumas peças da farda, como as calças, o vestido, o gilet, a 
gabardina... 

 
11. Para além do disposto na pergunta anterior, quais as considerações gerais que 

faz da farda que utiliza? 
De resto está bom. É uma farda e temos que a utilizar, faz parte do nosso 
trabalho. Desde os 16 anos que estou habituada a usar farda, não tenho 
qualquer tipo de problema com isso.  

 
12. Considera os acessórios da farda (luvas, mala, sapatos) adequados para a sua 

actividade de trabalho? 
Não, a mala é horrível. 
A mala podia ser mais funcional, quase que não cabe nada lá dentro, nós somos 
mulheres e trazemos muita coisa lá dentro.  
O cinto fica bem na farda. 
Os sapatos são confortáveis só têm uma pele ruim (má qualidade), ao fim de 
pouco uso ficam ruços. E numa farda nova não ficam bem estes sapatos azuis-
escuros ruços. 

 
13. Considera os tecidos da farda adequados para a sua actividade de trabalho? 

Os tecidos, até agora parecem-me adequados, por exemplo os líquidos caem e 
não são absorvidos, escorregam e ficam com menos nódoas que os tecidos da 
farda anterior. Não são muito confortáveis, porque não acho que a qualidade do 
tecido seja muito boa, já viu melhores. 

 
14. Existem peças que possa combinar consoante as temperaturas a que está 

exposto, uma vez que existe variação de temperatura dentro dos aviões? 
Não, neste momento não. Nós vamos dos trópicos para o nosso país, sem um 
gilet, sem um sobretudo, sem uma gabardina, só tenho uma farda de verão. 
Estou sujeita a apanhar uma pneumonia e os nossos chefes nem se preocupam. 

 
15. Considera as cores e os padrões da farda adequadas para a sua actividade de 

trabalho? 
Mais ou menos, podia ser menos azul-escuro, já está tudo muito escuro. Acho 
que podia ser mais colorido, nós somos uma empresa jovem. É uma questão 
estética, e eu pessoalmente também não gosto muito do azul-escuro. 

 
16. A farda apresenta uma manutenção de limpeza fácil? Como é que costuma fazer 

essa manutenção (em casa, fora; limpeza normal, a seco)? 
É limpa a seco e não temos qualquer subsídio para o fazer. Todas as peças têm 
de ser limpas a seco menos a camisa. A manutenção da farda sai cara. 

 
17. Como é que as fardas são geridas?  

(quantas levam por voo, têm peças extras para mudar caso seja necessário, 
como é que são transportadas) 
Normalmente só trago uma farda, a que levo vestida. Não tenho mais nenhuma 
saia. Quando chego ao meu destino lavo a farda e até à data tem secado 
sempre a tempo. 
Se me sujar durante um voo não posso mudar de farda. 



  
 
18. De todas as peças da farda, na sua opinião, quais as que estão bem concebidas 

e porque? E quais as que apresentam problemas? Onde? 
Nenhuma está bem concebida, todas têm algum defeito. A camisa assenta mal 
no decote e vinha com chumaços, parece que paramos nos anos 80! Felizmente 
tenho ombros e não preciso, por isso tirei-os. 
A saia tem uma racha enorme e as bainhas descosem-se constantemente. 
O casaco é largo, a gola tem o mesmo problema da camisa, não assenta bem. 

 
 
19. Identifique 3 aspectos que mais valoriza e 3 aspectos de que não gosta na 

farda? 
Não me importo de usar uma farda 
 
(+) 
A parte colorida da farda. 
O branco da camisa.  
Podia ter ainda mais misturas de cor.  
      
(-)
A racha da saia. 
Os decotes são horríveis, camisa e casaco. 
O projecto original das fardas estava bom, mas foi todo alterado. 
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Transcrição Entrevista Tripulantes de Cabine White 
 
Data:  28/10/2007  Hora:     Local:  Avião   Ref. # 2 
 
 
1. Acha que a farda se identifica com a imagem corporativa da empresa? Porquê? 

Por acaso ainda não sei. Acho que está mais ou menos, também ainda faltam 
algumas peças para completar a farda. 

 
2. A farda é facilmente associada à empresa pelos passageiros, colegas de outras 

empresas, pessoal dos aeroportos?  
Alguns são capazes de associar, outros ainda fazem confusão com outras 
companhias aéreas. Há outra companhia aérea que tem a camisa e o casaco 
parecidos com os nossos. 
Quais são as particularidades da farda que fazem com que se distinga? 
Se calhar as cores introduzidas nos pormenores da farda. 

 
3. Até que ponto acha que a farda lhe confere prestigio? 

Ainda não tenho essa ideia, não sinto isso. 
 
4. Considera a farda fácil de vestir? Quais são as dificuldades que sente? 

Sim. 
 

5. Considera a farda fácil de despir? Quais são as dificuldades que sente? 
Sim, é rápido! 

 
6. Encontra problemas nas formas de apertar das peças, fechos, botões ou outros, 

Quando se veste?  
Quando se despe?  
Durante o uso?  
Não encontro problemas em nenhuma das situações. 

 
7. Como considera o Corte/Modelo/Ajuste (fit) da farda quando está parado? 

Acho bem. 
E quando está a efectuar algum movimento? (quais as restrições que sente, em 
que zonas?) 
O único problema é só a racha da saia. A racha está um pouco grande de mais, 
quando nos baixamos fica quase toda a perna à mostra. Mas considero que a 
farda até está engraçada.  
 

8. Sente algum desconforto quando está fardado? De que género?  
(incómodo, dor, calor, frio, alergias) (toque, sentir na pele) (o que é que os 
outros pensam, e eu penso) (estético) 
Não sinto nenhum incómodo. O único problema é que o tecido da farda, que 
tem 3 ou 4 meses, já está a ficar com borboto, sobretudo na zona do cinto. 
Zona onde friccionamos mais com as mãos. E no tecido dos aventais e das 
gravatas as nódoas são difíceis de tirar. 

 
9. Considera as várias peças do conjunto da farda compatíveis umas com as 

outras? 
Sim. 
 

10. O que pensa da funcionalidade da farda no desempenho das suas actividades de 
trabalho? (liberdade de movimentos, suportes adicionais, bolsos, etc) 
A única coisa que eu não gosto, e se reparar eu não o estou a usar, é o lenço 
porque me faz muita fricção no pescoço. O tecido é muito desconfortável e 
esquisito. (Nota: o lenço pode-se usar por fora ou por dentro da camisa.) 



 
11. Para além do disposto na pergunta anterior, quais as considerações gerais que 

faz da farda que utiliza? 
A única peça que está sempre a sair do sítio é a camisa e temos que estar 
constantemente a ajeitá-la. Principalmente quando fechamos as bagageiras. 
Sugere uma maior aderência da camisa ao corpo na zona da cintura ou uma 
camisa tipo body, para evitar que se desentale por completo da saia. 

 
12. Considera os acessórios da farda (luvas, mala, sapatos) adequados para a sua 

actividade de trabalho? 
Dos sapatos rasos não tenho queixas, mas os de salto alto são um pouco 
desconfortáveis e uma pessoa não consegue andar com eles.  
O cinto é muito fininho na largura, deveria ser mais largo. Eu não me sinto bem 
com ele e uso outro cinto. 
Nem todos têm luvas, eu não tenho. 

 
13. Considera os tecidos da farda adequados para a sua actividade de trabalho? 

O tecido podia ter sido melhor escolhido, umas das saias ficou cheia de 
manchas depois de ir a lavar (na máquina). A zona das manchas, no tecido, 
ficou mais fragilizado.  
Se calhar aconteceu isso porque essas peças só podem ser limpas a seco? O 
que é que as instruções de lavagem aconselham? 
Não sei se pode ou não, mas muitas colegas também lavam na máquina. 
Quanto às instruções de lavagem, nunca vi, acho que não tem. 
NOTA: Depois consultamos as instruções do casaco onde vem escrito que pode 
ser lavado à máquina. 

 
14. Existem peças que possa combinar consoante as temperaturas a que está 

exposto, uma vez que existe variação de temperatura dentro dos aviões? 
Não, ainda não temos o gilet. Cada um usa o seu. 

 
15. Considera as cores e os padrões da farda adequadas para a sua actividade de 

trabalho? 
Eu até gosto, só que não foi esta cor que eu pedi (a cada pessoa foi dada a 
escolher a cor que preferiam para o debrum das peças). A ideia inicial era que 
cada tripulante pudesse ter a farda com várias cores, para poder trocar e assim 
não se cansar tanto da farda. Depois acabaram por me dar só uma cor. 

 
16. A farda apresenta uma manutenção de limpeza fácil? Como é que costuma fazer 

essa manutenção (em casa, fora; limpeza normal, a seco)? 
Sim é só meter na máquina de lavar e já está. 
 

17. Como é que as fardas são geridas?  
(quantas levam por voo, têm peças extras para mudar caso seja necessário, 
como é que são transportadas) 
Trago sempre uma farda extra, porque nunca sei se me vou sujar. E também 
não sei se poderei lavar a farda no hotel onde vamos ficar, se tem lavandaria ou 
não, e para o regresso necessito de vestir a farda outra vez. 

