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Referência #: 25 

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?_________________________________________________________ 

Obs. Os projectos maiores costumam ter cadernos de encargos. 

 

1.4 Nesses briefings/cadernos de encargos/outro, que especificações é que lhe são fornecidas? 
 
(1) Imagem corporativa da empresa (cores, logótipos) 
(2) O que pretendem das novas fardas, qual a imagem a seguir, mais ou menos informal, etc. 
(3) Tipo de trabalho e as condicionantes do envolvimentos de trabalho. 
 
Têm uma lista de coisas que vão pedindo ao cliente. A experiência que foram adquirindo nesta área 
ajudou-os a sistematizar as coisas deste modo. 
 

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

 
Elementos do briefing 

Perceber quais são as condicionantes técnicas 

Incorporarem elementos da marca que produzem em paralelo, respeitando as  
espeficidades de cada projecto 

Funcionalidade e usabilidade das peças 

Manutenção das peças 

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. Pesquisa, estudo sobre a empresa/cliente e historial. 
2. Desenvolvimento do projecto de design. 
3. Possibilidade de um estudo prévio com várias linhas condutoras. 
4. Mostra ao cliente. 
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5. Projecto final. 
 
1.7 Qual a metodologia que costuma utilizar em cada uma das fases enumeradas?  
 

1. A pesquisa faz-se depois da conversa inicial com o cliente e do material fornecido pelo cliente. 
Esta pesquisa é feita através de vários meios, consoante cada projecto. 

2. Durante o desenvolvimento do projecto de design são tidas em conta as funções dos 
utilizadores e as peças que melhor se adequam a essas funções. Depois do desenvolvimento 
faz-se a escolha das peças para este projecto. O primeiro desenvolvimento é feito em papel e 
depois informaticamente. 

3. Quando existe esta hipótese, é feita uma apresentação ao cliente com um estudo prévio, 
onde se apresentam várias hipóteses, para o cliente escolher a hipótese que melhor se 
adapta às suas exigências. 

4. Na apresentação final ao cliente, tentamos sempre passar um bom projecto, com uma boa 
apresentação feita normalmente em Power Point. 

5. Depois é entregue o projecto final ao cliente, com as alterações que normalmente nos são 
sugeridas durante a apresentação. 

 
6. Algumas vezes também fazemos o acompanhamento da produção, nem sempre, depende dos 

projectos. Muitas vezes é só o projecto de design. 
 
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? Porque é um trabalho específico, para uma pessoa específica.  
 

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 das reuniões com o cliente, de visitas ao local, e da observação da 
situação. 

 

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 importante, ainda que algumas coisas sejam fruto do hábito. Nem sempre o 
que os trabalhadores acham importante, é de facto importante. Por exemplo: às vezes 
dizem que vestem o XXL, mas o tamanho XL serve a essa pessoa. 

 
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? Em nosso entender, sim! 
 

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? A resposta é igual à 2.2. Nem sempre se pode obedecer a tudo. 

 
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? Dentro do limite do razoável. 
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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? É muito importante, mas às vezes é complicado pensar em todos ao mesmo 
tempo! 

 
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? Recolhemos essa informação. 

 
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? É importante saber, dentro do razoável. Também, nem sempre sabem o que 
querem. 

 
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? A informação é recolhida junto do cliente ou responsável do 
departamento, ou até mesmo, com o representante dos utilizadores. 

 
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? É importante saber, dentro do razoável. Também, nem sempre sabem o que 
querem. 
 

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? A informação é recolhida junto do cliente ou responsável do 
departamento, ou até mesmo, com o representante dos utilizadores. 

 
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? É importante saber, dentro do razoável. Também, nem sempre sabem o que 
querem. 
 

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? A informação é recolhida junto do cliente ou responsável do 
departamento, ou até mesmo, com o representante dos utilizadores. 
 

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? Para se preverem situações específicas e para respondermos conforme as 
necessidades. 

 
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? É fornecido pelo cliente ou é observado por nós no local. 
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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? À função, sim; ao trabalhador, nem sempre, no sentido em que não fazemos 
confecção por medida neste tipo de projectos! O que não o (trabalhador) impede de 
trabalhar normalmente. 

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

trabalhador e à função desempenhada. 
 

Como/Porquê? Através de uma observação no local ou de dados fornecidos pelo cliente. 

 
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? Esta questão também está relacionada com o pedido que nos é feito pelo pelo 
cliente. Não pode pôr em causa a segurança. Agora se esta segurança será ou não uma 
mais valia, depende do projecto. 

 
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? Ou é fornecido pelo cliente ou nós pesquisamos. 
 
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? A farda em si, às vezes, não é compatível com esta afirmação, porque vai ao 
encontro da uniformização e não da individualização. E o cliente, às vezes, também não 
tem em conta os utilizadores.  
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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                            

 

 


