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RESUMO  

A presente pesquisa objetiva compreender a usabilidade do sutiã voltado para 

adolescentes de idades entre nove e doze anos, que estão iniciando o uso da peça, 

por ser a fase onde ocorre a puberdade e o desenvolvimento das mamas. Também 

foi investigado quais sentimentos e sensações essas usuárias sentem ao começar a 

utilizar esta peça do vestuário que marca a fase de transição de criança para 

adolescência feminina. Para estudo de caso, foram entrevistadas dez meninas 

residentes na cidade de Amaraji - PE e em um primeiro contato foi aplicado um 

questionário semi-estruturado para investigar informações sobre o cotidiano delas, 

quais atividades realizavam, como havia sido a aquisição do primeiro sutiã, quais 

modelos eram mais utilizados por elas, quais incômodos sentiram e quais os 

sentimentos que o uso da peça lhes causaram. Após isto, foi selecionado quatro 

modelos de sutiãs mais usados e aplicado o teste de usabilidade com as meninas. 

Este teste foi concebido através da adaptação de uma metodologia para avaliação 

de usabilidade e conforto em vestuário, largamente difundido, que permitiu encontrar 

os principais incômodos e apontar quais possíveis melhorias podem ser realizadas 

na fabricação de roupas íntimas. Além de apresentar quais modelos, dos 

selecionados para esta pesquisa, asseguram mais conforto e melhores condições de 

uso para o público consultado. Para fundamentar esta investigação, foram usados 

argumentos e conteúdos sobre ergonomia, antropometria, conforto, usubilidade, a 

evolução do sutiã, adolescência, puberdade e design emocional.  

 

Palavras-chave: Design; Sutiã; Usabilidade; Puberdade; Design Emocional.  
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INTRODUÇÃO 

 
A moda atual é reflexo das sociedades e este conceito se aplica também as roupas 

íntimas que seguem essas reações e influenciam o design e o hábito dos 

consumidores. Vestir sutiãs influi na fisiologia do corpo da mulher, os sutiãs 

promovem sustentação, proteção e modela os seios sob a roupa. Os modelos 

seguem costumes sociais, regionais e é claro tendências de moda.  

O design de sutiã precisa levar em consideração a morfologia do corpo feminino 

para projetar novas peças e exige que o profissional obtenha informações sobre os 

materiais e processos para fabricação, além de conhecimentos nas áreas de 

ergonomia e modelagem. 

Sobre estes temas a primeira seção deste trabalho apresenta conteúdos e 

conceituações sobre a ergonomia, antropometria e conforto para que sejam 

compreendidos e aplicados ao sutiã. 

A ergonomia é o estudo de adaptação do trabalho ao homem (IIDA, 2005). Mas o 

trabalho aqui referido possui amplo significado, compreende as relações de 

quaisquer atividades que o homem possa exercer. Há ainda conceitos que 

expandem essa relação e aborda que a ergonomia estuda as interações do homem 

com o ambiente, visando aprimorar a segurança o conforto e o bem-estar do 

usuário. 

Nesse sentido a ergonomia voltada à moda visa melhorar o conforto e o bem-estar 

dos usuários com relação ao uso das roupas, levando em conta as necessidades e 

incômodos causados pelas vestes, principalmente com as roupas íntimas por 

estarem contato direto com a pele.  

 

O conceito de conforto aborda a segurança e comodidade ao fazer uso de 

determinado objeto ou realizar alguma atividade. No vestuário o conforto deve 

respeitar os movimentos realizados pelo homem, de modo que a peça não se ajuste 

muito ao corpo para que não ocorra problemas de saúde como os ligados ás 

circulação e a função respiratória. O conforto está ligado á aspectos subjetivos que 

envolvem fatores psicológicos, nos quais a percepção sensorial é formulada,  
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processada e avaliada, considerando experiências do passado e os desejos atuais 

dos indivíduos para avaliar o estado de conforto de um objeto. 

A antropometria corrresponde ao estudo de medidas do corpo, portanto é importante 

conhecer o perfil antropométrico do consumidor para que se possa produzir peças 

de vestuários mais adequadas ao público final.  A antropometria é responsável por 

definir as dimensões corporais e a partir disto, são criadas as tabelas de medidas 

para a produção industrial do vestuário a fim, de que se obtenha roupas mais 

confortáveis e com melhor caimento. Pois uma roupa mal feita pode proporcionar 

não só uma experiência negativa para o usuário, como pode influenciar na execução 

de atividades. Por esse motivo se faz necessário a inclusão de fatores ergonômicos 

no projeto de vestuário, tais como facilidade de manejo, facilidade de manutenção, 

facilidade de assimilação e entre outros, que forneçam uma segurança no 

desenvolvimento do produto e para a usabilidade  

Há estudos que referem que o sutiã provoca desconfortos e dores causados pelo 

uso da peça, a tensão da veste sob os seios, as faixas traseiras e dos ombros que 

pressionam o corpo são alguns dos incômodos citados. Uma pesquisa realizada 

pela North American Spine Society (NASS, 2006) comprovou que cerca de 60% das 

mulheres americanas sentem dores nas costas, nos ombros e pescoço e cerca de  

40% afirmaram que seus sutiãs não atenderam as expectativas de desempenho. 

Sutiãs mal ajustados e muito apertados podem ser prejudiciais a saúde e podem 

provocar problemas como fibrocistos, dores nos seios nas costas e ombros e entre 

outros problemas de saúde (KAGIYAMA, 2011). 

O mercado de lingerie obteve crescimento considerável nos últimos anos. No Brasil, 

as empresas que atuam movimentaram cerca de R$ 3,6 bilhões em 2012, segundo 

a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que conta com mais de 3,5 mil 

confecções espalhadas de Norte a Sul do país que produzem cerca de 1,5 de peças 

atualmente, o que garantiu ao Brasil a quinta posição entre os maiores produtores 

do mundo. 

O sutiã é a peça de vestuário ao qual direciona-se o estudo neste trabalho e está 

abordado na segunda seção toda a história da peça, como aconteceu sua evolução 

ao longo das décadas e os principais materiais que são fabricadas estas vestes. 
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O uso do primeiro sutiã por meninas que estão em fase de desenvolvimento das 

mamas é o objeto central desta pesquisa. Esta é a peça de vestuário que marca a 

passagem da infância para a adolescência e é considerado um acontecimento 

importante na vida de algumas meninas. 

Esse período é obtido como a fase de maiores modificações no corpo, onde 

acontece a puberdade, sendo ela a base biológica da adolescência onde ocorrem as 

mudanças físicas, como o crescimento dos seios e outras mudanças psicológicas 

contribuindo para a formação da identidade do adolescente. Esses temas são 

abordados na terceira seção deste estudo, em conjunto com os conceitos de design 

emocional que auxiliam a compreensão das sensações e emoções que ocorrem 

nesta fase da vida das meninas e como isto pode ser refletido de maneira assertiva 

no projeto de produto. 

A presente pesquisa tratou de buscar quais os modelos de sutiãs mais adequados, 

para meninas com idade entre nove e doze anos, que estão em fase de 

desenvolvimento das mamas e iniciando a fase de uso da peça, levando em 

consideração os princípios ergonômicos. E, por conseqüência, como objetivo geral 

é identificar o modelo de sutiã mais adequado para meninas que estão começando a 

usar o produto, através de uma análise, abordando aspectos ergonômicos, numa 

pesquisa com consumidoras na cidade de Amaraji, em Pernambuco. 

Desta forma, os objetivos específicos são: Identificar quais sensações que as 

meninas sentiram ao vestir um sutiã pela primeira vez; Apresentar quais os 

principais modelos de sutiãs para meninas são mais utilizados; Investigar como é 

dada a aquisição do primeiro sutiã; Avaliar a vestibilidade de diferentes modelos de 

sutiãs (o desempenho de sutiãs voltados a este público alvo, através de teste de 

usabilidade – via Oikos); Apresentar os principais problemas e incômodos causados 

pelo uso do sutiã por adolescentes; Selecionar qual o modelo de sutiã mais 

adequado para adolescentes; Sugerir melhorias para a fabricação de sutiãs. 

A metodologia implantada para investigação a cerca da utilização do primeiro sutiã, 

está exposta na quarta seção. Foi realizado primeiramente um levantamento 

bibliográfico para construção da fundamentação teórica e posteriormente foi o 

momento de ir à campo. A princípio obteve-se a ideia de realizar um focus grup com 

as meninas entrevistadas, todas com idade entre nove e doze anos, residente na 
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cidade de Amaraji-PE e estudantes regulares, mas como algumas entrevistadas se 

sentiram muito constrangidas, foi então elaborado um questionário semi-estruturado 

para colher as primeiras informações a cerca das usuárias, entre eles como se 

realizou a aquisição das primeiras peças do sutiã, quais eram os modelos utilizados 

por elas, os principais incômodos e os sentimentos que possuíram ao fazer uso da 

peça. Ainda foi realizada uma breve entrevista com alguns lojistas para compreender 

como se caracterizava o consumo destes itens. 

Após realizado este questionário foi o momento de reunir os principais modelos de 

sutiãs citados por elas e proporcionar o teste de usabilidade, para comprovar os 

desconfortos citados e apontar qual o modelo mais adequado para esta fase de 

crescimento. Foi realizado uma avaliação de conforto dos sutiãs, adaptada da 

metodologia Oikos (Martins, 2005), para corroborar ou refutar os incômodos citados 

pelas consumidoras e proporcionar referências para melhorias no design destas 

lingeries.  

No cenário acadêmico há uma ausência em quantidade de pesquisas a respeito 

desse assunto, inclusive quando se trata do design e ergonomia do primeiro sutiã, 

existem artigos e teses que abordam a ergonomia em lingerie, mas não 

identificamos pesquisas que busquem investigar a ergonomia dos sutiãs voltados 

para adolescentes e que ainda apresentem interesse em compreender alguns 

fatores psicológicos importantes nesta fase de crescimento, que se melhor 

compreendidos podem ser transmitidos em elementos materiais no projeto de 

produto. Este trabalho também possui como justificativa preencher esta lacuna, além 

de apresentar o modelo de sutiã mais adequado, para meninas que estão em fase 

de desenvolvimento das mamas, considerando os princípios ergonômicos, 

colaborando dessa forma com o mercado, servindo como fonte de informação para 

produtores da área. 

A quinta seção expõe os resultados encontrados nas entrevistas com as usuárias, 

com a presença tabelas e gráficos que apresentam os itens investigados e os 

referidos dados para auxiliar na construção das discussões, comprovando o cenário 

investigativo da pesquisa e respondendo os problemas e objetivos da pesquisa.  

A sexta e última seção apresenta as considerações finais e inclui uma tabela dos 

principais problemas e incômodos encontrados no teste de usabilidade, relacionados 
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com as principais sugestões para melhorias na fabricação dos sutiãs, segundo as 

avaliações das usuárias. A pesquisa apontou em seus resultados pontos positivos 

em diferentes modelos de sutiãs, levando a uma apresentação de resultados da 

pesquisa mais amplo. 

Contudo, este estudo promete auxiliar na compreensão do uso do primeiro sutiã por 

meninas em fase de puberdade, analisando os modelos mais utilizados por 

princípios ergonômicos de usabilidade e conforto, para o direcionamento dos 

desconfortos que acarretam o uso da peça, bem como, a apresentação de melhorias 

a serem realizadas. A pesquisa ainda apresenta as sensações e sentimentos que 

acontecem com as usuárias nesse período de transição com o uso deste artigo, se 

tornando uma leitura importante para os designers compreenderem como acontece 

a relação produto-usuário direcionarem os projetos voltados a este público com mais 

embasamento.  O design emocional deve estar apto a captar as emoções que 

acontecem com as usuárias e transformar esses significados em elementos 

materiais presentes nos sutiãs. 
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1. CONCEITOS DE ERGONOMIA, ANTROPOMETRIA E O CONFORTO DO 
SUTIÃ 

 

1.1 CONCEITOS DE ERGONOMIA  

 

O termo Ergonomia deriva das palavras gregas ergon (trabalho) e nomos (lei) sendo 

aplicado, em 1857, pelo biólogo Wojciech Jastrzebowski, por acasião da publicação 

do artigo “An Outline of Ergonomics or the Science of Work ased Upon the truths 

Drawn from the Science of Nature”.  (JASTRZEBOWSKI, 1857; MARTINS, 2008; 

LINDEN, 2007 apud KAGYIAMA, 2011).   

De acordo com Martins (2005), a ergonomia, se estabeleceu como ciência em 1949, 

quando psicólogos, médicos, engenheiros e fisiologistas reuniram-se para um 

estudo da adaptação do trabalho, suas máquinas e utensílios ao bem-estar do 

homem. A autora constatou que, “a ergonomia considera o homem em relação ao 

uso de objetos, máquinas e equipamentos sob determinadas condições de trabalho 

e não trabalho; centra-se, portanto, na análise da tarefa realizada. Objetiva avaliar 

os fatores de risco que podem trazer inadequações para os produtos e seus 

usuários”.  

Já Iida (2005) compreende a Ergonomia como sendo: “o estudo do relacionamento 

entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a 

aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos 

problemas surgidos desse relacionamento”. 

De acordo com as informações dos autores pode ser observado que, não é usuário 

que deve se adequar ao produto, e sim o produto ao usuário, de forma que essa 

relação não ofereça riscos ao homem, que deve ser beneficiado com um produto de 

qualidade que lhe propicie segurança e bem-estar, durante a realização de suas 

tarefas.    

 



18 
 

Para Martins (2005), A escala humana serve como referência para um correto 

dimensionamento de um produto. E Weedmeester (2001 apud ALENCAR E 

BOUERI, 2012) explica que “a Ergonomia aplica teorias, princípios, dados e 

métodos, que possam, previamente, preservar a vida humana, nos aspectos 

relativos a saúde, segurança, conforto e satisfação, quando aplicado ao projeto 

contribui para solucionar um grande número de problemas sociais, relacionados com 

a saúde, segurança, conforto e eficiência. ”. 

Entende-se então que, a aplicação de fatores ergonômicos em projetos de objetos, 

produtos e ambientes, é indispensável, pois busca melhor adequá-los ao gosto e 

anatomia do usuário. Estes fatores devem estar presentes desde o momento de 

concepção do projeto, de forma que venham a ser evitados riscos à saúde e 

segurança do usuário, prevenindo equívocos e inadequações, proporcionando 

conforto e prazer na relação usuário/produto, além de evitar o desperdício de tempo 

e recursos, na produção. 

Porém, para que isto ocorra com êxito, a Ergonomia se atém de uma 

multidisciplinaridade, onde conhecim      entos de anatomia, fisiologia e psicologia 

humanas, são necessários para embasar o projeto de produto, dando-lhe 

propriedade, para oferecer ao usuário o bem-estar necessário e esperado.  

 

1.2 ERGONOMIA E DESIGN DO SUTIÃ 

 

Quando um produto vai ao mercado, deve apresentar um caráter útil e benéfico ao 

usuário. O design visa, através de métodos sistemáticos à obtenção de um produto 

de qualidade que satisfaça as expectativas de um mercado consumidor. A 

ergonomia, por sua vez, busca o bem-estar, conforto e saúde do ser humano que vai 

utilizar e consumir um produto. Dessa forma, a junção entre design e ergonomia é 

fundamental para o desenvolvimento de produtos, uma vez que esta trabalha 

importantes propriedades como: segurança, facilidade de manejo, assimilação, 

manutenção, conjugados aos fatores psicológicos, fisiológicos e de higiene 

(KAGYIAMA, 2011).  



19 
 

O vestuário é um dos principais produtos com os quais o homem tem contato direto 

durante toda a sua vida, nas mais diversas situações de seu dia-a-dia, seja de 

trabalho, estudo, lazer, tempo livre e até ao dormir, e por este motivo a ergonomia 

deve estar presente desde a etapa de concepção do projeto de produto do vestuário 

e adentrar por todas as etapas desse projeto, garantindo ao usuário o seu bem-estar 

ao vestir uma roupa.  

Martins e Fontenelle (2006) explicam que o uso inadequado de roupas gera 

desconforto, podendo até prejudicar a função respiratória, a circulação sanguínea, a 

mobilidade e a transpiração, por isso se faz importante o estudo da ergonomia aliada 

ao vestuário, para prever danos causados ao homem com o uso contínuo de roupas 

não confortáveis ergonomicamente. Nas roupas íntimas, a ergonomia desempenha 

um papel essencial na compreensão da relação entre as características físicas 

destas roupas, a anatomia dos usuários e a biomecânica, buscando atingir 

praticidade e conforto (KAGIYAMA, 2011). 

