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No âmbito de um projecto de doutoramento quisemos saber o 
que é que os tripulantes de cabine preferem nas suas fardas

Michele Santos



Tripulantes de cabineTripulantes de cabineTripulantes de cabineTripulantes de cabine
Os tripulantes de cabine ou assistentes de bordo têm de usar uniforme no
desempenho das suas funções. A imagem que projectam ao usarem o seu
uniforme é de grande importância, bem como, o modo como se sentem ao
usá-lo. Infelizmente, a percepção do utilizador, satisfação e preferências
em relação ao seu uniforme nem sempre é tido em conta no processo de
design.

O objectivo deste estudo é avaliar as preferências dos tripulantes de
cabine do sexo feminino, sobre seis conceitos de uniformes visuais e
tácteis.



VisãoVisão
Conceito 1 Conceito 2 Conceito 3 Conceito 4 Conceito 5 Conceito 6

VisãoVisão
Usamos a metodologia da ergonomia Kansei para avaliar as percepções dos
potenciais utilizadores dos uniformes em relação à componente visual de seis
conceitos de uniformes.

Cada questionário apresentava 13 afirmações, com uma escala de resposta de
7 pontos. Cada participante respondeu voluntariamente ao questionário e
avaliou cada um dos conceitos individualmente, tendo demorado em média 10
minutos a responder.

O questionário foi aplicado a 103 tripulantes de cabine do sexo feminino, com
uma média de idades de 36 anos, distribuídas por 4 companhias aéreas TAP
(53%), Sata (28%), Portugália (9%) e Orbest (10%).

Os resultados indicam-nos que as preferências dos tripulantes de cabine se
dividem em dois grupos, A e B.



• Este conceito parece potenciar o meu desempenho laboral

• Este conceito parece-me confortável

• Este conceito de farda ajuda-me a comunicar a qualidade de 

serviço ao cliente que a minha empresa pretende

• Este conceito de farda faz-me sentir orgulhosa

• Este conceito de farda ajuda-me a obter uma resposta 

favorável dos passageiros quando imponho regras e 

recomendações

• Este conceito de farda contribui para que os passageiros tenham 

uma atitude positiva comigo

Conceito 3 Conceito 5

• Este conceito de farda faz-me sentir sofisticada

• Este conceito de farda parece adequado às minhas dimensões 

corporais

• Este conceito parece-me facilitar os movimentos dos membros 

superiores e inferiores

• Este conceito de farda faz-me sentir moderna / actual

Grupo A Grupo A -- FuncionalFuncional
Resultados



•Sinto que este conceito de uniforme se distingue de 

qualquer outra empresa corporativa da nossa 

comunidade

•Este conceito de farda faz com que me distinga dos 

passageiros

Conceito 3Conceito 3Conceito 3 Conceito 5

Grupo B Grupo B -- DistinçãoDistinção
Resultados



TactoTacto

Tecido 1 – Alcantara
(poliéster e poliuretano não fibroso)

Tecido 2 – Sarja de Algodão
(98% Algodão e 2%Elastano)

Tecido 3 – Fresco de Lã
(100% Lã)

Tecido 4 – Linho
(100% Linho)

Tecido 5 – Imitação de 
pele (100% Poliéster)

Tecido 6 – Malha
(78% Poliéster, 20% 

Viscose e  2%Elastano)

TactoTacto
Para a componente táctil, cada questionário apresentava 11 afirmações, com
uma escala de resposta de 7 pontos. Cada participante respondeu
voluntariamente ao questionário e avaliou cada um dos tecidos individualmente
usando só o tacto, tendo demorado em média 10 minutos a responder.

O questionário foi aplicado a 102 tripulantes de cabine do sexo feminino, com
uma média de idades de 40 anos, distribuídas por 5 companhias aéreas TAP
(83%), Sata (10%), Portugália (4%), White (2%) e Orbest (1%).

Os resultados indicam-nos que as preferências dos tripulantes de cabine se
dividem em três grupos, A, B e C.



Tecido 3 – Fresco de Lã
(100% Lã)

Tecido 4 – Linho
(100% Linho)

Tecido 6 – Malha
(78% Poliéster, 20% Viscose e  2%Elastano)

• A farda confeccionada neste tecido faz-me sentir profissional 
• Este tecido, aplicado à minha farda, contribui para que os passageiros 
tenham uma atitude positiva comigo
• A farda confeccionada neste tecido está de acordo com a minha 
profissão
• A farda confeccionada neste tecido terá a durabilidade esperada e 
estipulada pela empresa onde trabalho

Grupo A Grupo A -- ProfissionalProfissional
Resultados



Tecido 3 – Fresco de Lã
(100% Lã)

Tecido 4 – Linho
(100% Linho)

Tecido 6 – Malha
(78% Poliéster, 20% Viscose e  2%Elastano)

• Tendo em conta a minha actividade de trabalho e os 
movimentos que faço, este tecido parece-me flexível
• Este tecido aparenta ser leve
• Este tecido parece-me moderno/ actual
• Tendo em conta a utilização da farda dentro e fora do avião e 
as temperaturas a que estou sujeita, este tecido parece-me 
adequado à temperatura exterior e interior

Grupo B Grupo B -- FuncionalFuncional
Resultados



Tecido 2 – Sarja de Algodão
(98% Algodão e 2%Elastano)

Tecido 6 – Malha
(78% Poliéster, 20% 

Viscose e  2%Elastano)

Tecido 3 – Fresco de Lã
(100% Lã)

• Este tecido parece-me não amarrotar com facilidade ao longo do 
meu dia de trabalho
• Este tecido parece-me de fácil manutenção (limpeza)

Grupo C Grupo C -- ManutençãoManutenção
Resultados



MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia
Como meio preparatório para a elaboração dos questionários,
fizemos uma observação da actividade de trabalho de tripulantes de
cabine de voo numa situação real, durante dois voos de longo curso.
E onze entrevistas a tripulantes de cabine.

Com estes dados e com o parecer de vários especialistas (designers,
engenheiros e ergonomistas) escolhemos 6 conceitos de uniformes e
6 possíveis tecidos para a execução das suas fardas. E elaboramos 2
tipos de questionários de modo a compreender as suas preferências.
Um questionário versava sobre a componente visual, sobre hipóteses
de conceitos para os seus uniformes. O outro questionário, pretendia
aferir as preferências tácteis dos tripulante sobre 6 hipóteses de
tecidos, por isso os inquiridos não puderam ver os tecidos enquanto
respondiam aos questionários.


