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  Resumo 

 

A má utilização da comunicação pode atrapalhar severamente a exposição de uma 

marca ou projeto. Esta deficiência no fornecimento de informações pode gerar falhas 

no conjunto de fatores que atuam no ajuste das habilidades e limitações humanas de 

entendimento (FILHO, 2014). O signo é capaz de fazer a ponte que liga algo ausente 

a um intérprete presente, de maneira que torna capaz a construção de um sentido 

para determinado símbolo que pode ser determinante no processo de tomada de 

decisão de um indivíduo (NIEMEYER, 2013). O presente trabalho pretendeu contribuir 

com este processo realizando a investigação do modo como o usuário interage com 

a simbologia contida em etiquetas têxteis de peças de roupas tornando-a algo 

palpável e fornecedora de informações que o leve a tomada decisões. Usando o 

design e a ergonomia cognitiva, busca-se alinhar as informações sobre as simbologias 

têxteis fornecidas pelos órgãos competentes, gerando assim uma melhor 

comunicação e eficiência dos projetos associados a esses órgãos dentro do campo 

têxtil. Para isso, fez-se uso dos conceitos e instrumentos do Design Thinking 

realizando-se uma pesquisa qualitativa por meio de questionários aplicados para 

consumidores de peças de vestuário. Buscou-se assim evidenciar o grau de 

conhecimento da simbologia têxtil presente em etiquetas das peças de roupas e testes 

de limpeza nas mesmas para identificar até onde o grau de conhecimento da 

simbologia atual fornecida pelo órgão regulatório, o Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO), capacita o usuário em seu poder de decisão 

desde adquirir uma peça de roupa, do modo de realizar a sua limpeza e, ainda na 

geração de um processo sustentável nesta relação produto-consumidor. 

Adicionalmente, com a intenção de facilitar a compreensão e manuseio da simbologia 

têxtil utilizada em etiquetas de peças de roupas, a forma de fornecimento dessas 

informações pelas empresas do ramo têxtil e a fiscalização dessas informações pelo 

INMETRO, o presente trabalho apresenta o protótipo de um aplicativo, construído de 

modo colaborativo com seus usuários. 

 

Palavras-chave: Design, Ergonomia Cognitiva, Etiquetagem Têxtil, Sustentabilidade. 
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Abstract 

 

The misuse of communication can disrupt severely the exhibition of a brand or project. 

This deficiency in the supply of information can create failures in the set of factors that 

act in the adjustment of human skills and limitations of understanding (FILHO, 2014). 

The signal is to be able to do a bridge connecting something out with a interperte this, 

the way be able to an construction of the sense for a given symbol which can be 

determinant in the decision making process of an individual (NIEMEYER, 2013). This 

paper intended to contribute to this process by performing an investigation of the way 

the user interacts with the symbology contained in textile label of pieces of clothing 

making it something tangible and purveyor of information that take the decisions taken. 

Using the desing and cognitive ergonomics seeking to align the information about 

textile symbology provided by competent organs generating better communication and 

project efficiency associated with this organ within the textile field. For this, makes the 

use of concepts and instruments the Desing Thinking conducting a qualitative research 

through questionnaire applied to consumers in apparel. Thus sought to highlight the 

degree of knowledge of the textile symbology present in clothing labels and cleaning 

tests to identify up to where the degree of knowledge of the current symbology 

provided by organ regulatory, the National Institute of Metrology, Quality and 

Technology (INMETRO), enables the user to your power of decision to acquire an outfit 

in order to perform your still cleaning in generating a sustainable process in this 

consumer-product relationship. With the intention to facilitate the understanding and 

handling the textil symbols used on clothing tags knowledge of this information by 

companies in the textile industry the supervision of these information by INMETRO the 

present work presents the prototype of an application built collaboratively of user. 

 

Palavras-chave: Design, Cognitive Ergonomics, Labeling Textile, Sustainability. 
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“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém 

viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou 

sobre aquilo que todo mundo vê.” 

 
Arthur Schopenhauer 
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1 Introdução  

 

A comunicação vem sendo vista principalmente como pesquisa ocupacional de 

áreas mais consolidadas, como a psicologia, sociologia, antropologia, semiótica, entre 

outras (FILHO, 2014).  

Strocchi (2007) diz que todos os dias, o ser humano recebe excesso de 

estímulos. No entanto, por não ser um receptor passivo, o mesmo seleciona e 

discrimina as informações que recebe interpretando-as de diferentes modos. Estas 

compreensões, influenciadas por diversos motivos pertinentes à personalidade do 

indivíduo, motivações e interesses, atitudes e expectativas, experiências anteriores 

em relação ao assunto e ainda seus hábitos culturais geram assim comportamentos, 

os quais variam de acordo com a percepção que este tem sobre a informação 

recebida. 

Sem perceber, o ser humano já vive cercado de etiquetas inteligentes, como 

por exemplo as que acionam o alarme em porta de lojas quando um produto passa, 

ou então quando motoristas podem passam por uma praça de pedágio sem precisar 

parar e podem pagar só no final do mês pagando uma fatura ou ainda quando uma 

universidade permite que seus alunos e funcionários tenham acesso à determinados 

locais utilizando crachás para acesso pelas catracas.  

Imagine você entrando em uma loja da sua preferência, olhando uma peça de 

roupa e pensando: gostei dessa peça, será que o tecido dela é confortável? É difícil a 

maneira de limpá-la? É possível me comunicar com a empresa responsável por sua 

fabricação? E, utilizando o seu smartphone com um aplicativo pré-instalado no mesmo 

poder realizar a leitura de um QR code (Code Quik Reponse Code) que lhe dará um 

“raio-x” daquela peça. 

Agora, idealize essa mesma experiência sendo possível a uma pessoa com 

algum tipo de dificuldade visual, que fazendo uso do aplicativo pode ter a peça descrita 

para ele. 

E que tal utilizar uma tecnologia já existente e adaptá-la para as questões 

ligadas as etiquetas de peças de roupas? 
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Isso foi possível usando o conceito de prototipagem para criar mockups de 

modo que o aplicativo desenvolvido tenha algo tangível para ser testado em uma 

etapa futura junto aos usuários. 

Por intermédio da prototipagem de um aplicativo, utilizando o conceito de 

etiqueta inteligente, este trabalho aspira auxiliar os indivíduos no cuidado com as 

peças de roupas, de maneira que possa tornar flexível e facilitar o modo com a 

simbologia têxtil é compreendida (ROSA E MORAES, 2012). 

No cenário das etiquetas têxteis isto se confirma, pois o indivíduo que adquire 

uma peça de roupa possui diferentes motivações para efetivar esta aquisição que 

pode ir desde a necessidade básica de cobrir sua pele até o gosto por uma marca, 

tecido, cor, entre outras motivações. Contudo, todas essas motivações convergem 

para o contexto de “habitabilidade” do produto associados à busca pela diferença 

individual e inovação estética (LIPOVETSKY, 2009). 

Dentro desse contexto, foi investigada a percepção dos motivos os quais a 

simbologia têxtil é capaz de desempenhar influência sobre o usuário em sua tomada 

de decisão na hora de adquirir e utilizar a peça de roupa. 

Assim, foi preciso ainda, investigar o motivo pelo qual estas simbologias não 

são muitas vezes consideradas na compra como parte do produto adquirido e são 

amplamente descartadas pelos usuários e também a forma como o usuário final 

efetua a higienização das peças. 

Ambientado dentro dessas premissas, o presente trabalho destacou como a 

adequada utilização da simbologia têxtil no modo de aquisição e tratamento das peças 

em sua utilização podem desempenhar ganhos junto a questões ligadas ao meio 

ambiente, gerando assim um ciclo sustentável do produto, o que hoje acontece ainda 

de modo tímido nas questões ligadas ao desenvolvimento de produtos, os quais 

revelam que o discurso de consumo consciente se limita na maioria das vezes 

somente com controle no momento da compra da peça de roupa segundo padrões 

pré-estabelecidos pelos órgãos regulamentadores, neste caso o INMETRO e assim, 

não contempla o ciclo total até o descarte do produto após a sua vida útil (MUTZ, 

2014). 
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A formação da pesquisadora deste trabalho à prepara para atuar na área de 

gestão de moda e imagem pessoal e, portanto, é capacitada para explicitar no 

decorrer dos seus mais de treze anos de atuação na indústria têxtil a expor a 

dificuldade também por parte dos profissionais da área em de fato estabelecer um 

modo de apresentar as informações obrigatórias das simbologias têxteis de modo 

atrativo ao consumidor. 

Ainda lembra que é válido ressaltar, o fato de que embora tais simbologias 

sejam importantes, elas apenas se limitam à desempenhar o papel de garantia de 

originalidade ao produto e, que as mesmas sofrem com a questão do hábito adquirido 

do usuário em não ler as informações, ou ainda não saber interpretá-las e apenas 

descartar a etiqueta têxtil da peça de roupa dizendo que a mesma incomoda na 

utilização da peça, causando alergias e até mesmo em alguns casos, por conta do 

material utilizado, danos à própria peça de roupa. 

Portanto, é imprescindível estudar tais constatações de modo que gere 

informação que possa ser utilizada na reelaboração de um modo que ofereça sentido 

e conteúdo que possa de certo modo ser aplicado pelo usuário desde a decisão de 

compra da peça de vestuário até o seu descarte final. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo melhorar a comunicação do consumidor com a 

simbologia têxtil contida em etiquetas das peças de roupas medindo a sua percepção 

em relação às informações que são oferecidas.  

  

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

Também, de maneira específica, se pretende mostrar o nível de conhecimento 

da simbologia têxtil em relação às características sócio econômicas e cognitivas dos 

indivíduos e descrever o tipo de conhecimento que os mesmos possuem no que diz 

respeito aos signos representativos desta simbologia. 
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E, a partir deste conhecimento apresentar o protótipo de um aplicativo que 

auxilie na flexibilização e facilite a compreensão e utilização da simbologia têxtil no 

cuidado das peças de vestuário. 

 

1.2 Definindo os objetivos da utilização da Ergonomia 
 

Este trabalho visa evidenciar o suporte que pode ser oferecido por meio da 

utilização do design e da ergonomia cognitiva para a construção de uma base sólida 

e inovadora de comunicação da simbologia têxtil dentro do sistema codificado da 

moda (SANTAELLA, 2001). 

No intuito de auxiliar as pessoas na compreensão da simbologia têxtil a 

ergonomia (ergonomics) facilitou na maneira de estudar as características desses 

indivíduos e dessa forma dar subsídio ao Design Ergonômico na hora de projetar uma 

nova forma de fornecer estes símbolos nas etiquetas das peças de roupas. 

 Segundo Silvino e Abrahão (2003), um dos princípios básicos da ergonomia é 

o fato da eficiência vir como consequência, dando prioridade a outros elementos como 

riscos de acidentes e facilidade de aprendizagem, de maneira que minimize ao 

máximo a exclusão de indivíduos em realizar e/ou compreender uma informação e/ou 

atividade. 

Um ponto importante ressaltado por Iida e Buarque (2016), nos estudos mais 

recentes é de que as antes consideradas minorias populacionais (idosos, obesos, 

crianças e pessoas com deficiência) estão, em alguns casos, deixando de ser minoria. 

E, desse modo, é inadiável que se pense na adaptação do modo de projetar a essa 

parcela, de maneira que se sintam integradas à sociedade.  

 Os objetos e/ou serviços projetados atualmente consideram somente adultos 

jovens (pessoas entre 18 e 30 anos) e sem nenhuma limitação funcional ou cognitiva, 

o que revela que 20% da população mundial ao longo do tempo perdem suas 

capacidades físicas e cognitivas (IIDA E BUARQUE, 2016). 

Por fim, o papel da ergonomia é estudar o modo de adaptação do trabalho, mas 

também todas as situações em que ocorrem a interação entre o ser humano, 

evidenciando assim as potencialidade e fragilidades do indivíduo de modo que um 
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trabalho ou processo seja da natureza que for seja capaz de ser executado ao menos 

pela maioria da população delimitada para estudo (IIDA E BUARQUE, 2016). 

 

1.2.1 Necessidades de pessoas com deficiência no Brasil 

 

 Em 30 de março de 2007, em Nova Iorque em uma Assembleia da ONU 

(Organização das Nações Unidas) se instituiu a Convenção Internacional  Sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência bem como o seu Protocolo Facultativo, que no 

Brasil foi promulgado mediante o Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o qual 

relembra os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, que reconhecem o 

valor inerente e os direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família 

humana respeitando o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo (D.O.U, 

2009).  

 Dentre todos os aspectos relembrados nesse Decreto, se destaca o 

reconhecimento que a deficiência é um conceito em evolução e que a mesma resulta 

da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras que existem às atitudes e 

ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na 

sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

 Vanderheiden e Jordan (2012), apresentam a importância de se considerar as 

necessidades de percepção, compreensão, operação e acessibilidade ao projetar um 

produto ou serviço, pois para que as pessoas possam operacionalizá-los os mesmos 

precisam permitir que elas consigam receber e processar as informações para 

poderem manipular o seu funcionamento.  

 Assim, por meio da presente pesquisa se chegou à prototipagem de um 

aplicativo que futuramente contemple uma parte deste público, de pessoas com 

limitações visuais, de modo que elas se sintam contempladas no que está relacionado 

à etiquetagem têxtil. 

 Para isso, foi feito uso das novas tecnologias, onde por uma voz sintetizada 

será possível ao cego fazer a “leitura” da peça de roupa que está adquirindo ou 

utilizando. E, embora já existam diversas tecnologias que contemplem este público, 

elas ainda são bem menores do que a que de fato seria necessária.  
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 Sendo assim, por compreender as peças de vestuário como uma “segunda 

pele” de qualquer indivíduo, o aplicativo possibilitará que o mesmo tenha uma maior 

facilidade de acesso a algumas das que são consideradas atividades diárias (trocar 

de roupa, comprar uma peça de vestuário em uma loja, saber que a peça de roupa 

que está segurando está limpa ou suja, etc.). 

  

 

1.2.2 Usabilidade e Agradabilidade das etiquetas têxteis sob a ótica ergonômica 

 

 A palavra usabilidade (usabillity) vem sendo amplamente utilizada nos últimos 

anos para designar a eficiência, facilidade, comodidade e segurança na utilização de 

um produto, sendo que para se ter uma real consistência de utilização é indispensável 

a simplicidade de manuseio que acontece a partir do fornecimento claro de 

informações para o usuário (IIDA e BUARQUE, 2016). 

 A usabilidade é decorrente da utilização por parte de um usuário de 

determinado produto para conseguir conquistar algum objetivo pretendido. No que diz 

respeito à etiquetagem têxtil ela pode ser vista como um produto que tem como 

objetivo principal transmitir informações de segurança e manuseio que permita ao 

mesmo uma correta e assertiva tomada de decisão seja para aquisição da peça de 

vestuário, bem como para o seu manuseio na limpeza da peça (PASCHOARELLI E 

SILVA, 2013). 