Segundo Ludwinsky e Ropelatto, (2009) “as roupas íntimas femininas são usadas 

por mulheres de diferentes biotipos e tamanhos antropométricos. São essas 

diferenças de volumes corporais que influenciam na ergonomia das peças”. Ainda 

segundo as autoras, para que sejam definidos os tamanhos das peças, faz-se 

necessário a correta utilização de dados ergonômicos, tanto na modelagem, quanto 

nos materiais utilizados, contribuindo dessa forma para um design eficiente, 

garantindo o conforto e segurança das usuárias (LUDWINSKY e ROPELATTO, 

(2009). 

Considerando que a roupa íntima é a peça do vestuário de maior contato com o 

corpo, sendo responsável pela sustentação das mamas e proteção da genitália, é 

necessário que haja a preocupação dos produtores em atender as necessidades das 

usuárias, buscando uma melhor adequação da peça ao corpo, prezando pela saúde 

e evitando possíveis constrangimentos, como, por exemplo, a exposição de partes 

íntimas (ROCHA 1996 apud QUEIROZ E ROCHA, 2009). 

 

Uma roupa mal feita pode vir a interferir de forma negativa, tanto na estrutura do 

corpo, como na execução de atividades do usuário. Por este motivo, faz-se 

imprescindível a utilização de fatores ergonômicos no projeto de produção do 
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vestuário, em especial o íntimo, considerado como vestuário interno, de maior 

contato com o corpo, e ainda mais especificamente o sutiã, objeto de estudo deste 

trabalho. Um bom design do sutiã deve levar em consideração as proporções e 

sustentação das mamas, sua anatomia e ainda os materiais utilizados na fabricação 

da peça, pois estes devem proporcionar liberdade aos movimentos, boa transpiração 

e conforto no contato com a pele das usuárias.  

 

1.3 ANTROPOMETRIA E MODELAGEM 

 

Alcançar a satisfação de conforto, segurança, proteção, estética e liberdade de 

movimentos em produtos do vestuário, sem que haja riscos à saúde está 

diretamente ligado à qualidade do design, à consideração da ergonomia, à 

modelagem adequada e também ao conhecimento da antropometria. (KAGYIAMA, 

2011) 

A etimologia da palavra Antropometria é definida por Petrosky (2003 apud 

CAPELASSI, 2010), como de origem grega, composta de antropo, homem, e metria, 

medida. Segundo KAGYIAMA (2011), “A antropometria é o estudo que trata das 

medidas físicas do corpo humano e suas proporções através de metodologias 

científicas que buscam, por meio de análise de diferentes padrões étnicos, 

estabelecer uma adequação dos produtos aos usuários”. 

O corpo é o objeto de suporte do produto de vestuário, portanto, se faz importante 

conhecer o perfil antropométrico do consumidor final de determinado produto, a fim 

de obter um conjunto de medidas mais eficazes e próximas das realidades 

antropométricas do usuário. A antropometria é responsável por determinar as 

dimensões corporais, é por meio deste estudo que devem ser construídas tabela de 

medidas padrões para auxiliar o modelista na construção de moldes, que deverá 

seguir de acordo com um modelo idealizado por um designer de moda previamente, 

conferindo melhor conforto e caimento a peça final (CAPELASSI, 2010). 

 

Cada pessoa possui suas particularidades corporais e variações do corpo que 

precisam ser respeitadas e analisadas, dessa forma é de extrema importância que 
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sejam consideradas pelo designer de moda as características antropométricas de 

cada uma delas, na construção do vestuário, desde a fase inicial do projeto do 

produto, pois o conhecimento do corpo do usuário vai garantir que haja entre ele e o 

produto uma relação de intimidade, onde o ser humano firma uma estreita relação 

com a sua vestimenta. Esta pesquisa de características físicas e das necessidades 

do público alvo é o que vai dar suporte no desenvolvimento da modelagem perfeita 

do produto. 

Seguindo esta direção, ao qual nos guiam os conceitos de antropometria, percebe-

se que há uma conexão entre as medidas dos corpos e a qualidade estética do 

vestuário, onde uma influencia diretamente a outra, pois quando uma roupa não se 

adéqua perfeitamente as medidas do corpo, questões como caimento da peça e 

conforto acabam comprometendo a qualidade estética do produto ao vestir. 

Portanto, como afirma Capelassi (2010):  

“o estudo das medidas do corpo é de extrema importância para a 

concepção do produto, e para que o resultado final da peça atenda as todas 

as exigências estéticas e padrões antropométricos estabelecidos para 

determinado público”. (p. 26).  

Considerando o corpo como superfície de partida para o desenvolvimento de um 

produto, é importante analisar as relações divergentes, no que diz respeito às 

medidas corporais. Algumas são mais relevantes para a construção das vestes, 

como: altura, circunferência do busto e da cintura, largura do ombro e das costas, 

cavas e pescoço, para a parte superior do corpo. Circunferência do quadril, gancho, 

altura do joelho e tornozelo, são as mais significantes para as partes inferiores.  

Contudo, o estudo de medidas do corpo tem a determinação de auxiliar o designer 

de moda e o modelista no processo de concepção da veste. Ao tomar como 

referências as medidas corretas ou mais próximas de um determinado público alvo,  

o processo produtivo industrial estabelece assim, um vínculo entre a antropometria e 

o design, integrandoo conforto e o bem-estar nas suas peças e diminuindo os riscos 

da produção de obterem problemas referentes aos tamanho inadequados e 

usabilidade da veste. (PANERO; ZELNIK, 2002).   

O produto de moda está em contato com individuo na maior parte do tempo como 

uma extensão do seu próprio corpo, criando uma relação material de “segunda pele” 
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com o homem. Por isso é imprescindível o conhecimento sobre a antropometria e 

que o profissional esteja apto a realizar as necessidades e anseios dos 

consumidores por meio de produtos, que sejam a realização necessária destes 

desejos e que também, estejam em conjunto com as configurações ergonômicas 

necessárias. (MARTINS , 2008). 

Conhecer as medidas antropométricas de seu público alvo vai garantir ao fabricante 

um produto diferenciado no mercado, o qual apresentará um design eficiente, 

cumprindo seu papel de atender desejos, anseios e necessidades do 

consumidor/usuário.  

O profissional de modelagem é o responsável pela construção dos moldes para que 

sejam permitidos o corte e a confecção da peça, a modelagem está conjugada com 

os movimentos do corpo. Nas roupas íntimas a modelagem deve ser precisa, pois 

ela vai estar em contato direto com o corpo e precisa oferecer o conforto fisiológico, 

principalmente no caso do sutiã, pois se encontra em áreas sensíveis á 

compreensão, deve levar em consideração também a sustentação dos seios e 

anatomia das mamas, quando confeccionados com materiais elásticos podem 

oferecer liberdade de movimentos. Ou seja, modelagens e materiais interferem 

diretamente na usabilidade do produto (KAGIYAMA, 2011). 

 

A Usabilidade é a interface de interação entre o produto e o usuário. Iida (2005) 

aborda em uma de suas definições de usabilidade como:  “[...] facilidade e 

comodidade no uso dos produtos, tanto no ambiente doméstico como no 

profissional [...]”. O autor ainda ressalta que os objetos devem ser fáceis de 

manusear, ser satisfatórios, sensíveis a erros, está relacionado à aspectos como 

conforto e eficiência.  

 

Martins (2005), também comenta que a usabilidade é obtida como um campo 

relevante da ergonomia, pela existência de uma correlação entre o produto e o 

usuário que se revela nas necessidades e características dos consumidores, ela se 

trona um item fundamental no desenvolvimento e posteriormente na aquisição do 

produto. 

O fator usabilidade além de definir uma característica ao produto é interferido 

também pelo contexto. O ambiente em que está inserido revela uma intervenção no 
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objeto que pode alterar sua pretensão, neste caso pode haver uma interação 

produto-usabilidade-ambiente.  

 

1.4 CONCEITO DE CONFORTO  

 

 

O conforto é uma das características mais importantes na decisão da compra de um 

produto. As características que remetem ao conforto sempre são avaliadas de 

maneira subjetiva pelo homem, tornando um parâmetro difícil de ser mensurado. De 

maneira simplificada, costuma-se dizer que tudo que proporciona o bem-estar do 

usuário é denominada de conforto. 

Ao projetar um produto de moda, por exemplo, padrões de conforto, que quase 

sempre são subjetivos e difundidos pelo meio social e são levados em conta. Porém, 

os estudos de conforto se apresentam em caráter multidisciplinar e são de 

fundamental importância para projetos de moda e design. 

Na história a burguesia foi um parâmetro condicional para o surgimento do conforto, 

pois à medida que o progresso material deu origem a novos recursos para 

aprimoramento das construções de casas, em paralelo foi surgindo o hábito de se 

acumular objetos dentro delas, com isto, a domesticidade, a privacidade e o conforto 

dentro do conceito da casa e da família foi surgindo como as principais realizações 

da burguesia (ALENCAR; BOUERI, 2012). 

A origem da palavra conforto surgiu do conceito de consolo ou apoio, cujo qual 

provém da palavra cumfortare, derivada de cumfortis, que significa aliviar a dor e a 

fadiga (VAN DER LINDEN, 2003). 

O autor ainda define conforto como um estado de harmonia, no qual ocorre uma 

sensação de bem-estar ocasionado por pensamentos induzidos, imagens, objetos e 

ambientes que causam sentimentos e emoções prazerosas, ele também define o 

desconforto como ausência dessas sensações, sendo provocado por estímulos e 

aspecos negativos e frequência de mal-estar. 
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Slater (1997 apud Broega 2007), aborda que “o conforto é ausência de dor e de 

desconforto em estado neutro”. Ele classifica o conforto em três tipos: 1) Conforto 

fisiológico- diz respeito a capacidade do homem tem de manter a vida; 2) Conforto 

psicológico- Está relacionado com a capacidade da mente humana, de se sustentar 

e funcionar suficientemente com a ajuda externa; 3) Conforto Físico- É o efeito do 

ambiente sobre o corpo humano.  

Os estudos sobre o conforto tornaram-se ferramentas essenciais para a evolução do 

mercado e de produtos de moda, a ciência do conforto tornou-se um instrumento 

para ser aplicado por designers, em requisitos ergonômicos nas elaborações 

projetuais dos produtos. 

 

1.5 CONFORTO DO SUTIÃ   

 

 

Para KAGYIAMA (2011, p. 29), “o conforto do sutiã não é uma propriedade física do 

sutiã, mas uma condição de bem-estar da usuária, que é influenciada por muitos 

aspectos. Os designers devem considerar os aspectos físicos e psicológicos do 

conforto para atender as expectativas das usuárias quanto à modelagem, texturas, 

estilo, aparência, entre outros fatores”. 

As interferências do corpo com o vestuário desempenham funções muito 

importantes para determinar o estado de conforto do artefato em conjunto com a 

intercessão do ambiente, questões físicas e culturais também exercem um poder de 

influência para o usuário. A percepção de conforto compreende também, processos 

de psicologia sensorial onde grande números de estímulos de fatores externos são 

transmitidos ao cérebro, por meio de canais sensoriais estimulando sensações de 

ausência de dor e desconforto em um estado neutro (SLATER, 1997). 

No vestuário de modo geral, a noção de conforto total por Slater (1997) em quatro 

aspectos fundamentais: 
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- Conforto Termofisiológico: É a tradução em estado térmico e de umidade a 

superfície da pele, trazendo uma sensação confortável. Envolve a transferência de 

calor e de vapor de água por meio dos materiais têxteis. 

- Conforto Sensorial: É o conjunto de várias sensações neurais, acontece quando 

um material textil ou não, entra em contato direto com a pele. 

-Conforto Ergonomico: A capacidade que uma veste tem de “vestir bem” de acordo 

com certos critérios de liberdade e de movimentação do corpo. 

- Conforto Psico- estético: É a percepção subjetiva da avaliação estética, com base 

nos sentidos: visão, toque, audição e olfato e que contribuem para a formação do 

bem-estar do usuário. 

Para todas essas definições que permeiam o conforto, existe uma quantidade de 

componentes essenciais que estão ligados ao bem-estar e que são associados com 

a percepção subjetiva do usuário. Os aspectos sensoriais devem ser buscados 

dentro do resultado final dos produtos para que estes componentes sejam 

mapeados de forma mais clara para melhor desempenho do artefato em uso 

(BROEGA, 2009). O autor ainda define o conforto como o estado agradável da 

harmonia fisiológica, psicológica e física entre o ser humano e o ambiente.  

 Schimid (2005) aborda também que: “Atualmente, um produto de Design não deve 

valorizar apenas o sentido da visão, apesar de ser este o que melhor aprecia a 

estética e harmonia, deverá de contemplar cada vez mais o conforto total do seu 

utilizador.”. 

Para os designers o conforto deve ser considerado como característica de avaliação 

de parâmetro a ser atingido por um dado produto, considerando como critérios 

técnicos aplicados nas práticas do dia-a-dia que devem estar muito bem precisos, 

para que seja transmitido nos  moldes do vestuário e bem adequado de acordo com 

a matéria-prima selecionada segundo os critérios de ergonomia e de medidas 

antropométricas  

O design e o conforto do vestuário devem ser inseparáveis, o design não pode ser 

considerado assertivo se o produto final não atingir um bom resultado, ou seja, se 

ele não obtiver características que o tornem confortáveis. Atualmente o público alvo 
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vem se tornando mais seleto no que consome o que gera uma maior preocupação 

dos produtores com as características ergonômicas do produto. 

As exigências dos consumidores refletem o seu comportamento, estilo de vida e 

bagagem cultural, à medida que o mundo evoluí os anseios e desejos de grupos 

sociais mudam, e tudo isso é refletido em padrões de consumo, em produtos. A 

roupa como “segunda pele” ressalta estes aspectos, protegendo o corpo, 

embelezando e trazendo o conforto e bem-estar que o usuário busca. 
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2. HISTÓRIA DOS SUTIÃ E OS SEUS MATERIAIS 
 

2.1 EVOLUÇÃO DO SUTÃ 

  

Durante anos as mulheres buscaram diferentes ideias para cobrir ou modelar a 

aparência dos seios. No século XVI eram usados espartilhos, estes, porém 

restringiam os movimentos das mulheres. Entretanto, novas formas de vestuário 

íntimo foram sendo inventadas, conforme mudavam o vestuário externo e a vida das 

mulheres, uma dessas invenções foi a divisão do espartilho em duas partes, onde a 

parte de cima ficou muito semelhante ao sutiã moderno (VARGAS E WITTER [s. d.]). 

Por volta de 1890, surgiram versões similares às lingeries modernas, essas eram 

adaptações dos espartilhos, que eram divididos ao meio e ficaram conhecidos como 

brassières. Foi em 1893 que foi criada a peça com a finalidade específica de suporte 

para seios separada do espartilho. A criadora deste produto foi Marie Tucek, mas o 

mesmo não chegou a ser foi comercializado. Em 1913 Mary Phelps Jacob, criou um 

outro tipo de sutiã que foi chamado de brassière frente única. O sucesso foi imediato 

e então Mary Phelps patenteou sua criação. Porém, o título de criadora do sutiã foi 

dado à uma francesa que veio antes, a chamada Herminie Cadolle, pelo fato de sua 

criação ter sido exibida na Exposição de Paris de 1900. Esta também adaptou o 

espartilho, dividindo-o em dois e apenas a parte superior foi comercializada, 

chamada de soutien-gorge, que quer dizer suporte para os seios. (GREGGIANIN, 

2015). 
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Figura 1-Imagem do sutiã criado por Marie Tucek 

 

Fonte: Greggianin, 2015. 
 

Figura 2-Imagem do sutiã criado por Marie Phelps Jacob 

 

 

Fonte:Greggianin, 2015. 
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Figura 3- Sutiã por Herminie Cadolle. 

 

Fonte: Greggianin, 2015 

 

.A primeira figura mostra um esboço do sutiã criado por Marie Tucek  e 

funcionava como um suporte para os seios, cavado e com as alças cruzadas nas 

costas presas com colchetes, que deixava os seios rebaixados. A segunda imagem 

apresenta o sutiã criado por Mary Phelps Jacob, que era basicamente composto por 

dois lenços de seda unidos com um cordão e uma fita. E na treeira imagem está 

reperesentado o modeo criado por Hermonie Cadole um modelo mais composto e  

com a utilizaçãode um fecho que remetia ao usado no espartilho. 

Anos depois em 1917, nos EUA, foi pedido para que as mulheres parassem de usar 

espartilhos, Durante a Primeira Guerra Mundial muitas mulheres foram trabalhar em 

fábricas tendo que usar uniformes pela primeira vez, o que não cabia um espartilho 

por baixo, acentuando ainda mais a necessidade do uso do sutiã, a partir daí as 

mulheres passaram a apresentar uma figura andrógina, suas curvas naturais 

femininas foram minimizadas, através do uso de sutiãs, que achatavam os seios. 

