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Resumo  

O sutiã é um produto que estabelece uma relação íntima com a mulher, sendo 
comparado à segunda pele de sua utilizadora, portanto exige-se alto nível de 
conforto. A utilização de uma peça inadequada pode causar danos à saúde da 
mulher, levando-a a ter dores e marcas, além de afetar a circulação sanguínea, o 
fluxo linfático e a postura. Mesmo com a diversidade de modelos de lingerie 
oferecida pelo mercado, existe uma desarmonia entre as necessidades e desejos da 
consumidora e o produto. A crescente população idosa do país apresenta 
características únicas, que não são atendidas nos projetos de sutiã, que geralmente 
são desenvolvidos para vestir um corpo jovem. Estudo qualitativo, descritivo 
realizado com mulheres idosas, sem intervenção cirúrgica nos seios, moradoras do 
Vale do Paraíba. Este projeto propõe um modelo de sutiã adequado às 
singularidades do público idoso, de forma que lhe proporcione maior autonomia e 
conforto. Para alcançar esse objetivo foi utilizada a intervenção ergonomizadora, 
proposta por Anamaria de Moraes & Cláudia Mont'Alvão, que preconiza a 
apreciação ergonômica, a qual compreende a exploração da situação problema; 
diagnose ergonômica, etapa em que se caracterizam os problemas ergonômicos; 
projetação ergonômica, momento em que se adaptam os artefatos aos usuários; 
avaliação, validação e/ou testes ergonômicos, fase de apresentar novas alternativas 
projetuais ao público-alvo; e finalmente o estágio de detalhamento e otimização 
ergonômica, em que se revisa o artigo projetado, a fim de aprimorá-lo. Através de 
observações assistemáticas realizadas na exploração do artefato, foram 
diagnosticados incômodos proporcionados pelo uso do sutiã, os mesmos mostraram 
os pontos a serem melhorados na peça, e serviram como base para o projeto. O 
artefato projetado permite maior conforto e autonomia da usuária com um sistema 
de fechamento frontal, tecido firme, alças acolchoadas e largas, barbatanas para 
moldar os seios e utiliza o mínimo de metal possível, tendo sido retirados os aros na 
base das taças. 
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Abstract 

The bra is a product that establishes an intimate relationship with the woman, being 
compared to the second skin of its user, therefore a high level of comfort is required. 
The use of an improper product can cause damage to the woman’s health, leading 
topain and marks, and affect blood circulation, lymphatic flow and posture. Even with 
the diversity of models of lingerie offered by the market, there is a disharmony 
between the needs and desires of the consumer and the product. The elderly 
population of the country presents unique characteristics, which are not met in the 
bra designs, which are usually developed to dress a young body. A qualitative and 
descriptive study was performed with elderly women without surgical intervention in 
the breasts at the “Vale do Paraíba”. This project proposes a model of bra adapted to 
the singularities of the elderly public, in a way that provides greater autonomy and 
comfort. In order to reach this goal, the ergonomic intervention was proposed, 
created by Anamaria de Moraes; Cláudia Mont’Alvão, which advocates ergonomic 
appreciation, which includes exploring the problem situation; ergonomic diagnosis, 
stage in which the ergonomic problems are characterized; ergonomic design, when 
artifacts are adapted to users; evaluation, validation and / or ergonomic tests, stage 
of presenting new design alternatives to the target audience; and finally the stage of 
detailing and ergonomic optimization, in which the projected product is revised, in 
order to improve it. Through unsystematic observations made in the exploration of 
the artifact, were diagnosed annoyances provided by the use of the bra, they showed 
the points to be improved in the product, and served as the basis for the project. The 
designed artifact allows for greater user comfort and autonomy with a front closure 
system, firm fabric, padded and wide shoulder straps, different wings to shape the 
breasts and uses as little metal as possible, and the hoops at the base of the bowls 
have been removed. 
 