 Trazendo para o campo ergonômico é fundamental então, que a etiqueta têxtil 

permita ao indivíduo o que se chama de “uso amigável”, isto é, boa adaptação 

ergonômica (física e cognitiva) às necessidades que ele possui. O que ficou 

evidenciado no questionário aplicado pela pesquisadora é que o usuário se sente em 

diversos momentos “agredido”, pois parece que as etiquetas querem os expulsar da 

peça, já que não permitem uma relação de habitabilidade entre ela e quem a está 

usando (DUMAS E REDISH, 1999). 

 Já no quesito ergonômico da agradabilidade, fica explicitado que é necessária 

uma proposta que agregue ao formato atual na melhoria da usabilidade e experiência 

em relação às etiquetas têxteis, o que é apresentado por intermédio do Design 

Emocional.  
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As primeiras discussões ao redor do assunto chegaram ao Brasil em 1994 

(MONT’ALVÃO E DAMAZIO, 2008), quando o romeno Alexander Manu, renomado 

designer internacional disse que “Design é a atividade consciente de combinar de 

modo criativo, invenção tecnológica com inovação social, com o propósito de auxiliar, 

satisfazer ou modificar o comportamento humano”.  

 Em uma palestra intitulada “Form Follows Spirit”, ele salientou que por conta 

de criar objetos físicos, por diversas vezes os designers se limitavam a pensar apenas 

em formas tangíveis e nas necessidades mecânicas do usuário. 

 Observa-se, porém, no decorrer dos anos seguintes, que o design deixa de ser 

centrado no objeto e passa então a ser visto sob a ótica do usuário, ou seja, sobre o 

seu modo de ver e sentir as coisas ao seu redor.  

“(...) não reagimos às qualidades físicas das 

coisas, mas ao que elas significam para nós” 
(KRIPPENDORFF, K., 2000). 

 São diversos os termos que norteiam a questão do design emocional: 

usabilidade, hedonomia, que trata do projeto ergonômico afetivo, design atitudinal, 

antropologia do consumo, texturas, interação emocional, ou seja, o mesmo pode ser 

percebido de diversos ângulos (NIEMEYER,2008). 

 Todavia, ainda que existam tantos nomes, todos eles convergem para um 

termo que se destaca e que, portanto, acaba sendo o elo entre todos os outros: 

“experiência”, que se dá em três níveis: emocional, estético e de significado. Esses 

níveis precisam unir-se em um encanto sensual, interpretação significativa e 

envolvimento emocional (MONT’ALVÃO E DAMAZIO, 2008). 

Niemeyer (2008), salienta que urge uma real preocupação de sugestões 

afetivas e emocionais no design, buscando indicar o desejo da inserção da vontade 

humana no ambiente imediato, isto é, o novo papel do design é de facilitar a reinserção 

desses valores e sensibilidade humana no desenvolvimento de produtos, 

possibilitando, de acordo com ela, a construção de um sistema de significação. 

Mas o que vemos de diferente nesta relação entre ergonomia e hedonomia? 

As duas não se misturam entre a usabilidade e a satisfação, derivando do conceito de 

Maslow (Figura 01). 
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Figura 01 - Hierarquia da ergonomia e da hedonomia a partir da concepção de Maslow . FONTE: Handcock et al. (2005)  

 

 

 De acordo com Scolari (2008), tratar dos significados dos produtos, ou de seu 

uso e como eles se relacionam com a identidade da pessoa, é fazer uma ligação dos 

valores que os produtos carregam, a satisfação do indivíduo em possuí-lo, exibi-lo ou 

usá-lo.  

Assim, as relações caracterizam-se como fortes e, geralmente, de longo prazo. 

Com o avanço da tecnologia ficou evidente que o produto além de ter uma boa 

funcionalidade e usabilidade, precisa ter a satisfação do ser humano. O produto 

interage com o usuário quando se insere em seus desejos, forma de viver, tendências 

culturais, sociais e econômicas, e é isso que se torna o diferencial, pois impactam na 

escolha do produto (SCOLARI, 2008). 

 Por isso, é possível reconhecer a cognição como processo voluntário, lógico e 

que pode ser aprendido, enquanto a emoção é algo incontrolável. Porém, importante 

reconhecer que são dois processos inseparáveis, ou seja, impossíveis de serem vistos 

separadamente, visto a interferência que um possui sobre o outro, o que possibilita 

perceber o fato de que não há cognição sem um processo de emoção e vice-versa 

(IIDA E BUARQUE, 2016). 
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1.2.3 Contribuição do Trabalho  

 

Em um mundo cada vez mais acelerado, onde as pessoas são “bombardeadas” 

de informação o tempo todo, o que tem se buscado são ideias, serviços ou produtos 

que atendam à relevância buscada pelo usuário dentro do menor tempo possível, 

sendo que nem sempre o parâmetro indicativo é o dinheiro, mas a capacidade de 

transformação gerada por eles na vida da pessoa e na sociedade (STROCCHI, 2007). 

Em vista disso, dentro do contexto da simbologia têxtil aplicada e com o auxílio 

do design e da ergonomia cognitiva, deseja-se propor uma nova ferramenta com a 

capacidade de amparar o consumidor final no que diz respeito à compreensão e 

utilização da simbologia têxtil para tomada de decisão. 

Com a prototipagem deste aplicativo, buscou-se evidenciar que se vive em uma 

era mediada pela tecnologia da informação e, que a mesma não é somente utilizada, 

mas sim “habitada” pelo indivíduo e, desse modo, como esta habitabilidade impacta 

na dinâmica social e no seu modo de ver e agir no mundo (TEIXEIRA, 2015). 

Anfitriã importante em qualquer relação, a comunicação precisa ser estudada 

com afinco, no intuito de otimizá-la e por consequência melhorar o desempenho da 

mesma no auxílio à melhoria do modo de tomada de decisão pelo usuário. 

É necessário que se compreenda que a mesma não se limita apenas à meras 

conversas entre duas pessoas, ou entre um indivíduo e algo que ele veja na TV ou 

leia em um jornal, folder, mas como algo capaz de fazer opiniões e pensamentos 

serem revistos e que leva à uma ação diferente em relação ao que foi comunicado, 

ou seja, capaz de quebrar paradigmas e convencer o indivíduo a pensar e refazer 

seus padrões. 

Desse modo, se a comunicação é então algo em movimento, dinâmico, é 

necessário que ao se falar nela, o pesquisador “envolva-se nesse movimento” que ela 

desempenha (MARCONDES FILHO, 2014). 

Outrossim, o presente trabalho visa apresentar, através do protótipo de um 

aplicativo, uma maneira alternativa de comunicar a simbologia têxtil, fazendo com que 

as informações contidas nas etiquetas têxteis sejam compreendidas e por 
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consequência possam servir de instrumento e apoio no manuseio no momento de 

higienização das peças, de modo que seja possível obter então uma durabilidade 

maior das mesmas.  

Nestas circunstâncias, serão utilizados como aliados na busca da otimização, 

a ergonomia cognitiva e o design, que auxiliam na compreensibilidade do modo 

adequado na hora do fornecimento de informações ao público, bem como estas 

informações os auxiliam na tomada de decisões, pois o tipo de código utilizado e/ou 

a forma que uma informação é repassada pode influenciar na rapidez e na precisão 

do entendimento. 

Iida (1990), defende que a informação, no senso comum, geralmente é 

confundida com notícias transmitidas por meio de algo escrito e/ou falado. Porém, 

dentro de um sentido mais amplo, ela pode ser considerada uma transferência de 

energia que tenha algum significado em uma dada situação. E, portanto, como o 

homem interage de maneira contínua com outras pessoas, máquinas e ambiente, 

existe uma contínua troca de informação entre esses elementos, nos dois sentidos, 

isto é, recebendo e transmitindo informações. 

Contudo, para ocorrer de fato a transmissão da informação ou comunicação, é 

preciso que exista uma fonte, um meio e um receptor. Porém, a comunicação só 

acontece de fato, no momento em que o receptor recebe e interpreta corretamente a 

mensagem a qual a fonte deseja transmitir.  

Com a ajuda da ergonomia cognitiva buscou-se identificar dentro do contexto 

estudado, como a informação é recebida pelos usuários apontando as condições que 

aparentemente favorecem e aquelas que prejudicam a recepção de informações 

importantes no campo de simbologia têxtil e como se dá a tomada de decisão por 

parte desse mesmo usuário na hora de manuseio das peças no dia a dia. Foi também 

utilizado o design, visto a sua ampla capacidade de multidisciplinaridade e eficiência 

de possibilitar uma interface singular a cada usuário (NIEMEYER, 2013).  

Os critérios norteadores surgiram da análise de dados que foram coletados 

durante o processo de imersão do Design Thinking, dando então o direcionamento 

mais adequado aos objetivos desta pesquisa. Estes critérios servem como parâmetro 

para que se possa determinar os limites do projeto e não abandonar o seu verdadeiro 
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propósito. São eles: características sócio econômica dos indivíduos e nível de 

conhecimento destes em relação aos signos contidos nas etiquetas das peças de 

vestuário. 

Associando o design e a ergonomia à comunicação, é possível vislumbrar uma 

maior sinergia dentro do âmbito de entendimento de informações que sejam 

pertinentes para um melhor desempenho e constituição de imagem posi tiva dos 

órgãos fiscalizadores e também o alcance de um melhor desempenho do produto no 

quesito durabilidade e descarte. 

Burdek (2006), apresenta o termo funcionalismo e lembra que o mesmo pode 

ser associado ao racionalismo moderno apresentado no design da Bauhaus, mas que 

foi amplamente desenvolvido após a II Guerra Mundial na Escola Superior de Ulm e 

no movimento chamado “Die Gute Form” (a boa forma), que pode ser conhecido em 

português como “bom design”.  

Considerada o castelo da “metodolatria”, acaba relativizando a importância da 

metodologia, podendo esquecer que em primeiro lugar o papel da metodologia é servir 

como instrumento para o processo projetual. 

Bonsiepe (2015), afirma que, portanto, é importante salientar o que já era 

afirmado pelo arquiteto Lethaby, antes mesmo da existência da Bauhaus: é preciso 

enfatizar o aspecto científico e não somente as práticas que funcionam meramente 

por instinto.  

Para ser possível comparar diferentes métodos de design, é importante utilizar 

uma teoria geral do método que pode ser encontrada na praxeologia, ciência da ação 

eficaz, que é capaz de organizar sólidas técnicas de trabalho para uma máxima eficaz. 

Por sua vez, os metodólogos do design investigam como uma ação (projetar) pode 

levar a um resultado ou produto (BONSIEPE, 2015). 

No que diz respeito à essa investigação perante à simbologia têxtil, a 

metodologia foi o design research como artefato capaz de auxiliar na eficácia por 

compreender a forma como o usuário interage com uma etiqueta de roupa seja quanto 

à relevância, avaliação, processo ou comunicação e a partir desses pontos encontrar 

uma resposta viável à problemática existente hoje na compreensão desta simbologia 

(BECCARI, 2016). 
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Com um intuito de tornar tangível esse papel, será feito uso do Design Thinking, 

possibilitando expandir o entendimento sobre o desafio enfrentado e seguidamente o 

refinamento do conhecimento adquirido para tornar possível então novas associações 

e significados por parte do usuário das etiquetas têxteis (PINHEIRO E ALT, 2011). 

Marcondes Filho (2014), levanta uma discussão pertinente, pois afirma que a 

comunicação durante muito tempo foi vista somente como “objeto” de áreas mais 

consolidadas como a psicologia, sociologia, antropologia, semiótica, entre outras, 

sendo que jamais se era pensado o próprio fato comunicacional como fenômeno, que 

em si, poderia ser estudado de forma separada.  

Portanto, em um mundo carregado de tecnologias comunicacionais, gadgets, 

sistemas de transmissão de informação altamente sofisticados a comunicação se 

torna a cada dia uma anfitriã capaz de possibilitar o sucesso de um projeto, pois 

proporciona a absorção pelo usuário daquilo que é relevante dentro do contexto em 

que o mesmo está inserido.  

Ainda de maneira tímida, é latente que as organizações estão inserindo o 

design para melhorar seus produtos e serviços. Antes, ele era pouco compreendido, 

sendo inserido dentro da comunicação somente de uma forma mais genérica e 

superficial, atendendo a demandas pontuais. Este trabalho procura encontrar, dentro 

das questões ligadas às simbologias têxteis, em qual momento a comunicação se 

realiza, ou seja, o “durante” do processo, almejando que a pesquisa com o usuário 

final relate o conjunto de interações existentes em torno dessa realização de 

comunicação entre as simbologias e o usuário e, se utilizando de ferramentas do 

design e da ergonomia cognitiva desdobrar o mais próximo da realidade a forma como 

cada mente recebe a informação, o que se produz e quais efeitos são detectados. 

Principalmente por conta da revolução digital a metodologia projetual do design 

ganha cada vez mais espaço para auxiliar nas questões de construção de uma nova 

relação com o consumidor. Assim, a intuição e a criatividade passaram a fazer parte 

do dia a dia das organizações, rompendo barreiras da comunicação, sendo capaz de 

forma consciente, mas também intuitiva de organizar elementos (signos), os quais 

comunicam algo dentro de determinado contexto (NIEMEYER, 2013). 
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“O design pode ser definido como “uma forma 
consciente e intuitiva de organizar as coisas”. 
(PAPANEK, V.,1995) 

 

Deste modo, buscando a sua contribuição das metodologias de projeto 

aplicadas ao design têxtil se utilizou como norte os processos metodológicos de 

Munari (2015), que podem ser adequados as especificidades que esta pesquisa 

pretende alcançar e flexibilizou-a, integrando-a a outros métodos e ferramentas. 

Conforme já evidenciado, é totalmente inadequado resolver os problemas 

encontrados no desenvolvimento e/ou aprimoramento de produtos de forma 

meramente intuitiva, visto que com a crescente quantidade de informações 

disponíveis ao alcance do ser humano esta tarefa se torna cada vez mais complexa.  

A metodologia confere ao designer a capacidade de organizar as ideias e além 

disso ter a oportunidade de prevenir erros na execução do que foi planejado, pois 

sistematiza os procedimentos e, assim, diminui os problemas que são ocasionados 

quando as atividades são executadas de maneira informal. 

A simbologia têxtil está amplamente inserida dentro do contexto dos produtos 

de moda, os quais cada vez mais exigem processos de planejamento, ordenação e 

concepção que vão ao encontro dos desejos e anseios dos consumidores. Assim, este 

desenvolvimento necessita de requisitos como valores técnico-produtivos, 

ergonômicos, estético-simbólicos e econômicos (SANCHES, 2007). 

Munari (2015), diz que projetar se torna algo relativamente fácil quando se sabe 

o que fazer e define assim doze etapas, dispostas de maneira lógica e como uma 

série de operações comprovadamente necessárias. São elas: 1) problema; 2) 

definição do problema; 3) componentes do problema; 4) coleta de dados; 5) análise 

dos dados; 6) criatividade; 7) materiais e tecnologias; 8) experimentação; 9) modelo; 

10) verificação; 11) desenho de construção e 12) solução. 

