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Referência #: 3 

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? Convite directo 

Nota - Os mais pequenos através de briefing. 

 

1.4 Nesses briefings/cadernos de encargos/outro, que especificações é que lhe são fornecidas? 
 
(1) Cores 
(1) Tipo de cliente e mercado desse mesmo cliente 
(1) Tamanhos dos utilizadores 
(2) Preço (numa fase pós projecto, antes da aprovação) 
 
Todas as especificações são importantes! 
 

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

 
Matérias primas (tendo em conta o prazo pretendido de duração das fardas) 

Tirar o “ar de farda” e apresentar uma proposta mais moda, mais de tendência 

Espírito da empresa 

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. Discussão entre a equipa de design 
2. Pesquisa de empresas semelhantes para ter uma noção das actividades da concorrência 
3. Design das peças e pormenores 
4. Design dos acessórios 
5. Escolha final 
6. Ilustrações 
7. Composição gráfica do projecto 
8. Apresentação ao cliente 
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9. Protótipos 
10. Reunião de aprovação 
11. Produção 
12. Entrega ao cliente 

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

1. É feito um brainstorming com toda a equipa de design no sentido de gerar ideias, soluções às 
exigências do cliente. 

2. Pesquisa a empresas semelhantes é feita em revistas, sites, web. 
3. O design das peças e dos pormenores vai sendo desenvolvido através de desenhos, de troca 

de ideias e de escolhas entre a equipa. 
4. O design dos acessórios é feito com a metodologia anterior. 
5. A escolha final das peças e dos coordenados é feita de escolhas pessoais, com a nossa 

sensibilidade e empatia. 
6. As ilustrações da nossa proposta tentam criar o ambiente da empresa e demonstram a 

actualidade e a contemporaneidade das novas fardas. 
7. Para a composição gráfica final do projecto contratam 1 profissional, um designer gráfico, 

para desenvolver essa parte.  
8. A apresentação ao cliente é feita por um elemento da equipa que comunica, que tem 

presença. A comunicação do projecto vale 50%, é bastante decisiva. 
9. Os protótipos são todos aprovados 1 a 1. Esta fase engloba a modelagem, a construção e as 

provas dos protótipos. 
10. A produção é feita em fábricas. 
11. Verificamos a produção e acompanhamos as entregas ao cliente. 
 

 
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 nesse contexto que as novas fardas serão utilizadas. 
 

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 do briefing com o cliente e de visitas ao local. 

 

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 muito importante ouvi-los, saber as tarefas e os movimentos que fazem. 

 
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? Perguntámos-lhes, ou a um representante ou a um grupo de utilizadores. 

 
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? Porque nos pode ajudar a encontrar melhores soluções. 
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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? Perguntámos-lhes, ou a um representante ou a um grupo de utilizadores. 

 
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? Para que as fardas fiquem bem e para que as escolhas de design sejam as 
melhores possíveis e adequadas. 

 
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? O cliente fornece-nos 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? Depende muito dos casos, mas normalmente o designer tem mais experiência 
sobre a escolha das matérias-primas mais adequadas. 

 
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? Só se nos fornecerem essa indicação, nós não costumamos perguntar. 

 
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? Porque neste caso os utilizadores sabem melhor do que nós (designers) qual a 
cor que melhor se adequa. Às vezes a escolha do cliente sobrepõe-se à dos utilizadores. 

 
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? O cliente fornece este dado ou nós perguntamos. 

 
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? Porque neste caso os utilizadores sabem melhor do que nós (designers) qual o 
padrão que melhor se adequa. Às vezes a escolha do cliente sobrepõe-se à dos 
utilizadores. 

 
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? O cliente fornece este dado ou nós perguntamos. 
 

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 é fundamental, condiciona o design das fardas e a escolha dos materiais. 
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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-nos fornecido pelo cliente. 

 
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? Porque a farda não deve ser um obstáculo no seu trabalho, no seu dia-a-dia. 
 

 
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 dos dados fornecidos pelo cliente e pela observação das tarefas e 
funções dos utilizadores. 
 

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? Porque a farda não deve ser um risco acrescido às suas funções. 

 
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 informação dada pelo cliente. 
 
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? Porque me parece ser uma metodologia mais completa e adequada para o 
desenvolvimento deste tipo de vestuário, contudo teria de a conhecer primeiro para 
melhor opinar. 
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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                            

 

 