(GREGGIANIN, 2015). 
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             Figura 4- Sutiã estilo garçonne de 1920, de seda com adorno floral. 

 

Fonte: Moda do séc. XVIII ao XX, p. 116 

 

Na França, a estilista Coco Chanel, passou a apostar em modelagens reta e 

simples, que combinavam perfeitamente com as silhuetas andróginas da época, 

esse estilo ficou conhecido com “La Garçonne”. Essas mudanças na moda 

trouxeram a preocupação dos médicos com o cuidado materno e o conforto para a 

maternidade e aleitamento, foram realizadas campanhas contra o achatamento do 

peito ("raça-suicídio). O sutiã logo tornou-se um negócio bastante viável ao longo 

dos anos de 1930, para a indústria, aos poucos melhorias na técnica com os tecidos, 

fibras, cores, padrões e opções foram surgindo. Inovações como alças ajustáveis, o 

cálice de tamanho de acordo com o seio da mulher e acolchoados que aumentavam 

os seios mulheres com seios pequenos, foram fazendo a cabeça das consumidoras. 

Diferentes tamanhos e formatos de seios passaram a ser considerados, e em 1935, 

foi criado um sistema de medição em tamanhos que variavam de “A” a “D”.  

(VARGAS E WITTER [s. d.]). 

A Segunda Guerra Mundial influenciou de forma muito relevante no vestuário, pois a 

mulher conquistou um outro papel na sociedade, passou a trabalhar mais fora de 

casa e na indústria, mulheres militares de baixa patente foram equipadas com 

roupas íntimas como uniforme as quais serviam de proteção. Nessa época houve 

ainda restrições na disponibilidade de materiais tiveram, o que gerou um grande 
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impacto na criação do vestuário. Nas décadas de 40 e 50, a publicidade explorava 

os ícones de Hollywood. Em 1943, motivado por seu filme The Outlaw, o bilionário 

Howard Hughes criou um modelo de sutiã reforçado, para fazer seios pontudos, o 

Bullet Bra. A atriz Jane Russell foi quem utilizou a peça e lançou essa tendência, 

que virou moda durante a década de 40. (VARGAS E WITTER [s. d.]). 

Figura 5-Jane Russell, lançando tendência dos seios pontudos. 

 

Fonte: Culturapoprigor, 2014.  

 

Figura 6- Marylin Monroe usando um Bullet Bra. 

 

Fonte:Leone,2014.  
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Após a Segunda Guerra Mundial, a disponibilidade de material, produção, 

comercialização e demanda, foram se recuperando. Com os maridos, soldados de 

guerra de volta em casa, muitas, houve o que foi chamado de baby boom, muitas 

mulheres engravidaram, o que criou uma grande demanda por sutiãs de 

maternidade. Este período pós-guerra foi retorno de silhuetas femininas, formas, 

curvas e quadris arredondados. Estrelas de Hollywood, como Marilyn Monroe, 

Sophia Loren ou Elizabeth Taylor, eram espelhos para as mulheres, que desejavam 

ter o poder sedutor que as estrelas transmitiam. As pinups também surgiram nessa 

época, eram belas mulheres, voluptuosas, geralmente modelos e atrizes, retratadas 

em fotos sensuais e que faziam do sutiã um objeto ativo de fantasia (VARGAS E 

WITTER [s. d.]. 

Figura 7- Brigitte Bardott com sutiã meia-taça. 

 

Fonte: Villa íntima, 2014 
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Figura 8 -Pin-Up 

 

Fonte:Pinterest,2016 

 

A década  de 60 também foi marcada movimentos feministas, um período de 

libertação sexual, o que ocasionou que muitas mulheres não aderissem mais a 

lingerie como roupas íntimas. O uso do vestido tubinho e de roupas que moldassem 

o corpo fez com que mulheres deixassem o sutiã de lado, ocasionando a 

necessidade de modelos de sutiãs que criassem efeitos mais naturais nos seios. 

(BOUCHER, 2010). 

Outros fatores, em conjunto com o movimento de libertação sexual, também 

auxiliaram a mudança de atitudes feminina com relação a diversas questões que 

incluíam a sexualidade e também a lingerie, favorecendo o principio de aceitação 

social para o prazer feminino e as roupas íntimas passaram a representar essa 

conquista e utilizando o sexo para vender os produtos. 

A década de 60 trouxe mudanças formais para a lingerie que seguiram o avanço da 

década e os anos seguintes contribuíram com alterações que foram conquistadas a 

partir deste período.  
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Nos anos 70, alguns modelos de lingeries foram inspirados em épocas anteriores, 

fazendo ressurgir o corpete, a cinta-liga, meias com renda e artefatos que havia 

desaparecidos principalmente pelas séries de conquistas e lutas dos anos que 

trouxeram uma lingerie mais simples e descomplicada (BOUCHER, 2010). 

Já na década de 80, as lingeries utilizavam de aspectos que remetessem ao 

romantismo mas que também deixassem a mulher atraente, materiais como cetins e 

rendas contrastavam com tailleurs com ombreiras trazidos do guarda-roupa 

masculino. Uma alteração significante no uso das lingeries nesta época foi criada 

pela cantora Madonna e o estilista Jean Paul Gaultier que criou o sutiã cônico o que 

tornou comum o uso aparente da peça no vestuário feminino. (VARGAS E WITTER 

[s. d.]). 

 

 

 

Fonte: Google, 2016 

 

Jeans Paul Gaultier, em também em 1980 criou uma coleção em que o espartilho 

era usado como vestido e blusa, era composto por uma anquinha de barbatanas que 

lembra as crinolinas e se tornou símbolo da sua marca e da embalagem de seu 

perfume em 1993, onde o frasco ressalta as curvas (BOUCHER, 2010; SCOTT, 

2013). 

 

Figura 9-Madonna com figurino de Jean Paul 
Gaultier. 
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Fonte: Lotus, 2016. 

Na contemporaneidade o sutiã passou a ser uma peça de roupa evidente, ganhou 

mais materiais, como detalhes em rendas, bordados, costas feitas para aparecer e 

outros elementos que enriqueceram as peças. Na atualidade observamos um 

enorme investimento em novas tecnologias em tecidos, visando sempre o conforto e 

a melhor adequação das peças ao corpo do usuário. Além do conforto as inovações 

tecnológicas a cerca do sutiã, apresentam-se também em elementos que promovam 

o aumento dos seios, visto que o número de cirurgias plásticas no país se mostra 

em constante crescimento. 

Todas essas mudanças interferem no padrão de consumo das usuárias, 

promovendo novas necessidades de consumo e alterando a significação que o 

produto ocasiona na identidade na mulher.  Como relatam Douglas e Isherwood 

(2006) os bens de consumo são a parte visível da cultura, então a lingerie deve 

apresentar com todas as suas transformações as influencias da arte, cultura, 

comportamento, e vigência social. 

2.2 ESTRUTURA E MATERIAIS DOS SUTIÃS 

 

A função do sutiã é sustentar, modelar e proteger os seios. Sua forma básica 

consiste em duas taças, elemento estrutural do sutiã de formato estruturado ou não, 

que pode conter, ou não, um aro de sustentação. Possui função de realçar os seios 

Figura 10-Embalagem de perfume por Jean 
Paul Gaultier. 
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e dar maior sustentação; uma faixa frontal que interliga uma taça outra, elemento 

estrutural do sutiã deve ser encostada ao corpo, pois a região ao longo das taças 

ajuda na sustentação; uma faixa lateral, interligada abaixo das taças, que auxilia na 

sustentação dos seios, principalmente com os de maiores volumes, devem estar 

bem ajustadas ao tórax, porém sem ser apertadas; uma faixa nas costas, 

envolvendo o torço, essa parte do sutiã auxilia de maneira importante na 

sustentação dos seios. (KAGIYAMA, 2011; GREGGIANIN, 2015). 

A figura a baixo explica melhor qual a denominação das partes que compõe o sutiã 

de maneira ilustrada : 

 Figura 11-Estrutura do sutiã. 

 

 

 

Fonte: GREGGIANIN, 2015. 

 

Quanto maior os seios, maior deve ser a largura da faixa das costas; alças nos 

ombros, elemento estrutural do sutiã com função de manter a peça corretamente 

posicionada ao corpo. Ajuda a sustentar os seios e deve ter a largura proporcional 
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ao volume deles, de modo que o peso não sobrecarregue a coluna cervical. Alguns 

modelos possuem alças removíveis ou não possuem alças; e um fecho geralmente 

nas costas, alguns sutiãs apresentam esse fecho na frente da peça, entre as taças, 

outros nem o possuem, composto por ganchos, normalmente ficam na parte das 

costas.  

Quanto maior o tamanho das taças, mais largo deve ser o fecho; Cada uma dessas 

partes da peça exerce uma função específica, que unidas com as outras partes, 

resulta num bom desempenho da peça como um todo. Além desses elementos 

básicos apresentados, outros podem ser incluídos a peça, agregando valor e beleza, 

como, por exemplo, bordados, tipos diferentes de tecido, cores e estampas 

diversificadas, diferentes modelos e decotes, aros, um componente metálico em 

forma de arco que é fixado contornando as taças e o bojo. Possui função de 

sustentar e firmar os seios; e o bojo (enchimento), é um elemento de forração da 

taça que consiste em uma espuma de material poliuretano ou poliéster costurada ou 

pré-moldada no sutiã. O boje tem função de proteger e modelar os seios 

proporcionando aumento do volume (KAGIYAMA, 2011; GREGGIANIN, 2015).  

Desde a invenção do sutiã até os dias de hoje, houve mudanças significáveis no 

cenário tecnológico, descobertas extremamente relevantes, buscavam cada vez 

mais a inovação de materiais para a fabricação dos sutiãs, garantindo qualidade e 

conforto para a peça.  

A criação de Mary Phelps Jacob, uma das patentes do sutiã da história, foi 

confeccionada com lenços de seda e fitas de cetim, em 1910. Na década de 30, 

houve a descoberta do nylon, que passou a ser utilizado nas peças, o que garantiu 

uma melhor sustentação dos seios. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, 

houve uma escassez de materiais, como a seda, o que obrigou os fabricantes a 

buscarem novas alternativas, foi quando sugiram os sutiãs confeccionados com 

fibras sintéticas, como a lycra, por exemplo. (PERITO, 2013). 

Atualmente encontra-se uma gama de materiais de fácil acesso para a produção dos 

sutiãs. Estes são confeccionados com fibras variadas, que podem ser naturais, 

artificiais ou sintéticas. A origem dessas fibras influencia suas propriedades físicas, 

químicas e biológicas, isso vai determinar as características dos tecidos e das 

roupas produzidas com eles. 
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As fibras naturais, como o algodão apresentam uma alta capacidade de absorção da 

água, permitindo a transpiração do corpo. As fibras artificiais, que são fabricadas 

industrialmente a partir de matérias-primas naturais também conseguem conter essa 

característica de absorção semelhante ao algodão, mas muitas fibras aspectos 

distintos uns dos outros. Uma fibra artificial muito usada para confeccionar as roupas 

íntimas é a viscose, essas fibras artificiais contém menor capacidade de respiração e 

algumas contém custo reduzido comparados à artigos de fibras naturais, como: a 

poliamida, o poliéster e o elastano (PERITO, 2013). 

A confecção dos sutiãs são geralmente produzidas com tecidos planos e malhas, o r 

Lyne (2012) apresenta cinco tipos de materiais mais utilizados na fabricação da 

peça: a malha de jersey, a rede de malha de elastano usada nas faixas das costas, 

o spandex (material muito elástico que pode ser usado sob o jersy e também pode 

substituir a rede de malha de elastano), o tecido estabilizador (sem elasticidade, 

geralmente usado no centro do sutiã e na faixa frontal) e a renda (mais utilizada 

como ornamentação). 

Kagiyama (2011) mostra que o elastano também pode usado nas cotas e alças, em 

conjunto com o algodão e outras fibras proporciona conforto, boa transpiração e alta 

resistência a calor e frio. O algodão também pode ser usado na parte interna das 

taças, pois proporciona um toque agradável, a fibra também pode ser utilizada para 

confeccionar o sutiã, porém não alcançará a elasticidade.  

Soutinho (2006) informa que o algodão é a fibra natural mais recomendada por ser 

absorvente, flexível, com boa resistência e relativamente barata e entre as fibras 

produzidas industrialmente ele dá ênfase: viscose, modal, poliamida, poliéster e 

fibras elásticas como poliuretano, elastano, liocel e entre outras. As fibras elásticas 

possibilitaram um novo campo na busca por roupas íntimas mais confortáveis, a 

elasticidade e a recuperação do tecido é a principal característica destacada.   

O autor afirma ainda algumas considerações sobre algumas fibras. O modal tem fácil 

conservação e limpeza, é leve e resistente. A poliamida possui um toque 

considerável macio e suave e com boa estabilidade dimensional, é resistente ao uso 

e seca facilmente e desenvolve eletricidade estática.  O poliéster também apresenta 

uma boa estabilidade e é isolante térmico, secagem rápida e é de fácil manutenção.  

O polietileno e polipropileno geram volume e poder de cobertura, é resistente à luz e 
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ao sol, possui secagem rápida e considerado leve.  (SOUTINHO, 2006) 

Sobre a classificação de acordo com os tipos de sutiãs Kagyama (2011) segrega 

quanto as funções: sutiãs para esporte, sutiãs para juventude e sutiãs para 

amamentação, como descrito a baixo: 

- Sutiãs para esporte: Como o nome sugere é utilizado na prática de esportes e 

obtém grande capacidade de sustentação dos seios, o que auxilia as atividades que 

exigem movimentações excessivas, protegendo os seios e evitando oscilações, o 

modelo não contém o aro, não provoca dor e o mais comum a ser utilizado, é 

vestido pela cabeça e não atrapalha os movimentos dos braços. Para a confecção 

destes sutiãs é indicado a utilização de materiais que possibilitam a respiração e 

alta elasticidade.   

Figura 12-Sutiã para esporte. 

 

Fonte: Aliexpress, 2016. 

- Sutiãs para a juventude: É usado por meninas que estão em fase de 

desenvolvimento das mamas, este modelo tem proteção como a sua principal 

função, aliada do conforto, é indicado que os modelos não contenham o aro ou não 

comprimam os seios, devem ser produzidos com materiais macios como o algodão 

e o elastano, permitindo o crescimento das mamas sem prejudicá-las é indicado 

que o material interno do modelo taça seja de algodão, pois permite a absorção da 

transpiração diminuindo a sensação de calor. Este modelo também permite a 

aproximação dos seios que devido ao crescimento se posicionam mais afastados. 
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Figura 13-Sutiã para juventude. 

 

Fonte: Leone, 2016. 

 
-Sutiã para amamentação: O sutiã para amamentação possui uma abertura na taça 

para permitir a amamentação, contém uma capacidade de sustentação superior a 

dos convencionais porque durante a gravidez e a amamentação os seios aumentam. 

O tamanho deste modelo é maior que os convencionais, eles não devem conter as 

glândulas mamárias, pois pode ocasionar o endurecimento do leite, o modelo 

também é feito com poucas costuras para não marcar os seios.  

Figura 14-Sutiã para amamentação. 

 

Fonte: Carvalho, 2016. 

 

A  Luciani (2009) apresenta modelos classificando-os também de acordo com a 

função, são de: compressão, de encapsulamento, pós- cirúrgico, para grávidas, 

para diminuir o volume dos seios, de amamentação, push-up) ou quanto ainda 

quanto ao modelo, podendo ser adesivo, balconet, bandeau, bralette, bustier, 
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contour, conversível, estilo, corset, meia taça, com fecho na frente, cobertura 

completa, com aro escondido e entre outros. Lyne (2012) também caracteriza os 

sutiãs como: soft (que não possui aro), de amamentação, pós-cirúrgico, meia taça, 

sem alças e com taças estilizadas. 

 

Abordar a classificação que Kagiyama (2011), é interessante para conhcermos 

melhor os tipos e funções dos sutiãs, sendo o sutiã para a juventude o objeto de 

pesquisa a ser investigado. 
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3. ADOLÊSCENCIA, PUBERDADE E DESIGN EMOCIONAL 

 

3.1 ADOLESCÊNCIA E PUBERDADE  
 

A adolescência é uma fase evolutiva própria do ser humano. Segundo Outerial 

(2008), a palavra adolescência possui dupla origem etimológica que caracteriza esta 

fase, vem do latim ad (para) e olescer (crescer), ou seja, indivíduo capaz de crescer, 

não só no sentido físico, mas também no psíquico, gerando várias peculiaridades de 

acordo com o ambiente social, econômico e cultural em que se desenvolve. A 

adolescência é formada de aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais.  