Assim, Munari (2015), reafirma que o método de projeto é nada mais que uma 

sucessão de operações essenciais, dispostas de maneira coerente, ditada pela 

experiência. Em vista disso, com experimentos no modo de lavar roupas, seguindo o 

modo lógico como tal tarefa é realizada seguindo operações um dos ensejos deste 

trabalho é chegar ao melhor resultado com o mínimo de esforço por parte do usuário, 
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seguindo os parâmetros enumerados nas etiquetas têxteis, os quais são endossados 

pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 

1.2.4 Design Thinking como Ferramenta para Inovação 

 

Ao contextualizar a aplicabilidade do Design Thinking nas questões 

relacionadas à inovação, é importante definir a capacidade que ele possui de conferir 

ao design um discurso próprio. 

Embora possa parecer que o Design Thinking é uma metodologia, com um 

passo a passo a ser seguido isso não é correto. Ele é um novo modo de pensar e 

abordar problemas. Assim, a grosso modo ele é “o jeito de pensar do design”, que 

quando pensado sobre essa ótica é “o projeto centrado nas pessoas” (PINHEIRO E 

ALT, 2011). 

Pinheiro e Alt (2011), explicam que o termo “Design Thinking”, foi utilizado 

primeiramente por acadêmicos na década de 90 e popularizada pela IDEO, empresa 

de design e inovação fundada em 1991 em Palo Alto, uma cidade então suburbana 

da Califórnia, nos Estados Unidos. Esta região, até então famosa apenas pelos 

laranjais e paisagens bucólicas, virou então o coração da região mais dinâmica e 

inovadora do mundo: o Vale do Silício. Em Palo Alto está a Universidade Stanford, 

propagadora global do Design Thinking e escola em que as faculdades de negócios e 

de engenharia são repletas de estudantes cheios de ideias utilizadas na revolução 

digital. 

Desde então, o Design Thinking tem ganhado corpo e empresas de consultoria 

espalhadas pelo mundo todo propagam a ideia de que essa abordagem, centrada nas 

pessoas, pode ser aplicada a organizações empresariais, sistemas de atendimento, 

métodos de educação, sistemas políticos, modelos de ajuda humanitária, sistemas de 

transporte, serviços de varejo e relações sociais transformando tudo isso para melhor 

(BROWN, 2017). 

No mais, o Design Thinking, apresenta ao designer a possibilidade de pensar 

de uma maneira nova, raciocinando de modo pouco convencional, o pensamento 

abdutivo, ou seja, através da criação e validação de hipóteses, tudo isso sendo 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

22 
 

respondido com as informações encontradas na observação do universo que envolve 

o problema. Assim, quando pensa de modo abdutivo, a solução não deriva do 

problema, mas se encaixa nele (VIANA E SILVA et. al., 2012). 

“A Empatia, Colaboração e Experimentação não 
saem de moda. Não são tendências, e muito menos 
dependem de contexto ou cultura para darem certo.” 

(PINHEIRO E ALT, 2011) 
 

 Geralmente, ao se deparar com um problema, seguindo o modo tradicional 

para tentar resolvê-lo procura-se soluções por exclusão. O que em problemas 

complexos tora muitas vezes falho este processo, é que quando o indivíduo está no 

início da busca de uma solução raramente ele possui informações que possibilitem 

ele julgar de modo amplo as soluções levantadas (BROWN, 2017). 

 Utilizando o Design Thinking se passa por etapas, que facilitam o levantamento 

dessas soluções. Neste trabalho utilizou-se a abordagem de Viana et.al (2012), que 

leva em consideração três principais etapas (imersão, ideação e prototipação). Na 

fase de imersão o indivíduo “mergulha” em novas possibilidades que encontra para 

solucionar o problema e, com uma abordagem colaborativa permite que os contextos 

levantados sejam alinhados, possibilitando uma implementação mais assertiva. 

Vencida esta etapa, na fase de ideação, além de uma maior assertividade na 

implementação, os riscos e custos são menores e os resultados acontecem de uma 

maneira mais rápida. Por fim, na fase de prototipação, o indivíduo descobre melhores 

formas de realizar determinado projeto, sendo capaz de antever possíveis barreiras 

para a adoção dessa nova estratégia 

Neste trabalho, o Design Thinking serviu como ferramenta para pensar e validar 

as hipóteses levantadas antes do início da pesquisa. A Figura 02 a seguir mostra 

como funcionou o processo de imersão até chegar à prototipação do aplicativo. 
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       Figura 02 – Esquema representativo das etapas do processo de Design Thinking. Fonte: Viana et.al. ( 2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Embora as etapas do Design Thinking sejam apresentadas de maneira linear, 

as mesmas possuem natureza flexível, podendo serem moldadas para adequar-se ao 

requisitos exigidos pelo problema em questão (VIANA E SILVA et. al., 2012). 

 Na fase de imersão, a utilização do Design Thinking possibilitou o envolvimento 

dos usuários compreendendo como eles vivem, interagem com a simbologia têxtil e 

agem quando deparadas com ela. Já na fase de ideação, esse processo foi bastante 

participativo, pois através dos testes realizados em peças de roupas foi possível 

alinhar os desafios enfrentados pelo usuário nessa interação e alinhá-los com o 

objetivo inicial da pesquisa, minimizando assim os custos seguintes na fase de 

prototipação, onde foi possível identificar com a interação com os usuários para os 

quais o aplicativo foi projetado ou que deve ou não ser oferecido neste momento e 

descobrir quais as formas de antecipar-se às barreiras que poderiam prejudicar a 

adoção do aplicativo prototipado (PINHEIRO E ALT, 2011). 

 

 

1.3 Histórico da Etiquetagem Têxtil no Brasil 

 

De acordo com o Guia de Normalização para Confecção (ABNT E SEBRAE, 

2012), o intuito de normatizar a etiquetagem no contexto da indústria têxtil é o de 
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estabelecer limites possíveis de serem reproduzidos e para aumentar a credibilidade 

dos produtos têxteis perante seus usuários. 

Historicamente, a qualidade era algo ligado somente à correção. Porém, no 

âmbito têxtil isto é difícil de ser aplicado ao final do processo, pois pode acarretar em 

perda de matéria-prima, mão-de-obra, e mais ainda em baixo desempenho do produto 

final. A normas surgiram para dar uma direção em que se é possível corrigir esses 

contratempos durante o processo de produção, limitando assim prejuízos financeiros 

e de imagem das empresas (ABNT E SEBRAE, 2012). 

No intuito de auxiliar os confeccionistas a norma ABNT NBR NM ISO 3758 

(2013), estabeleceu um sistema de símbolos gráficos para serem utilizados em artigos 

têxteis com informações, visando prevenir danos que sejam irreversíveis às peças 

durante o seu processo de cuidados e que sirvam de apoio ao consumidor no 

momento de escolher se determinado produto atende aos seus parâmetros de 

escolha. Além de atender às exigências dos órgãos fiscalizadores, os empresários da 

área têxtil devem é claro, almejar melhorar as informações ao seu consumidor no que 

diz respeito ao tratamento de conservação da peça. 

A Lei de etiquetagem no Brasil existe desde o ano de 1973, por conta da 

explosão das fibras químicas, que geraram dúvidas nos consumidores sobre o que de 

fato estavam adquirindo. Com as etiquetas têxteis o consumidor passa então a saber 

quais são os componentes presentes no produto que estava comprando. A partir de 

2001, as etiquetas em artigos têxteis passam de fato a serem item obrigatório e, 

portanto, são fiscalizadas com maior afinco. Isto ocorre por ocasião da unificação 

comercial do MERCOSUL, visto que uma exigência técnica não pode ser uma barreira 

ao comércio (ABNT e SEBRAE, 2012). 

Assim, em 31 de maio de 2001, o presidente do INMETRO (Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) assina uma resolução que além da indicação 

da composição das fibras necessita, obrigatoriamente de ter quem produziu ou 

realizou a importação de determinado produto têxtil, o seu CNPJ (Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica) ou equivalente de identificação fiscal, a indicação do país de 

origem, uma identificação de dimensão de tamanho e os códigos de cuidados para 
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conservação do produto que entraram de fato em vigor em 12 de outubro de 2003 

(ABNT E SEBRAE, 2012). 

Entre as vantagens dessa nova resolução estão a garantia de concorrência leal 

no mercado, ampliação de esclarecimento para a cadeia produtiva e ao consumidor e 

uma real demonstração de honestidade da empresa com o seu consumidor. 

Ainda de acordo como Guia de Implementação da Normalização para 

Confecção (2012) já era percebido que muitos consumidores cortam as etiquetas das 

peças antes mesmo de utilizá-las alegando que as mesmas incomodam na hora de 

utilizarem a peça seja por serem muito grandes ou por causarem alergia. O que é 

curioso é a sugestão de que o material da etiqueta precisa ser de algo que incomode 

o consumidor para que ele olhe e leia a mesma. Infelizmente, essa metodologia de 

realizar a conscientização do consumidor não vem surtindo resultado e algo criado 

para facilitar que de fato as informações chegassem ao consumidor, na verdade 

acabam gerando em muitos casos maior confusão.  

O Guia de Implementação da Normalização para Confecção (2012), enfatiza 

também o quão importante é entregar ao consumidor uma informação que o mesmo 

compreenda e utilize no seu dia a dia e embora reconheça que a maioria dos 

consumidores não reconhece a simbologia têxtil e a necessidade de que os mesmos 

compreendam tal simbologia não apresentam a maneira de como efetivar essa 

orientação de fato, apenas fazendo sugestões como esclarecimentos nas embalagens 

e/ou tags nos produtos. 

Deste modo, esse estudo mostrou até que ponto maneira atual com que a 

simbologia têxtil demonstra eficiência no modo como é apresentada sobre os aspectos 

cognitivos (percepção, processamento de informações e tomada de decisão) do 

indivíduo. 

 

1.3.1 Compreendendo os símbolos têxteis mais utilizados e a sua importância 
para o consumidor 

 

As etiquetas presentes nas peças de roupas a serem comercializadas possuem 

uma utilidade tão importante como por exemplo a de uma etiqueta de um rótulo de 

comida ou cosmético, pois elas informam o consumidor sobre a origem daquele 
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produto, a sua composição têxtil e também a maneira correta de cuidar da peça que 

está adquirindo. 

Toda vez que o consumidor corta fora a etiqueta da sua peça de roupa, ele joga 

fora também informações que poderiam auxiliá-lo na maneira de lavar, secar, passar, 

etc., e perde a garantia da peça caso seja necessário realizar algum tipo de 

reclamação sobre a qualidade da mesma (ABNT E SEBRAE, 2013). 

Conforme a Norma da ABNT NBR NM ISO 3758 (2013), a fixação da etiqueta 

na peça é obrigatória e a mesma deve ficar visível. Além disso, eles obrigatoriamente 

seguem sempre uma ordem de símbolos e/ou textos. A seguir são apresentadas as 

Figuras 03 e 04. Na primeira, é possível observar a disposição das informações que 

devem por lei ser contempladas na mesma, enquanto a segunda mostra a ordem em 

que a informação contida na simbologia específica para cada composição de tecido 

deve ser apresentada:  

 

                                  Figura 03 - Cartilha Têxtil – INMETRO – Informações obrigatórias em uma etiqueta têxtil 
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Figura 04 - Cartilha Têxtil – INMETRO – Ordem que as informações de cuidado com a peça devem ser fornecidas em uma 

etiqueta têxtil 

  

No entanto, eles podem ser combinados com outros símbolos com o intuito de 

fornecer maior detalhes do modo de realizar o processo de cuidado da peça.  A Figura 

05, apresenta os exemplos mais comuns do modo como isso se dá. É importante 

lembrar que a simbologia indicando o modo de cuidado com a peça está diretamente 

relacionada ao tipo de fibra e/ou filamento utilizado na confecção do tecido da peça e, 

portanto, cada tecido possui características distintas e desse modo, também 

utilizações distintas por parte do usuário (Norma da ABNT NBR ISO 3758: 2013). 
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Figura 05 - Cartilha Têxtil – INMETRO – Combinação de informações de cuidado com a peça em uma etiqueta têxtil 

 

    

2 Metodologia Aplicada 
   

Foi realizado um levantamento da situação atual referente à simbologia têxtil 

no Brasil, isto é, os estudos científicos já elaborados e seus respectivos resultados , 

os quais trouxeram importantes aportes para este trabalho. 

A primeira contribuição veio por Franco (2009), que buscou traçar um 

parâmetro bastante coerente da influência que a marca INMETRO quando inserida 

nas etiquetas de artigos têxteis de um modo geral, favoreciam a escolha de aquisição 

de um produto por parte do consumidor. Para isso, a pesquisadora traçou o objetivo 
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de contextualizar o tema da simbologia têxtil dentro do cenário social, acadêmico e 

profissional. 

O primeiro passo da pesquisa partiu do questionamento de como a simbologia 

têxtil era compreendida pelo usuário, bem como se ela seguia os padrões 

preestabelecidos pelo INMETRO.  

Para isso, buscou-se bibliografia específica sobre o modo mais eficaz de iniciar 

a pesquisa e conforme já citado anteriormente foram utilizadas as metodologias de 

Munari (2015) como referencial para o design e Iida e Buarque (2016) para a 

ergonomia, visto a possibilidade destes dois autores em apresentar metodologias 

capazes de interagir entre si e com outras existentes que pertencem a outros autores 

elencados no trabalho. 

Partindo da metodologia proposta por Munari (2015), que é composta por doze 

etapas (problema, definição do problema, componente do problema, coleta de dados, 

análise de dados, criatividade, materiais e tecnologia, experimentação, modelo, 

verificação, desenho de construção e solução) e, integrando-as à outras metodologias 

para pesquisa de campo qualitativas utilizadas pela ergonomia, o primeiro passo foi 

apresentar o problema, ou seja, o objeto da pesquisa, que aqui é a compreensão da 

simbologia pelo usuário e sua tomada de decisão a partir delas e os impactos 

consequentes à essa interação. 

Após apresentado o problema, a etapa seguinte foi defini-lo. Aqui foi possível 

identificar que a própria normatização para simbologia têxtil no Brasil, apresentado na 

Resolução nº 02, de 6 de maio de 2008, reconhece que não se era esperado a 

adaptação imediata do usuário às simbologias e que elas fossem assimiladas e 

reconhecidas como determinantes de tomada de decisão tanto para aquisição como 

para limpeza das peças. Ao contrário, isso deveria ocorrer no decorrer dos anos de 

utilização delas como ferramenta pelo usuário (D.O.U, 2008).  

Portanto, assim como constatado por Franco (2009), o grau de conhecimento 

da simbologia têxtil pelo usuário continua sendo baixo e continuam sendo vistas 

somente como um cumprimento de normas técnicas e não como um instrumento 

capaz de fornecer auxílio para o consumidor no período de utilização da peça de 

vestuário e/ou na sua limpeza. 
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2.1 Delimitando os indivíduos da pesquisa 
 
 

 Uma dificuldade latente em pesquisas envolvendo seres humanos é a escolha 

dos sujeitos para realização da mesma, isto porque existe diferenças particulares 

entre os elementos de uma população, o que influencia diretamente no tamanho da 

amostra necessária para se obter dados que sejam estatisticamente confiáveis (GIL, 

2002). 