 
18. De todas as peças da farda, na sua opinião, quais as que estão bem concebidas 

e porque? E quais as que apresentam problemas? Onde? 
O casaco ganha muito brilho e tem sido sempre limpo na lavandaria para não se 
estragar. Um dos vivos tem o remate da fita na frente do casaco. 
A camisa tem um decote que abre muito, para remediar tento entalar ao 
máximo a camisa para que o decote não se abra. 



Em relação à saia a única coisa que acho é que a racha em vez de estar de lado 
deveria estar à frente. A racha também é muito grande, quando nos sentamos 
ficamos com perna quase toda à mostra. 

19. Identifique 3 aspectos que mais valoriza e 3 aspectos de que não gosta na 
farda? 
(+) 
É uma farda moderna. 
Gosto da camisa. 
Gosto da saia.  
(-)
Os acabamentos na farda em geral. 
As desproporções no molde da camisa (gola). 
O facto de não ter a farda completa, por exemplo, ainda me falta do gilet. 
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Transcrição Entrevista Tripulantes de Cabine White 
 
Data:  28/10/2007  Hora:     Local:  Avião   Ref. # 3 
 
 
1. Acha que a farda se identifica com a imagem corporativa da empresa? Porquê? 

Em termos de cortes e de cores, sem dúvida que se identifica, transmite uma 
imagem jovem e dinâmica. Agora em termos de qualidade, não se identifica. 
 

2. A farda é facilmente associada à empresa pelos passageiros, colegas de outras 
empresas, pessoal dos aeroportos?  
Acho que sim.  
Quais são as particularidades da farda que fazem com que se distinga? 
Principalmente pelas cores, se bem que a nossa realidade é muito pequena (o 
aeroporto de Lisboa é pequeno). Em termos globais, não sei se é reconhecida. 
Se as pessoas souberem que há uma companhia que se chama “coloured by 
you” talvez associem a uma série de gravatas de cores diferentes, mas não há 
nenhum emblema característico, os casacos são iguais a muitos outros.  
Mas a vossa farda é predominantemente muito azul, tirando os pormenores das 
cores, que às vezes só se notam após alguma observação. Concorda com o meu 
ponto de vista? 
Não. A meu ver uma farda de aviação tem de ter azul. Pode ser arrojada mas 
não pode fugir muito ao clássico, principalmente a farda masculina, porque 
facilmente poderíamos deixar de ser associados à aviação e passaríamos a ser 
associados a outra profissão qualquer. O azul identifica-nos com a profissão. 

 
3. Até que ponto acha que a farda lhe confere prestigio? 

Considero que a minha farda anterior me dava mais prestigio. (A farda 
masculina anterior da White era igual à da Tap)  
Eu não estou em desacordo com que haja uma base cara e uma padronização 
da farda, mas o que se passa aqui é que por mais que o design seja apelativo, a 
qualidade arrasa pela negativa. Por isso, esta farda, nunca poderá transmitir 
prestigio. 

 
4. Considera a farda fácil de vestir? Quais são as dificuldades que sente? 

Sim é fácil de vestir. 
 

5. Considera a farda fácil de despir? Quais são as dificuldades que sente? 
Sim é fácil de despir. 

 
6. Encontra problemas nas formas de apertar das peças, fechos, botões ou outros, 

Quando se veste?  
Quando se despe?  
Durante o uso?  
Os botões das calças não estão fantásticos, já caíram 2 ou 3 vezes, as casas são 
pequenas para o tamanho dos botões. 

 
7. Como considera o Corte/Modelo/Ajuste (fit) da farda quando está parado? 

Apropriado. Adequado.  
E quando está a efectuar algum movimento? (quais as restrições que sente, em 
que zonas?) 
Também. 
 

8. Sente algum desconforto quando está fardado? De que género?  
(incómodo, dor, calor, frio, alergias) (toque, sentir na pele) (o que é que os 
outros pensam, e eu penso) (estético) 



As calças para nós homens são muito quentes, talvez até um pouco abrasiva. 
Não são agradáveis ao toque. 

 
9. Considera as várias peças do conjunto da farda compatíveis umas com as 

outras? 
Acho que sim. A farda de homem, em termos de concepção também é sempre 
mais fácil. É um fato azul, camisa e gravata. 
 

10. O que pensa da funcionalidade da farda no desempenho das suas actividades de 
trabalho? (liberdade de movimentos, suportes adicionais, bolsos, etc) 
A farda é fundamental para o meu trabalho. 
No dia a dia da profissão é funcional, excepto o problema já falado nas calças. 
Uma questão que nem sempre se pensa quando se concebe uma farda é o seu 
desempenho numa situação de emergência. Efectivamente o trabalho para o 
qual somos contratados é auxiliar as pessoas em caso de emergência. Por 
exemplo evacuar o avião o mais rapidamente possível. O serviço de refeições, 
fechar bagageiras, são complementos que também prestamos. A minha 
preocupação é imaginar uma situação de emergência e perceber se os 
passageiros nos vão identificar através da farda; se em contacto com o fogo, a 
farda não arde rapidamente; se ao saltar de uma manga, a farda não se 
rasgará por completo. E não sei se foram feitos testes nesse sentido durante a 
avaliação da farda. 

 
11. Para além do disposto na pergunta anterior, quais as considerações gerais que 

faz da farda que utiliza? 
A camisa amarrota-se muito menos que a anterior, e isso é essencial numa 
farda. Estamos aqui muitas horas e a nossa imagem conta muito por isso 
convém mantermo-nos apresentáveis, e isso muitas vezes não depende só de 
nós, a própria farda pode ajudar. Neste aspecto a camisa desta farda é muito 
boa. 
As calças têm dois meses e já estão cheias de borboto, sobretudo na zona dos 
bolsos, onde existe maior fricção com as mãos e maior contacto com os 
carrinhos das bebidas e das comidas. E o casaco também está a começar a 
ganhar borboto. Supõem-se que estas peças durem 2 anos! Assim não chegam 
até lá! 

 
12. Considera os acessórios da farda (luvas, mala, sapatos) adequados para a sua 

actividade de trabalho? 
A gravata ao contrário do que seria de esperar, acaba por dar uma imagem 
negativa. Várias pessoas já comentaram que as gravatas eram fracas. Na 
realidade é um bocado de pano dobrado. (A gravata não tem entretela e suja-se 
muito, as nódoas de café, chá e comida não saem na totalidade). 
Com os galões acontece a mesma coisa, um pedaço de pano dobrado, sem 
impacto e sem a qualidade desejada. Os galões tendem a ser mais cuidados. 
As cores da gravata são muito giras, foi uma boa ideia. Mas tendo em conta que 
trabalhamos com cafés, chás, e outras bebidas, e não é o avental que protege a 
gravata, ficamos sempre com muitas nódoas. Sugiro para o futuro uma gravata 
com mais qualidade e com tratamento anti nódoas, repelente. 
A asa do casaco dá mau aspecto, a maneira como foi confeccionada – bordado 
no mesmo tecido do casaco e cortado à volta, sem remate e sem entretela no 
verso.  
Ainda não tenho os sapatos da farda. Também sou contra o uso desses sapatos, 
prefiro comprar os meus sapatos. A empresa nunca irá fazer o mesmo 
investimento que eu faço na minha saúde, nunca irá comprar os melhores 
sapatos ou os mais adequados para o meu tipo de profissão. Se se preocuparem 
irá procurar um equilíbrio entre qualidade e preço. E tendo isto em conta, 
prefiro sinceramente ser eu a comprar e a escolher os meus sapatos, uma vez 



que não é difícil encontrar uns parecidos com os da farda – mocassim clássico. 
Os meus têm uma bolsa de água e sola de borracha, etc. 

 
13. Considera os tecidos da farda adequados para a sua actividade de trabalho? 

Não os considero de todo adequados. Acho que o tecido foi uma das piores 
escolhas. Acho o tecido das calças bastante quente. Repare, nós temos 4 meses 
de Inverno, na pior das hipóteses, e mesmo nesses 4 meses de Inverno nós 
voamos para destinos quentes. É essencial que a farda seja feita para um clima 
mais tropical e que depois hajam acessórios que permitam ao tripulante, caso 
vá para um sítio mais frio, complementar a farda com um desses acessórios 
(por exemplo: gabardina, gilet) tornando-a mais quente. Na sua essência, a 
farda deve ser fresca. 

 
14. Existem peças que possa combinar consoante as temperaturas a que está 

exposto, uma vez que existe variação de temperatura dentro dos aviões? 
Por enquanto, não.  

 
15. Considera as cores e os padrões da farda adequadas para a sua actividade de 

trabalho? 
Acho que sim. Eu sou muito clássico no que toca à farda de um tripulante. 
Mudei um pouco essa opinião, no momento em que a própria imagem da 
companhia mudou. No sentido que somos uma companhia charter, lidamos com 
passageiros descontraídos que vão de férias, por isso acho que transmitir uma 
imagem jovial e bem disposta se enquadra com as cores e padrões. Só acho 
que deveria existir uma gravata azul, assim sujar-se-ia muito menos.  