Key words: Bra Design; elderly; ergonomics; comfort 
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“O luxo é, pois, o uso errado de materiais 
dispendiosos sem melhoria das funções. 
É, portanto, uma estupidez. 
Bruno Munari 
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1Introdução 

 

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 

(2010), o Brasil tinha cerca de 11.434.487 mulheres idosas (considera-se idoso 

o indivíduo a partir de 60 anos), e esse número não para de crescer. A 

expectativa é que o país deixe de ser majoritariamente jovem para se tornar 

uma nação mais madura em 2040 (FUNBEP – Fundo de Pensão 

Multipatrocinado, 2010). Isso deve-se ao fato de que a expectativa de vida do 

brasileiro está aumentando, e a taxa de fecundidade diminuindo. É imperativo 

atentar-se para o desenvolvimento de projetos que promovam o bem-estar e 

autonomia desse público em constante crescimento, e que apresenta 

limitações fisiológicas decorrente do amadurecimento do corpo humano.  

O crescimento da população idosa, apontado nos dados 

disponibilizados pelo IBGE, faz com que as mulheres maduras sejam um 

público com bastante potencial, com características físicas e psicológicas 

próprias da faixa etária (IBGE, 2010).  

O corpo humano está em constante transformações, segundo 

Iida(1998), a partir dos 30 anos o amadurecimento começa a se pronunciar, 

ficando cada vez mais evidente com o passar do tempo. A popularização de 

hábitos saudáveis e os avanços na área médica dá à população a possibilidade 

de ter melhor qualidade e maior expectativa de vida, portanto o número de 

idosos no Brasil está em pleno crescimento. Este público possui características 

únicas que exigem projetos adaptados às suas necessidades. A redução da 

capacidade física e outras limitações do idoso torna difícil a relação usuário-

produto, que necessita considerar as perdas físicas naturais decorrentes do 

envelhecimento (SILVA, SANTOS E FERRO, 2015). 

 Inúmeros produtos fazem parte do cotidiano de qualquer indivíduo, 

mas a roupa íntima tem contato direto e constante com a sua usuária. A 

utilização de uma peça inadequada, em especial o sutiã, artefato estudado 

neste trabalho, pode trazer desconforto e prejuízos para a saúde de qualquer 
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mulher, entretanto a idosa possui singularidades que tornam ainda mais 

desafiador encontrar uma peça apropriada, pois esta é projetada para vestir 

especialmente um corpo jovem (GRUBER e REIS, 2016).  

De acordo com Freiberger e Rech (2013), existe uma falha por parte 

das empresas ao não se dedicarem devidamente à mulher madura, elas falham 

ao identificar os valores e emoções desse público, sendo esses fatores 

grandes influenciadores no hábito de vestir a roupa íntima.  

Segundo Baxter (2003), o designer é bem sucedido em seus projetos 

quando ele consegue se colocar no lugar do consumidor, interpretando seus 

sonhos, necessidades, desejos, valores e expectativas. O autor alerta para a 

dificuldade de introduzir novos produtos no mercado, pois os usuários têm a 

tendência de serem conservadores e só estão dispostos a mudar de hábito se 

tiverem uma boa razão para isso. Portanto, modificar um objeto pode causar 

estranhamento no público, levando-o até mesmo a rejeitar um produto. Admite-

se, então, que alterar o projeto do sutiã será uma tarefa árdua, em que vários 

fatores deverão ser considerados, inclusive aspectos psicológicos, embora o 

foco deste trabalho seja o conforto e a saúde da mulher.  

As peças íntimas têm contato direto com a pele, é a última proteção do 

corpo perante a nudez, portanto o conforto deve ser prioridade em seu 

desenvolvimento. Porém sua função vai além da proteção do corpo nú, a roupa 

íntima associa-se fortemente com a sensualidade da mulher, deixando a 

comodidade em segundo plano em muitas situações. O conforto está além das 

sensações fisiológicas, também está relacionado ao psicológico do usuário, o 

qual deve sentir-se adequado em relação ao seu corpo (KAGIYAMA, 2011). 

De acordo com Araújo e Carvalho (2013), “o design e a qualidade 

estão intrinsicamente ligados como ferramentas que criam adaptações e 

melhoria para o produto em termos funcionais e estéticos”. Para desenvolver 

projetos com mais qualidade e melhor desempenho, o designer faz uso da 

ergonomia, ciência que visa otimizar e adaptar produtos, serviços, tarefas ou 

ambiente às necessidades do homem, desse modo, “a ergonomia é orientada 

para atender os aspectos da atividade humana” (SILVA, 2005). Objetos 
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desenvolvidos sob esta ótica têm soluções que visam a eliminação ou 

minimização dos custos humanos que um produto mal projetado pode causar 

(GOMES, 2010).  