 Levando em conta esse argumento, o presente estudo delimitou características 

humanas as quais considerou apropriado para definir a forma como os indivíduos para 

a pesquisa seriam escolhidos, as quais são apresentadas a seguir. 

 Características gerais: sexo, idade, nível de instrução, conhecimentos 

específicos sobre a simbologia têxtil (objeto desta pesquisa) e experiências 

especiais, como por exemplo a utilização de aplicativos no seu dia a dia; 

 Características sociais e culturais: renda familiar, o modo como utiliza a 

etiqueta têxtil após a aquisição da peça de roupa e traços de sua 

personalidade, como a habilidade de cooperação. 

A partir dessa classificação foi possível selecionar indivíduos dentro 

características consideradas importantes com o contexto da pesquisa, bem como 

selecionar um número limitado de sujeitos que fosse possível a reprodução das 

características presentes na população que eles representam e para que ela fosse 

bem sucedida foi necessário eliminar ao máximo as fontes de “ruídos” que pudessem 

mascarar os verdadeiros efeitos (IIDA E BUARQUE, 2016). 

Utilizando a pesquisa de campo qualitativa foi elaborado um projeto e o mesmo 

foi submetido à apreciação do Comitê do Centro Universitário Teresa D’Ávila, 

conforme os preceitos exigidos pela Resolução 466/12 do CONEP (Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa) e aceito sob o CAAE 67045617.7.0000.5431 (ANEXO 

A), o presente estudo buscou levantar o desempenho da simbologia atualmente 

utilizada frente a seus usuários, investigando como se encontra hoje a interação 

existente entre simbologia e usuário. 
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O ambiente para realização da pesquisa foi o Centro Universitário Teresa 

D’ávila, visto a diversidade de público nela existente, o que permite uma maior 

aproximação do ambiente real na qual a simbologia está inserida bem como um maior 

controle da pesquisa. 

Outro ponto expressivo é que este trabalho, recebeu parecer favorável do 

INMETRO, o qual respondeu a solicitação nº 667960 (ANEXO B) e acatou a rogativa 

feita pela pesquisadora para que após o término da pesquisa possa encaminhá-la 

para submissão de seus resultados à DCONF (Diretoria de Avaliação de 

Conformidade) e também à AMREG (Assessoria de Medidas Regulatórias). 

Na primeira fase, feito o planejamento da pesquisa levando em consideração 

prazos, confiabilidade e recursos disponíveis, definiu-se o tamanho da amostra bem 

como o procedimento que seria utilizado para consegui-la, e, ainda a elaboração das 

perguntas, ordenamento das mesmas e a maneira de processamento das respostas. 

Feito isso partiu-se para o teste de validação. A ergonomia (Iida e Buarque,2016), 

orienta que esse teste seja realizado com a aplicação do questionário para um público 

entre dez e trinta pessoas. 

Neste trabalho ele foi feito com dez pessoas sendo cinco do sexo feminino e 

cinco do sexo masculino, os quais foram elencados de acordo com as características 

gerais, sociais e culturais acima descritas pela pesquisadora. A distribuição ficou 

conforme a Tabela 01 a seguir. 

 

Tabela 01 - Descrição da escolha de participantes para pesquisa (UNIFATEA, 2017) 

HOMENS MULHERES 

01 aluno 01 aluna 

01 professor 01 professora 

01 funcionário administrativo 01 funcionária administrativa 

01 funcionário da manutenção 01 funcionária da manutenção 

01 pai de aluno 01 mãe de aluno 

             Fonte: as autoras (2017) 
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Após a etapa de validação, após correções do questionário conforme Apêndice 

E, já com a quantidade da população presente no Centro Universitário Teresa D’Ávila 

fornecido pela Secretaria Geral da instituição, através do cálculo amostral, foi possível 

verificar a quantidade de questionários necessários para a segunda fase da pesquisa. 

As quantidades da população total estão divididas conforme a Tabela 02 a seguir. 

 

      Tabela 02 - Descrição da escolha de participantes para pesquisa (UNIFATEA, 2017) 

HOMENS MULHERES 

500 alunos 1065 alunas 

64 professores 59 professoras 

62 funcionários 61 funcionárias 

126 alunos Pós-graduação 125 alunas de Pós-graduação 

             Fonte: as autoras (2017) 

 

A população total consiste em 2.062 indivíduos, sendo que 63,5% pertence ao 

sexo feminino e 36,5% ao sexo masculino. Durante a aplicação do questionário nesta 

etapa da pesquisa, procurou-se portanto seguir esta divisão para termos a certeza de 

que toda a população teria a mesma chance de esboçar a sua compreensão e o modo 

de interação com a simbologia têxtil. 

A escolha do ambiente universitário se deu pelo fato de que dentro deste 

ambiente habita a diversidade de públicos que a pesquisa exige, com a vantagem de 

que as pessoas apresentaram um maior comprometimento e solicitude ao parar por 

um momento a sua rotina para responder o questionário. Além disso, esboçaram 

interesse pelo assunto tratado na pesquisa e mesmo antes de responderem o 

questionário apresentavam sua opinião sobre o assunto. 

Conforme a Figura 06, a seguir, quanto maior o tamanho da amostra, menor 

será o erro amostral.  
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       Figura 06 – Relação tamanho da amostra x erro amostral - Fonte: Gil (2002) 

  

Gil (2002), diz que a estatística dispõe de procedimentos que permitem estimar 

qual o número ideal dessa amostra estimar esse número. O Quadro 1 a seguir, fornece 

o tamanho da amostra para um grau de confiança de 95% (que em termos estatísticos 

corresponde a dois desvios padrões).  

 

Quadro 01 – Quadro para determinar a amplitude de uma amostra tirada de uma população finita (GIL,2002) 
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Assim, para um total de 2.062 indivíduos, com uma margem de erro de 5% e 

grau de confiança de 95%, foi necessário a aplicação de 345 questionários, os quais 

os resultados ficaram distribuídos conforme descrições a seguir: 

 Idade: 57,2% estão na faixa entre 17 e 24 anos, 15,9% entre 25 e 29 anos, 

13,1% entre 30 e 39 anos, 9% entre 40 e 49 anos e 4,8% possui mais de 49 

anos; 

 Sexo: 65,5% pertence ao sexo feminino e 35,5% ao sexo masculino; 

 Renda familiar mensal: 0,7% disseram não possuir nenhuma renda, 0,7% 

possuem renda familiar até um salário mínimo, 37,8% disseram ter renda 

familiar até três salários mínimos, 34,3% possuem renda familiar até seis 

salários mínimos, 17,5% tem renda familiar até nove salários mínimos, 3,5% 

disse ter renda familiar mensal até doze salários mínimos e 5,6% afirmou ter 

renda familiar mensal acima de doze salários mínimos e 1,16% não emitiu 

resposta sobre o assunto; 

 Grau de escolaridade: 55,9% possui nível superior, 29% nível médio, 5,5% 

fundamental completo, 0,7% fundamental incompleto e 8,9% outros graus de 

escolaridade, como por exemplo cursos de especialização, MBA, mestrado ou 

doutorado. 

Munari (2015), deixa claro que o método de projeto não é mais que uma série 

de operações necessárias, dispostas em ordem lógica, ditada pela experiência.  

 

2.2 Componentes Considerados para Formulação dos Questionários de 
Pesquisa  

 

Chamon e Sousa (2006), elencam tópicos importantes sobre técnicas de coleta 

e tratamentos de dados na área de ciências sociais que contribuíram na reformulação 

do questionário após a validação do mesmo. O questionário é uma ferramenta de 

coleta de informações capaz de padronizar o modo de entrevista e a interpretação 

entre os entrevistados, sendo que as perguntas podem levar os mesmos a pensarem 

de modo mais profundo no assunto abordado. 

“Tendo atingido um certo ponto do questionário, as 
questões precedentes deram ao sujeito, que se queira 
ou não, uma ideia do campo coberto pela enquete,  
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familiarizaram-no com o tema a maneira particular 
que ele é abordado, deram-lhe ocasião de refletir 
sobre ele”. (GHIGLIONE E MATALON, 1985) 

  
Fica então evidenciado a dificuldade de escolher na formulação das perguntas, 

que embora siga recomendações das literaturas, ainda fica bastante atrelada a 

experiência e conhecimento do pesquisador (CHAMON E SOUSA, 2006). 

Para formulação dos questionários utilizados na pesquisa, foi preciso destacar 

dentro do contexto da simbologia têxtil quais eram os componentes do problema.  

Neste caso, o objetivo da validação era evidenciar o modo como como o 

usuário interagia com a simbologia têxtil e depois, já com o questionário reformulado 

propor qual a maneira de atingir o melhor resultado com o mínimo esforço. Para tal 

fim, foi preciso destacar dentro do contexto da simbologia têxtil quais eram os 

componentes do problema. 

Para elaboração dos questionários de validação e corrigido (Apêndices A e E), 

foram levados em conta quatro componentes: a etiqueta, a peça de roupa em si, a 

simbologia e o usuário. É possível dentro desse ambiente caracterizá-las da seguinte 

maneira: 

 Etiqueta: observou-se como a mesma era apresentada, qual o material 

utilizado, se a mesma incomodava o usuário e ainda se já era percebida pelo usuário 

imediatamente ao adquirir uma peça, etc.; 

 A peça de roupa: levantou-se o questionamento se a etiqueta de 

simbologia interferia na escolha do usuário ao adquirir uma peça bem como na hora 

de realizar a limpeza da mesma; 

 A simbologia: neste ponto o questionário tentou evidenciar se a mesma 

era de fato conhecida pelo usuário, se ele sabia da importância da mesma e como ela 

interferia no seu processo de decisão em adquirir e/ou higienizar a peça; 

 O usuário: o questionário levantou as condições sociais do indivíduo, o 

processo cognitivo na compreensão das simbologias e, ainda, como esse processo 

influencia na sua tomada de decisão. 

Por esse questionário foi possível evidenciar os pontos iniciais que impediam 

uma eficaz comunicabilidade dos símbolos têxteis com o usuário, bem como avaliar 

de maneira informal a disponibilidade do usuário em utilizar um aplicativo que o auxilie 
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tanto no conhecimento da simbologia têxtil e também no modo de utilizá-la para 

tomada de decisão no momento de aquisição da peça de roupa e posteriormente 

limpeza da mesma. 

Acompanhando as peças estava também um outro questionário (Apêndices B 

e C), que foi desenvolvido levando em consideração dois tipos de lavagens: lavagem 

manual e lavagem em máquina de lavar.  

Para a elaboração do mesmo foram levadas em consideração a maneira como 

o usuário interagem com a etiqueta da peça e se a mesma possui relação com a forma 

escolhida para realizar a higienização da peça. 

Por fim, na segunda etapa da pesquisa, onde foi realizada a reformulação do 

questionário (Apêndice E) foram suprimidas questões de caráter geral que 

demonstraram não apresentar relevância para os objetivos do trabalho e acrescidas 

questões que evidenciassem a temática de desenvolvimento e relevância do protótipo 

de um aplicativo que contempla a questão da simbologia têxtil. Já o questionário que 

acompanhou as peças não foi reformulado, visto que a pesquisa com peças de roupas 

se deu em somente uma única etapa. 

 

2.3 Design e Ergonomia Como Ferramentas de Inovação na Simbologia Têxtil 
 
 

 Nas palavras de Iida (2010, apud BONSIEPE, 2011), o design tem se 

afastado cada vez mais das atividades de projeto, as quais deveriam ser o eixo central 

e norteador do trabalho do designer e se inserido como mero modo de cuidar de 

superficialidades. É urgente que ele retome um núcleo sólido, se realinhe e se torne 

novamente capaz de dar suporte à prática projetual para as demais áreas do 

conhecimento. 

Bonsiepe (2011), reforça a importância da pesquisa em design para gerar 

conhecimento e substancialidade sólida, como acontece com outras áreas 

consolidadas das ciências e assim possibilitar a partir do design melhorar as práticas 

projetuais e oferecer soluções para problemas da sociedade. 

Em suas reflexões, Bonsiepe (2011), evidencia que o design tem sido refletido 

somente dentro de um discurso projetual pela ótica de diversos termos, criando assim 
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rotulagens que visam somente diferenciar o profissional da área para que ele se 

destaque dos demais. Isso acaba conferindo ao design a concepção como sendo algo 

somente externo, preocupado em envolver o produto ou serviço, isto, é, dar uma 

roupagem agradável a eles. Isto tem a cada dia afastado o design da sua capacidade 

de resolver problemas e o aproximando somente do efêmero. 

“É preciso resgatar o design como articulador de 
ferramentas e processos para a prática projetual dos 
“recipientes”, como artefato capaz de se valer das 

formas para projetar contextos”. (FLUSSER, V. 2007) 

 
O que é ressaltado por Flusser (2007), Iida (2010, apud BONSIEPE, 2011) e 

Bonsiepe (2011), é o fato de que é urgente a necessidade de apresentar o design 

como maneira sábia de resolver problemas, como algo que transcende o âmbito do 

styling. É preciso criar o desejo de aprofundar-se na pesquisa do design para que seja 

possível apresentá-lo de uma forma limpa como recurso projetual. 

Bonsiepe (2011), acrescenta o pensamento de que seria encorajador a 

possibilidade de unir as ciências que enxergam o mundo sob a perspectiva da 

cognição com as disciplinas de design que o enxergam sob a perspectiva do projeto. 

“Humanismo é o exercício de nossas competências  

da linguagem para compreender, reinterpretar e lidar 
com os produtos da linguagem na história, em outras  
línguas e em outras tradições históricas”. (SAID,  

E.W,2004) 

 

E, embora ele tenha na ocasião dito limitar-se, dentro dessa postura humanista, 

aos campos da linguagem e da história, Bonsiepe (2011), frisa que é possível levar 

esse conceito à outras áreas, como por exemplo o design, uma vez que o humanismo 

projetual tornaria o designer capaz de interpretar as necessidades de grupos sociais 

e elaborar propostas viáveis, emancipatórias, em forma de artefatos instrumentais e 

semióticos. 

Com a ajuda da ergonomia, este trabalho deseja possibilitar a real 

compreensão de todo o mecanismo de “experiência” entre o usuário e a informação 

oferecida.  

Lima (2012), lembra que o design ergonômico vai além de simplesmente uma 

linha isolada do design e/ou da ergonomia, mas é capaz de ser utilizado como 
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metodologia. E, esta é perfeitamente qualificada para auxiliar na percepção e 

antecipação de demandas no que diz respeito à comunicação do ser humano com as 

mais diversas interfaces possibilitando a aplicação de usabilidade nos projetos. 

Desse modo, por meio de ferramentas do design e avaliação de variáveis 

dentro da ergonomia o presente estudo pretende chegar à um parâmetro de melhoria 

da interação entre a simbologia têxtil e o usuário final. 