 
16. A farda apresenta uma manutenção de limpeza fácil? Como é que costuma fazer 

essa manutenção (em casa, fora; limpeza normal, a seco)? 
Não, suja-se muito facilmente. Eu tento limpar a seco para preservar a farda o 
mais possível. Normalmente as nossas calças ganham muito brilho, o que 
depois fica feio. 
 

17. Como é que as fardas são geridas?  
(quantas levam por voo, têm peças extras para mudar caso seja necessário, 
como é que são transportadas) 
Normalmente trago uma camisa a mais na mala. E estou seriamente a ponderar 
começar a trazer outra gravata extra, uma vez que se suja tanto.  
 

18. De todas as peças da farda, na sua opinião, quais as que estão bem concebidas 
e porque? E quais as que apresentam problemas? Onde? 
A única peça que se nota que teve algum cuidado foi o cinto. (apesar de já estar 
todo riscado) 
E as camisas, são melhores que as anteriores (apesar de já estarem a ficar 
muito coçadas em alguns sítios, e de terem a entretela a descolar na gola!) 

 
19. Identifique 3 aspectos que mais valoriza e 3 aspectos de que não gosta na 

farda? 
(+) 
Eu não desgosto da farda.  
Gosto do corte, gosto das cores e os galões na prática ficam muito engraçados.  
(-) 
Não gosto da qualidade. 
Não gosto da imagem que a farda transmite actualmente, não é pelo corte, nem 
pelas cores mas pela falta de qualidade, que faz com que toda a gente se 
aperceba que é uma coisa má, sem qualidade nenhuma. 
E o facto de às vezes ser desconfortável, estou a falar do calor que sinto com as 
calças da farda.
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Transcrição Entrevista Tripulantes de Cabine White 
 
Data:  28/10/2007  Hora:     Local:  Avião   Ref. # 4 
 
 
1. Acha que a farda se identifica com a imagem corporativa da empresa? Porquê? 

Acho que sim. Acho que é uma farda jovem e que ajuda a passar a ideia de que 
trabalhamos numa companhia e numa equipa jovem. Acho que é uma farda 
discreta, sóbria, sem as coisas espampanantes que se vêm de vez em quando, 
e ao mesmo tempo jovem. Acho que se adequa.  
 

2. A farda é facilmente associada à empresa pelos passageiros, colegas de outras 
empresas, pessoal dos aeroportos?  
Ainda não, passou pouco tempo. Daqui a uns tempos será mais fácil. A nova cor 
é muito diferente da anterior que era bordeaux, e durou 5 anos. 
Quais são as particularidades da farda que fazem com que se distinga? 
O lenço e se calhar na cor. O facto de ter alguns pormenores em várias cores 
diferentes (nos vivos e forro das saias). 

 
3. Até que ponto acha que a farda lhe confere prestigio? 

É um instrumento de trabalho como outro qualquer, não é uma questão de 
prestígio ou não. Se me perguntar se me associam à profissão ou à companhia, 
associam. Agora o prestígio não se mede pela farda.  

 
4. Considera a farda fácil de vestir? Quais são as dificuldades que sente? 

Considero fácil de vestir. Mas a minha farda foi toda alterada porque não era 
confortável, nem fácil de vestir. Porque eu nem a conseguia usar. 
 
Que alterações é que fez para que a farda se tornasse mais fácil de vestir/usar? 
Baixei a cintura da saia, tirei 4 dedos para ficar com a cintura descida. 
Inicialmente estava mesmo na linha do umbigo e estava muito justa, quase que 
não conseguia respirar. Ficou 4 cm mais comprida em baixo, e aproveitei para 
endireitar a saia toda em baixo. Assim a saia está mais folgada e fica muito 
mais confortável. Com a descida da cintura a racha também está mais a baixo e 
assim mexo-me mais à vontade. 
As camisas estão bem. 
 

5. Considera a farda fácil de despir? Quais são as dificuldades que sente? 
Sim. 

 
6. Encontra problemas nas formas de apertar das peças, fechos, botões ou outros, 

Quando se veste?  
Quando se despe?  
Durante o uso?  
Não. O blazer raramente o visto, e evito vesti-lo, porque ainda não tive tempo 
para o arranjar, e ainda me está largo. E sei que tem um fecho, mas é normal, 
não causa problemas. 

 
7. Como considera o Corte/Modelo/Ajuste (fit) da farda quando está parado? 

Com as alterações que fiz em algumas das peças, acho que é confortável. 
E quando está a efectuar algum movimento? (quais as restrições que sente, em 
que zonas?) 
Também não me incomoda. Mas com a farda sem arranjos sentia muitas 
restrições.  
Por isso é que a alterou? Sim. A saia era desconfortável e as camisas nem eram 
cintadas. As peças não eram práticas, assim pode não ter o factor estético, mas 
está mais confortável.  



 
8. Sente algum desconforto quando está fardado? De que género?  

(incómodo, dor, calor, frio, alergias) (toque, sentir na pele) (o que é que os 
outros pensam, e eu penso) (estético) 
Muitas vezes sinto frio. Era suposto termos um gilet, mas ainda não temos. 
Cada um anda cada com o seu casaco, consoante o que tem e que acha que fica 
melhor. 

 
9. Considera as várias peças do conjunto da farda compatíveis umas com as 

outras? 
Tendo em conta as alterações que fiz, acho que são compatíveis.  
 

10. O que pensa da funcionalidade da farda no desempenho das suas actividades de 
trabalho? (liberdade de movimentos, suportes adicionais, bolsos, etc) 
Dá-nos liberdade de movimentos, mas quando nos distraímos, sobretudo 
quando estamos na galley, devido aos movimentos quando reparamos temos a 
saia toda torta e a racha subida. Por isso a farda ao nível da galley não é muito 
prática, ao nível da cabine adapta-se perfeitamente.  

 
11. Para além do disposto na pergunta anterior, quais as considerações gerais que 

faz da farda que utiliza? 
Eu não faço mais considerações porque considero a farda um elemento de 
trabalho. Não sinto nenhum grande obstáculo na farda, não tem nada que me 
atrapalhe. 

 
12. Considera os acessórios da farda (luvas, mala, sapatos) adequados para a sua 

actividade de trabalho? 
A mala é pequena ou se calhar só eu que tenho coisas a mais. A nossa mala 
anterior era grande por isso habituámo-nos a andar com muitas coisas,  
estamos mal habituadas... 
Os sapatos são confortáveis e ainda estão em bom estado. Tenho ouvido outras 
colegas a queixarem-se mas os meus ainda até à data são bons. Também são 
fáceis de manter, é só passar graxa. 
O cinto, é um cinto.  
Gosto do pormenor da asa no nosso casaco, anteriormente só os homens é que 
tinham.  
As chapas de identificação irritam-me, não gosto que me chamem pelo meu 
nome, parece que estamos na tasca! Também ainda não é obrigatório usar e 
nem todos os colegas têm as chapas com o seu nome. Prefiro que me tratem 
por: Olhe se fizer o favor, Ó minha menina ou Ó minha senhora. Tudo menos 
pelo nome. Os passageiros quando sabem o nosso nome, acham que nos 
conhecem e tratam-nos com um grau de intimidade diferente e eu acho que não 
há necessidade de dar esse grau de intimidade às pessoas. Nós também não as 
tratamos pelo seu nome, mas sim por passageiros. 

 
13. Considera os tecidos da farda adequados para a sua actividade de trabalho? 

Para ser muito honesta eu não percebo nada de tecidos.  
Não me chateiam em relação ao conforto. Talvez seja um pouco fresca de mais, 
mas como voamos para destinos quentes, não sei, se tivéssemos peças quentes 
para adicionar, não haveria problema, ao contrário seria mais difícil. 
 

14. Existem peças que possa combinar consoante as temperaturas a que está 
exposto, uma vez que existe variação de temperatura dentro dos aviões? 
Por enquanto não. Só temos o blazer, mas não o podemos usar em todas as 
situações, porque não é confortável em todas as situações e para evitar que se 
suje. Faltamos o gilet. 

 



15. Considera as cores e os padrões da farda adequadas para a sua actividade de 
trabalho? 
Não tenho nada contra a esse nível, acho piada. Gosto do trabalho desta farda, 
independentemente da qualidade da farda, que também já falamos aqui. 

 
16. A farda apresenta uma manutenção de limpeza fácil? Como é que costuma fazer 

essa manutenção (em casa, fora; limpeza normal, a seco)? 
Normalmente levo à lavandaria para ser limpa a seco. Sei de colegas minhas 
que lavaram na máquina em casa e que o forro da saia encolheu. Eu ainda não 
tive problemas. As camisas também ainda não deram problema nenhum, lavo-
as normalmente (na máquina, em casa) e inclusivamente não se amarrotam 
muito. Uma das coisas mais importantes da farda é que a manutenção seja fácil 
e que não se amarrote muito. 
As camisas são práticas a saia e o casaco menos. 
 

17. Como é que as fardas são geridas?  
(quantas levam por voo, têm peças extras para mudar caso seja necessário, 
como é que são transportadas) 
Normalmente só trago camisas de reserva, dobradas na mala. 