Outerial propõe três etapas que compõe a adolescência: 1) adolescência inicial, que 

é caracterizada principalmente pelas transformações corporais e alterações 

psíquicas por consequências destas transformações; 2) adolescência média, que 

envolve a sexualidade; 3) adolescência final, onde são estabelecidos novos vínculos 

com os pais e aceitação do novo corpo e processos psíquicos no mundo adulto. O 

fim da adolescência, porém, é difícil de determinar e novamente obedece a uma 

série de fatores de natureza sociocultural. O autor apresenta ainda as seguintes 

condições que tratam dos elementos mais universais atualmente, que venham a 

assinalar o término da adolescência, são eles: 1) Estabelecimento de uma 

identidade sexual e possibilidade de estabelecer relações afetivas estáveis. 2) 

Capacidade de assumir compromissos profissionais e manter-se (independência 

econômica). 3) Aquisição de um sistema de valores pessoais (moral própria). 4) 

Relação de reciprocidade com a geração precedente (sobretudo com os pais). Em 

termos etários, isto ocorreria por volta dos 25 anos na classe média brasileira, com 

variações, para mais ou para menos consoante às condições socioeconômicas da 

família de origem do adolescente (OUTEIRAL, 2008). 

As maiores modificações entre a infância e a adolescência, são as características 

físicas, tais mudanças caracterizam a fase chamada, puberdade (TIBA, 2004). A 

puberdade é a base biológica da adolescência, durante a qual, as transformações 

físicas e psicológicas decorrentes são decisivas para a formação da identidade do 

adolescente. 
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A palavra “puberdade” vem do latim puberte, que significa idade viril, é a fase em 

que os órgãos reprodutivos dos seres humanos amadurecem e começam a 

funcionar (CAMPAGNA, 2005). Ocorrem também modificações da composição do 

corpo, tais como pelos nas axilas e na região pubiana, em ambos os sexos 

(OSÓRIO, 1989). Tais mudanças no corpo são resultado do desenvolvimento das 

gônadas, que são os testículos nos meninos e ovários nas meninas. 

 Esse amadurecimento dos órgãos de reprodução masculino e feminino ocasiona o 

surgimento de dois acontecimentos que marcam a chegada da puberdade, são eles, 

a menarca ou primeira menstruação, na menina, e a primeira ejaculação ou emissão 

de esperma no menino, o que vai tornar ambos os gêneros capazes de procriar 

(BARON, 2009). A puberdade tem seu início por volta dos 09 e 14 anos (OUTEIRAL, 

2008). Porém, adolescentes de mesma idade nem sempre estão na mesma fase da 

puberdade, pois o início e o ritmo de progressão variam de pessoa para pessoa. 

CAMPAGNA (2005) ressalta que: 

Puberdade e adolescência não são sinônimas. A puberdade é um fenômeno 
predominantemente biológico, relativo às transformações corporais, e a 
adolescência refere-se aos componentes psicológicos desse processo, que 
é constantemente determinado, modificado, e influenciado pela cultura e 
pela sociedade. (CAMPAGNA, 2005). 

 

A autora ainda ressalta que jovens de diferentes culturas, apresentam diferentes 

formas de passar por esta fase, porém tais transformações os levam a uma nova 

percepção de si mesmos,o que causa desequilíbrios por terem que passar por novas 

adaptações (CAMPAGNA, 2005). 

As mudanças que ocorrem com o corpo e com a mente dos adolescentes nessa 

fase, são importantes para o amadurecimento do indivíduo considerando também 

aspectos sociais e culturas que influenciam na formação da sua identidade. 

3.2 PUBERDADE FEMININA 

 

 

Nas meninas, o processo da puberdade tem início no final da infância, por volta dos 

nove anos, quando o corpo se prepara para a reprodução, prosseguindo com a 
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produção dos hormônios de crescimento, que vai definir o tamanho da pessoa, e o 

hormônio gonadotrófico, que estimula as glândulas sexuais que na mulher, são os 

ovários, estes por sua vez amadurecem e produzem óvulos, hormônios e as 

características sexuais, como desenvolvimento dos seios, aparecimento de pelos 

pubianos e nas axilas, aumento dos quadris, etc.  A fase de crescimento se inicia um 

ou dois anos antes do amadurecimento dos órgãos sexuais, com um aceleramento 

por volta dos 12,5 anos, diminuindo o ritmo até parar, por volta dos 15 ou 16 anos, 

até que a ação dos hormônios de crescimento é bloqueada completamente 

(CAMPAGNA, 2015). 

 Marcelli e Braconnier (2007) referem-se a fase de puberdade das meninas como,  

[...] o primeiro sinal é o aparecimento de um nódulo sensível, seguido do 
aumento da aréola, com modificação desta: aumento de volume do seio por 
hipertrofia glandular e do tecido conjuntivo ao redor. Em dois ou três anos, 
atinge-se um desenvolvimento completo. A pilosidade pubiana aparece, em 
média, seis meses após o desenvolvimento mamário, mais isto não é algo 
absoluto. Esta envolve inicialmente o púbis, estende-se lateralmente aos 
grandes lábios e às raízes das coxas, depois à parte inferior do abdômen, 
com um limite superior horizontal. A pilosidade adulta é atingida em dois 
anos. A pilosidade axilar aparece no meio da puberdade e desenvolve-se 
em dois a três anos. A primeira menstruação sobrevém, em média, dois 
anos após os primeiros sinais da puberdade, por volta dos 12 e meio – 13 
anos. A data de seu aparecimento na menina correlaciona-se comumente à 
das mulheres da família (irmãs, mãe e tias). À parte das considerações 
ambientais, existe um discutível caráter familiar (MARCELLI; 
BRACONNIER, 2007, p. 23).  

 

Campagna (2005) observa que esta ocorrência das mudanças físicas, acarretam 

também mudanças de comportamento e interesses das meninas. Ocorre um 

aumento na emotividade por volta dos 11 e 12 anos, de idade por conseqüência das 

mudanças no corpo, o que para as adolescentes são transformações muito 

marcantes, que acontecem num curto espaço de tempo e podem influenciar 

profundamente em sua formação de identidade.  

O desenvolvimento do corpo das meninas acontece, porém, a cabeça não 

acompanha essas mudanças com rapidez, elas se vem em situações novas como o 

uso de absorventes higiênicos e sutiãs, por exemplo, mas com pensamento ainda 

voltado aos costumes de infância, o que torna essa fase evolutiva complicada, para 

as jovens.   
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3.3 RELAÇÃO USUÁRIO E PRODUTO 

 

 

Assim que os seios se formarem as adolescentes já devem usar a peça, pois, 

quanto mais cedo o uso do sutiã é adotado, mais se preservam as fibras de 

sustentação dos seios. Para apresentar como pode se inciar o uso e como o 

consmuo pode ser estimulado é apresentado uma breve análise do famoso 

comercial veiculado na TV brasileira, da marca de lingeries Valisère, que foi ao ar no 

ano de 1987. Esse comercial mostrava o fascínio de uma adolescente ao usar o seu 

primeiro sutiã: 

 

O comercial inicia com um grupo garotas adolescentes que estão participando de 

uma aula de Educação Física no colégio. Uma delas, a protagonista do comercial, 

percebe que todas as colegas estão usando sutiã por baixo da camiseta.Todas tiram 

suas camisetas com naturalidade, pois estão usando sutiã, menos a protagonista, 

que se esconde para que as colegas não notem seus seios à mostra. Logo após a 

garota é presenteada com um sutiã e corre para frente do espelho para 

experimentar se olhando de vários ângulos. Na próxima cena a garota é observada 

fazendo uso do sutiã e sorri gostando de ter sido notada, não mais como menina, 

mas como mulher. E então entra o slogan da campanha, com uma voz feminine que 

diz: “O primeiro Valisère a gente nunca esquece” (CINTI, FONTANEZZI E VIEIRA, 

2012).   

 

O comercial retrata os sentimentos de uma adolescente ao notar que está deixando 

de ser criança e adentrando a vida adulta. O objeto de estudo desta pesquisa, o 

primeiro sutiã, aparece no comercial, como símbolo desta transição.  
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Figura 15-Imagem de trecho do comercial do sutiã da maca Valisère 

 

Fonte: Print Screen do site www.youtube.com, 2016. 

 

O público alvo estudado neste trabalho é composto por meninas com idades entre 

9 e 13 anos, que estão passando por uma fase de desenvolvimento, físico e 

psicológico. O que lhes traz inúmeras mudanças de comportamento e, 

principalmente, o desenvolvimento do corpo, e é importante que esse 

desenvolvimento seja respeitado, pois faz parte do crescimento e amadurecimento 

da mulher. É normal que nessa idade em que as usuárias investigadas se 

encontram, ainda estejam envolvidas com brincadeiras e costumes da infância, 

mas as mudanças corporais que despontam como o desenvolvimento dos seios, 

colocam-nas numa fase de novas descobertas e exigências, como o uso do sutiã, 

por exemplo.  

 

Quando a relação produto e usuário é realizada de forma da satisfatória para o 

consumidor e o produto consegue transmitir significados positivos, não só durante 

a escolha, aquisição e usabilidade, mas quando os significados expandem a 

função do artefato com valores estéticos e simbólicos, isto quer dizer que o 

designer conseguiu cumprir sua função ao projetar o artefato, atendendo as 
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necessidades físicas, estéticas e psíquicas do usuário. 

 

A responsabilidade do Designer em proporcionar a adequação dos objetos não se 

restringe somente no conforto sensorial, mas implica em  atender aos requisitos 

como qualidade, funcionalidade, custo, produção, estética, ergonomia e impacto 

ambiental da geração e descarte do produto, pois o resultado final do produto 

interage com o  homem e causa impacto na cultura, nos hábitos e decisões no 

meio social que o usuário habita, interage e expõe suas opiniões, (PORTO, [s.d]).  

 

Esses conceitos sobre design e as relações emocionais dos usuários, serão 

melhores discutidos na seção a seguir. O que é importante ressaltar é que quando 

o produto consegue atingir seus ideais com sua funcionalidade carga simbólica, 

todas as necessidades dos usuários, estes se sentem contemplados pelo uso e 

explanam suas experiências positivas como produto em um meio social.  

 

Atualmente com a globalização, a internet e as redes sociais se tronaram 

instrumentos que permitem que os usuários transmitam suas opiniões e 

experiências, o que gera para as marcas a possibilidade de se relacionar melhor 

com as opiniões de seus clientes, tendo acesso fácil e direto com as sensações 

promovidas pelo uso de seus produtos. 

 

 A baixo foram colhidos opiniões de duas usuárias a respeito do uso do primeiro 

sutiã, que escolheram platafomas diferentes para abordar o assunto. A primeira 

imagem a baixo observamos uma menina que aborda em sua página em um blog 

o momento em que sentiu necessidade de iniciar o uso do sutiã e já na segunda 

imagem, percebemos uma relação diferente, uma mulher já adulta se recorda 

como eram as características materiais do seu primeiro sutiã e como se sentiu ao 

fazer o uso da peça e escolheu a página de uma marca de lingerie em uma rede 

social, para abordar sua recordação.  
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Figura 16-Imagem do blog Puberdade Feminina 

 

Fonte: Print Screen do site www.6estrelasblog.wordpress.com, 2016. 

 

 

Figura 17-Postagem em que a blogueira comenta a necessidade do uso do sutiã. 

 

Fonte: Print Screen do site www.6estrelasblog.wordpress.com, 2016. 
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Figura 18-Comentário da usuária com a recordação do pimeiro sutiã. 

 

Fonte: Print Screen do site www.facebook.com, 2016. 

 

Ambas imagens relatam as sensações que são vivenciadas pelas usuárias com o 

uso do primeiro sutiã, as páginas na internet foram o instrumento para expressar 

suas sensações e opiniões permitindo interações de outras pessoas que se 

identificaram os relatos, abrindo espaço para uma troca de experiências que podem 

ser construtivas para os leitores, fortalecendo a relação de uma marca com seu 

público e deste com os produtos. 
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3.4 DESIGN EMOCIONAL 

 

O design emocional é o campo que sugere ao designer no momento da concepção 

do projeto de um produto, a intenção de reprimir ou estimular determinadas 

emoções no consumidor (GREGGIANIN, 2015).  

Niemeyer (2008) destaca que o objetivo da relação, design e emoção é “elaborar um 

produto que promova a heterogeneidade humana e o exercício de uma identidade 

individual que manifesta e atualizada, articule o ser com a cultura material, de modo 

mais sensível e prazeroso”. 

O design unido à psicologia promove este aspecto de projetos baseados em 

emoções, afim de, colaborar com o designer no momento do desenvolvimento de 

projetos, fazendo com que ele compreenda a fundo as emoções dos usuários, para 

que elas possam ser introduzidas no projeto do produto (TONETTO; DA COSTA, 

2001).  

Segundo Maturana (2001), as emoções baseiam-se em disposições corporais 

dinâmicas que descrevem os domínios de ações nos quais os animais, em geral, e 

nós seres humanos, em particular, realizamos num determinado instante. Assim 

sendo, todas as ações surgem e são realizadas em algum domínio emocional e é a 

emoção que vai definir o domínio no qual uma ação acontece e dessa forma, saber 

quais ações são desejadas naquela emoção.  

De acordo com o modelo de processo de componentes de Scherer (2005), uma 

emoção é um estado afetivo que integra cinco componentes: avaliação cognitiva, 

sintomas corporais, tendências de ação, expressão facial e vocal, e consciência 

subjetiva da emoção (SCHERER, 1982, 2005). A emoção é limitada na sua duração 

e intencional (se direciona a um determinado objeto). Sendo assim, a emoção se 

distingue de outros estados afetivos como humor ou sentimento, por exemplo. 

(FRIJDA, 1994; DESMET, 2002). 

Já para RUSSEL (2003), não existe um critério para a definição exata do que é 

emoção, pelo fato de haver dificuldade de discernir onde elas terminam e onde suas 

causas e conseqüências se iniciam. Os homens consideram como emoção, 

conceitos desenvolvidos por seus ancestrais, como medo, raiva, por exemplo, que 



51 
 

representam ocasiões, ações ou pensamentos, que diferem dos normais. Essas 

emoções foram reconhecidas e adaptadas por diferentes culturas de acordo com 

suas distintas maneiras de pensar e agir. Tais definições de emoções caracterizam a 

realidade psicológica do ser humano, envolvendo sua linguagem falada e 

expressões. Sendo assim estes conceitos de emoções são formados 

empiricamente, ou seja, definidos com exemplos humanos, chamados por Russel 

(2003) de exemplos prototípicos. 

RUSSELL (2003) e SCHERER (2005), explicam que estudiosos deste tema 

proporcionam uma visão empírica e individualizada do conceito de emoção, o que 

dificulta a sua definição específica. 

O que pode ser usado para ajudar a resolver esse problema de definição são as 

metodologias de mensuração, podendo auxiliar na utilização da emoção para 

projetos de design. Scherer (1982) realizou estudos sobre emoções na intenção de 

representar e alegar uma hipótese mais pragmática sobre elas, sendo assim, 

sugeriu um critério de mensuração de emoções.  Este critério, porém, é dificultado, 

pois, à medida que comportamentos não verbais (de expressões vocais e faciais) 

são referencias psicológicas que podem ser utilizadas para perceber o estado 

emocional de alguém, não existe um método claro de mensuração de experiências 

subjetivas de uma pessoa durante um evento emocional. Portanto, para que isso 

seja medido, Scherer (1982) propôs que fosse conferida uma representação mental 

subjetiva à emoção, o que retrata uma experiência de variações mentais e corporais 

em um evento particular, assim o indivíduo é questionado para que represente a 

natureza dessa experiência através dessas emoções (representações cognitivas 

subjetivas). 

 Este processo de mensuração, não é de todo vantajoso pelo fato de a pessoa 

entrevistada poder não demonstrar a expressão exata que representa sua emoção, 

já que trata de um evento subjetivo, e então escolher uma expressão que apenas 

seja semelhante ao seu estado emocional. Scherer (1982) criou um método para 

medir emoções a partir de respostas livres dos participantes de sua pesquisa, 

através de curtas expressões ou rótulos que denominavam a natureza dos estados 

emocionais que estavam experimentando em dado momento, com o intuito de evitar, 

tal desvantagem. 
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As respostas foram convergidas em 38 categorias emocionais, fazendo uso de 

sinôminos e famílas semânticas para agrupar cada uma.  As categorias são listadas 

e contém diferentes tipos de experiências emocionais e foi criada apartir das 

respostas dos entrevistados, atráves de uma survey, onde os participantes puderam 

contar quais sensações sentiram no dia anterior, abragendo emoções em diferentes 

línguas e culturas. (SANTOS, 2013). 