Partindo dessa premissa, o estudo analisa as respostas dos diferentes grupos 

sociais contemplados na pesquisa para contribuir com o  entendimento da maneira de 

compreensão de cada um deles frente às simbologias têxteis e ainda quais são as 

maneiras por intermédio de artefatos instrumentais e semióticos de replicar as 

experiências positivas frente à essa problemática de um grupo para o outro, de 

maneira que todos sejam contemplados com a melhoria na compreensão de tais 

símbolos ancorados na metodologia projetual do design. 

 

3 Resultados e Discussões 

 

3.1 Compreensão e Processamento para Tomada de Decisão por meio dos 
Símbolos Têxteis 

 

Um aporte importante para esta investigação foi o estudo de Santos e 

Schneider (2016), em que realizam o levantamento da importância da simbologia têxtil 

para profissionais que prestam serviços de cuidados têxteis. Para eles as etiquetas 

têxteis são elementos primordiais na comunicação de informações acerca das 

características de um produto têxtil e no desdobramento da pesquisa foi constatado 

que existe um certo descaso de determinadas empresas no que diz respeito à correta 

designação de simbologia têxtil nas etiquetas de seus produtos. 

Partindo desta alegação foram realizados testes em peças de roupas em 

situação de lavagens caseiras, com o intuito de verificar sem interferência do 

pesquisador a maneira como as peças são de fato higienizadas pelo consumidor e 

ainda se a simbologia têxtil contida em cada uma delas estava de fato correta.  

Assim como na pesquisa de Santos e Schneider (2016), foi possível observar 

um certo descaso quanto à correta simbologia para aquele tipo de tecido, ou seja, 
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hora a informação era escassa e hora demasiadamente exagerada, o que leva o 

consumidor à utilização de produtos agressivos de higienização sem real necessidade 

bem como ao confundimento de como de fato deve ser feita a limpeza da peça. 

As peças escolhidas para teste foram de quatro tipos de tecidos bastante 

utilizados no Brasil por conta do nosso clima. São Eles: Viscose, Poliéster, Elastano 

e Algodão, tecidos que oferecem conforto e leveza e também que podem ser 

combinados entre si, todos eles na opção de malha.  

Ainda sobre os tecidos escolhidos, nas peças de algodão foi feita a utilização 

de malhas fio 30.1 nas variações cardado (onde os filamentos de algodão são 

menores e, portanto o tecido é mais fino) e penteado, onde por conta de os filamentos 

serem mais compridos o tecido apresenta um melhor aspecto e rompe com menor 

frequência, proporcionando ao tecido a não formação de pillings (as famosas 

bolinhas). 

 

3.2 Medição prévia das peças para início de testes de lavagem 

 

Foram realizadas ainda medições de cada uma das peças antes que elas 

fossem distribuídas para teste de lavagem à usuários diversos com as devidas 

orientações de como proceder na utilização da peça e após o seu uso, conforme 

mostrado nas Figuras de 07 a 20, a seguir. 

Estas peças de roupa foram adquiridas em lojas especializadas e de 

departamento bastante conhecidas pelo público em geral com valores entre19,90 

(este era um preço promocional) e R$69,90, sendo sete delas peças femininas e as 

outras sete masculinas. Destas quatorze peças, apenas uma não retornou para as 

mãos da pesquisadora ao final deste trabalho, ou seja, neste caso não foi possível 

delimitar o comportamento do consumidor e/ou o possível desgaste da peça.  

De um modo geral, as peças continham as instruções de lavagem em uma 

etiqueta fixada nelas. No entanto, em boa parte delas as informações eram confusas, 

ou seja, hora oferecia-se informações demasiadamente exageradas e hora faltantes. 

Outra particularidade foi o evento de encolhimento destas peças que atingiram 

mais de 26 centímetros em algumas delas.  
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Os tecidos escolhidos para pesquisa foram os mais utilizados no Brasil por 

conta do nosso clima quente. São eles: algodão (CO); poliéster (PES) e viscose (CV). 

 

    Figura 07 – Medição Inicial Peça 01. Fonte: as autoras (2017) 

 
 

 

    Figura 08 – Medição Inicial Peça 02. Fonte: as autoras (2017) 
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Figura 09 – Medição Inicial Peça 03. Fonte: as autoras (2017) 

 

 

 

Figura 10 – Medição Inicial Peça 04. Fonte: as autoras (2017) 
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Figura 11 – Medição Inicial Peça 05. Fonte: as autoras (2017) 

 
 

 

Figura 12 – Medição Inicial Peça 06. Fonte: as autoras (2017) 
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Figura 13 – Medição Inicial Peça 07. Fonte: as autoras (2017) 

 

 

 

 Figura 14 – Medição Inicial Peça 08. Fonte: as autoras (2017)  
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Figura 15 – Medição Inicial Peça 09. Fonte: as autoras (2017) 

 
 

 

Figura 16 – Medição Inicial Peça 10. Fonte: as autoras (2017) 
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Figura 17 – Medição Inicial Peça 11. Fonte: as autoras (2017) 

 
 

 

Figura 18 – Medição Inicial Peça 12. Fonte: as autoras (2017) 
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Figura 19 – Medição Inicial Peça 13. Fonte: as autoras (2017) 

 
 

 

Figura 20 – Medição Inicial Peça 14. Fonte: as autoras (2017) 

 

 

Para os testes existiam duas possibilidades. A primeira era o usuário receber 

a peça, utilizá-la por um dia inteiro (manhã, tarde e noite) e após responder o 

questionário entregue com a peça e devolvê-la sem efetuar a limpeza para a 

pesquisadora. Já a outra ele recebia um questionário e fazia a utilização da peça 

(manhã, tarde e noite), efetuava a limpeza da peça por duas vezes e só então 
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respondia o questionário que acompanhava a peça e devolvia ambos para a 

pesquisadora. 

A lavagem manual realizada pela pesquisadora se deu da seguinte maneira: 

 Lavagem manual por imersão utilizando 50ml de sabão líquido no 

período de 1 hora em um recipiente com 9 litros de água; 

 Enxague e torção manual utilizando 9 litros de água realizado por duas 

vezes; 

 Imersão manual em recipiente com 9 litros de água e 7 colheres de sopa 

de amaciante por 20 minutos; 

 Enxague e torção da peça utilizando 9 litros de água (enxágue único); 

 Secagem à sombra. 

Não foi realizada lavagem em máquina por parte da pesquisadora em nenhuma 

das peças, visto que em todas elas a indicação era de lavagem manual. Por possuir 

formação técnica na área têxtil, a mesma pode afirmar que em diversos casos não 

havia a necessidade de lavagem manual da peça.  

Para a medição inicial foram utilizadas duas fitas métricas, as quais foram 

abertas somente no momento da medição das peças, já que um equipamento 

defeituoso pode vir a comprometer os resultados de uma pesquisa.  

Na medição final das peças foi possível identificar que a maioria delas sofreram 

encolhimento mesmo sendo lavadas de maneira manual, bem como tiveram a sua 

qualidade prejudicada apresentando, em alguns casos, furos e rupturas de costura 

(Figuras 18 e 19, a seguir), o que denota hábitos ruins de consumo e/ou fabricação 

ruim do tecido ou no processo de transformação dele em uma peça de vestuário, pois 

as peças foram lavadas somente duas vezes. 

 

   Figura 21 – Furos na peça após testes de lavagem -  Peça 02. Fonte: as autoras (2017) 
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Figura 22 – Rupturas de costura na peça após testes de lavagem-  Peça 11. Fonte: as autoras (2017) 

 

 

 

     

   

   

 

 

                

 

3.3 Ecodesign como Ferramenta Projetual para a Sustentabilidade  

 

De acordo com o Instituto de Inteligência de Mercado (IEMI, 2017), o mercado 

têxtil mundial registra crescimento constante, em média 3,3% ao ano entre 2000 e 

2016, ano em que o consumo mundial de fibras atingiu 95,3 milhões de toneladas. 

Isto significa que em média, o consumo de fibra é de mais de 12,5kg por habitante. O 

que é preocupante dentro dessa realidade é o fato de que esse montante de fibra gera 

um montante gigante de produtos químicos tantos em seu processo de extração e/ou 

desenvolvimento, no de transformação e ainda no de manuseio dos mesmos pelos 

consumidores. 

Em junho de 2017, representantes de organizações e chefes de Estado e de 

Governo de todo o mundo se reuniram na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, 

para a realização da Conferência Sobre os Oceanos com o objetivo de implementar 

um Guia de Produção e Consumo Sustentáveis (ONU, 2017). 

Vieira e Gonçalves (2014), evidenciam que a comunicação estratégica pode 

servir como meio de gerar sustentabilidade. A discussão ao redor do desenvolvimento 

sustentável tem ganhado espaço na agenda da governança mundial. Isso acorre por 

conta de sucessivos diagnósticos alarmantes no que diz respeito à gestão de recursos 

ambientais e naturais e, também face aos evidentes desequilíbrios sociais e 

econômicos. Nesse cenário, a comunicação estratégica atua como meio de divulgar 

as ações e o posicionamento sustentável. 
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Logo, este trabalho almeja também com a prototipagem de um aplicativo, 

auxiliar na gestão sustentável das peças de vestuário por intermédio da correta 

comunicação da simbologia têxtil aumentando a vida útil do produto e, ainda, 

mostrando para o usuário a quantidade de vezes que aquela peça foi limpa e desse 

modo deixando de forma transparente a real durabilidade das peças quando limpas 

da forma correta. 

4 Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade  

 

No mundo inteiro, as organizações sofrem com as ameaças causadas pela 

rapidez tecnológica e seus impactos na sociedade. Ainda assim, a maior parte das 

empresas, aguardam essas mudanças ficarem mais sólidas e explicadas, para só 

então agir. Com o auxílio da ergonomia cognitiva e do design, elas poderão mudar a 

forma de fazer as coisas, levando até o usuário final a oportunidade de poder de 

maneira clara não apenas compreender os signos contidos nas etiquetas de roupas 

por mera comodidade ou conveniência, mas de fato como forma de auxiliá-lo desde a 

tomada de decisão no momento da escolha para compra até o seu descarte final ao 

fim da sua vida útil (BAARS E MEIRA, 2007). 

Pode-se perceber que tudo aquilo que antes fascinava, deixava as pessoas 

impressionadas ou em alguns casos com medo, virou padrão e logo, isso muda 

também a forma como o mundo funciona. Vianna et.al (2012), diz que muitas 

empresas e até segmentos empresariais inteiros são vítimas do surpreendente ataque 

de novos entrantes e de novos produtos e modelos de negócio. Assim, se inovar é 

arriscado, não inovar é ainda mais. 

Sendo assim, as organizações não podem esperar a hora para inovar, para 

competir diante das mudanças do consumidor ou das novas maneiras que surgem a 

cada dia de se organizar para os novos significados que os consumidores atribuam a 

seus serviços ou produtos. 

É importante, que elas compreenderem que ainda que uma decisão envolva 

inúmeras possibilidades, é preciso escolher. Não existe um modo de ficar livre dos 

erros, mas antecipando-se existe a grande chance de minimizá-los e corrigi-los antes 

das organizações que não se anteciparam em inovar. 
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As ferramentas do design podem trazer uma visão integral dos fenômenos, e 

não apenas de partes separadas, podendo atuar multidisciplinarmente, com o auxílio 

da ergonomia cognitiva no entendimento de como os usuários dentro do contexto da 

simbologia têxtil pensam e tomam as suas decisões e, dessa maneira, criarem 

soluções que possibilitem um melhor entendimento de suas necessidades em relação 

as etiquetas contidas nas peças de vestuário (IIDA E BUARQUE, 2016). 

Neste trabalho utilizou-se ferramentas de ecodesign que possibilitaram a 

investigação de qual seria uma maneira eficaz, no que diz respeito às etiquetas 

têxteis, de gerar sustentabilidade através da criação do protótipo de um aplicativo 

capaz de apresentar soluções criativas para a problemática e atrativa relacionada às 

questões da simbologia têxtil (AEP, 2013). 

A partir das orientações da AEP (2013), utilizou-se ferramentas como 

enquadramento, avaliação do ciclo de vida (ACV), diagrama de estratégia de 

ecodesign (DEE) e lista de verificação do ecodesign. Juntas, elas evidenciam 

aspectos separados no desenvolvimento de produtos, mas também vão mais longe, 

passando por todo o ciclo de vida do produto. 

Ao final deste trabalho, apresentando o protótipo de um aplicativo se deseja 

apresentar uma maneira de realizar a comunicação da simbologia têxtil para o 

consumidor final de modo mais assertivo e próximo do usuário. 

5 Plano de Desenvolvimento do Trabalho de Dissertação 

 

Ao combinar design e ergonomia, este trabalho lança mão de métodos em uso 

pelas ciências sociais, psicologia, ergonomia cognitiva, design e técnicas propostas 

pela engenharia de métodos no intuito de analisar dificuldades na compreensão de 

signos que representam a simbologia têxtil. Foram analisados os fatores ambientais, 

cognitivos e clareza de simbologia para que se consiga atingir o objetivo desta 

pesquisa. 

Foi realizada uma pesquisa de campo qualitativa dividida por diferentes faixas 

etárias e situação socioeconômica para análise prévia de compreensão das 

simbologias têxteis utilizadas, bem como a maneira escolhida por esses usuários para 

higienizar as peças de roupas que revelou que 70% dos entrevistados são pessoas 
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solteiras, sem filhos, sendo que 60% delas possuem renda mensal entre três e doze 

salários mínimos e 90% delas possui curso superior e 90% utilizam a lavagem 

mecânica como principal forma de lavar as peças de roupas. 

Num segundo momento, após levantada as principais fragilidades no sistema 

comunicacional destes signos que foram conhecer a simbologia têxtil e saber como 

utilizá-las, o Design Thinking auxiliou na imersão e entendimento dos parâmetros e 

padrões da atual comunicação, investigando a forma que leva à diferentes 

interpretações e por fim sugerindo a replicação das situações de sucesso para facilitar 

a compreensão da simbologia. 

Iida e Buarque (2016), ressaltam o fato de que cada vez mais se adota métodos 

e técnicas que analisem de forma cognitiva as tarefas, já que o mundo caminha para 

uma redução de esforços físicos para execução de tarefas. 

Moraes e Mont’Alvão (2000), fazem a relação da ergonomia com o design, 

mostrando que a intervenção ergonômica necessita ser feita em conjunto com o 

mesmo, o qual possibilita que esta seja completa, isso por conta da sua capacidade 

multi e interdisciplinar. 

Niemeyer (2013), discorre sobre o fato de que a comunicação vai muito além 

do que apenas é comunicado, pois para ela a mesma somente ocorre quando existe 

a transformação de pensamentos e padrões e, que evidencia o design e semiótica 

envolvidos na comunicação de signos. 

Bonsiepe (2011), traz sua contribuição para este trabalho a partir da discussão 

do papel da visualidade na distribuição e assimilação de saberes e ainda na 

compreensão de assuntos substanciais.  

Desse modo, assim que finalizada a parte exploratória da pesquisa se almeja 

a constituição de uma nova ferramenta de apoio ao consumidor de modo que a 

simbologia têxtil se torne atrativa e considerada de utilidade informacional (REGIS 

et.al., 2012). 