 
18. De todas as peças da farda, na sua opinião, quais as que estão bem concebidas 

e porque? E quais as que apresentam problemas? Onde? 
A saia apresenta problemas, nomeadamente na abertura das costas que 
levanta. O blazer também está mal cortado, o forro das mangas é bem mais 
comprido que as mangas em tecido. O corte também está mal feito, espeta na 
parte da frente, fazendo parecer que a pessoa está grávida, e fica feio. Quando 
vi o desenho das fardas, eu gostei do desenho, e dos pormenores (ex. Saias de 
cintura descida e peças cintadas), depois não sei o que se passou. Todas as 
peças estavam enormes, sem estarem cintadas e todos fomos tirar medidas 
para as fardas. 
O lenço ao nível de cores fica giro, mas o tecido é péssimo. Em contacto com o 
pescoço, arranha e só o consigo usar por cima da camisa ou do blazer.  

 
19. Identifique 3 aspectos que mais valoriza e 3 aspectos de que não gosta na 

farda? 
(+) 
O facto de ser uma farda jovem. Fica mais bonito um conjunto de pessoas 
fardadas, do que cada uma das fardas individualmente, por causa do conjunto 
das cores. 
(-) 
O acabamento das peças não é famoso, na maioria dos casos. Se as coisas 
tivessem sido feitas de outra maneira e com outro cuidado a farda poderia ter 
ficado totalmente diferente, gira porque o desenho inicial também o era.  
Os erros que a farda apresenta são erros de confecção. 
O facto de estar a ganhar borboto na saia.

 
 
 
 
 
Categoria: Tripulante de cabine 

Sexo:   F 

Idade: 20/30 



Transcrição Entrevista Tripulantes de Cabine White 
 
Data:  28/10/2007  Hora:     Local:  Avião   Ref. # 5 
 
 
1. Acha que a farda se identifica com a imagem corporativa da empresa? Porquê? 

Acho que a farda deveria ser menos colorida, deveria ter uma imagem mais 
sóbria, por uma questão de autoridade e de respeito. Pessoalmente gostava 
mais da nossa farda anterior. 
Mas acho que se identifica, até pelo próprio nome coloured by you, se identifica. 
Se fosse mais sóbria seria melhor. 
  

2. A farda é facilmente associada à empresa pelos passageiros, colegas de outras 
empresas, pessoal dos aeroportos?  
Creio que ainda não. Como a farda é nova, creio que as pessoas ficam a olhar 
para nós a pensar que gravatas são aquelas, e a que companhia é que 
pertencem. 
Quais são as particularidades da farda que fazem com que se distinga? 
As cores, a diferença de cores, uma vez que não temos cores únicas entre nós, 
cada um tem uma cor diferente. Esta particularidade também acontece nas 
fardas das senhoras. Muitas vezes quando nos juntamos, se calhar, nem 
parecemos da mesma companhia.  
Tem a ideia de que em conjunto as fardas não funcionam? 
Tenho. 

 
3. Até que ponto acha que a farda lhe confere prestigio? 

A farda anterior transmitia uma imagem de maior respeito, mais seriedade e 
maior prestigio.  

 
4. Considera a farda fácil de vestir? Quais são as dificuldades que sente? 

Sim. 
5. Considera a farda fácil de despir? Quais são as dificuldades que sente? 

Também.  
 
6. Encontra problemas nas formas de apertar das peças, fechos, botões ou outros, 

Quando se veste?  
Quando se despe?  
Durante o uso?  
Não. A única peça que eu considero incomoda, durante o uso, são os sapatos. 
 

7. Como considera o Corte/Modelo/Ajuste (fit) da farda quando está parado? 
Acho que é adequado. 
E quando está a efectuar algum movimento? (quais as restrições que sente, em 
que zonas?) 
Acho mais ou menos adequado. As calças têm um corte demasiado apertado na 
zona das coxas. Quando me sento, as calças ficam completamente coladas às 
pernas.  
 

8. Sente algum desconforto quando está fardado? De que género?  
(incómodo, dor, calor, frio, alergias) (toque, sentir na pele) (o que é que os 
outros pensam, e eu penso) (estético) 
Sim nas calças, para alem de serem apertadas, também são um pouco quentes 
para os destinos que fazemos.  
Bem como um ligeiro desconforto estético nas cores das gravatas. 

 
9. Considera as várias peças do conjunto da farda compatíveis umas com as 

outras? 



Considero. 
 
10. O que pensa da funcionalidade da farda no desempenho das suas actividades de 

trabalho? (liberdade de movimentos, suportes adicionais, bolsos, etc) 
Tirando as calças, como já referi anteriormente têm um corte demasiado 
apertado, acho que a farda é confortável. 

 
11. Para além do disposto na pergunta anterior, quais as considerações gerais que 

faz da farda que utiliza? 
Acho que já não tenho mais nada a acrescentar. 
 

12. Considera os acessórios da farda (luvas, mala, sapatos) adequados para a sua 
actividade de trabalho? 
Sim. Tendo em conta o que já disse em relação às gravatas (cores muito fortes) 
e aos sapatos (não são confortáveis). 

 
13. Considera os tecidos da farda adequados para a sua actividade de trabalho? 

Não, como disse são demasiado quentes, deveriam ser mais frescos devidos aos 
destinos que fazemos. 
 

14. Existem peças que possa combinar consoante as temperaturas a que está 
exposto, uma vez que existe variação de temperatura dentro dos aviões? 
Não. Também não sinto frio, se tiver é calor! 

 
15. Considera as cores e os padrões da farda adequadas para a sua actividade de 

trabalho? 
Não. Acho que deveriam ser tons mais sóbrios menos fluorescentes de modo a 
transmitirem uma imagem de mais respeito, seriedade e autoridade, tipo de 
imagem que se quer transmitir. Tenho a sensação de que as cores escolhidas 
me ferem os olhos. 

 
16. A farda apresenta uma manutenção de limpeza fácil? Como é que costuma fazer 

essa manutenção (em casa, fora; limpeza normal, a seco)? 
Sim. As camisas e as calças lavo em casa, o casaco é limpo a seco. 
 

17. Como é que as fardas são geridas?  
(quantas levam por voo, têm peças extras para mudar caso seja necessário, 
como é que são transportadas) 
A única peça suplente que trago é uma camisa, dobrada na mala. Também só 
tenho um par de calças e um casaco.  

 
18. De todas as peças da farda, na sua opinião, quais as que estão bem concebidas 

e porque? E quais as que apresentam problemas? Onde? 
Acho que a camisa e o casaco estão bem concebidas. 
As calças, as gravatas, os aventais apresentam problemas. 
O que é que pensa dos aventais? 
Os aventais são gravatas gigantes, por isso a predominância de cor ainda é 
maior, ferindo ainda mais a minha vista. Sinto-me desconfortável com o avental 
vestido. 

 
19. Identifique 3 aspectos que mais valoriza e 3 aspectos de que não gosta na 

farda? 
(+) 
O facto dos passageiros olharem para nós e ficarem bem dispostos, pelas cores. 
Também causam um certo impacto nos passageiros. Uma farda mais escura, 
mais sóbria seria mais eficaz. 
(-) 



Como referi anteriormente, gravatas, aventais e calças. 
 
 

 
 
 
 
 
Categoria: Tripulante de cabine 

Sexo:   M 

Idade: 20/30 



Transcrição Entrevista Tripulantes de Cabine White 
 
Data:  28/10/2007  Hora:     Local:  Avião   Ref. # 6 
 
 
1. Acha que a farda se identifica com a imagem corporativa da empresa? Porquê? 

Acho. Porque transmite uma imagem jovem, fresca e simpática. 
 

2. A farda é facilmente associada à empresa pelos passageiros, colegas de outras 
empresas, pessoal dos aeroportos?  
Pelos passageiros, sim. Pelos colegas de outras companhias, não. Às vezes 
confundem-nos com a Lufthansa (por causa dos pormenores em laranja e 
principalmente na farda das senhoras).  
 
Quais são as particularidades da farda que fazem com que se distinga? 
A imagem feminina apenas. A imagem dos homens é standard, acho que é 
óptima. A das senhoras distingue-se pelos detalhes das cores e pelo formato da 
saia e da camisa. 

 
3. Até que ponto acha que a farda lhe confere prestigio? 

Não.  
 
4. Considera a farda fácil de vestir? Quais são as dificuldades que sente? 

Considero. 
 

5. Considera a farda fácil de despir? Quais são as dificuldades que sente? 
Também. 

 
6. Encontra problemas nas formas de apertar das peças, fechos, botões ou outros, 

Quando se veste?  
Quando se despe?  
Durante o uso?  
A única coisa que encontro é nas calças de homem, onde a cintura em vez de 
ser a direito é ligeiramente cintada, e então aperta bastante o estômago. O que 
se torna desconfortável durante o uso.  

 
7. Como considera o Corte/Modelo/Ajuste (fit) da farda quando está parado? 

O corte das camisas, como é a direito, tem tendência a fazer um balão na 
cintura. Acho que as camisas deveriam ser cintadas.  
E quando está a efectuar algum movimento? (quais as restrições que sente, em 
que zonas?) 
Não sinto nenhuma restrição. Normalmente eu prendo a camisa na parte 
interior e assim evito que saia do mesmo sítio. 
 