A lista de sentimentos apresentadas nos anexos dete estudo referem-se a termos 

originais na língua inglesa em que foi publicada, e apartir disto foram configuradas 

por Scherer (2005) em português após a tradução e retrodução partindo do trabalho 

também realizado por Santos (20013), (GREGGIANIN, 2015). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. METODOLOGIA DO PROJETO 

 

Este trabalho provém de uma pesquisa exploratória, que segundo MINAYO (2006) 

“tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores”. Trata-se também de uma pesquisa de 

caráter qualitativo, considerada como um estudo de caso, que segundo YIN (2005) 

investiga fenômenos da vida real, ou seja, se atém do universo dos significados, dos 

motivos das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, uma realidade que 

não pode ser quantificada. 

A pesquisa foi realizada em duas fases, na primeira etapa foi investigada a relação 

emocional entre usuário/produto e também os problemas encontrados no uso do 

primeiro sutiã. A ideia inicial era a realização de um focus group, onde foi elaborado 

um questionário contendo perguntas abertas e fechadas. No segundo momento 

realizou-se um teste de usabilidade, baseado na Metodologia Oikos (MARTINS, 

2005). 2.3.4 Metodologia de Avaliação de Usabilidade e Conforto do Vestuário – 

OIKOS.  

Esta metodologia permite a avalição e usabilidade do vestuário e investiga a 

percepçao subjetiva dos usários durante o uso da peça de roupa e a partir disto, são 

expostos os problemas encontrados durante a usabilidade, para que se tornem as 

bases na cosntrução de novos produtos ou na correção destes de modo que sejam 

inseridos os princípios ergonômicos e de usabilidade. 

As propriedades ergonômicas apresentadas por Martins e propostas por Ávila, 

Cárcamo e Sánches e (2003 apud Martins), explicam as características concretas 

dos elementos materiais dos objetos e as suas adequações ao homem e o seu 

entorno. Os princípios de usabilidade são propostos por Jordan (1998). Para a 

metodologia Oikos são eleitos os seguintes aspectos a serem analisados 

(MARTINS, 2005, p. 78):  
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-Facilidade de Manejo: É a menor quantidade de elementos necessários na interface 

usuário, objeto. Através da simplicidade formal e de manuseio, a organização lógica 

da seqüência de usos e de energia humana capaz para promover o funcionamento e 

manuseio da interface usuário-objeto, neste caso o manuseio dos seus acessórios e 

aviamentos;   

-Facilidade de Manutenção: Está relacionada às condições de funcionamento 

durante a vida útil do artefato. A facilidade de reposição de peças ou elementos, 

simplificação ou redução de componentes, como realizar a limpeza em superfícies 

que não acumulem pó ou resíduos, considerando as condições de limpeza e 

conservação das peças do vestuário;   

-Facilidade de Assimilação: entendimento da função, utilização e significado do 

objeto. Os artefatos ou máquinas devem estar incorporados a vida de seus usuários 

e de seu universo social, tais como entender como abrir, fechar, manusear, amarrar, 

vestir e desvestir e etc. 

-Segurança: Confere tanto ao objeto, produto, máquina, e seu entorno oferecer 

segurança e higiene aos seus usuários e também elementos de proteção ao usuário 

durante o manuseio, manutenção, transporte e armazenamento. Também aborda 

diminuir a exposição do usuário ao ruído e desconfortos térmico causado por 

temperatura e umidade que não são adequadas, também proporciona níveis de 

iluminação adequada a cada tipo de tarefa realizada. No o uso, permite mobilidade, 

seus acessórios não machuquem a pele.  

Abaixo se apresentam os Princípios de usabilidade de Jordan (1998 apud 

MARTINS, 2005, p. 56):  

 - Consistência: Diz respeitos as tarefas similares que devem ser realizadas de 

maneira semelhantes com o uso do produto;   

- Compatibilidade com o usuário: Significa que para que um produto atenda às 

necessidades do usuário ele deve funcionar de acordo com o conhecimento que o 

usuário possui do seu entorno e do mundo. 

- Controle do Usuário: Permite que o usuário possua o controle sobre as ações dos 

produtos;  
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- Clareza visual: Diz respeito as informações que devem ser apresentadas de forma 

rápida e fácil;   

- Priorização da funcionalidade e informação: Significa que as informações e funções 

mais importantes devem ser acessíveis pelo usuário;  

- Apropriada transferência de tecnologia: Quer dizer fazer uso apropriado de 

tecnologias para melhorar a usabilidade;  

- Entendimento do usuário: É o método de operação de um produto que deve levar 

em conta os sentidos dos consumidores durante a interação;  

- Retorno de uso: São as ações do usuário que devem ser fornecidas sobre o 

resultado dessas ações durante o uso;  

- Mínima possibilidade de erro: Os erros devem ser prevenidos e se acontecem 

devem ser rápida recuperação;  

- Clareza no manuseio: Significa que a maneira de operar os produtos deve ser clara 

para quem irá fazer uso. 

-Conforto:: É o contato do tecido com a pele e as sensações causadas como o: 

toque, abrasão, maciez. E também do ajuste da roupa no corpo levando em conta os 

movimentos, corpo estático e dinâmico, caimento do tecido.   

Para o teste de usabilidade foi feito uma adaptação da Metodologia Oikos de 

usabilidade e conforto de Martins, 2005 (Anexo A), onde foram selecionados apenas 

os critérios de: 

1) Facilidade de manejo:  

Nessa categoria foi verificado o processo de vestir e desvestir das peças. Sendo 

avaliados segundo os critérios: Muito fácil, fácil, neutro, difícil, muito difícil.  

2) Conforto.  

Nessa categoria foi avaliado o contato do tecido na pele, a temperatura do tecido na 

pele, o tecido do sutiã, as costurar do sutiã, a satisfação durante o uso, se o sutiã 

vestiu bem no corpo e as regiões que apresentaram incomodo.  
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4.2 MODELOS SELECIONADOS PARA A PESQUISA 

 

 

Os modelos selecionados para o teste de usubilidade, foram escolhidos por meio 

dos primeiros resultados da entrevista com as usuárias, por serem os mais citados 

como o uso entre as entrevistadas, o teste permitiu com que todas as meninas 

realizassem a experimentação com todos os modelos e assim, relatassem os 

incômodos causados por cada um.  As características dos modelos selecionados 

para o teste de usabilidade desta pesquisa estão apresentadas a seguir, e foram 

escritas conforme as informações presentes no site da marca Puket Lingeire, (2016). 

Lencinho – Apresenta taças leves e sem forro, em formato triangular. Ideal para 

quem tem seios pequenos e firmes, pelo fato de oferecer pouca sustentação, porém 

é bastante confortável.  

O modelo Lencinho adiquirido para o testede usabilidade possui composição com: 

82% poliamidar e 18% elastano.  

 

Figura 19-Modelo Lencinho. 

 

Fonte: www.Puket.com.br, 2016. 

Top – Não apresenta fecho e deve ser vestido pela cabeça. Geralmente não contém 

aros, nem espumas, podendo ter taças forradas ou não. É aconselhado para quem 

sente desconforto com fechos e colchetes. 
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Figura 20- Modelo Top. 

 

Fonte: www.Puket.com.br, 2016. 

 

Triângulo – As taças apresentam formato triangular, podem conter ou não bojo ou 

forro, geralmente não tem aros e a maioria possui alças finas. É ideal para quem tem 

seios mais rígidos, de tamanhos pequenos e médios, e deseja moldá-los com mais 

conforto. Apresenta leve e média sustentação. 

O modelo Triângulo com bojo que foi utilizado para o testede usabilidade possui 

composição com: 82% poliamidar e 18% elastano e o bojo possui composição com: 

60% poliuretano e 40% poliéster. 

Figura 21- Modelo Triângulo com bojo. 

 

Fonte: www.Puket.com.br, 2016. 

Nadador- As costas desta peça possuem formato de “Y”, fazendo com que as alças 

partam no meio das costas. Essa modelagem permite maior liberdade de 

movimentos dos ombros. Geralmente possui fecho frontal. É aconselhado para 
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quem deseja maior liberdade de movimentos dos ombros, ou quem quer esconder 

as alças do sutiã sob a blusa de modelo nadador, independente do biótipo. 

O modelo Nadador que foi utilizado para o testede possui composição com : 82% 

poliamidar e 18% elastano e o bojo possui composição com:  60% poliuretano e 40% 

poliéster. 

Figura 22- Modelo Nadador. 

 

Fonte: www.Puket.com.br, 2016. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

As etapas de metodologia realizadas para investigação do problema de pesquisa, 

seguiram a ordem a baixo: 

1. Primeiramente foi elaborado um termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

(Anexo B), de acordo com as recomendações da Norma ERG BR 1002 Código de 

Deontologia do Ergonomista Certificado para coletar autorizações para entrevistar as 

usuárias; 

2. Elaboração de um questionário semi-estruturado (Anexo C) com 10 garotas, em 

fase de puberdade, com faixa etária de 9 a 12 anos. O objetivo do questionário foi 

sondar a relação emocional usuário/produto e as necessidades das garotas em 

relação ao uso do sutiã, visto que é um produto que começar a fazer parte do dia-a-

dia das mesmas. Para preservar a identidade das voluntárias da pesquisa, não 
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foram revelados os seus nomes e as entrevistadas foram caracterizadas por 

Garotas. Na tabela a baixo segue as informações das entrevistadas agrupadas e 

subdividas de acordo a natureza das respostas em: Dados Pessoais, Dados 

Antropométricos, Especificações e Sentimentos por Scherer (2005) (Anexo D). A 

tabela com os dados está presente a seguir. 

Tabela 1- Dados das Entrevistadas 

Entrevistadas Dados 
Pessoais 

Dados 
Antropométricos 

Especificações Sentimentos 
por Scherer 
(2005) 

Garota 1 Estudante do 6º ano 
12 anos 
 

Tamanho do sutiã: G 
infantil 
Peso: 45 kg 
Altura: 1,52 
IMC: 19,48 kg/m2 
(normal) 

Gosta de brincadeiras 
infantis; 
Pratica esporte na aula de 
educação física da escola; 
Sua mãe quem percebeu que 
estava na hora de usar o 
primeiro sutiã e a 
presenteou. O sutiã era de 
modelo lencinho (sem bojo), 
atacava nas costas, tinha 
estampa listrada, cinza e 
branco. O que mais gostou 
no sutiã foram as cores 
clarinhas e sentiu um pouco 
de dificuldade para atacar e 
desatacar o fecho nas costas. 
Achou que o modelo sem 
bojo marcava o formato do 
seio. 

Ansiedade 
Felicidade 
Entusiasmo 
Alegria 
Um pouco de 
Insatisfação 
Vergonha 
 

Garota 2 Estudante do 6º ano 
12 anos 

Tamanho do sutiã: G 
infantil 
Peso: 48 Kg 
Altura 1,57 
IMC: 19,98 kg/m2 (normal) 

Gosta de conversar com as 
amigas; Pratica esporte na 
aula de educação física do 
colégio; Pediu seu primeiro 
sutiã para sua mãe que à 
levou para escolher. 
Escolheu um sutiã rosa bebê 
liso, de modelo Triângulo 
com bojo e fecho nas costas.  
O que mais gostou no seu 
primeiro sutiã foi a cor e a 
delicadeza. Sentiu um pouco 
de dificuldade para atacar o 
desatacar o fecho nas costas. 

Admiração 
Divertimento 
Ansiedade 
Contentamento 
Gratidão 
Felicidade 
Entusiasmo 
Alegria 
Prazer 
Orgulho 
Alívio 
Positividade 

Garota 3 Estudante do 6º ano 
12 anos 

Tamanho do sutiã G 
infantil 
Peso: 41 kg 
Altura: 1,50 
IMC: 18,22 kg/m2 (normal) 

Gosta de assistir filme; 
Pratica esportes e anda de 
bicicleta; 
Ganhou seu primeiro sutiã 
da sua mãe, que foi quem 
percebeu que estava na hora 

Desprezo 
Repulsa 
Insatisfação 
Vergonha 
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de usar.  Teve vergonha de 
usar no início, às vezes usava 
até duas blusas para que não 
aparecesse de forma alguma. 
Seu primeiro sutiã era de 
modelo lencinho (sem bojo), 
na cor branca, com um 
lacinho entre as taças. Não 
queria usar, sentiu-se 
bastante incomodada. 

Garota 4 Estudante do 5º ano 
11 anos 

Tamanho do sutiã M 
infantil 
Peso: 39,5 kg 
 Altura: 1,48 
IMC: 18,26 kg/m2 
(normal) 

Gosta de brincadeiras 
infantis; 
Faz aula de dança; 
Ganhou seu primeiro sutiã 
de sua mãe, após pedir e 
ficou muito animada. 
Seu primeiro sutiã era no 
modelo lencinho (sem bojo), 
na cor branca, com costuras 
e lacinho rosa pink. Gostou 
de tudo no sutiã, mas achou 
que o lacinho em tom forte 
marcava um pouco sob a 
farda da escola.   

Admiração 
Divertimento 
Felicidade 
Alegria 
Orgulho 
Positividade 

Garota 5 Estudante do 4º ano  
10 anos 

Tamanho do sutiã M 
infantil 
Peso: 38 kg 
Altura: 1,45 
IMC: 18,07 (normal) 

Gosta de brincadeiras 
infantis; 
Não pratica esporte. 
Ganhou seu primeiro sutiã 
de sua mãe, que foi quem 
percebeu que estava na 
hora. O sutiã tinha modelo 
top, na cor rosa, com 
lacinhos no início das alças. 
Gostou de tudo no sutiã, 
achou  modelo confortável e 
fácil de vestir por não conter 
fecho.   

Admiração 
Ansiedade 
Felicidade 
Alegria 
Vergonha 
 

Garota 6 Estudante do 6º ano 
13 anos 

Tamanho do sutiã P adulto 
Peso: 47 
Altura: 1,55 
IMC: 19,56 (normal) 

Gosta de conversar com as 
amigas. 
Anda de bicicleta e faz aula 
de dança; 
Comprou seu primeiro sutiã 
junto com sua mãe, após 
conversarem que estava na 
hora de usar. O modelo era 
nadador, com taças triângulo 
e bojo, com estampa de poá 
branco e rosa com fecho 
frontal. Adorou as cores 
clarinhas e achou fácil vestir 
e desvestir já que o fecho era 
na frente. 

Admiração 
Ansiedade 
Felicidade 
Entusiasmo 
Alegria 
Prazer 
Orgulho 
 

Garota 7 Estudante do 4º ano  
10 anos 

Tamanho do sutiã  M 
infantil 
Peso: 36 
Altura: 1,38 
IMC: 18,9 kg/m2 (normal) 
 

Gosta de brincadeiras 
infantis; 
Pratica esportes na aula de 
educação física da escola; 
Pediu seu primeiro sutiã para 
sua mãe, pois as amigas da 
escola já usavam; O modelo 
era lencinho (sem bojo), 
bege com uma rendinha no 
mesmo tom na faixa frontal, 
abaixo das taças. Adorou a 
cor discreta e o detalhe em 
renda. Teve um pouco de 
dificuldade para atacar e 
desatacar o fecho nas costas.  

Admiração 
Ansiedade 
Felicidade 
Entusiasmo 
Alegria 
Orgulho 
Alívio 

Garota 8 Estudante do 5º ano 
11 anos 

Tamanho do sutiã M 
infantil 
Peso: 40 
Altura: 1, 49 

Gosta de brincadeiras 
infantis; 
Pratica esportes na aula de 
educação física da escola; 

Admiração 
Divertimento 
Ansiedade 
Felicidade 
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IMC: 18,02 (normal) Gostava de vestir os sutiãs 
de sua irmã mais velha e de 
sua mãe, ganhou da mãe o 
primeiro sutiã e ficou muito 
feliz; Tinha modelo nadador, 
com taças triangulo e fecho 
frontal. Tinha estampa de 
poá preto e pink. Adorou o 
sutiã, mas achou que os tons 
escuros marcavam um pouco 
dependendo da roupa. 
Achou fácil de atacar pelo 
fecho ser frontal. 
 

Entusiasmo 
Alegria 
Prazer 
Orgulho 
Alívio 
Positividade 

Garota 9 Estudante do 5º ano 
11 anos 

Tamanho do sutiã M 
infantil 
Peso: 41, 5 
Altura: 1, 50 
IMC: 18,22 (normal) 
 

Gosta de brincadeiras 
infantis; Pratica esporte; 
Sua mãe a levou para 
escolher seu primeiro sutiã, 
pois percebeu que estava na 
hora. No início ficou 
chateada, e não quis usar; 
Modelo top, na cor branca 
com detalhes de renda nas 
alças. Apesar de não gostar 
da idéia de usá-lo, achou 
discreto e fácil de vestir. 