É fato inegável a digitalização como parte integrante da sociedade atual. 

Desde a demanda de personalização até a completa volatilidade do consumidor, 

ela contribui para tornar cada vez mais acessível as novas tecnologias, 

sedimentando a premissa de que informação é o novo ouro na vida das pessoas, 
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atentando-se ao fato que a tecnologia não substitui funções, mas sim tarefas que 

anteriormente eram muito mais difíceis de serem compreendidas e executadas. 

(CORRÊA, 2005).  

  Nesta primeira etapa de desenvolvimento da ferramenta, com os resultados 

das dificuldades do usuário, foi elaborado o usuário um mapa de navegação do 

aplicativo (Figura 23). Para isso, existem ferramentas para que não se crie interfaces 

à revelia. Elas permitem a investigação do comportamento do usuário.  

 Segundo Corrêa (2005), esse processo, embora aparente ser recente é algo 

que já vem sendo estruturado há tempos, visto a busca do ser humano em encontrar 

sempre maneiras novas de expressar seus anseios, sendo, portanto, o maior agente 

dentro desse contexto de mudança no modo de processar as informações que o 

cercam. 

 A Figura 23 a seguir mostra o mapa de navegação, construído a partir do 

questionário de validação (Apêndice A) Ele consiste em um instrumento utilizado na 

arquitetura de informação com o intuito de se mostrar o caminho de um ponto a outro. 

São uma forma de entender a informação que vem de fontes exteriores e agir sobre 

ela. Neste caso ele auxiliou a pesquisadora para tornar possível a descrição inicial da 

experiência do usuário frente a uma nova ferramenta para o manuseio da simbologia 

têxtil (ROSA E MORAES, 2012). 
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Figura 23 – Mapa de Navegação do Protótipo do Aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como é um projeto que está sendo iniciado, a partir dos questionários aplicados 

foram colhidas informações que amparadas pela régua heurística (Quadro 02), uma 
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proposta adaptada de uma regra heurística em formato de checklist para o marketing 

(Dualibi e Simonsen, 2000), e utilizada como técnica criativa para elaboração de 

projetos em Design, permite à pesquisadora encontrar verdades circunstanciais. 

Esta ferramenta permite uma solução por seleção, conexão e mudança 

associativa, e, proporciona a explicação de um resultado constatado ou de uma 

experiência bem-sucedida. A régua heurística propõe a combinação de seis perguntas 

básicas que são capazes de direcionar de maneira clara o pensamento com nove 

perguntas técnicas, que possuem relação com o design (forma, textura, cor, funções, 

etc.) e podem auxiliar o designer no processo projetual (PAZMINO, 2015).  

A seguir, está o Quadro 02 mostrando um exemplo, dentro do contexto 

investigado de como utilizar a régua para formular de modo prático uma pergunta 

norteadora que ajude a propor uma solução almejada no que engloba a interação do 

indivíduo com a simbologia têxtil em etiquetas de roupas de modo inovador e atrativo 

para o usuário final. 

 

Quadro 02 - Régua Heurística Aplicada. Fonte: PAZMINO (2015) 

Perguntas Básicas: 

 

Como 

O que 

Quem 

Onde 

Quando 

Por que 

 

Perguntas Técnicas: 

 

Adaptar 

Inovar 

Reduzir 

Ampliar 

Ensinar 

Combinar 

 

Características: 

 

Material 

Cores 

Custo 

Embalagem 

Componente 

Ergonomia 

 

Pergunta formulada: Como inovar a maneira de apresentação da simbologia têxtil 

em peças de vestuário de modo que ela se torne compreendida e valorizada pelo 

consumidor final? 

 Esta ferramenta é uma técnica criativa, onde a solução é obtida realizando uma 

triagem, conexão ou mudança associativa, de modo que combinando perguntas 

evidenciam de modo claro caminhos para tais soluções (PAZMINO,2015).  
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 Neste trabalho, a régua heurística foi aplicada para auxiliar no momento de 

realizar o planejamento para definir as maneiras iniciais de funcionamento do 

aplicativo que visa melhorar a comunicação da simbologia têxtil com o consumidor 

final. 

6 Análise e proposta de intervenção/recomendação 

 

A partir do questionário corrigido e reaplicados por amostragem aplicado, foi 

possível verificar que os dados levantados na validação do mesmo foram confirmados 

conforme Quadro 03 a seguir. 

 

Quadro 03 – Comparativo de dados levantados (Teste de validação x Teste final). 

Fonte: as autoras (2017) 

Constatação Teste de Validação Teste Final 

Indivíduos aptos para adquirir 

conhecimento 

90% 93,9% 

Indivíduos que afirmam não conhecer a 

simbologia têxtil e utilizá-la 

70% 51% 

Indivíduos que afirmam não se sentirem 

capazes de utilizar a simbologia têxtil 

70% 90,3% 

Indivíduos que afirmam serem 

conscientes da importância da etiqueta 

têxtil fixada na peça de roupa 

70% 60,4% 

Indivíduos que afirma descartar as 

etiquetas têxteis das peças de roupas 

90% 79,9% 

 

 Para a compreensão dos dados coletados, a pesquisadora utilizou uma 

ferramenta bastante utilizada na verificação de cenários, a Análise SWOT (Forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças), que possibilita uma avaliação do ambiente 

interno e externo para então planejar estratégias de otimização (Figura 24).  
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Figura 24 – Matriz SOWT Pesquisa sobre simbologia Têxtil. Fonte: as autoras (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

As peças de roupas já apresentadas mais acima neste trabalho foram 

entregues de maneira aleatória, sendo algumas para uso e lavagem e outras para 

serem utilizadas e devolvidas sujas para a pesquisadora realizar a limpeza. Destas, 

doze retornaram para pesquisadora. 

As peças de roupa lavadas pelos usuários foram em sua maioria lavadas em 

máquinas de lavar comprovando os resultados do questionário, em que 90% dos 

usuários fazem a limpeza das peças de maneira doméstica utilizando esse 

eletrodoméstico.  

Tal informação também pode ser comprovada no questionário final, no qual 

88,9% dos indivíduos entrevistados afirmam realizar a limpeza de suas peças de 

roupa de modo doméstico, utilizando a máquina de lavar para lhes auxiliar. 

Já as peças de roupa devolvidas sujas para a pesquisadora foram todas 

lavadas à mão, conforme orientação das etiquetas e aparentemente as peças lavadas 

à mão não apresentaram a mesma aparência de limpeza que as peças lavadas em 

maquinário, que nitidamente aparentavam estar mais limpas e com um melhor 

aspecto.  

Para tal, a pesquisadora se valeu de seu conhecimento técnico, visto a sua 

formação na área de gestão de moda e estilo, a qual lhe qualifica para realizar a 

gestão de qualidade de um tecido e, assim, pode avaliar o toque das peças e a 

diferença de odor entre um processo e outro (máquina de lavar e lavagem manual, 

FORÇAS:

- Apoio regulatório;

- Consciência dos consumidores da  
importância da etiqueta na peça;

FRAQUEZAS:

- Falta de conhecimento dos símbolos 
têxteis pelos consumidores;

- Maioria dos consumidores que 
conhecem os símbolos não sabem 

como utilizá-los;

- Descarte das etiquetas têxteis .

OPORTUNIDADES:

- Criar o diállogo entre etiquetas 
têxteis e usuários;

- Conexão do usuário com as marcas;

- Facilitar o contato dos órgãos 
regulatórios com as empresas e 

consumidores.

AMEAÇAS:

- Descarte das etiquetas antes mesmo 
da utilização das peças por conta de 

hábito adquirido;

- Falta de aceite, preparo e/ou 
capacidade financeira das empresas em 

absorverem uma nova tecnologia.
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respectivamente). Todas as peças retornaram com as etiquetas, exceto a peça 10, a 

qual já veio de fábrica sem a etiqueta.  

Observou-se também que as peças que apresentaram maior desgaste e 

encolhimento, em sua maioria são peças 100% algodão, com fio cardado, ou seja, 

constituídos de filamentos menores e com uma menor qualidade. Da mesma maneira, 

segue figura utilizando a Análise SWOT para melhor compreensão dos resultados 

(figura 25). 

 

   Figura 25 – Matriz SOWT – Questionários que acompanharam as peças. Fonte: as autoras (2017) 

  

        

6.1 A presença dos aplicativos móveis no cotidiano das pessoas 
 

Por ser algo que se torna cada vez mais natural e própria do cotidiano do 

indivíduo, é válido afirmar que a inserção da tecnologia na vida do indivíduo veio 

para ficar, ou seja, o mundo não irá voltar atrás em seu uso, visto que ela é inclusiva 

(CORRÊA, 2009). 

De acordo com Krug (2014) dentro desse contexto, destaca-se a utilização dos 

aplicativos móveis como um dos meios de realizar a comunicação de informações 

relevantes para o indivíduo, pois com o passar do tempo, os telefones, tablets, entre 

outros, foram de maneira gradativa se tornando cada vez inteligentes, capazes de 

tornarem-se verdadeiros “camaleões” ao adaptar-se ao instrumento utilizado para 

acessar tais aplicativos. 

FORÇAS:

- Aceite de submissão por parte do 
INMETRO;

- Comprometimento dos usuários em 
auxiliar na pesquisa.

FRAQUEZAS:

- Exagero de simbologia nas etiquetas;

- Desconforto das etiquetas para 
serem mantidas nas peças;

- Fraca tintura e má qualidade do 
material das etiquetas.

OPORTUNIDADES:

- Evidenciar junto aos órgãos 
competentes a ineficácia da simbologia 

utilizada atualmente;

- Fornecer ao INMETRO um material 
elaborado dentro de um contexto de 

realidade do usuário.

AMEAÇAS:

- Não aceitação dos resultados por 
parte do INMETRO após submissão 

final.
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No século XXI, de um modo intenso, a tecnologia móvel, principalmente 

entre os mais jovens, vem se enraizando cada vez mais no seu modo imergir em 

uma cultura digital, visto não aceitarem mais as maneiras convencionais de 

receber uma informação e aprender algo novo para o seu dia a dia a partir dela 

(LUCENA, 2016). 

Harrison (2013), apresenta como irrefutável a afirmação de que existe 

atualmente uma rápida expansão na variedade e disponibilidade de aplicativos 

móveis. Conclui ainda que isso é possível por conta do aumento do poder de 

processamento disponível em tais dispositivos. 

Seguindo ainda esta linha Spínola (2010) já afirmara anteriormente que 

aliado a este cenário de evolução na plataforma móvel, se faz necessária a atenção 

aos avanços tecnológicos nas áreas de dispositivos móveis e redes de 

comunicação que tornaram possível a computação ubíqua, ou seja, a informática 

onipresente na vida dos indivíduos.   

A norma ISO/IEC 25000 (2014), atribui que da mesma maneira com em 

qualquer outra categoria de software, os aplicativos móveis ubíquos precisam 

satisfazer às necessidades dos usuários para os quais são projetados. 

Desse modo, baseado em um mapeamento sistemático do modo como o 

usuário recebe, compreende e interpreta as informações contidas em etiquetas 

têxteis de roupas, através trabalho fez-se possível elaborar a partir da utilização 

do design, as telas para prototipagem híbrida de um aplicativo móvel com 

características de ubiquidade para aumentar a qualidade com que as informações 

serão fornecidas pelo mesmo ao usuário que possa vir a utilizá-lo. 

 

6.2 Definindo Prototipagem 

 

O protótipo consiste em uma representação limitada de um produto ou no 

caso desse trabalho de uma interface que proporciona aos usuários a possibilidade 

de interagir com ele e explorar o modelo final em uma escala menor, que pode ser 

disponibilizado em papel, conjunto de telas, fotos, simulação em vídeo, maquete 

(PREECE, ROGERS E SHARP, 2005). 
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No caso deste trabalho, ele forneceu subsídio aos designers e profissionais 

envolvidos no processo de desenvolvimento do aplicativo relacionado à melhoria 

das questões ligadas à simbologia têxtil tanto para testar a viabilidade técnica das 

ideias geradas, quanto par esclarecer requisitos abertos no projeto (ROSA E 

MORAES, 2012). 

Já quanto a classificação Rosa e Moraes (2012), apresentam a sua divisão 

da seguinte maneira: 

 Prototipagem de baixa-precisão: quanto utilizam matérias muito diferentes 

dos que serão usados na versão final. Eles são bastante úteis por conta da sua 

simplicidade, baixo custo e possibilidade de serem produzidos de forma rápida; 

 Prototipagem de alta-precisão: utiliza materiais que provavelmente estarão 

também presentes na versão final do produto e executa algo mais fidedigno ao 

produto acabado. 

Para este trabalho, a pesquisadora utilizou o conceito de prototipagem 

híbrida, já que o mesmo possibilita o teste soluções de design no caminho de 

construção de projetos e desenvolvimento de softwares. A vantagem deste tipo de 

prototipagem é economizar tempo e recursos e proporcionar um número maior de 

soluções de redesign, levando em consideração o público-alvo, as tarefas e 

interação homem-máquina. Em suma, a prototipagem híbrida contempla 

elementos de interface desenhados e gerenciados por software como elementos 

desenhados a mão (ROSA E MORAES, 2012). 

 

6.3 Construindo o protótipo do aplicativo  
 
 

Para iniciar o desenvolvimento do protótipo de um aplicativo que pudesse 

auxiliar na flexibilização e facilitasse a compreensão e utilização da simbologia 

têxtil no cuidado das peças de vestuário, a pesquisadora se utilizou elementos de 

DCU (design centrado no usuário), tentando buscar aplicar a melhor abordagem e 

layout. O DCU consiste em uma metodologia de design de software, que ajuda na 

criação de aplicativos que atendam às necessidades de seus usuários 

(LOWDERMILK, 2013). 
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A seguir, está a Figura 26 com os primeiros esboços realizados à mão nesse 

processo de construção do protótipo. 

  

Figura 26 – Esboço em papel das funcionalidades do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 

 
                   

 Nesta primeira fase do protótipo o mapa de navegação (anteriormente já 

apresentado na Figura 25), auxiliou na percepção de como seriam as principais 

funções do protótipo do aplicativo Smart Tag. Feito isso, a próxima etapa foi 

identificar entre os entrevistados o interesse dos mesmo em fazer uso de um 

aplicativo semelhante ao esboçado, se teria interesse em cooperar para sua 

construção e o que considerava mais importante em um aplicativo.  

 Durante a aplicação do questionário (Apêndice E), os usuários observaram 

o esboço, tiraram algumas dúvidas e responderam três questões que auxiliaram 

na percepção de se de fato era válido empreender mais recursos na construção 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

61 
 

de um aplicativo. No Quadro 04 a seguir estão os resultados deste 

questionamento. 

 

Quadro 04 – Perguntas aos usuários da pesquisa sobre o interesse por aplicativos. 

Fonte: as autoras (2017) 

PERGUNTA SIM NÃO 

Você se interessaria em fazer uso de um aplicativo 

que lhe oferecesse de um modo mais interativo a 

forma de fazer uso da simbologia têxtil para 

manusear as peças de roupas? 