8. Sente algum desconforto quando está fardado? De que género?  
(incómodo, dor, calor, frio, alergias) (toque, sentir na pele) (o que é que os 
outros pensam, e eu penso) (estético) 
Sinto bastante incómodo quando tenho o casaco vestido, é bastante quente e 
tem pouco espaço na cava, o que faz com que esteja sempre a transpirar. Como 
nos viajamos para climas quentes é-me impossível apertar o casaco.  
As camisas são óptimas para passar a ferro, não se engelham quase nada. O 
tecido das camisas é óptimo. 

 
9. Considera as várias peças do conjunto da farda compatíveis umas com as 

outras? 
Sim. O casaco e as calças são da mesma cor, o que também é importante. 



10. O que pensa da funcionalidade da farda no desempenho das suas actividades de 
trabalho? (liberdade de movimentos, suportes adicionais, bolsos, etc) 
É bastante funcional, excepto o casaco. E sempre que posso não o uso, porque 
fico magoado debaixo dos braços.  
(Há momentos onde é obrigatório o uso do casaco? Depende, podemos sempre 
pedir autorização ao comandante e ele normalmente dá-nos essa liberdade.) 
 

11. Para além do disposto na pergunta anterior, quais as considerações gerais que 
faz da farda que utiliza? 
Acho que as camisas não estão muito bem feitas, deveriam ser cintadas e 
muitos dos bolsos não estão direitos, perpendiculares ao centro frente. Os 
galões são difíceis de identificar porque as riscas são muito finas e não se 
distingue o chefe de cabine dos outros. As riscas deveriam ser mais grossas e 
mais espaçadas para uma melhor identificação. E os galões deveriam ser um 
pouco mais largos do que a largura da presilha da camisa, para serem mais 
fáceis de colocar. 

 
12. Considera os acessórios da farda (luvas, mala, sapatos) adequados para a sua 

actividade de trabalho? 
Sei que há muitas queixas das gravatas, mas até agora as minhas não se 
mancharam, nem as precisei de passar a ferro. 

 
13. Considera os tecidos da farda adequados para a sua actividade de trabalho? 

Não, voltamos ao casaco que acho que tem um tecido muito quente. Não sei se 
as calças têm o mesmo tecido do casaco, mas não se nota tanto o calor, não 
me fazem transpirar. 
Nota que as calças estão a ganhar borboto? Até à data não. E até já as lavei na 
máquina de lavar. 
 

14. Existem peças que possa combinar consoante as temperaturas a que está 
exposto, uma vez que existe variação de temperatura dentro dos aviões? 
Não temos. Posso eventualmente trazer um agasalho pessoal.  

 
15. Considera as cores e os padrões da farda adequadas para a sua actividade de 

trabalho? 
Não, acho que a gravata não faz nenhum sentido ter cores. Deveria ter o 
apontamento das cores da empresa, mas nunca uma gravata de cada cor. Acho 
que a gravata deveria ser sempre da mesma cor, azul ou cinzenta, com 
pequenos apontamentos das cores da empresa, neste caso coloured by you. 
Num futuro próximo isto não fica bem na imagem de uma empresa. Como está, 
é mais difícil aos outros, associarem-nos à mesma empresa. 

 
16. A farda apresenta uma manutenção de limpeza fácil? Como é que costuma fazer 

essa manutenção (em casa, fora; limpeza normal, a seco)? 
Costumo lavar as calças e as camisas em casa, na máquina de lavar, e o casaco 
na lavandaria porque tem de ser limpo a seco.  
 

17. Como é que as fardas são geridas?  
(quantas levam por voo, têm peças extras para mudar caso seja necessário, 
como é que são transportadas) 
Costumo trazer duas camisas e duas gravatas, um casaco e um avental por 
voo.  
 

18. De todas as peças da farda, na sua opinião, quais as que estão bem concebidas 
e porque? E quais as que apresentam problemas? Onde? 



O casaco tem as cavas muito pequenas e as camisas (4) todas têm os bolsos 
tortos, mal pregados, e não são cintadas. O que nos torna mais gordos e não 
favorece a nossa imagem.  

 
 
 
19. Identifique 3 aspectos que mais valoriza e 3 aspectos de que não gosta na 

farda? 
(+) 
É uma farda jovem, agradável e adequada para a imagem da empresa. 
(-) 
A má confecção da farda, a cor das gravatas e a falta de diferenciação dos 
galões.

 
 
 
 
 
Categoria: Chefe de cabine  

Sexo:   M 

Idade: 30/40



Transcrição Entrevista Tripulantes de Cabine White 
 
Data:  29/10/2007  Hora:     Local:  Avião   Ref. # 7 
 
 
1. Acha que a farda se identifica com a imagem corporativa da empresa? Porquê? 

Acho que não, acho que deveríamos ter uma farda mais jovem. A farda é 
demasiado clássica, demasiado escura, muito parecida com a da TAP e com a 
da SATA, deveríamos ter uma farda mais exclusiva, mais jovem. 
 

2. A farda é facilmente associada à empresa pelos passageiros, colegas de outras 
empresas, pessoal dos aeroportos?  
Neste momento ainda não. Também só estamos a usar esta farda há 2 meses. 
Quais são as particularidades da farda que fazem com que se distinga? 
Acho que não tem particularidades que a distingam. 

 
3. Até que ponto acha que a farda lhe confere prestigio? 

Sem dúvida que confere. Uma farda confere sempre prestigio. 
 
4. Considera a farda fácil de vestir? Quais são as dificuldades que sente? 

Sim é fácil de vestir. 
 

5. Considera a farda fácil de despir? Quais são as dificuldades que sente? 
Até agora sim. Nós ainda não temos o vestido e não sei se será fácil de vestir.  

 
6. Encontra problemas nas formas de apertar das peças, fechos, botões ou outros, 

Quando se veste?  
Quando se despe?  
Durante o uso?  
O facto do casaco ter fecho, faz com que demoremos mais tempo a vesti-lo e a 
despi-lo. 

 
7. Como considera o Corte/Modelo/Ajuste (fit) da farda quando está parado? 

Confortável. 
E quando está a efectuar algum movimento? (quais as restrições que sente, em 
que zonas?) 
Confortável.  
 

8. Sente algum desconforto quando está fardado? De que género?  
(incómodo, dor, calor, frio, alergias) (toque, sentir na pele) (o que é que os 
outros pensam, e eu penso) (estético) 
Senti desconforto quando a farda nos foi atribuída, porque as fardas vieram 
muito mal confeccionadas. O casaco tinha as mangas muito compridas, não era 
cintado. No início, eu e alguns colegas, quase que sentíamos uma certa 
vergonha em vestir a farda. A saia e as camisas eram extremamente largas. 
Agora sinto-me melhor quando estou fardada, porque adaptei as peças, apertei-
as à minha medida e por minha conta.  
Não consigo usar o lenço porque me faz uma alergia no pescoço, fica todo 
vermelho, e o tecido arranha. Esteticamente também não gosto do lenço. 

 
9. Considera as várias peças do conjunto da farda compatíveis umas com as 

outras? 
Antes das alterações as várias peças não eram compatíveis. Agora acho que 
sim, a gola da camisa teve de ser toda alterada (tem menos 4 cm) para que 
assentasse bem por baixo do casaco.  
 



(Noto que a sua saia tem uma racha menor do que algumas das suas colegas, 
mandou encurtar a racha? Não. Se calhar as outras colegas ao encomendarem 
a saia pediram a saia mais curta, acima do joelho, e a racha se calhar tem uma 
medida standard e então parece maior na saia delas. Não sei, ainda não tinha 
reparado.) 
 

10. O que pensa da funcionalidade da farda no desempenho das suas actividades de 
trabalho? (liberdade de movimentos, suportes adicionais, bolsos, etc) 
Acho que é funcional e que me dá a liberdade necessária. 

 
11. Para além do disposto na pergunta anterior, quais as considerações gerais que 

faz da farda que utiliza? 
Sinto uma má qualidade nos tecidos. Tanto na camisa como no tecido azul, no 
lenço. Os sapatos são péssimos, algumas colegas partiram os saltos após um 
mês de uso. O que é perigosíssimo, tanto no dia a dia, a subir uma escada ou a 
anda no corredor, quanto mais numa situação de evacuação, onde 
necessitamos de ter o pé bem aderente ao sapato. 
 

12. Considera os acessórios da farda (luvas, mala, sapatos) adequados para a sua 
actividade de trabalho? 
O cinto, no meu caso, era enorme não havia mais pequeno. A mala acho que é 
pequena, feia...Para a nossa função temos de ter uma bolsa de maquilhagem 
connosco, para nos retocarmos constantemente, escovas, perfume e temos de 
trazer isto tudo na mala. 

 
13. Considera os tecidos da farda adequados para a sua actividade de trabalho? 

Não, porque é uma farda para vestirmos quase todos os dias, consoante o 
número de voos que tenhamos, e a qualidade é péssima.  
É suposto fazermos muitas coisas com a farda, por exemplo, um voo de 8 
horas, seguido, em alguns casos, de viagens de autocarro de 3 horas. 
Trabalhamos e também descansamos com a farda e é inevitável que fique 
amarrotada e se já for de má qualidade, ainda pior. 
 