Desprezo 
Desapontamento 
Repulsa 
Insatisfação 
Irritação 
Tristeza 
Vergonha 
Negatividade 

Garota 10 Estudante do 3º ano 
09 anos 

Tamanho do sutiã M 
infantil 
Peso: 36 
Altura: 1,35 
IMC: 19,75 kg/m2 (em 
risco de sobrepeso) 
 

Gosta de brincadeiras 
infantis; Pratica esporte e faz 
aula de dança; Ganhou o 
primeiro sutiã de sua tia 
após comentar que algumas 
amigas da escola já usavam. 
Modelo lencinho (sem bojo), 
na cor rosa bebê, com 
lacinho entre as taças. 
Adorou a cor, mas preferia o 
modelo com bojo, pois o que 
ganhou marcava o formato 
do seio. Teve dificuldade em 
atacar e desatacar o fecho 
nas costas. 

Admiração 
Felicidade 
Alegria 
Vergonha 
Um pouco de 
Insatisfação 

Fonte: Própria, 2016. 

 

 3. Compra de quatro modelos de sutiãs disponíveis no mercado, que apresentavam 

características semelhantes às descritas pelas usuárias sobre seus primeiros sutiãs. 

O teste de usabilidade foi feito com as 10 participantes, com auxilio de um 

questionário (Anexo E), e os resultados podem ser visto na tabela a baixo que 

apresenta os itens investigados. 

Tabela 2- Resultado teste de Usabilidade. 

 Lencinho Top Triangulo com 
bojo 

Nadador 

Sobre o processo de 
vestir; 

3 acharam neutro; 
6 acharam difícil; 
1 acho muito difícil; 

7 acharam muito fácil; 
3 acharam fácil; 

3 acharam neutro; 
6 acharam difícil; 
1 achou muito difícil; 

2 acharam neutro; 
3 acharam fácil; 
5 acharam muito fácil; 

Sobre o processo de 
tirar; 

3 acharam fácil; 
7 acharam neutro;  

4 acharam muito fácil; 
6 acharam fácil; 
 

4 acharam fácil; 
6 acharam neutro; 

7 acharam muito fácil; 
3 acharam fácil; 

Sobre o tecido em 
contato com a pele; 

10 acharam macio; 10 acharam macio; 6 acharam macio; 
4 acharam neutro; 

6 acharam macio; 
4 acharam neutro; 
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Sobre a temperatura 
do tecido em contato 
com a pele; 

7 acharam neutro; 
3 acharam quente; 

6 acharam neutro;  
4 acharam quente; 

6 acharam neutro; 
4 acharam quente; 

6 acharam neutro; 
4 acharam quente; 

Sobre o tecido do 
sutiã; 

6 acharam confortável; 
4 acharam neutro; 

7 acharam confortável; 
3 acharam neutro; 
 

4 acharam confortável; 
6 acharam neutro; 

3 acharam confortável; 
7 acharam neutro; 

Sobre as costuras do 
sutiã; 

10 acharam 
confortável; 

10 acharam 
confortável; 

9 acharam confortável; 
1 achou neutro; 

8 acharam confortável; 
2 acharam neutro; 

Sobre o nível de 
satisfação durante o 
uso do sutiã; 

2 ficaram satisfeitas; 
2 acharam neutro; 
4 ficaram insatisfeitas; 
2 Ficaram muito 
insatisfeitas; 

4 ficaram satisfeitas; 
3 acharam neutro; 
3 ficaram insatisfeitas; 

6 ficaram muito 
satisfeitas; 
3 ficaram satisfeitas; 
1 achou neutro; 

8 ficaram muito 
satisfeitas; 
1 ficou satisfeita; 
1 achou neutro; 

Sobre o sutiã vestir 
bem no corpo; 

2 sim 
8 não 

5 sim 
S não 

10 sim 10 sim 

 
 
Sobre as regiões do 
sutiã que 
apresentaram 
incômodo; 

 
 
Taça 
2 Sim 
8 Não 
 
Faixa Frontal 
0 Sim 
10 Não 
 
Faixa Lateral 
0 Sim 
10 Não 
Faixa Traseira 
1 Sim 
9 Não 
 
Alças 
2 Sim 
8 Não 
 
Fecho 
8 Sim 
2 Não 
 
 

 
 
Taça 
0 Sim 
10 Não 
 
Faixa Frontal 
0 Sim 
10 Não 
 
Faixa Lateral 
0 Sim 
10 Não 
Faixa Traseira 
0 Sim 
10 Não 
 
Alças 
2 Sim 
8 Não 
 
Fecho 
Não contém fecho 
 

 
 
Taça 
0 Sim 
10 Não 
 
Faixa Frontal 
0 Sim 
10 Não 
 
Faixa Lateral 
0 Sim 
10 Não 
Faixa Traseira 
1 Sim 
9 Não 
 
Alças 
1 Sim 
9 Não 
 
Fecho 
8 Sim 
2 Não 
 

 
 
Taça 
0 Sim 
10 Não 
 
Faixa Frontal 
0 Sim 
10 Não 
 
Faixa Lateral 
0 Sim 
10 Não 
Faixa Traseira 
2 Sim 
8 Não 
 
Alças 
4 Sim 
6 Não 
 
Fecho 
2 Sim 
8 Não 
 

            Fonte: Própria, 2016. 

 

O quadro 3 apresenta a classificação do IMC, segundo o Ministério da saúde:  

Tabela 3-Classificação do IMC. 

 Jimc Classificação 

Menor que 18,5 Baixo peso 
 

Entre 18,5 e 24,9 Normal 
 

Entre 25 e 29,9 Sobrepeso 

Igual ou acima de 30 Obesidade 

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, 2009 
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 5. Cada usuária foi instruída de como deveria usar e avaliar os sutiãs. O uso 

aconteceu durante 15 dias, onde no período do horário de escola que corresponde 

em média há quatro horas diária, mais 1 hora de exercício físico realizado.  

 6. O questionário foi entregue e explicado no momento do focus group, e cada 

participante levou seu questionário para casa. 

7. Breve entrevista com lojistas da região (Anexo F),  para compreender melhor 

como acontece o consumo do primeiro sutiã e outras características ligadas a 

dispoibilidades destes itens no mercado. 

8. Após os questionários respondidos os dados foram levantados e transferidos para 

tabelas e gráficos, para melhor apresentação das informações presente na próxima 

seccção de Resultados e Discussões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A presente pesquisa foi realizada com dez meninas pré-adolescentes que residem 

na cidade de Amaraji- PE. Com faixa etária de 09 a 12 anos de idade, estudantes 

que cursam do 3° ao 6° ano do ensino fundamental regular. 

De acordo com os dados coletados a partir dos questionários abertos e 

semiestruturados, foi realizado um levantamento de dados para transmitir as 

respostas das entrevistadas. 

No primeiro questionário, permitiu-se colher informações pessoais das meninas, bem 

como, a respeito das medidas antropométricas dos sutiãs que elas faziam uso, 

foram questionadas também, as atividades físicas e brincadeiras que elas realizam 

fora e dentro do horário escolar. Além de quesitos que estão ligados a compra do 

sutiã e aspectos positivos e negativos da experiência de usabilidade das vestes. 

Com as respostas obtidas através das entrevistadas, o segundo passo foi 

transcrever estas falas para uma tabela que está presente na secção de 

metodologia deste trabalho, e foram ordenadas seguindo parâmetros classificados 

como: Dados Pessoais, Dados Antropométricos, Especificações e Sentimentos, 

sendo o último investigado de acordo com Scherer (2005). Após levantados os 

dados, os resultados estenderam-se agrupados em tabelas, para auxiliar na 

compreensão a cerca da experiência das meninas com o primeiro sutiã, os dados 

que foram ordenados de acordo com as respostas semelhantes entre as 

entrevistadas. No parágrafo a seguir, observa-se os resultados a respeito dos Dados 

Antropométricos, bem como nos demais parágrafos que abordam os outros 

parâmetros seguintes agrupados visualmente de acordo com tabela elaborada a 

partir do levantamento de dados. 

A partir das entrevistas pode-se afirmar, sobre os resultados da classificação de 

Dados Antropométricos colhidos entre as meninas que, estas fazem uso de sutiãs 

que vão do tamanho M infantil ao P adulto (segundo a numeração marcada em suas 

peças). Os pesos das meninas variam de 36 quilos à 48 quilos, e possuem alturas 

que variam de 1,45 até 1,57, o que resulta um IMC entre as entrevistadas, que varia 
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de 18,02 (classificado como normal) até 19,75 (classificado com risco de 

sobrepeso). Como pode ser analisado na tabela de classificação do IMC presente na 

secção metodologia deste trabalho. 

As Especificações trataram de investigar as atividades que as meninas realizam e o 

que elas gostam de fazer nas horas vagas. Também foi apurado a relação usuário-

produto nas perguntas que tinham o objetivo de entender como as meninas 

passaram a utilizar o sutiã, quem percebeu que já estava no momento de utilizar a 

peça, quem escolheu o modelo, como foi realizada a compra, como era o modelo do 

primeiro sutiã que elas possuem, o que mais tinham gostado na peça e o que lhe 

causavam incômodos, assim como, quais características formais e aviamentos este 

modelo apresentava e se estas causavam desconforto durante o uso. As respostas 

podem ser melhor analisadas segundo a tabela a seguir: 

Tabela 4-Resultados das Especificações. 

Suas 

atividades nas 

horas vagas 

Brincadeiras infantis 

Exercícios físicos 

Conversar com as amigas 

Quem 

descobriu que 

estava na hora 

de você usar 

sutiã 

Sua mãe quem percebeu 

Pediu seu primeiro sutiã 

Mãe e filha conversaram sobre está na hora de usar 

Quem 

escolheu seu 

primeiro sutiã 

A mãe escolheu 

Escolheu junto com a mãe 

Ganhou de um parente 

Qual o modelo 

do seu 

primeiro sutiã 

Modelo Lencinho 

Modelo Top 

Modelo Triângulo com bojo 

Modelo Nadador 

Quais as 

características 

do seu 

Estampa de listras em cinza e branco 

Liso rosa bebê 
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primeiro sutiã Liso branco com aviamento de lacinho 

Liso rosa com aviamento de lacinho 

Estampa de poá em branco e rosa  

Liso bege com detalhes em renda 

Estampa de poá em preto e pink 

Liso branco com detalhes em renda 

O que mais 

gostou em seu 

primeiro sutiã 

Cores clarinhas 

Cor e delicadeza 

Gostou do tecido 

Facilidade de vestir e desvestir 

Cor discreta e o detalhe em renda 

O que lhe 

incomodou em 

seu primeiro 

sutiã 

(aviamentos, 

elásticos, fitas, 

rendas, laços, 

etc.) 

Dificuldade para atacar e desatacar o fecho nas costas 

Modelo sem bojo marcou o formato do seio sob a roupa 

Não queria usar sutiã e por isso se sentiu incomodada 

O aviamento de cor forte marcava sob a roupa 

Fonte: Própria, 2016. 

As Especificações também abordaram a descrição do modelo da primeira peça de 

sutiã que as entrevistadas possuíam, neste quesito foi identificado qual modelo de 

sutiã elas haviam utilizado pela primeira vez. Lencinho, Triângulo com bojo, Top e 

Nadador, sendo estes selecionados para o teste de usabilidade entre todas as 

usuárias. Também foi realizada a descrição da cor, estampa e detalhes de 

aviamento das peças, a fim de ajudar a compreender qual o modelo estas meninas 

faziam uso e qual modelo seria mais comum entre pré-adolescentes nesta fase de 

desenvolvimento específico. As principais respostas obtidas sobre o primeiro modelo 

de sutiãs utilizados por cada menina foram generalizadas nas descrições 

características da peça que eram quase sempre de cores claras, detalhes em 

rendas e aviamentos delicados, como laços.     
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Ainda nas Especificações, pode-se conferir quais características as usuárias não 

gostaram em suas peças, quais causaram desconforto, quais foram as dificuldades 

que sentiram durante o uso. Foram elas: a dificuldade para atacar e desatacar o 

fecho das costas, o modelo sem bojo, por marcar o formato do seio, e aviamentos 

que marcavam sob a roupa.   

O último parâmetro de avaliação das respostas das entrevistadas está incluso na 

tabela presente no questionário semiestruturado. Foram apresentados os 

Sentimentos que as usuárias descreveram, segundo a classificação de Scherer 

(2005). Nesta fase do questionário foi entregue uma tabela com os sentimentos 

presentes como: admiração, divertimento, raiva, ansiedade, desprezo, repulsa, 

insatisfação, gratidão e entre outros, que foram relacionados com as premissas: 

discordo, não concordo e nem discordo, concordo não sei responder, a partir dos 

resultados os dados foram transcritos para o gráfico a baixo: 

Figura 23- Gráfico segundo os sentimentos de Scherer (2005) 

 

Fonte: Própria, 2016. 
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Fazendo uma análise do gráfico a cima, podemos observar que os sentimentos mais 

citados pelas entrevistadas foram: admiração, ansiedade, felicidade, alegria, 

entusiasmo, orgulho e vergonha, o que está apresentado no gráfico numa escala de 

cinco a oito, o que corresponde a quantidade de vezes que essas respostas foram 

citadas pelas usuárias. Os sentimentos menos citados, foram: contentamento, 

desapontamento, insatisfação, gratidão, tristeza e negatividade, estes apareceram 

nos resultados, apenas uma vez. Tais sentimentos estão ligados à relação 

emocional da usuária com o produto, tanto as reações positivas, considerando as 

usuárias em maior número, que esperavam com ansiedade por este momento que 

marca uma fase de suas vidas, quanto as negativas, tidas pelas meninas que ainda 

não desejavam iniciar esta fase, em ambos os casos se denota um valor simbólico 

existente entre essa relação usuário/produto, que nutrem sentimentos pelos objetos 

que são reflexos de seus desejos e anseios.   

É interessante observamos que dentre os sentimentos referidos a “vergonha” 

aparece entre os mais citados, mesmo nas usuárias que esperavam por iniciar o uso 

do sutiã, o que denota a relação de que, peças íntimas as quais mantém um conato 

direto com o corpo, mais precisamente com os seios em crescimento, se tornam um 

objeto que marcam a transição de uma fase na vida das meninas em que elas 

deixam de ser vistas como crianças, e mais como adolescentes e posteriormente 

como adultas. O formato da peça, como relatado, marca sob a roupa, causa 

constrangimento para as meninas, assim como, o modelo sem bojo que ressalta as 

formas dos seios, faz com que ao momento seja notado a presença do uso da peça, 

o entusiasmo, alegria e orgulho que sentem, acabam abrindo espaço para 

sentimentos como a vergonha por serem percebidas fazendo uso do sutiã. 

 O papel do design emocional é compreender a fundo as emoções dos usuários, 

para que elas possam ser introduzidas no projeto do produto estimulando o 

consumo.  

No segundo momento com as usuárias, foi aplicado um teste de usabilidade, de 

acordo com as respostas obtidas no primeiro questionário. Foram selecionados os 

modelos: Lencinho, Top, Triângulo com bojo e Nadador, por serem os modelos mais 

citados pelas entrevistas e já expostos anteriormente neste trabalho, afim de 

comprovar as sensações e desconfortos citados por elas com os seus sutiãs.  
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Também, foram entregues os sutiãs para o teste entre as meninas para proporcionar 

a experiência de uso de diferentes modelos de sutiãs, pois as mesmas forneceram 

respostas para o primeiro questionário com base nos modelos que já possuíam. 

As categorias selecionadas para medir o teste de usabilidade estão presentes na 

tabela elaborada, adaptando a Metodologia Oikos de conforto e usabilidade de 

vestuário, proposta por Martins (2005). Foram contabilizadas de maneira geral a 

partir das tabelas apresentadas a seguir. A primeira tabela discorre sobre o processo 

de vestir e dos seguintes modelos analisados. Foi avaliado a experimentação do 

modelo e o vestir sobre o corpo. 

Tabela 5-Sobre o processo de vestir 

  Lencinho Top Triângulo com 
bojo 

Nadador 

Sobre o processo 
de vestir; 

3 acharam 
neutro; 
6 acharam difícil; 
1 acho muito 
difícil; 

7 acharam muito 
fácil; 
3 acharam fácil; 

3 acharam 
neutro; 
6 acharam difícil; 
1 achou muito 
difícil; 

2 acharam 
neutro; 
3 acharam fácil; 
5 acharam muito 
fácil; 

 Fonte: Própria, 2016. 