O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e descritiva, 

tendo sido desenvolvido junto ao público idoso, mulheres a partir dos 60 anos – 

que não tivessem passado por intervenção cirúrgica nas mamas -, na cidade 

de Lorena, Vale do Paraíba. Para realizar a análise de dados e elaboraro sutiã 

que atenda às necessidades do público idoso, o projetocontemplou a 

Intervenção Ergonomizadora (IE), método proposto por Moraes e Mont’Alvão 

(2000),que édedicada ao estudo detalhado do sistema e tudo o que o constitui, 

interfere ou é interferido por ele. Segundo as autoras, a IE visa detectar o 

problema, contextualizá-lo, diagnosticá-lo e propor soluções, para tantoessa 

estratégia metodológicapossui cinco etapas: Apreciação ergonômica, diagnose 

ergonômica, projetação ergonômica, avaliação/validação/testes ergonômicos e 

detalhamento ergonômico e otimização.  

 

2 Objetivo 

 

Elaborar um projeto de sutiã para pessoas idosas, que atenda suas 

particularidades fisiológicas, de forma a promover a autonomiae conforto deste 

público. 

 

2.1Objetivo Específico  
  

Realizar o levantamento antropométrico em pessoas idosas para 

desenvolvimento do molde de um sutiã próprio para o público acima dos 60 

anos. 

 

3 Contribuição do Trabalho 
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A população idosa requer atenção especial no desenvolvimento de 

projetos. O design de um modelo de sutiã que considere as singularidades 

fisiológicas, físicas e psicológicas de suas usuárias pode contribuir para 

aumentar sua autonomia e saúde. E também estimular a dedicação do 

mercado ao idoso, que se mostra um consumidor com grande potencial. 

A ergonomia contribui à sociedade ao integrar minorias, como os 

idosos, ao sistema produtivo através da adaptação de utensílios do dia a dia, 

sendo a roupa íntima o foco desse projeto, às suas necessidades. 

Este projeto também visa chamar a atenção em relação à falta de 

dados antropométricos da população civil, principalmente a idosa. O controle 

dessas informações é importante não apenas no desenvolvimento de produtos, 

mas também como forma de fazer a manutenção da saúde dos cidadãos de 

um país. Os hábitos do ser humano influenciam em suas medidas, quanto 

melhor sua alimentação e melhores suas condições de vida forem, o corpo 

melhor se desenvolve. 

 

4 Diagnóstico situação Problema 

A redução do índice de natalidade e o aumento da expectativa de vida 

do homem tem como consequência o aumento de sua idade média. O 

fenômeno ocorre em todo o mundo, inclusive em países em desenvolvimento 

como o Brasil. De acordo com Iida e Buarque (2016), prevê-se que em 2040 

mais da metade da população mundial será composta por idosos. 

Considerando que o avanço da idade promove perdas funcionais, como por 

exemplo, tempo de reação mais lento, deterioração do controle motor e 

redução da capacidade de visão e audição (IIDA e BUARQUE, 2016), assume-

se que o desempenho ao executar tarefas diárias diminui. Portanto, deve-se 

prezar pela melhoria da qualidade de vida do idoso ao desenvolver produtos, 

ambientes e serviços que considerem suas singularidades. 
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O sutiã é uma peça de contato íntimo extremo, tem a função de 

proteger e moldar o corpo feminino, e ainda carrega muitos valores simbólicos 

relacionados à feminilidade. A peça acompanha a mulher desde a sua 

adolescência, momento em que o corpo deixa de ser infantil, em sua vida 

adulta os seios podem sofrer transformações devido à amamentação, e logo a 

velhice chega e novamente seu corpo passa por modificações, agora existe 

uma perda de tônus muscular e sua pele torna-se mais sensível. Gomes 

(2010), afirma que as roupas íntimas femininas são utilizadas para garantir a 

proteção e a segurança da mulher, entretanto, outros quesitos como conforto, 

estética e valores socioculturais não podem ser deixados de lado. Portanto, 

projetar a lingerie requer sensibilidade às necessidades fisiológicas e 

psicológicas de sua usuária. 