14. Existem peças que possa combinar consoante as temperaturas a que está 
exposto, uma vez que existe variação de temperatura dentro dos aviões? 
Neste momento ainda não temos o gilet, só temos o blazer. E é com isso que 
podemos contar.  

 
15. Considera as cores e os padrões da farda adequadas para a sua actividade de 

trabalho? 
A actividade sim, acho que o azul-escuro é bastante credível. Mas acho que 
deveria ter outra cor. 

 
16. A farda apresenta uma manutenção de limpeza fácil? Como é que costuma fazer 

essa manutenção (em casa, fora; limpeza normal, a seco)? 
As camisas lavo em casa, na máquina e o resto mando limpar a seco. Mas já se 
começa a notar o desgaste das peças, o que não é normal ao fim de 2 meses.  
 

17. Como é que as fardas são geridas?  
(quantas levam por voo, têm peças extras para mudar caso seja necessário, 
como é que são transportadas) 
Suplente só trago uma camisa e meias. Trago-as dobradas na mala. Ficam um 
pouco amarrotadas, mas tem de ser. 
 

18. De todas as peças da farda, na sua opinião, quais as que estão bem concebidas 
e porque? E quais as que apresentam problemas? Onde? 
Acho que nenhuma está bem concebida.  



Nos problemas já falamos. 
 
 
19. Identifique 3 aspectos que mais valoriza e 3 aspectos de que não gosta na 

farda? 
(+) 
Valorizo o facto de apresentar uma farda séria, de ser identificada como flight 
attendant. Isto só por si já é bom. 
(-)
O facto de termos uma espécie de divisas nas mangas do casaco, que acaba por 
não comunicar nada, parece uma opção estética e não uma identificação de 
categoria. 
 

 
 
 
 
Categoria: Chefe de cabine 

Sexo:   M 

Idade: 20/30



0Transcrição Entrevista Tripulantes de Cabine White 
 
Data:  29/10/2007  Hora:     Local:  Avião   Ref. # 8 
 
 
1. Acha que a farda se identifica com a imagem corporativa da empresa? Porquê? 

Acho sim. Uma vez que a companhia mudou de imagem também tinha de 
mudar de fardas. Foi bem sucedida esta iniciativa? Acho que pela nossa parte, 
sim.  
 

2. A farda é facilmente associada à empresa pelos passageiros, colegas de outras 
empresas, pessoal dos aeroportos?  
Mais pelas pessoas do aeroporto. As pessoas que não estão ligadas à aviação 
têm mais dificuldade em nos associarem à White. 
Quais são as particularidades da farda que fazem com que se distinga? 
Praticamente a cor das gravatas no caso dos homens, no caso das mulheres a 
inovação da farda feminina ao nível do design da nova farda. E a TAP acabou 
por seguir um pouco este rumo também. A nossa farda antiga feminina também 
já se destacava pela cor. 

 
3. Até que ponto acha que a farda lhe confere prestigio? 

Acho que não me confere prestigio, faz parte do meu trabalho.  
 
4. Considera a farda fácil de vestir? Quais são as dificuldades que sente? 

Sim. 
 

5. Considera a farda fácil de despir? Quais são as dificuldades que sente? 
Também. 

 
6. Encontra problemas nas formas de apertar das peças, fechos, botões ou outros, 

Quando se veste?  
Quando se despe?  
Durante o uso?  
Até à data não tive qualquer problema. 

 
7. Como considera o Corte/Modelo/Ajuste (fit) da farda quando está parado? 

Sem dúvida, adequado. É uma farda sóbria de origem, de raiz, também nos 
tiraram as medidas para melhor adequar a farda. A farda antiga, 
experimentávamos até encontrar um casaco que nos servisse mais ou menos. 
 
E quando está a efectuar algum movimento? (quais as restrições que sente, em 
que zonas?) 
Também. 
Pessoalmente sinto-me mais confortável nesta farda do que na anterior. 
 

8. Sente algum desconforto quando está fardado? De que género?  
(incómodo, dor, calor, frio, alergias) (toque, sentir na pele) (o que é que os 
outros pensam, e eu penso) (estético) 
Até à data não. Pode ser que no futuro venha a sentir qualquer coisa, talvez as 
calças fiquem mais claras e ruças, do roçar das calças, como são azuis escuras 
poderá vir a notar-se mais.  

 
9. Considera as várias peças do conjunto da farda compatíveis umas com as 

outras? 
Sim. A única coisa que tenho a apontar na farda são os sapatos.  
 



10. O que pensa da funcionalidade da farda no desempenho das suas actividades de 
trabalho? (liberdade de movimentos, suportes adicionais, bolsos, etc) 
Acho que é funcional. Para os homens se calhar é mais fácil dizer isso, para as 
mulheres é diferente, por exemplo a saia tem uma racha e há determinados 
movimentos que elas não podem fazer ou não estão tão à vontade para o fazer.  

 
11. Para além do disposto na pergunta anterior, quais as considerações gerais que 

faz da farda que utiliza? 
Eu gosto muito da farda. Acho que é adequada à imagem da nossa empresa. 
 

12. Considera os acessórios da farda (luvas, mala, sapatos) adequados para a sua 
actividade de trabalho? 
Os sapatos são muito duvidosos. Uma pessoa que transpire um pouco mais, 
acaba por ter mais humidade nos pés e nos sapatos, e os sapatos são pouco 
frescos. Mas sente algum desconforto nos pés? Não, talvez sejam até mais 
confortáveis do que os que eu usava antes. 
Acho que o avental é péssimo. Nunca o usei. Mas não é obrigatório usarem o 
avental? Nos voos que tenho feito só tenho apanhado, só 2 ou 3 colegas que o 
usaram. Acaba por ser pouco apelativo. O que é que não gosta no avental? Não 
gosto da cor, de nenhuma das cores, laranja shock, ou verde alface ou cor-de-
rosa. Sente um certo desconforto estético? Eu acho que é horrível. E não lhe dá 
jeito usar o avental? Não.  
A chapa de identificação também não uso. Não me sinto bem a andar por aí 
com o meu nome ao peito. 

 
13. Considera os tecidos da farda adequados para a sua actividade de trabalho? 

Considero. 
 

14. Existem peças que possa combinar consoante as temperaturas a que está 
exposto, uma vez que existe variação de temperatura dentro dos aviões? 
Não. Também não costumo sentir frio no avião. 

 
15. Considera as cores e os padrões da farda adequadas para a sua actividade de 

trabalho? 
Considero. Principalmente a gravata laranja. Mesmo correndo o risco de ser 
confundido com outra companhia aérea? Sim. 

 
16. A farda apresenta uma manutenção de limpeza fácil? Como é que costuma fazer 

essa manutenção (em casa, fora; limpeza normal, a seco)? 
Sim, mando sempre limpar a seco, na lavandaria.  
 

17. Como é que as fardas são geridas?  
(quantas levam por voo, têm peças extras para mudar caso seja necessário, 
como é que são transportadas) 
Trago só uma camisa extra.  

 
18. De todas as peças da farda, na sua opinião, quais as que estão bem concebidas 

e porque?? 
Acho que o casaco está muito bom. A camisa também é mais confortável que a 
anterior.  
E quais as que apresentam problemas? Onde 
Só os sapatos. 

 
19. Identifique 3 aspectos que mais valoriza e 3 aspectos de que não gosta na 

farda? 
(+) 



Além do design, acho que o tecido é bom, tanto as calças como o casaco, não 
se notam muito os vincos após um longo período de utilização. 
(-)
As cores das gravatas deveriam ser um pouco mais discretas. Ainda assim 
coloridas? Se calhar ainda assim coloridas, mas de cores menos intensas. 
Podíamos ter uma gravata azul-escura. 
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Transcrição Entrevista Tripulantes de Cabine White 
 
Data:  29/10/2007  Hora:     Local:  Avião   Ref. # 9 
 
 
1. Acha que a farda se identifica com a imagem corporativa da empresa? Porquê? 

Actualmente acho que sim.A farda anterior já estava um pouco antiquada e 
como a empresa quer transmitir uma imagem nova e mais moderna, acho que 
esta farda se adequa a esta nova imagem. 
 

2. A farda é facilmente associada à empresa pelos passageiros, colegas de outras 
empresas, pessoal dos aeroportos?  
Pelo pessoal dos aeroportos e de outras empresas sim, agora pelos passageiros, 
acho que ainda não. 
Quais são as particularidades da farda que fazem com que se distinga? 
Cores. 

 
3. Até que ponto acha que a farda lhe confere prestigio? 

Não, nada mesmo. 
 
4. Considera a farda fácil de vestir? Quais são as dificuldades que sente? 

Por acaso não, as calças têm botões a mais 
 

5. Considera a farda fácil de despir? Quais são as dificuldades que sente? 
Tirando a parte dos botões, sim.  

 
6. Encontra problemas nas formas de apertar das peças, fechos, botões ou outros, 

Quando se veste?  
Quando se despe?  
Durante o uso?  
Quando me visto e me dispo nos botões das calças. 

