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A pesquisa teve como finalidade, 
entender as necessidades não 
atendidas atualmente.  
Proporcionando uniformes com  
inovação, funcionalidade e conforto 
para a determinada área. 

O objetivo das peças propostas  é 
facilitar o trabalho dos colaboradores 
por meio de?
- Pesquisar sobre usabilidade e 
praticidade;
- Conforto e multifuncionalidade. 
Vestimentas que atendam as 
necessidades de proteção,  
segurança e diversidades Climáticas; 

Por meio de pesquisas de campo, 
leituras de livros, teses e artigos 
científicos, e  realização de 
entrevistas com funcionários da área ; 
foi possível coletar dados, e assim, 
criar um novo design de uniforme 
com foco na multifuncionalidade. 
Apos a criação dos desenhos, os 
produtos foram modelados e 
confeccionados.

Apos a pesquisa, a nova proposta de 
uniforme foi analisada para atender as 
as necessidades básicas a serem 
atendidas. A Peça foi planejada e 
confeccionada visando um design 
multifuncional. A Ergonomia da peça foi 
levada em primeiro plano em todo 
projeto, atendendo o público proposto, 
com peças confortáveis e design 
inovador.
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As inovações das peças do vestuário 
foram feitas pelo grupo, que decidiram 
criar: jaqueta que se transforma em 
colete, possibilitando a utilização 
tanto no frio quanto calor, e costuras e 
reforços visando fatores ergonômicos. 
Calças possibilitando conforto e 
proteção adequada para a profissão.
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