 

 

   63,9% 

 

 

36,1% 

Você se interessaria em testar esse aplicativo no 

seu dia a dia e auxiliar na construção do mesmo? 

 

 

63,2% 

 

 

36,8% 

Você tem o hábito de utilizar aplicativos para 

gerenciar tarefas do seu dia a dia? 

 

63,7% 

 

36,3% 

 

 Quando esses usuários foram questionados ainda sobre o que valorizavam 

em um aplicativo 59,4% afirmaram que consideram importante a facilidade de 

manuseio do mesmo enquanto que 40,6% disseram que consideravam um 

aplicativo de valor quando ele proporcionava uma experiência que pudesse facilitar 

as suas tarefas do dia a dia. 

 A partir dessas informações, foi desenvolvida a segunda parte das telas do 

protótipo do aplicativo fazendo uso de ferramentas digitais (Figuras 27 e 28, a 

seguir). Para elaboração das mesmas foram levados em consideração aspectos 

como visibilidade, feedback visual e proeminência visual. A visibilidade foi 

reconhecida pelos tipos de letras, já que diferentes tamanhos de texto podem atrair 

a atenção do usuário e da opacidade, já que por meio do seu ajuste pode 

evidenciar ou inibir a visibilidade de um item (LOWDERMILK, 2013). 

 Quanto ao feedback visual Lowdermilk (2013), diz que o aplicativo deve 

proporcionar algum tipo de indicação que recebeu informações do usuário, quer 

dizer, notificar o usuário de que houve uma interação, o que é possível identificar 
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em cada uma das telas do protótipo. E, por último a proeminência, aumentando 

alguns elementos que proporcionaram maior destaque e fazendo uso das cores, 

sendo que quanto mais fortes e contrastantes forem atraem mais a atenção de 

quem está as observando.  

 

        Figura 27 – Telas do protótipo do aplicativo feitas com ferramentas digitais – parte 01. Fonte: autoras (2017) 
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     Figura 28 – Telas do protótipo do aplicativo feitas com ferramentas digitais – parte 02. Fonte: as autoras (2017) 
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A seguir estão as telas do protótipo do aplicativo de modo separado com as 

devidas explicações de funcionalidade e de como ficariam em um smartphone.  

 

                                         Figura 29 – Telas inicial do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 

 

 Esta é a tela inicial do aplicativo, pensada para apresentada ao usuário no 

momento do carregamento inicial, isto é, enquanto ele é direcionado para as telas 

seguintes que são as de login e/ou cadastramento de novo usuário. 
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Figura 30 – Telas de login e cadastro do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 
 

 

                             

 

 Após baixar e passar pela tela inicial do aplicativo, o usuário será direcionado 

para uma das telas acima. A modo escolhido para acessar o aplicativo foi o CPF e 

uma senha escolhida por ele no momento do cadastro, tela para o qual os usuários 

que estão acessando a primeira vez o aplicativo e desejam utilizá-lo serão então 

direcionados. É importante salientar que pela tela de cadastro o usuário passará uma 

única vez, enquanto pela tela de login ele passará todas as vezes que deslogar 

definitivamente, ou melhor dizendo, caso ele escolha pode deixar o aplicativo off-line 

sem precisar sair de sua conta. 
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      Figura 31 – Telas de tutorial do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 

 

 

 

 Esta é a tela de tutorial do aplicativo, um tour pelo qual ele poderá passar caso 

deseje saber de maneira detalhada para aprender como utilizar as funcionalidades 

principais do aplicativo. 
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Figura 32 – Telas de cadastro da peça de roupa do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 

 
     

  

A partir desta tela, o usuário poderá cadastrar as suas peças de roupa através 

da leitura de um código QR Code, além de poder dar um apelido para a sua peça e 

iniciar a interação com as informações previamente já fornecidas por esta etiqueta. 
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Figura 33 – Tela de f iltros do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 

 

 
 

  

Neste ponto do aplicativo o usuário, após cadastrar as suas peças de roupas 

poderá a utilizar os recursos de gerenciamento disponíveis no aplicativo podendo 

ainda explorar a visualização das peças no modo grade (figura acima) ou lista. 
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 Figura 34 – Telas de funcionalidade dos f iltros do protótipo do. Fonte: as autoras (2017) 

 

 
             

 

 De modo mais evidente, aqui pode ser visto o modo que cada ícone é capaz 

de interagir com as peças escaneadas facilitando a interação das peças com o usuário 

a partir desses filtros. 
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Figura 35 – Telas de apresentação dos botões de menu do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 

 

 

 

 Aqui é apresentado o menu inferior do aplicativo, onde de maneira rápida o 

usuário poderá alternar entre uma tela e outra e ainda arrastá-la para o lado 

evidenciando um delas de cada vez. 
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            Figura 36 – Tela de apresentação das opções de interação do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017)  

 

 O ícone de três pontos permite ainda abrir as opções de interação da peça 

com o aplicativo e as verificações de status e/ou local em que ela se encontra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

72 
 

Figura 37 – Tela de apresentação do menu funil do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 

 
      

 

 O menu funil serve como filtro do aplicativo, local em que o usuário poderá 

classificar suas peças do modo e maneira que melhor lhe convém e facilita a sua 

rotina, podendo alterar esse filtro a qualquer momento que deseje. 
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     Figura 38 – Tela de perfil do usuário do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 

 

       

 Esta é a tela de perfil do usuário, em que ele poderá alterar as informações 

que deseja, selecionar um provador das peças cadastradas de acordo com seu tipo 

físico e receber as notificações e também desabilitá-las caso queira. 
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  Figura 39 – Tela de detalhamento da peça de roupa do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 

 
                

 

 Nesta tela, de modo detalhado o usuário receberá informações sobre as 

simbologias e o modo de utilizar cada uma delas na limpeza de sua peça de roupa. 
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                   Figura 40 – Telas do provador do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 

 
 

 

Este é o provador dentro do aplicativo, onde o usuário poderá experimentar a 

combinação de suas peças sem vesti-las ou bagunçar o seu guarda-roupa físico. 
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Figura 41 – Tela de durabilidade da peça do protótipo do aplicativo. Fonte: as autoras (2017) 
 

 
  

            

 Esta é uma das telas mais interessantes do aplicativo, pois além de fornecer 

ao usuário as informações de durabilidade e interação de suas peças foi pensada 

visando etapas futuras de interação com a marca das peças no intuito de fornecer a 

elas a rastreabilidade e a média da vida útil de peças de roupas fabricadas por elas. 

 

7 Conclusões  

 

A primeira etapa do trabalho abriu portas para a asserção de que o consumidor 

ainda conhece pouco da simbologia têxtil. Deixou claro também a necessidade em 

apresentar uma nova maneira desta comunicação acontecer e, que dentro do 

processo cognitivo existe falha na maneira de representar os signos, visto que as 

simbologias ainda são confusas. 
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Embora 64,9% dos indivíduos da pesquisa possuírem um nível de escolaridade 

alto (superior completo e/ou cursos de pós-graduação) e parte deles dizerem 

conhecer a simbologia têxtil grande parte não se sente apta a utilizá-la no dia a dia de 

cuidado com as peças de roupa. 

Outro ponto curioso, já agora quando se buscou informações sobre a 

receptividade dos indivíduos à utilização de um meio tecnológico para adquirirem 

informação e capacidade de gerenciamento de suas peças a partir das etiquetas 

têxteis, 36,1% dos indivíduos diz não possuir interesse em utilizar um aplicativo para 

esse fim. Porém, este mesmo público em sua grande maioria (63,7%), quando 

questionado sobre se haveria o interesse em colaborar no desenvolvimento do 

protótipo de um aplicativo com estas características e testá-lo no seu dia a dia 

afirmava que se interessava em participar desse processo e quando apresentado ao 

esboço manual das telas do protótipo do aplicativo demonstrava euforia em dar a sua 

opinião e opinar sobre o que considerava interessante permanecer da forma que lhe 

foi apresentada ou que julgava ser necessário que fosse alterado.  

Por conta disso, a pesquisadora observou que o caminho para construção do 

protótipo do aplicativo em etapas futuras é o da colaboração, pois quando os 

indivíduos se enxergam como parte do processo isto facilita a adoção do novo produto 

e/ou tecnologia. 

Algo que é preciso ser evidenciado são as respostas deste trabalho em relação 

aos objetivos iniciais desta pesquisa. Dessa forma, se comparamos o percentual de 

capacidade cognitiva dos indivíduos em adquirirem conhecimento em relação ao 

conhecimento dos símbolos representativos têxteis conforme os percentuais de 

respostas corretas quando colocados de frente aos símbolos, a discrepância é 

bastante significativa em alguns casos.  

O que fica visível é que os usuários reconhecem com maior facilidade símbolos 

que falem por si só, como por exemplo lavar à mão, que é representado por uma mão 

dentro de um recipiente, ou ainda o símbolo de não passar ferro, simbolizado pela 

imagem de um ferro riscado com um “X”. 
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A comunicação visual deixa lacunas no fornecimento de informação e geram 

pouca interatividade com o consumidor e assim não geram predisposição do mesmo 

em conhecê-las a fundo. 

Outro fato pertinente é que em nem todas as peças as etiquetas são 

apresentadas da maneira que os órgãos de fiscalização orientam, bem como em 

muitos casos existe exagero e/ou falta de comunicação passível de interpretação por 

parte de quem a utiliza. 

Mais um ponto suscetível de ser evidenciado é que a simbologia, mesmo que 

conhecida pelo consumidor fornece informação de modo genérico, não apresentando 

um passo a passo de como realizar aquele tipo de lavagem específica. O mesmo não 

é fornecido também pelas marcas de produtos de limpeza utilizados para higienizar 

as peças de vestuário quando se fala de lavagem manual. 

Os dois referenciais metodológicos seguidos comprovam que não é possível 

recomendações explícitas sobre a escolha dos métodos e técnicas adequadas, pois 

a mesma deve ser ajustada de acordo com o problema, limitações da pesquisa (como 

tempo e dinheiro) para se chegar ao resultado desejado. 

No entanto, ambos possuem semelhanças e se complementam no sentido de 

evidenciarem em suas respectivas metodologias projetuais o conjunto de elementos 

presentes no estudo (etiqueta e usuário) e o modo como ocorre interação entre os 

dois. 

A partir da construção colaborativa do protótipo de um aplicativo, pode-se 

observar que além de gerar agilidade no dia a dia do indivíduo, torna possível a 

verificação de durabilidade da peça de roupa, sabendo quantas vezes ela foi utilizada, 

limpa e as interações dela com outras peças do guarda-roupas do indivíduo. Além 

disso, fica comprovada que a digitalização de dados é algo que favorece o 

consumidor, a empresa e os órgãos fiscalizadores, possibilitando uma maior e melhor 

comunicação entre essas três pontas envolvidas nesse processo referente à 

simbologia têxtil. 

A empresa ganha à medida que consegue mensurar a durabilidade de seu 

produto junto ao consumidor, podendo trabalhar os parâmetros de diminuição da 

demanda de SAC (Serviço de Atendimento ao Consumido), visto que a má utilização 
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e limpeza das peças gera bastante transtorno para as marcas das peças. Outro ponto 

importante para a empresa é a diminuição da pirataria de suas peças, uma vez que 

com o QR Code ela poderá ter rastreabilidade de seus produtos desde a finalização 

das peças em sua planta produtiva até o seu descarte final. 

No meio desse grupo está o consumidor, que será beneficiado pelas facilidades 

desse modo de interagir com a simbologia proporcionando no seu dia a dia, a garantia 

de originalidade das peças que adquire, o contato facilitado com a marca de sua peça 

de roupa e órgãos fiscalizadores. 

Do outro lado está o órgão fiscalizador (INMETRO), o qual terá seu trabalho 

ampliado e facilitado e a garantia de que as normas exigidas estão sendo de fato 

cumpridas, além é claro de ter ao seu dispor uma maneira mais prática de se 

comunicar com o consumidor e disparar para ele informações pertinentes sobre a 

simbologia têxtil.  

Enfim, fica evidenciada a relevância e a utilidade de uma nova maneira de 

realizar esta comunicação visto os ganhos para o consumidor bem como para o meio 

ambiente a partir do momento em que essa interação for eficaz e possível de ser 

realizada de maneira rápida e intuitiva pela maioria dos usuários. 
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Apêndices 
 

Apêndice A 

 

  

Prezado participante,  

 

O objetivo do presente estudo é verificar e avaliar o quanto e como a simbologia 

têxtil, na forma como é apresentada hoje ao usuário final é compreendida e 

percebida quanto à compreensão e utilização dos símbolos, bem como ao 

conforto que a mesma apresenta quando fixada na peça de roupa. 

 Para isto, pedimos a sua colaboração e disponibilidade, gentileza e 

comprometimento em responder com clareza e verdade as questões deste 

estudo. 

 Suas respostas serão extremamente úteis para compreensão de questões 

ligadas à simbologia têxtil atual e, consequentemente, apresentação de uma 

melhor maneira de utilizá-la a favor do consumidor. 

 

 

Obrigada por sua colaboração! 

 

 

 

Código Usuário:  
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1) Qual é a sua idade? 

(  ) 17- 24 anos 

(  ) 25 - 29 anos 

(  ) 30 - 39 anos 

(  ) 40 – 49 anos 

(  ) Mais de 49 anos 

 

2) Qual é o seu sexo? 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

(  ) Outro. Qual? ____________________ 

 

3) Qual é o seu estado civil? 

 (  ) Solteiro (a) 

 (  ) Casado (a) 

 (  ) Divorciado (a) / Desquitado (a) / Separado (a) 

 (  ) Viúvo (a) 

  (  ) Outro. Qual? _____________________ 

 

4) Possui filhos? 

(  ) Sim. Quantos? _____ 

(  ) Não 

 

5) Quantas pessoas moram com você (incluindo filhos, irmãos, parentes e 

amigos? (marque apenas uma resposta) 

(  ) Moro sozinho (a) 

(  ) Uma a três pessoas 

(  ) Quatro a sete pessoas 

(  ) Oito a dez pessoas 

(  ) Mais de dez pessoas 
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6) Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto 

é, aproximadamente, a renda familiar mensal? (marque apenas uma 

resposta) 

(  ) Nenhuma renda 

(  ) Até 01 salário mínimo (R$937,00) 

(  ) De 01 a 03 salários mínimos (de R$937,00 até R$2.811,00) 

(  ) De 03 a 06 salários mínimos (de R$2.811,00 até R$5.622,00) 

(  ) De 06 a 09 salários mínimos (de R$5.622,00 até R$8.433,00) 

(  ) De 09 a 12 salários mínimos (de R$8.433,00 até R$11.244,00) 

(  ) Mais de 12 salários mínimos (mais de R$11.244,00) 

 

7) Qual é o seu grau de escolaridade? (marque apenas uma resposta) 

(  ) Fundamental incompleto 

(  ) Fundamental completo 

(  ) Nível médio 

(  ) Nível superior  

(  ) Outro. Qual? ________________________________ 

 

8) Você conhece as simbologias têxteis presentes na etiquetas fixadas nas peças 

de roupas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

9) Se você conhece, é capaz de interpretar a simbologia nela presente de modo 

que as mesmas possam lhe auxiliar na limpeza destas peças? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

10)  A etiqueta têxtil tem poder de decisão na aquisição de peças de roupas? 