 
7. Como considera o Corte/Modelo/Ajuste (fit) da farda quando está parado? 

Não sinto nenhumas restrições. Não gosto das pinças nas calças. 
 
E quando está a efectuar algum movimento? (quais as restrições que sente, em 
que zonas?) 
Também não sinto nenhumas restrições. 
 
 

8. Sente algum desconforto quando está fardado? De que género?  
(incómodo, dor, calor, frio, alergias) (toque, sentir na pele) (o que é que os 
outros pensam, e eu penso) (estético) 
Sim na zona do pescoço, por causa de usarmos gravata temos de apertar o 
último botão da camisa, o que causa alguma irritação na pele e eu tenho uma 
pele muito sensível.  
 
Não gosto muito das calças, de resto acho tudo com um ar muito moderno e 
estão muito bem. Acho que o modelo das calças deveria ser diferente, não 
gosto de ver as calças com pinças. 

 
9. Considera as várias peças do conjunto da farda compatíveis umas com as 

outras? 
Sim, considero. 

 
10. O que pensa da funcionalidade da farda no desempenho das suas actividades de 

trabalho? (liberdade de movimentos, suportes adicionais, bolsos, etc) 



Está bem. Estes tecidos, embora não sejam de boa qualidade (por exemplo: a 
camisa é muito fininha), são agradáveis e confortáveis.  

 
11. Para além do disposto na pergunta anterior, quais as considerações gerais que 

faz da farda que utiliza? 
Acho que as gravatas são muito más em termos de qualidade. Não têm forro e 
ganham muitas nódoas, isto após 3 ou 4 lavagens desfazem-se.  
 

12. Considera os acessórios da farda (luvas, mala, sapatos) adequados para a sua 
actividade de trabalho? 
Sobre a gravata já falei. Ainda não tenho os sapatos da farda, uso os meus.  

 
13. Considera os tecidos da farda adequados para a sua actividade de trabalho? 

Não, são mesmos muito maus, deveriam ser de melhor qualidade. Deveriam ser 
mais duradouros e principalmente, não deveriam ser tão quentes, as calças são 
muito quentes.  
 

14. Existem peças que possa combinar consoante as temperaturas a que está 
exposto, uma vez que existe variação de temperatura dentro dos aviões? 
Não. 

 
15. Considera as cores e os padrões da farda adequadas para a sua actividade de 

trabalho? 
Sim considero. 

 
16. A farda apresenta uma manutenção de limpeza fácil? Como é que costuma fazer 

essa manutenção (em casa, fora; limpeza normal, a seco)? 
Nem por isso, a gravata tem de ser lavada constantemente e as calças também 
agarram muitas nódoas. Mando limpar a seco.  
 

17. Como é que as fardas são geridas?  
(quantas levam por voo, têm peças extras para mudar caso seja necessário, 
como é que são transportadas) 
A única peça que trago a mais, é a camisa.  
 

18. De todas as peças da farda, na sua opinião, quais as que estão bem concebidas 
e porque?  
O casaco. Está muito giro, com um bom corte e assenta bem.  
 
E quais as que apresentam problemas? Onde? 
A gravata e as calças. 

 
19. Identifique 3 aspectos que mais valoriza e 3 aspectos de que não gosta na 

farda? 
(+) 
A imagem, a funcionalidade e também gosto das cores. 
(-) 
A qualidade, os tecidos e a fraca durabilidade da farda que se começa a notar.

 
 
Categoria: Tripulante de cabine 
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Transcrição Entrevista Tripulantes de Cabine White 
 
Data:  29/10/2007  Hora:     Local:  Avião   Ref. # 10 
 
 
1. Acha que a farda se identifica com a imagem corporativa da empresa? Porquê? 

Acho que sim. Melhorou bastante em relação à anterior, em termos de cores, o 
azul-escuro é uma cor clássica que se adapta a qualquer pessoa que tenha de 
usar uma farda. As outras cores presentes na farda dão um ar mais jovial à 
farda.  
 

2. A farda é facilmente associada à empresa pelos passageiros, colegas de outras 
empresas, pessoal dos aeroportos?  
Como ainda é recente para se ter essa ideia. Mas os elogios que temos recebido 
têm vindo de colegas, passageiros, entre outros. 
 
Quais são as particularidades da farda que fazem com que se distinga? 
Talvez o colorido variado e o corte, apesar da farda não nos ter sido entregue 
com as medidas exactas, depois de ajustada fica muito bem no corpo.  

 
3. Até que ponto acha que a farda lhe confere prestigio? 

 
Eu aqui só tenho uma coisa a apontar - o facto de não termos as divisas assim 
como têm os nossos colegas. Quando nos cruzamos com outras tripulações, 
nacionais ou estrangeiras, não temos nada que nos identifique em termos de 
categoria, passamos todos por tripulantes de cabine. Actualmente só temos 
essa distinção no casaco, nas camisas de mulher não há nada identificativo.  
Esta diferenciação transmite um certo estatuto dentro da profissão.  

 
4. Considera a farda fácil de vestir? Quais são as dificuldades que sente? 

Sim, é fácil de vestir. 
 

5. Considera a farda fácil de despir? Quais são as dificuldades que sente? 
Sim. 

 
6. Encontra problemas nas formas de apertar das peças, fechos, botões ou outros, 

Quando se veste?  
Quando se despe?  
Durante o uso?  
Não tenho qualquer dificuldade, em nenhuma das situações, é tudo normal. 
 

7. Como considera o Corte/Modelo/Ajuste (fit) da farda quando está parado? 
Impecável. Mas farda não veio com as medidas correctas, apesar de nos terem 
tirado as medidas antes de as fazerem. Com o ajuste das peças ao corpo de 
cada um de nós. Até as camisas tivemos de mandar cintar. 
 
E quando está a efectuar algum movimento? (quais as restrições que sente, em 
que zonas?) 
Com o blazer completamente fechado é difícil fazer a extensão total dos braços, 
isto porque para o casaco ficar mais bonito tem de ficar cintado. 
Em relação ao baixar (flexão dos membros inferiores) a racha talvez pudesse 
ser ligeiramente apertada. Acho que a racha dá um ar jovem, não sou contra a 
racha, mas  ligeiramente mais fechada, para que os membros inferiores não 
fiquem tão expostos.  
 



Com a racha da saia temos de ter mais cuidado com as posturas que tomamos, 
mas não incomoda quando estamos a trabalhar, podia ser um pouco mais 
pequena. Eu até gosto da racha.  
 

8. Sente algum desconforto quando está fardado? De que género?  
(incómodo, dor, calor, frio, alergias) (toque, sentir na pele) (o que é que os 
outros pensam, e eu penso) (estético) 
Não. O que nos faz muita falta é o gilet, porque se está a aproximar o Inverno e 
não temos nem casaco comprido nem gabardina. Acho que o gilet deveria ser 
uma prioridade.  
Esteticamente, as minhas camisas são tamanho 36 e estão-me grandes e na 
zona do pescoço fica muito fechada, não assenta bem, sobe muito.  

 
9. Considera as várias peças do conjunto da farda compatíveis umas com as 

outras? 
Sim, espero que o blazer seja compatível com o gilet, quando vier o gilet. Há 
muitas pessoas que estão a apertar os blazer sem se lembrarem de deixar 
espaço para o casaco de malha.  
 

10. O que pensa da funcionalidade da farda no desempenho das suas actividades de 
trabalho? (liberdade de movimentos, suportes adicionais, bolsos, etc) 
Há um pormenor que gostava de mencionar, é o facto de termos luvas, não sei 
se são ou não em pele. Acontece que cada vez que calçamos as luvas ficamos 
com as mãos cheias de tinta, portanto é uma peça que existe mas que ninguém 
utiliza. É mau para a empresa, porque gastou o dinheiro, e é mau para nós, 
porque quando distribuímos os jornais acabamos por não as usar e ficamos com 
as mãos sujas, quer usemos ou não as luvas. As luvas são forradas? Acho que 
não, que é só a pele. E a tinta que sai das luvas é difícil de se remover. 
 
O forro actual da saia e o próprio tecido da saia, deitam tinta quer sejam 
lavados à máquina, quer seja à mão, o forro encolhe e a saia depois repuxa por 
dentro porque o forro está cosido à saia. Todas as pessoas tiveram que 
descoser o forro da saia, para que esteja separado e evite que a saia encolha. 

 
11. Para além do disposto na pergunta anterior, quais as considerações gerais que 

faz da farda que utiliza? 
 
12. Considera os acessórios da farda (luvas, mala, sapatos) adequados para a sua 

actividade de trabalho? 
Nós só temos uma par de sapatos com salto baixo e um par com o salto alto e 
os tacões dos sapatos de salto alto têm muita tendência a partir. Era uma 
questão a observar melhor, senão vamos ter de utilizar só os sapatos com os 
saltos baixos. Os dois modelos são confortáveis.  
As luvas deitam tinta. 
Acho o lenço muito bonito, é um pouco rijo, pouco maleável e um pouco áspero, 
mas faço por usá-lo. Sem o lenço acho que a farda perderia a graça e a 
jovialidade que tem actualmente. 