A partir dos resultados colhidos e descritos na tabela, obteve-se os resultados 

seguintes: no modelo lencinho três entrevistadas acharam neutro, seis acharam 

difícil, e apenas uma achou muito difícil. No modelo Top, sete entrevistadas 

consideraram muito difícil e três acharam fácil. No modelo triângulo com bojo três 

acharam neutro, seis acharam difícil e uma achou muito difícil. No último modelo 

avaliado, duas meninas acharam o processo neutro, três consideraram fácil e cinco 

acharam muito difícil. Podendo ser percebido a partir destes resultados que os 

modelos Top e Nadador, foram considerados muito fáceis de vestir, o primeiro, pelo 

fato de não possuir fecho e o segundo, pelo fecho ser localizado na parte frontal da 

peça. 

Após o vestir foi avaliado o processo de tirar a peça do corpo e se obteve os 

seguintes resultados a baixo: 

Tabela 6-Sobre o processo de Tirar 

  Lencinho Top Triângulo com 
bojo 

Nadador 
 

Sobre o processo 
de tirar; 

3 acharam fácil; 
7 acharam 

4 acharam muito 
fácil; 

4 acharam fácil; 
6 acharam 

7 acharam muito 
fácil; 
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neutro;  6 acharam fácil; 
  

neutro; 3 acharam fácil; 

Fonte: Própria, 2016. 

 

Os resultados desta avaliação refletem que no modelo lencinho apenas três 

entrevistadas consideraram fácil o processo de tirar o sutiã e sete acharam o 

processo neutro. No modelo top, quatro usuárias acharam muito fácil e seis acharam 

fácil. No modelo triângulo com bojo, quatro consideraram fácil e seis acharam 

neutro. No sutiã nadador, sete meninas consideraram muito fácil e apenas três 

acharam fácil. A partir destes dados, conclui-se que o modelo top, é considerado 

fácil de tirar e o modelo nadador é considerado muito fácil. 

Tabela 7-Sobre o tecido em contato com a pele. 

 Lencinho Top Triângulo com 
bojo 

Nadador 
 

Sobre o tecido 
em contato com 
a pele; 

10 acharam 
macio; 

10 acharam 
macio; 

6 acharam macio; 
4 acharam 
neutro; 

6 acharam macio; 
4 acharam 
neutro; 

Fonte: Própria, de acordo com as respostas das entrevistadas, 2016. 

Sobre o tecido em contato com a pele, foi apurado que todos os modelos foram 

considerados macios pela maioria das entrevistadas. Os modelos Lencinho, 

Triângulo com bojo e Nadador possuem mesma composição, sendo 82% poliamida 

e 18% elastano.   

Tabela 8-Sobre a temperatura do tecido em contato com a pele 

 Lencinho Top Triângulo com 
bojo 

Nadador 
 

Sobre a 
temperatura do 
tecido em 
contato com a 
pele; 

7 acharam 
neutro; 
3 acharam 
quente; 

6 acharam 
neutro;  
4 acharam 
quente; 

6 acharam 
neutro; 
4 acharam 
quente; 

6 acharam 
neutro; 
4 acharam 
quente; 

Fonte: Própria,2016. 

Sobre a temperatura do tecido em contato com a pele, todos os modelos 

investigados foram considerados neutros.  

Tabela 9-Sobre o toque do tecido do sutiã na pele. 

 Lencinho Top Triângulo com 
bojo 

Nadador 
 

Sobre o toque do 6 acharam 7 acharam 4 acharam 3 acharam 
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tecido do sutiã 
na pele; 

confortável; 
4 acharam 

neutro; 

confortável; 
3 acharam 

neutro; 
  

confortável; 
6 acharam 

neutro; 

confortável; 
7 acharam 

neutro; 

Fonte: Própria, 2016.  

 

A respeito do toque do tecido do sutiã na pele todas as entrevistadas consideraram 

confortável durante a experimentação. 

 

Tabela 10-Sobre as costuras do sutiã. 

 Lencinho Top Triângulo com 
bojo 

Nadador 
 

Sobre as 
costuras do 

sutiã; 

10 acharam 
confortável; 

10 acharam 
confortável; 

9 acharam 
confortável; 

1 achou neutro; 

8 acharam 
confortável; 
2 acharam 

neutro; 
Fonte: Própria, 2016. 

As costuras do sutiã foram consideradas confortáveis pela maioria das 

entrevistadas. Significa dizer que o aviamento, linha utilizados na construção da 

peça, convergiu com a composição do tecido, proporcionando uma sensação de 

bem-estar às usuárias.  

Tabela 11-Sobre o nível de satisfação durante o uso do sutiã. 

 Lencinho Top Triângulo com 
bojo 

Nadador 
 

Sobre o nível de 
satisfação 

durante o uso do 
sutiã; 

2 ficaram 
satisfeitas; 
2 acharam 

neutro; 
4 ficaram 

insatisfeitas; 
2 Ficaram muito 

insatisfeitas; 

4 ficaram 
satisfeitas; 
3 acharam 

neutro; 
3 ficaram 

insatisfeitas; 

6 ficaram muito 
satisfeitas; 
3 ficaram 

satisfeitas; 
1 achou neutro; 

8 ficaram muito 
satisfeitas; 

1 ficou satisfeita; 
1 achou neutro; 

Fonte: Própria, 2016. 

 

O nível de satisfação durante o uso do sutiã foi um critério que dividiu um pouco as 

entrevistadas, no modelo Lencinho duas ficaram satisfeitas, duas acharam neutro, 

quatro ficaram insatisfeitas e duas ficaram muito insatisfeitas. No modelo Top quatro 

ficaram satisfeitas, três consideraram neutro e três ficaram insatisfeitas. O Triângulo 
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com bojo foi considerado muito satisfatório por seis usuárias, três ficaram satisfeitas 

uma pessoa achou neutro. O modelo Nadador foi obtido como muito satisfatório para 

oito meninas, uma ficou satisfeita e uma achou neutro. Dessa forma podemos obter 

a informação de que o modelo Nadador, é o mais satisfatório, tendo em vista as 

características formais apresentadas anteriormente, sendo elas bojo, o que disfarça 

o formato do seio, não marcado sob a roupa e o fecho frontal que facilita o processo 

de vestir e tirar.  

Tabela 12-Sobre o sutiã vestir bem no corpo 

 Lencinho Top Triângulo com 
bojo 

Nadador 
 

Sobre o sutiã 
vestir bem no 
corpo; 

2 sim 
8 não 

5 sim 
5 não 

10 sim 10 sim 

Fonte: Própria, de acordo com as respostas das entrevistadas,2016. 

 

Quando questionado sobre o sutiã vestir bem no corpo, o modelo Lencinho duas 

usuárias aprovaram e oito negaram, o modelo Top ficou dividido, cinco afirmaram 

vestir bem e outras cinco não, no modelo Triângulo com bojo todas afirmaram vestir 

bem, assim como, no modelo Nadador. Os dois últimos modelos foram considerados 

como melhores opções de vestir, pois levam em consideração as características 

formais que permitem vestir e tirar de melhor forma, o toque do tecido sobre a pele e 

o bojo que evita que o seio fique marcado sob a roupa. 

Tabela 13-Sobre as regiões do sutiã que apresentaram incômodo. 

 Lencinho Top Triângulo com 
bojo 

Nadador 
 

Sobre as regiões 
do sutiã que 
apresentaram 
incômodo; 

Taça 
2 Sim 
8 Não 
  
Faixa Frontal 
0 Sim 
10 Não 
  
Faixa Lateral 
0 Sim 
10 Não 
Faixa Traseira 
1 Sim 
9 Não 

Taça 
0 Sim 
10 Não 
  
Faixa Frontal 
0 Sim 
10 Não 
  
Faixa Lateral 
0 Sim 
10 Não 
Faixa Traseira 
0 Sim 
10 Não 

Taça 
0 Sim 
10 Não 
  
Faixa Frontal 
0 Sim 
10 Não 
  
Faixa Lateral 
0 Sim 
10 Não 
Faixa Traseira 
1 Sim 
9 Não 

Taça 
0 Sim 
10 Não 
  
Faixa Frontal 
0 Sim 
10 Não 
  
Faixa Lateral 
0 Sim 
10 Não 
Faixa Traseira 
2 Sim 
8 Não 
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Alças 
2 Sim 
8 Não 
  
Fecho 
8 Sim 
2 Não 
  
  

  
Alças 
2 Sim 
8 Não 
  
Fecho 
Não contém 
fecho 
  

  
Alças 
1 Sim 
9 Não 
  
Fecho 
8 Sim 
2 Não 
  

  
Alças 
4 Sim 
6 Não 
  
Fecho 
2 Sim 
8 Não 
  

Fonte: Própria,2016. 

Neste quesito foram averiguadas as partes que compõe o sutiã em cada modelo 

analisado. No modelo Lencinho, oito usuárias afirmaram que a taça não apresentava 

incômodo e duas usuárias relataram que se sentiram incomodadas. No modelo Top, 

todas relataram que não se sentiram incomodadas com a taça do sutiã, bem como 

no modelo Triângulo com bojo e no modelo Nadador. 

A faixa frontal e lateral não apresentaram incômodos pelas usuárias durante o teste 

de usabilidade. As faixas traseiras apresentaram incômodos no modelo Lencinho e 

no modelo Triângulo com bojo, ambos por uma usuária. No modelo Nadador duas 

meninas afirmaram sentir incômodos e no modelo Top, todas as usuárias aprovaram 

durante o uso.  

As alças obtiveram avaliações diferentes. No modelo Lencinho e Top, as alças foram 

relacionadas como causadoras de incômodos por apenas duas pessoas, no modelo 

Triângulo com bojo, nove pessoas relataram não se sentirem incomodadas, já no 

modelo nadador, seis pessoas não relataram problemas durante o teste de 

usabilidade e quatro meninas não se sentiram bem ao utilizar a peça. 

Sobre o fecho dos sutiãs, foi explorado que no modelo Lencinho oito meninas 

sentiram desconforto ao utilizar esse aviamento. O modelo Top não foi avaliado 

nesse quesito, pois não contém fecho. O Triângulo com bojo foi analisado por oito 

usuárias com o fecho causador de incômodos no momento da utilização e o modelo 

Nadador foi citado apenas por duas usuárias como desconfortável na utilização do 

fecho.  

O quadro abaixo apresenta as propriedades ergonômicas, a usabilidade e conforto 

investigados durante o uso do primeiro sutiã e relata os principais resultados 

segundo as usuárias, segundo a premissa do Oikos, conforme Martins (2005). 
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Tabela 14-Quadro elaborado a partir da Metodologia Oikos de Martins, (2005) 

Propriedades 
Ergonômicas, 
usabilidade e 
conforto 

Avaliação da 
usabilidade 

Lencinho Top Triangulo 
com bojo 

Nadador 

Facilidade de 
manejo 

Processo de 
vestir 

Difícil Muito fácil Difícil Muito fácil 

Processo de 
tirar 

Neutro Fácil Neutro Muito fácil 

Conforto Contato do 
tecido na pele 
– conforto 

Macio Macio Macio Macio 

Contato de 
tecido com a 
pele – 
sensação 
térmica 

Neutro Neutro Neutro Neutro 

Toque do 
tecido na pele 
– toque 

Confortável Confortável Confortável Neutro 

Contato da 
costura com a 
pele – 
conforto 

Confortável Confortável Confortável Confortável 

Ajuste da 
peça no corpo 

Não Não Sim Sim 

Fonte: Própria, 2016. 

A metodologia Oikos foi implantada com o intuito de investigar a percepção subjetiva 

dos usuários em torno da usabilidade das peças, afim de transmitir os erros 

encontrados para que novas peças sejam produzidas sem que sejam cometidos tais 

equívocos.  

Para esta avaliação, foram escolhidos os critérios de Facilidade de Manejo e 

Conforto, provenientes da metodologia utilizada. A partir dos resultados 

apresentados na tabela a cima, pode-se construir uma peça voltada para o público 

alvo com mais probabilidades de acertos. Para o critério de facilidade de manejo, 

foram avaliados os processos de vestir e de tirar a peça, que reforçou os dados 

obtidos nas tabelas anteriormente apresentadas. Os modelos mais adequados ao 

vestir e tirar foram o Top e o Nadador.   
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Na categoria de conforto foram apresentados os critérios a cima, levando em 

consideração características de matéria-prima e ajuste da peça ao corpo, entre os 

modelos analisados o que obteve o melhor desempenho em todos os parâmetros foi 

o modelo Triângulo com bojo. Pois este foi considerado macio com relação ao 

conforto no contato do tecido com a pele, de sensação térmica neutra, confortável 

ao toque do tecido na pele, confortável ao contato da costura na pele e com bom 

ajuste da peça ao corpo. 

Para compreender como se realizava a aquisição do primeiro sutiã, também foi 

feita uma breve entrevista  (Anexo F), com seis lojistas de Caruaru-PE e Amaraji-

PE que de maneira informal relataram que as crianças mais novas geralmente de 

quatro a sete anos preferem os sutiãs mais chamativos, com estampas fortes e 

divertidas e aviamentos trabalhados, geralmente essas peças são confeccionadas 

com tecidos de algodão. As estampas mais freqüentes nesses produtos são: listas, 

mesclas, poás, corações, florais, personagens de desenhos infantis e entre outras. 

Já as meninas, mais crescidas, que estão adentrando na fase da puberdade, 

preferem sutiãs mais discretos para que não marquem sob a roupa, com cores 

claras e avimentos mais delicados. Alguns modelos voltados para essa fase são 

confeccionados com uma espuma interna protetora, para proporcionar volume e 

não marcar os seios, são feitas com tecidos de algodão, cotton, elastano e 

microfibras. O tamanho mais vendido é o de numeração 10, ou tamanho M infantil. 

Os valores destes artigos encontrados no mercado custam de dez reais até por 

volta de trinta reais. 
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Figura 24-Detalhes dos sutiãs em loja onde foi realizada a pesquisa. 

 

Fonte: Própria, 2016. 

 

As lojistas ainda afirmavam que as crianças são atraídas pelas cores, desenhos e 

personagens, enquanto as adolescentes que iniciam o uso freqüente buscam 

conforto e descrição. As embalagens destes produtos se tornam também um 

atrativo para o público-alvo, algumas marcas investem em tornar as embalagens 

mais dinâmicas, com cores, estampas chamativas e algumas funcionam como um 

brinde, como bolsinhas e necesseries. 

 

Com todos os resultados alcançados pode-se construir a tabela a baixo de 

resultados gerais relacionados com principais problemas encontrados neste estudo 

e as sugestões de melhorias nas peças de acordo com as necessidades citadas 

pelas usuárias. 
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 Tabela 15-Resultados gerais, principais problemas encontrados e sugestões de melhorias. 

Resultados Gerais 

Principais Problemas encontrados Sugestões de Melhorias para 

Fabricação 

A diferentes graduações de medidas 

antropométricas (visto que foram 

encontradas meninas que faziam uso de 

sutiãs do tamanho P adulto ao M 

infantil). 

Padronização dos tamanhos de sutiãs 

voltados para jovens meninas, que 

considere os diferentes tamanhos das 

mamas nesta fase de desenvolvimento. 

(inclusão do P adulto na grade de 

medidas). 

Alças e faixas que apertam. Tecidos e aviamentos que não apertem 

durante o uso, é recomendável que a 

peça seja confeccionada com tecidos de 

com porcetagens de algodão na 

composição, pois absorvem mais a 

transpiração para as usuárias que 

praticam esportes e brincadeiras infantis. 

Dificuldade para atacar e desatacar o 

fecho das costas. 

Incluir fechos das costas construídos 

com materiais mais fáceis de manusear 

para atacar e desatacar nos modelos 

para meninas que estão iniciando o uso. 

Ou ainda incluir maior número de 

modelos com fechos na frente ou sem 

fecho, como o Top. 

Aviamentos mais trabalhados e com 

cores fortes que marcam sob a roupa 

(laços e rendas).  

Construir peças com aviamentos com 

formas mais finas e delicadas e com 

cores claras para que não marque sob a 

roupa. 

Modelos sem bojo marcam o formato 

dos seios. 

O bojo se torna um elemento importante 

ressaltado pelas usuárias pois não 
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permite que marque o formato dos seios 

sob a roupa.  

Fonte: Própria, 2016. 

