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O presente estudo descreve o
comportamento de consumo do
profissional Personal Trainer, para que o
mesmo se torne um facilitador de suas
atividades diárias. A pesquisa visa
oferecer conforto, mobilidade e
inovação aos usuários.

•Projetar e Criar um uniforme para
profissionais que atuam no meio de
atividades físicas, proporcionando
conforto, praticidade, além de ser
ergonômico;
•Pesquisar para entender a
necessidade do profissional;
•Criar um novo design de uniforme;
•Definir cor, tecido e aviamento;
•Fazer a modelagem e confeccionar a
peça.

Percebe-se ao decorrer e finalização do projeto
que o público Fitness consome visando critérios
como custo-benefício, praticidade e conforto.
Dessa maneira, a partir de diversos estudos,
procurou-se projetar um uniforme capaz de
atender a todas as necessidades do usuário,
além de inovar em quesitos de modelagem,
pesquisa de tecidos e design.
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O desenvolvimento e planejamento
realizou-se a partir de uma pesquisa
disponibilizada por meio de formulários
on-line nos quais obteve-se informações
sobre as preferências, necessidades e a
maneira como os usuários da região
centro-oeste consomem vestuário
fitness.

Após a pesquisa, observou-se a necessidade
de construir um uniforme adaptável, assim,
fora criado uma manga curta que com um
zíper destacável se torna uma manga longa.
Para trazer mais conforto aos profissionais,
tem-se, também, a opção de vestir uma saia
pareô.
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