 
13. Considera os tecidos da farda adequados para a sua actividade de trabalho? 

Em relação ao tecido azul-escuro, no blazer ainda não notei, mas na saia, na 
zona do cinto nota-se que começa a ganhar borboto. O facto de isto acontecer 
num período de tempo inferior a 6 meses é mau e transmite pouca qualidade. 
 

14. Existem peças que possa combinar consoante as temperaturas a que está 
exposto, uma vez que existe variação de temperatura dentro dos aviões? 



Por enquanto não. Deveríamos ter a opção da calça, que eu não acho tão 
feminino mas acho que é importante para quem voa para países mais frios. E 
falta o gilet, que é muito útil. 

 
15. Considera as cores e os padrões da farda adequadas para a sua actividade de 

trabalho? 
Sim, acho que estão bem. 

 
16. A farda apresenta uma manutenção de limpeza fácil? Como é que costuma fazer 

essa manutenção (em casa, fora; limpeza normal, a seco)? 
Deita tinta e ao debutar pode manchar as cores mais claras. Tirando isso é o 
dispêndio normal de uma farda. O blazer costumo mandar limpar sempre a 
seco. A saia e a camisa costumo limpar em casa e à mão, não meto nada na 
máquina.  
 

17. Como é que as fardas são geridas?  
(quantas levam por voo, têm peças extras para mudar caso seja necessário, 
como é que são transportadas) 
Trago camisas e meias/collants a mais. 
(Algumas pessoas falaram que deveriam receber um subsidio/ajudas de custo 
para as meias e collants uma vez que também fazem parte da farda. Assim 
como, subsidio para a maquilhagem, que também é obrigatória) 
 

18. De todas as peças da farda, na sua opinião, quais as que estão bem concebidas 
e porque? E quais as que apresentam problemas? Onde? 
Acho a saia e o blazer muito originais. Na realidade gosto muito da farda, só 
acho que o corte da farda não está bom, principalmente o do blazer. Na zona do 
ombro e do pescoço não se adapta. E tenho pena que nos tenham tirado as 
medidas e que as peças não estejam bem, acabando por ter de despender 
muito dinheiro para adaptar as fardas. 

 
 
19. Identifique 3 aspectos que mais valoriza e 3 aspectos de que não gosta na 

farda? 
(+) 
A jovialidade, a alegria e a cor da farda. 
(-) 
Faltam as divisas para dar um pouco mais de classe à própria farda. 
Não gosto do corte nem da falta de qualidade dos materiais.

 
Outras sugestões espontâneas: 
Gostaria de alertar para a necessidade e urgência do casaco de malha e se possível 
das calças para os destinos mais frios como opção.  
E continuo à espera do vestido. 
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Transcrição Entrevista Tripulantes de Cabine White 
 
Data:  29/10/2007  Hora:     Local:  Avião   Ref. # 11 
 
 
1. Acha que a farda se identifica com a imagem corporativa da empresa? Porquê? 

Acho que eles tentaram fazer isso, mas isto é um pau de dois bicos, acho eu. 
Eles tentaram dar uma imagem tão boa, tão nova, que se esqueceram de outra 
coisa igualmente importante, que é razão pela qual os tripulantes estão aqui. 
Essa razão pela qual estamos aqui não está de acordo com o tipo de farda 
escolhida. A que nível é que acha que a farda peca? A farda peca neste sentido, 
o tipo de trabalho que executamos qualquer pessoa o poderia fazer, não custa 
fazê-lo nem há segredo nenhum. Aquilo que é importante que nós façamos são 
todos os procedimentos de segurança, e isso é que é verdadeiramente 
importante. Havendo qualquer coisa, num espaço de trabalho tão pequeno 
temos de ter um certo destaque, e esta farda não nos dão a importância que 
deveríamos ter. Mas não deixo de gostar da farda. 
 

2. A farda é facilmente associada à empresa pelos passageiros, colegas de outras 
empresas, pessoal dos aeroportos?  
Agora, sem dúvida.  
Quais são as particularidades da farda que fazem com que se distinga? 
Nos homens a cor e a gravata. Nas mulheres o design destaca-se. Acho que a 
farda está muito gira. 

 
3. Até que ponto acha que a farda lhe confere prestigio? 

Sem dúvida alguma, acho que não. O prestígio na farda não me interessa, o 
que me interessava é que em determinadas alturas demonstrasse mais 
autoridade porque na realidade não sou amigo de nenhum dos passageiros. 
Também não gosto que me tratem pelo meu nome porque não trato nenhum 
passageiro dessa forma. E uma farda deveria servir para fazer esta deferência e 
contribuir para dar mais autoridade.  

 
4. Considera a farda fácil de vestir? Quais são as dificuldades que sente? 

Sim.  
 

5. Considera a farda fácil de despir? Quais são as dificuldades que sente? 
Mais ou menos, mas tenho de me despir mais devagar para evitar danificar a 
farda, uma vez que a qualidade é fraca.  

 
6. Encontra problemas nas formas de apertar das peças, fechos, botões ou outros, 

Quando se veste?  
Quando se despe?  
Durante o uso?  
Os botões caem com muita facilidade.  
 

7. Como considera o Corte/Modelo/Ajuste (fit) da farda quando está parado? 
Sim é bom, é um corte básico absolutamente normal. Acho que nas camisas, as 
mangas podiam ser um pouco mais curtas (e estávamos a falar das camisas de 
manga curta). 
 
E quando está a efectuar algum movimento? (quais as restrições que sente, em 
que zonas?) 
Também é bom. 
 

8. Sente algum desconforto quando está fardado? De que género?  



(incómodo, dor, calor, frio, alergias) (toque, sentir na pele) (o que é que os 
outros pensam, e eu penso) (estético) 
Como os tecidos são de má qualidade sinto uma certa comichão com as calças 
vestidas na zona das coxas e da cintura.  
E algum desconforto estético nas cores das gravatas nem consigo olhar para 
elas. E com o avental sente o mesmo desconforto? Com o avental ainda 
seríamos mais gozados do que o que já somos com esta farda pelos 
passageiros, de vez em quando brincam / metem-se connosco. E a mim deram-
me uma gravata laranja e uma verde, e dois aventais cor-de-rosa! 

 
9. Considera as várias peças do conjunto da farda compatíveis umas com as 

outras? 
Eu não vejo nenhum problema em relação a isso.  
Só acho que é má pela qualidade e isso causa-me algum desconforto. Ao fim de 
um mês de farda uma das casas dos botões no casaco começou a alargar e tive 
de mandar arranjar. 
 

10. O que pensa da funcionalidade da farda no desempenho das suas actividades de 
trabalho? (liberdade de movimentos, suportes adicionais, bolsos, etc) 
Para algumas das funções que desempenhamos, está bem. Mas para uma 
emergência duvido que seja funcional. 

 
11. Para além do disposto na pergunta anterior, quais as considerações gerais que 

faz da farda que utiliza? 
Já fiz todas as considerações. 
 

12. Considera os acessórios da farda (luvas, mala, sapatos) adequados para a sua 
actividade de trabalho? 
Em relação aos sapatos, ainda bem que optei por continuar a usar os meus 
porque já ouvi muitas queixas em relação aos mesmos.  
O cinto está bom.  

 
13. Considera os tecidos da farda adequados para a sua actividade de trabalho? 

Não são nada adequados. Isto não é por maldade mas parece um trabalho à 
portuguesa. Quando se faz uma farda acho que se deve pensar no tipo de 
trabalho que aqui fazemos e, neste caso, agravado pelo facto que muitas das 
pessoas que decidiram estas fardas trabalham connosco aqui e sabem 
perfeitamente as nossas necessidades. Sabiam isto tudo e mesmo assim 
conseguiram escolher tudo ao contrário!  
 

14. Existem peças que possa combinar consoante as temperaturas a que está 
exposto, uma vez que existe variação de temperatura dentro dos aviões? 
A única coisa que tenho é o blazer. E acho que fazem falta outras peças que 
possamos combinar porque a temperatura da cabine arrefece e nos períodos de 
descanso nós também arrefecemos e não visto o blazer nestas ocasiões.  

 
15. Considera as cores e os padrões da farda adequadas para a sua actividade de 

trabalho? 
Não. 

 
16. A farda apresenta uma manutenção de limpeza fácil? Como é que costuma fazer 

essa manutenção (em casa, fora; limpeza normal, a seco)? 
Não, é cara. O casaco mando limpar a seco e o resto lavo em casa, na máquina. 
 

17. Como é que as fardas são geridas?  
(quantas levam por voo, têm peças extras para mudar caso seja necessário, 
como é que são transportadas) 



Trago sempre peças sobressalentes, uma camisa. Em relação à gravata, só 
tenho uma que possa usar as outras estão manchadas. 

 
18. De todas as peças da farda, na sua opinião, quais as que estão bem concebidas 

e porque?  
O casaco está bem concebido.  
 
E quais as que apresentam problemas? Onde? 
Já falamos. 

 
19. Identifique 3 aspectos que mais valoriza e 3 aspectos de que não gosta na 

farda? 
(+) 
A cor da farda.  
A farda é gira, diferente, como as divisas em prateado.  
O corte.       
(-)
A camisa, a gravata e os sapatos. 

 
 
 
 
Categoria: Tripulante de cabine 
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