As sugestões de melhorias foram relatadas pela autora de cordo com os problemas 

encontrados durante a pesquisa e pretende contribuir para um melhor resultado dos 

incômodos investigados nas confecções das peças voltadas para o público 

adolescente e assim melhorar a qualidade da fabricação destes itens. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A presente pesquisa tratou de investigar a usabilidade de sutiãs e suas implicações 

na percepção do conforto por meninas em fase de desenvolvimento das mamas, em 

torno dos princípios ergonômicos. Também abordou aspectos emocionais que 

envolviam a relação usuária-produto fazendo uso dos preceitos do design 

emocional, para compreender esta questão. 

A partir das entrevistas foram levantados os primeiros incômodos que usuárias 

perceberam durante o uso das vestes, foram ressaltados os incômodos referentes á: 

dificuldades para atacar e desatacar o fecho das costas, o modelso sem bojo marca 

o formato do seio e alguns aviamentos que marcaram suas formas sob a roupa. 

Cores claras como branco e o rosa, aviamentos delicados como laços e rendas e 

estampas singelas como póas e listras, foram apresentadas como as principais 

características compositoras do primeiro sutiã das usuárias. 

A partir deste primeiro contato com as usuárias também foi apurado como se obteve 

a aquisição da peça, neste momento que para algumas meninas era considerado 

muito importante, a presença da mãe ou de algum parente próximo influenciou na 

escolha do modelo do primeiro sutiã, enquanto outras escolheram sozinhas e 

algumas foram presenteadas, não exercendo assim influência na escolha da peça. 

Os principais sentimentos que foram relatados pelas usuárias ao fazer uso do seu 

primeiro sutiã foram coletados e transferidos para um gráfico presente nos 

resultados deste trabalho. Os mais frenquentes foram: admiração, ansiedade, 

felicidade, alegria, entusiasmo, orgulho e vergonha, que foram descritos pela maioria 

das entrevistadas, as quais apresentavam maior desejo de iniciar uso da peça.  

O design emocional promove uma reflexão sobre a relação afetiva do consumidor 

com os objetos, como elementos constituintes de qualquer artefato promovem 

determinadas reações nos usuários. Com a moda não é diferente, o design 

emocional é responsável por produzir vestuários que dialogam com os sentimentos 

dos consumidores, criando relações com determinadas estéticas direcionadas para 

um dado público-alvo. Caracterizando o objeto com o seu entrono e consumidor, 
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desencadeando emoções que podem ser promovidas por atração, aproximação e 

desejo de obter uma peça ou por repulsa e distanciamento. Experiências 

vivenciadas pelo usuário, sensações em um ambiente e relações anteriores com o 

objeto influenciam na relação com o objeto novo que se combinam e criam ações 

ativas no sujeito estimulando-o ou não a aquisição do produto. 

Portanto, é papel do design compreender como acontece as relações existentes 

entre produto e usuário antes de projetar o artefato, por isso se faz necessário 

compreender os sentimentos que possuem as usuárias a cerca do primeiro sutiã, 

para que se possa projetar peças voltadas para esse púbico com mais assertividade, 

sobretudo quais reações são desencadeadas durante o uso e  a cerca dos aspectos 

formais da peça, para que sejam transmitidos para novas peças a serem fabricadas 

(ou com roupagens novas), que afetem o sujeito de maneira que seja indispensável, 

estimulando o consumo e após a aquisição, a satisfação durante o uso.  

Na segunda fase das entrevistas, foi realizado o teste de usabilidade com os 

modelos selecionados com a finalidade de comprovar os desconfortos e incômodos 

citados pelas usuárias, foi aplicada a metodologia Oikos (Martins, 2005) com os que 

auxiliaram a compreender melhor os problemas citados no uso dos modelos sutiãs 

que as meninas mais utilizam em seu dia-a-dia. Com base na metodologia aplicada,  

no tópico facilidade de manejo os modelos mais adequados foram o Top e o 

Nadador e no tópico de conforto o modelo Triangulo com bojo foi o modelo que 

obteve melhor avaliação pelas usuárias.  

Sobre o teste de usabilidade e as regiões que causaram incômodos diferentes 

modelos apresentaram insatisfatórios com avaliações em diferentes partes do sutiã. 

O modelo lencinho mostrou-se não favorável na região da taça, o modelo Nadador 

apresentou incomodo na faixa traseira e nas alças e o Modelo triângulo com bojo 

mostrou problemas no fecho, assim como o modelo Lencinho.  

De acordo com esse levantamento realizado durante a pesquisa, foi diagnosticado 

que não existe um único modelo de sutiã que seja completamente satisfatório com 

todas as características que atenda as usuárias, dentre os modelos analisados e 

mais facilmente encontrados no mercado. O objetivo geral da pesquisa consiste em 

apresentar um modelo de sutiã para meninas em fase puberdade, mas de acordo 
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com os resultados foram apurados que partes dos modelos Top, Nadador e 

Triângulo com bojo foram mais adequados.   

A princípio a ideia desta pesquisa também incluía o projeto de um sutiã que 

apresentasse em suas características formais, partes dos modelos que obtiveram 

melhores resultados nos testes de usabilidade, mas os resultados encontrados 

permitiram realizar a estrutura desta pesquisa deixando a elaboração desta ideia 

para os próximos desdobramentos. 

A metodologia utilizada para o estudo da utilização do primeiro sutiã forneceu dados 

para identificação dos principais problemas enfrentados pelas usuárias, bem como a 

sugestão de melhorias para tais problemas. Os resultados encontrados neste 

trabalho irão permitir que designers projetem com consciência para que as usuárias 

não enfrentem problemas relacionados ao conforto e usabilidade das vestes e para 

que o profissionais compreendam melhor em que cenário este público-alvo se 

insere, seus desejos, anseios e os sentimentos provocados com o uso 

estabelecendo relação simbólica que se estendem a função do produto, e atinge as 

necessidades psíquicas das usuárias nesta fase tão importante de desenvolvimento 

das meninas.  
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ANEXO A- CHECK LIST DA METODOLOGIA OIKOS 
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ANEXO B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esta pesquisa tem como fase inicial identificar a partir da percepção das usuárias o modelo de sutiã mais adequado para 

meninas em fase de puberdade que vão usar a peça pela primeira vez e os sentimentos acometidos pelo uso.  

Os procedimentos utilizados para coletas de dados serão divididos em duas partes:  

1. Aplicação do questionário. 

2. Percepção do conforto através do uso do produto.  

Solicitamos, portanto, a sua colaboração e autorização de um responsável para esta investigação, como também para 

apresentação dos resultados em eventos da área de Ergonomia, Moda e áreas afins, podendo ser publicado em sites, 

Congressos, Simpósios e/ou Revistas Científicas. Por ocasião da publicação dos resultados, os nomes dos participantes da 

pesquisa serão mantidos em sigilo.  Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou 

colaborar com as atividades solicitadas pelos Pesquisadores(as).   

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da 

pesquisa.  

  

______________________________________                         ___________________________________ 

Assinatura do Participante Voluntário da Pesquisa                                  Assinatura do Responsável 

 

Caruaru, _____ de ________________ de 2016 

 

Certificamos que foi explicado à colaboradora acima a natureza, propósito, benefício e possíveis riscos associados à sua 

participação nesta pesquisa. Também que respondemos todas as questões que nos foram realizadas.                                             

 

_______________________________________                      _______________________________________ 

               Stéfane Alves (Pesquisadora)                                             Charles Leite (Orientador) UFPE-CAA 

                Rodovia BR 104 – KM 59                                                              Rodovia BR 104 – KM 59                                                                                                                                                                                                                    

                     Bairro Nova Caruaru                                                                     Bairro Nova Caruaru                                                                                                                                                                                                                       

                       Cep: 55002-970                                                                             Cep: 55002-970                                                                                                                                                                                                                                 

                  Fone: (81) 99677-0885                                                                  
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ANEXO C- ENTREVISTA COM AS USUÁRIAS 

   

Dados Pessoais 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Peso: 

4. Altura: 

5. Você estuda? 

6. Que ano? 

7. Quais as suas atividades nas horas vagas?  

8. Quem descobriu que estava na hora de você usar sutiã? 

9. Já tinha vontade de usar? 

10. Quem escolheu seu primeiro sutiã? 

11. Qual o modelo do seu primeiro sutiã? 

12. Quais as características do seu primeiro sutiã? (Cor, estampa, detalhes e etc.) 

13. Qual tamanho do seu primeiro sutiã? 

14. O que mais gostou no seu primeiro sutiã? 

15. Algo no seu primeiro sutiã lhe incomodou? O que? 

16. Os aviamentos (elástico, bicos, fitas, rendas, laços e etc) presentes no seu primeiro sutiã lhe 

causaram algum desconforto? 

17. O uso do sutiã atrapalhou o desempenho de alguma atividade? 

 

 

18. Em relação ao seu primeiro sutiã o que sente/sentiu?  

 

 
Sentimento 

Discordo  Não 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo  Não sei 
responder 

Admiração     

Divertimento     

Raiva     

Ansiedade     

Desprezo     

Contentamento     

Desespero     

Desapontamento     

Repulsa     

Insatisfação     
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Gratidão     

Felicidade     

Interesse/Entusiasmo     

Irritação     

Alegria     

Prazer     

Orgulho     

Alívio     

Tristeza     

Vergonha     

Positividade     

Negatividade     
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ANEXO D- TERMOS EMOCIONAIS POR SCHERER (2005) 
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ANEXO E-QUESTIONÁRIO DO TESTE DE USABILIDADE 

 

 

  
Modelo  
Lencinho 

 
Modelo Top 
 
 

 
Modelo  
Triângulo com 
bojo 
 

 
Modelo 
Nadador com  
Bojo 

 
Classifique o processo de 
vestir? 
 

 
[  ] Muito fácil 
[  ] Fácil 
[  ] Neutro 
[  ] Difícil 
[  ] Muito difícil 

 
[  ] Muito fácil 
[  ] Fácil 
[  ] Neutro 
[  ] Difícil 
[  ] Muito difícil 

 
[  ] Muito fácil 
[  ] Fácil 
[  ] Neutro 
[  ] Difícil 
[  ] Muito difícil 

 
[  ] Muito fácil 
[  ] Fácil 
[  ] Neutro 
[  ] Difícil 
[  ] Muito difícil 

 
 
Classifique o processo de 
tirar? 
 

 
[  ] Muito fácil 
[  ] Fácil 
[  ] Neutro 
[  ] Difícil 
[  ] Muito difícil 

 

 
[  ] Muito fácil 
[  ] Fácil 
[  ] Neutro 
[  ] Difícil 
[  ] Muito difícil 

 
[  ] Muito fácil 
[  ] Fácil 
[  ] Neutro 
[  ] Difícil 
[  ] Muito difícil 

 
[  ] Muito fácil 
[  ] Fácil 
[  ] Neutro 
[  ] Difícil 
[  ] Muito difícil 

 
Como você sentiu o 
tecido o do sutiã quando 
em contato com sua pele? 
 

 
[  ] Muito macio 
[  ] Macio 
[  ] Neutro 
[  ] Áspero 
[  ] Muito áspero 

 
[  ] Muito macio 
[  ] Macio 
[  ] Neutro 
[  ] Áspero 
[  ] Muito áspero 

 
[  ] Muito macio 
[  ] Macio 
[  ] Neutro 
[  ] Áspero 
[  ] Muito áspero 

 
[  ] Muito macio 
[  ] Macio 
[  ] Neutro 
[  ] Áspero 
[  ] Muito áspero 

 
 
Em relação à temperatura 
do tecido do sutiã em 
contato com a pele você 
classifica como: 
 

 
[  ] Muito frio 
[  ] Frio 
[  ] Neutro 
[  ] Quente 
[  ] Muito quente 

 

 
[  ] Muito frio 
[  ] Frio 
[  ] Neutro 
[  ] Quente 
[  ] Muito quente 

 

 
[  ] Muito frio 
[  ] Frio 
[  ] Neutro 
[  ] Quente 
[  ] Muito quente 

 

 
[  ] Muito frio 
[  ] Frio 
[  ] Neutro 
[  ] Quente 
[  ] Muito quente 

 
 
Como você classifica o 
ajuste do sutiã no corpo? 
 

 
[  ] Muito apertada 
[  ] Apertada 
[  ] Neutro 
[  ] Pouco apertada 
[  ] Não apertou 

 

 
[  ] Muito apertada 
[  ] Apertada 
[  ] Neutro 
[  ] Pouco apertada 
[  ] Não apertou 

 

 
[  ] Muito apertada 
[  ] Apertada 
[  ] Neutro 
[  ] Pouco apertada 
[  ] Não apertou 

 

 
[  ] Muito apertada 
[  ] Apertada 
[  ] Neutro 
[  ] Pouco apertada 
[  ] Não apertou 

 
 
Como você classifica o 
tecido do sutiã? 
 

 
[  ] Muito Confortável 
[  ] Confortável 
[  ] Neutro 
[  ] Desconfortável 
[  ] Muito 
desconfortável 

 

 
[  ] Muito Confortável 
[  ] Confortável 
[  ] Neutro 
[  ] Desconfortável 
[  ] Muito 
desconfortável 

 

 
[  ] Muito Confortável 
[  ] Confortável 
[  ] Neutro 
[  ] Desconfortável 
[  ] Muito 
desconfortável 

 

 
[  ] Muito Confortável 
[  ] Confortável 
[  ] Neutro 
[  ] Desconfortável 
[  ] Muito 
desconfortável 

 
 
Como você classifica as 
costuras do sutiã? 
 

 
[  ] Muito Confortável 
[  ] Confortável 
[  ] Neutro 
[  ] Desconfortável 

 
[  ] Muito Confortável 
[  ] Confortável 
[  ] Neutro 
[  ] Desconfortável 

 
[  ] Muito Confortável 
[  ] Confortável 
[  ] Neutro 
[  ] Desconfortável 

 
[  ] Muito Confortável 
[  ] Confortável 
[  ] Neutro 
[  ] Desconfortável 
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[  ] Muito 
desconfortável 

 

 
[  ] Muito 
desconfortável 

 

[  ] Muito 
desconfortável 

 

[  ] Muito 
desconfortável 

 

 
Qual foi o seu nível de 
satisfação durante o uso 
do sutiã? 
 

 
[  ] Muito Satisfeito 
[  ] Satisfeito 
[  ] Neutro 
[  ] Insatisfeito 
[  ] Muito Insatisfeito 

 

 
[  ] Muito Satisfeito 
[  ] Satisfeito 
[  ] Neutro 
[  ] Insatisfeito 
[  ] Muito Insatisfeito 

 

 
[  ] Muito Satisfeito 
[  ] Satisfeito 
[  ] Neutro 
[  ] Insatisfeito 
[  ] Muito Insatisfeito 

 

 
[  ] Muito Satisfeito 
[  ] Satisfeito 
[  ] Neutro 
[  ] Insatisfeito 
[  ] Muito Insatisfeito 

 
 
O sutiã vestiu bem no seu 
corpo? Por quê? 
 

[  ] sim 
[  ] não 

[  ] sim 
[  ] não 

[  ] sim 
[  ] não 

[  ] sim 
[  ] não 

 
Quais as regiões do sutiã 
que apresentaram 
incômodo? 
 

 
 

 
Taça 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa Frontal 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa lateral 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa traseira 

[  ] sim 
[  ] não 
 

Alças 

[  ] sim 
[  ] não 
 

Fecho 
[  ] sim 
[  ] não 
 

 
Taça 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa Frontal 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa lateral 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa traseira 

[  ] sim 
[  ] não 
 

Alças 

[  ] sim 
[  ] não 
 

Fecho 
[  ] sim 
[  ] não 

 

 
Taça 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa Frontal 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa lateral 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa traseira 

[  ] sim 
[  ] não 
 

Alças 

[  ] sim 
[  ] não 
 

Fecho 
[  ] sim 
[  ] não 

 

 
Taça 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa Frontal 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa lateral 
[  ] sim 
[  ] não 
 
Faixa traseira 

[  ] sim 
[  ] não 
 

Alças 

[  ] sim 
[  ] não 
 

Fecho 
[  ] sim 
[  ] não 
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ANEXO F- QUESTIONÁRIO DA ENTREVISTA COM OS LOJISTAS 

 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Empresa que trabalha: 

4. Função: 

5. A quanto tempo você trabalha vendendo lingeries? 

6. Como acontece a escolha da peça por meninas que vão usar o sutiã pela primeira vez? 

7. Quem geralmente escolhe os modelos? 

8. Quais os modelos mais escolhidos para esse público e quais as características dessas peças? 

9. Quais tamanhos costumam ser mais comprados para meninas nessa fase? E em que tecidos? 

10. Qual a faixa de preços de sutiãs para esse público? 

11. Qual o percentual de vendas para esse tipo de produto? 

12. Na sua opinião o mercado está produzindo peças de acordo com as necessidades desse público?    

 

 

 

 

     

  

 

 