(  )  Sim 

(  ) Não 
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11)  Você sabe qual a utilidade das etiquetas com a simbologia têxtil fixadas nas 

peças de roupas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

12)  Após efetuada a compra da peça, o que você costuma fazer com ela? 

(  ) Eu a mantenho fixada na peça para saber qual a melhor maneira indicada 

pelo fabricante de efetuar a limpeza da mesma 

(  ) Eu leio as informações que constam nela, no entanto, a retiro da peça, 

pois não julgo necessário mantê-la 

(  ) Eu não leio as informações contidas na etiqueta e a retiro da peça 

(  ) Eu leio as informações que constam na etiqueta mas a retiro da peça pois 

a mesma me incomoda ou causa alergia  

 

13)  Qual meio utiliza para realizar a limpeza das peças? 

(  ) Lavagem realizada em casa utilizando a máquina de lavar roupas 

(  ) Lavagem realizada em lavanderia 

(  ) Lavagem realizada em casa feita de maneira manual 

(  ) Outros. Quais? _____________________________________ 

 

14)  Se realizada em casa, qual maneira utiliza para realizar a separação para 

limpeza das peças? 

(  ) Realiza a separação por cores (Claras, coloridas e escuras) 

(  ) Realiza a separação por tipo de tecido 

(  )  Outros. Quais? _______________________________________ 

 

15)  Identifique o significado de cada um dos símbolos têxteis abaixo de acordo 

com seu significado: 
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(A)  Alvejamento somente com oxigênio 

(B)  Lavagem a mão 

(C)  Não limpar a seco 

(D)  Secagem em tambor na temperatura normal 

(E)  Não passar a ferro e/ou não vaporizar 

(F)  Limpeza profissional suave a úmido  

 

16)  Ainda no quesito simbologia têxtil, mesmo que você tenha acertado as 

respostas acima, pode afirmar que saber especificamente o que cada uma 

delas significa quando se fazem úteis à limpeza das peças de roupas? 

(  )  Sim, totalmente. 

(  ) Sim, parcialmente, pois embora conheça o símbolo não sei como realizar 

o procedimento por ele solicitado 

(  ) Não. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

90 
 

Apêndice B 
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Prezado participante,  

 

O objetivo do presente estudo é verificar e avaliar o quanto e como a simbologia têxti l, 

na forma como é apresentada hoje ao usuário final é compreendida e percebida quanto 

à compreensão e utilização dos símbolos, bem como ao conforto que a mesma 

apresenta quando fixada na peça de roupa. 

 Para isto, pedimos a sua colaboração e disponibilidade, gentileza e comprometimento 

em responder com clareza e verdade as questões deste estudo. 

Você está recebendo 01 (uma) peça de malha e deverá usá-la durante um dia inteiro 

(manhã, tarde e noite). Ao final de cada período de uso, solicitamos que responda as 

questões a seguir, indicando a alternativa que mais represente a sua percepção 

durante o uso da peça. 

Após responder as questões, coloque-o junto com a peça dobrada dentro da mesma 

embalagem que recebeu e devolva-a à pesquisadora, NÃO HAVENDO A 

NECESSIDADE DE LAVAR A MESMA. 

 Suas respostas serão extremamente úteis para compreensão de questões ligadas à 

simbologia têxtil atual e, consequentemente, apresentação de uma melhor maneira de 

utilizá-la a favor do consumidor. 

 

 

Obrigada por sua colaboração! 

 
 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

91 
 

1) Em relação à etiqueta com a simbologia têxtil contida na parte de dentro da peça 

indique a sua primeira percepção sobre a mesma? 

(   ) Eu a retirei da peça sem ler as informações nela contidas, pois já possuo esse 

hábito ao adquirir uma peça. 

(   ) Eu li atentamente as informações nela contidas, mas depois a retirei da peça, 

pois geralmente tenho alergia às etiquetas internas de roupas. 

(    ) Eu não li as informações nela contidas, mas a mantive na peça, pois a mesma 

não me incomodou. 

(    ) Até o momento eu não havia percebido que a peça continha uma etiqueta com 

simbologia têxtil. 

 

Apêndice C 
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Prezado participante,  

 

O objetivo do presente estudo é verificar e avaliar o quanto e como a simbologia têxti l, 

na forma como é apresentada hoje ao usuário final é compreendida e percebida quanto 

à compreensão e utilização dos símbolos, bem como ao conforto que a mesma 

apresenta quando fixada na peça de roupa. 

 Para isto, pedimos a sua colaboração e disponibilidade, gentileza e comprometimento 

em realizar os procedimentos solicitados e responder com clareza e verdade as 

questões deste estudo. 

Você está recebendo 01 (três) peça de malha e deverá usá-la durante um dia inteiro 

(manhã, tarde e noite). Após a utilização da peça favor efetuar a lavagem da mesma 

da maneira que você realiza usualmente. Repita estas instruções 02 (duas) vezes e 
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feito isso solicitamos que responda as questões a seguir, indicando a alternativa que 

mais represente a sua percepção durante o uso da peça. 

Após responder as questões, coloque o questionário junto com a peça dobrada dentro 

da mesma embalagem que recebeu e devolva-a à pesquisadora. 

 Suas respostas serão extremamente úteis para compreensão de questões ligadas à 

simbologia têxtil atual e, consequentemente, apresentação de uma melhor maneira de 

utilizá-la a favor do consumidor. 

 

 

Obrigada por sua colaboração! 

 

1) Em relação à etiqueta com a simbologia têxtil contida na parte de dentro da peça 

indique a sua primeira percepção sobre a mesma? 

(   ) Eu a retirei da peça sem ler as informações nela contidas, pois já possuo esse 

hábito ao adquirir uma peça de roupa. 

(   ) Eu li atentamente as informações nela contidas, mas depois a retirei da peça, pois 

geralmente tenho alergia às etiquetas internas de roupas. 

(   ) Eu não li as informações nela contidas, mas a mantive na peça, pois a mesma 

não me incomodou. 

(   ) Até o momento eu não havia percebido que a peça continha uma etiqueta com 

simbologia têxtil. 

 

2) Você foi capaz de interpretar a simbologia presente na etiqueta têxtil de modo que 

as mesmas tenham de alguma forma lhe auxiliado na limpeza desta peça? 

(   ) Sim, totalmente. 

( ) Sim, parcialmente, pois nem todos os símbolos são passíveis de compreensão. 

(   )Não, de maneira alguma me utilizei da simbologia têxtil para me auxiliar no 

entendimento sobre a melhor maneira de realizar a limpeza da peça de roupa. 

 

3) Qual o modo que você utilizou para realizar a limpeza da peça? 
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(   ) Lavagem realizada em casa, utilizando uma máquina de lavar roupas. 

(   ) Lavagem realizada em lavanderia. 

(   ) Lavagem realizada em casa feita de maneira manual. 

(   ) Outros. Quais?________________________________________________. 

 

4) Se você realizou lavagem caseira como você realizou a separação da peça para 

lavagem? 

(   ) Eu a lavei juntamente com demais peças, independente de cor e tecido. 

(   ) Eu a lavei separadamente das demais peças. 

(   ) Eu a lavei juntamente com outras peças sujas, porém que apresentavam cor e 

tecidos aparentemente parecidos. 

(   ) Outros. Descreva:______________________________________________. 
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Apêndice D 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

              Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu 
(nome) __________________________________________________________, 
(nacionalidade) ___________________, (profissão) _________________________, 

portador do RG _________________, CIC _______________________, residente e 
domiciliado à Rua _____________________________________________________ 

na cidade de _____________, Estado de SP, concordo em participar da pesquisa 
“DESIGN E ERGONOMIA COGNITIVA COMO FERRAMENTAS DE ANÁLISE DA 
COMUNICAÇÃO DA SIMBOLOGIA TÊXTIL EM PEÇAS DE VESTUÁRIO”.  O 

objetivo deste estudo é investigar como a simbologia têxtil contida em peças de 
vestuário é percebida pelo consumidor final e ainda como a correta compreensão da 

mesma é capaz de influenciar na durabilidade das peças adquiridas. 
Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha participação nesse estudo, 
e a garantia de que receberei novos esclarecimentos que julgar necessários durante 

o decorrer da pesquisa. Esclareço também, que fui verbalmente informado sobre os 
possíveis benefícios e riscos, assim como, todos os passos desse experimento serão 

acompanhados por um Pesquisador Responsável. Como já foi dito acima, fui 
informado de que os procedimentos são simples, que não oferecem riscos aos sujeitos 
da pesquisa e serão realizados por profissionais com experiência. 

              Tomei conhecimento de que não terei custos extras e que tenho plena 
liberdade para recusar a participação na referida pesquisa a qualquer momento, sem 

penalização alguma. Autorizo para os devidos fins, o uso, a divulgação e a publicação 
dos dados e resultados obtidos do relatório geral da pesquisa, a qual estou em 
concordância. Entretanto, recebi a garantia do sigilo que assegura a privacidade dos 

participantes do estudo uma vez que os dados obtidos são confidenciais. 
              Por estar de pleno acordo com o presente termo, assino abaixo o mesmo. 

 
 

Lorena, _____ de ________________ de 2017 

 
 

 
____________________________                        _______________________ 
 Assinatura do sujeito da pesquisa                                Rita de Cássia Albino 

                                                                                         (pesquisadora) 
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Apêndice E 
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Código Usuário:  

 

  

Prezado participante,  

 

O objetivo do presente estudo é verificar e avaliar o quanto e como a simbologia 

têxtil, na forma como é apresentada hoje ao usuário final é compreendida e 

percebida quanto à compreensão e utilização dos símbolos, bem como ao 

conforto que a mesma apresenta quando fixada na peça de roupa e se existe 

interesse do usuário em fazer uso de um aplicativo para facilitar o manuseio desta 

simbologia. 

 Para isto, pedimos a sua colaboração e disponibilidade, gentileza e 

comprometimento em responder com clareza e verdade as questões deste 

estudo. 

 Suas respostas serão extremamente úteis para compreensão de questões 

ligadas à simbologia têxtil atual e, consequentemente, apresentação de uma 

melhor maneira de utilizá-la a favor do consumidor. 

 

 

Obrigada por sua colaboração! 
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01) Qual é a sua idade? 

(  ) 17- 24 anos 

(  ) 25 - 29 anos 

(  ) 30 - 39 anos 

(  ) 40 – 49 anos 

(  ) Mais de 49 anos 

 

02) Qual é o seu sexo? 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

(  ) Outro. Qual? ____________________ 

 

03) Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto 

é, aproximadamente, a renda familiar mensal? (marque apenas uma 

resposta) 

(  ) Nenhuma renda 

(  ) Até 01 salário mínimo (R$937,00) 

(  ) De 01 a 03 salários mínimos (de R$937,00 até R$2.811,00) 

(  ) De 03 a 06 salários mínimos (de R$2.811,00 até R$5.622,00) 

(  ) De 06 a 09 salários mínimos (de R$5.622,00 até R$8.433,00) 

(  ) De 09 a 12 salários mínimos (de R$8.433,00 até R$11.244,00) 

(  ) Mais de 12 salários mínimos (mais de R$11.244,00) 

 

04) Qual é o seu grau de escolaridade? (marque apenas uma resposta) 

(  ) Fundamental incompleto 

(  ) Fundamental completo 

(  ) Nível médio 

(  ) Nível superior  

(  ) Outro. Qual? ________________________________ 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

97 
 

05) Você conhece as simbologias têxteis presentes na etiquetas fixadas nas peças 

de roupas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

06) Se você conhece, é capaz de interpretar a simbologia nela presente de modo 

que as mesmas possam lhe auxiliar na limpeza destas peças? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

07)  A etiqueta têxtil tem poder de decisão na aquisição de peças de roupas? 

(  )  Sim 

(  ) Não 

 

08)  Você sabe qual a utilidade das etiquetas com a simbologia têxtil fixadas nas 

peças de roupas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

09)  Após efetuada a compra da peça, o que você costuma fazer com ela? 

(  ) Eu a mantenho fixada na peça para saber qual a melhor maneira indicada 

pelo fabricante de efetuar a limpeza da mesma 

(  ) Eu leio as informações que constam nela, no entanto, a retiro da peça, 

pois não julgo necessário mantê-la 

(  ) Eu não leio as informações contidas na etiqueta e a retiro da peça 

(  ) Eu leio as informações que constam na etiqueta mas a retiro da peça pois 

a mesma me incomoda ou causa alergia  

 

 

10)  Qual meio utiliza para realizar a limpeza das peças? 

(  ) Lavagem realizada em casa utilizando a máquina de lavar roupas 
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(  ) Lavagem realizada em lavanderia 

(  ) Lavagem realizada em casa feita de maneira manual 

(  ) Outros. Quais? _____________________________________ 

 

11)  Se realizada em casa, qual maneira utiliza para realizar a separação para 

limpeza das peças? 

(  ) Realiza a separação por cores (Claras, coloridas e escuras) 

(  ) Realiza a separação por tipo de tecido 

(  )  Outros. Quais? _______________________________________ 

 

12)  Identifique o significado de cada um dos símbolos têxteis abaixo de acordo 

com seu significado: 

 

 

(   ) Alvejamento somente com oxigênio 

(   ) Lavagem a mão 

(   ) Não limpar a seco 

(   ) Secagem em tambor na temperatura normal 

(   ) Não passar a ferro e/ou não vaporizar 

(   ) Limpeza profissional suave a úmido  

 

13)  Ainda no quesito simbologia têxtil, mesmo que você tenha acertado as 

respostas acima, pode afirmar que saber especificamente o que cada uma 

delas significa quando se fazem úteis à limpeza das peças de roupas? 
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(  )  Sim, totalmente. 

(  ) Sim, parcialmente, pois embora conheça o símbolo não sei como realizar 

o procedimento por ele solicitado 

(  ) Não. 

 

14)  Você se interessaria em fazer uso de um aplicativo que lhe oferecesse de um 

modo mais interativo a forma de fazer uso da simbologia têxtil para manusear 

as peças de roupas? 

(  )  Sim. 

(  ) Não. 

 

15)  Você se interessaria em testar esse aplicativo no seu dia a dia e auxiliar na 

construção do mesmo? 

(  )  Sim. 

(  ) Não. 

 

16)  Você tem o hábito de utilizar aplicativos para gerenciar tarefas do seu dia a 

dia? 

(  )  Sim, totalmente. 

(  ) Sim, parcialmente. Ainda não me sinto confortável em utilizar aplicativos. 

(  ) Não. 

 

17)  O que você valoriza em um aplicativo? 

(  )  Facilidade de utilização. 

(  )  Possibilidade de facilitar as tarefas do seu dia a dia. 
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Apêndice F 
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Anexos 
 

ANEXO A 
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Anexo B 
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Anexo C 

 

  



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

106 
 

ANEXO D 

 

 

 

  

 

 
 

 
  