De acordo com Panero e Zelnick(2002), grande parte dos dados 

antropométricos tem origem no setor militar, sendo limitadas as informações a 

respeito da população civil, e raras para determinados segmentos, como os 

idosos.  

O sutiã é uma peça que é utilizada por mulheres de diferentes biótipos 

e idade, suas características físicas tem mudanças significativas ao longo da 

vida, portanto, as medidas antropométricas das usuárias da lingerie possuem 

grande variação. As diferenças de volume no corpo da mulher influenciam no 

design e ergonomia das roupas (GOMES, 2010). 

O sutiã, segundo Gruber e Reis (2016), é uma peça de interação íntima 

e praticamente ininterrupta, que apresenta elementos desafiantes para a 

abordagem ergonômica. Gomes (2010), disserta que as roupas íntimas são 

concebidas e confeccionadas com base em moldes que são produzidos de 

acordo com biótipos, idade e dados antropométricos – os quais são resultado 

de cálculos estatísticos de grande complexidade das medidas de certa 

amostragem do público feminino. O autor ainda afirma que o papel do design é 

utilizar corretamente os dados ergonômicos no desenvolvimento do projeto. 

Para desenvolver novos produtos é necessário reunir informações 

quanto ao potencial de vendas e de rentabilidade, em comparação aos 



 

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

 

 

 

14 

 

investimentos que serão necessários na produção (IIDA, 1998). Segundo 

Baxter (2003), as empresas têm que investir em inovação constantemente, de 

forma que introduzam novos produtos no mercado de forma contínua, 

contribuindo para a competição entre organizações, pois a economia livre 

depende disso.  

Identifica-se a oportunidade no setor de lingerie ao avaliar a escassez 

de produtos destinados ao público da terceira idade, população que está cada 

vez maior, com mais poder de compra e, em grande parte, é constituído por 

mulheres. De acordo com Kagiyama (2011), deve existir uma harmonia entre 

as medidas do corpo e o modelo do sutiã para que se tenha satisfação com o 

produto. A falta de concordância entre a indústria e as necessidades das 

usuárias gera prejuízos tanto para quem produz, quanto para quem usa. 

O design possibilita o desenvolvimento de produtos inovadores, que 

atendem peculiaridades de um determinado público alvo, e melhorem a 

qualidade dos objetos em geral (GOMES, 2010).  

 

5 O contexto e a realidade investigada 

 

O design existe para melhorar a vida do ser humano através de 

projetos construídos com foco em suas necessidades e desejos. Baxter (2003), 

afirma que o desenvolvimento de um produto deve focar não apenas no 

aspecto visual, mas também na fabricação, necessidades do mercado, redução 

de custos, confiabilidade e preocupação ecológica. Diversos aspectos devem 

ser considerados ao projetar, isso torna o design uma ciência interdisciplinar. 

O design tornou-se um caminho para a 

criação e a disseminação de valores sociais, 

culturais, industriais e econômicos, uma vez 

que é capaz de mesclar ciências exatas, 

tecnologia, ciências humanas e artes 

(KAGIYAMA, 2011). 

O desenvolvimento de um produto deve acompanhar os hábitos e as 
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mudanças de comportamento da sociedade, pois o design deve estar inserido 

na cultura para que seja aceito. De acordo com Kagiyama (2011), o intenso e 

rápido progresso da tecnologia afeta de maneira profunda o homem, seu estilo 

de vida e até mesmo seu corpo.  

 A escolha do vestuário era regida unicamente pela estética, 

atualmente leva-se em consideração o conforto e a saúde do usuário. A 

utilização do sutiã não é obrigatória, mas por inúmeras razões, tais como 

segurança, estética e cultura, a maioria das mulheres opta por usá-lo.  

As roupas íntimas femininas são utilizadas 

para garantir proteção e segurança às 

mulheres, sem deixar de levar em conta 

outras características proporcionadas por 

esses produtos, como a busca do conforto e 

da beleza, e também, como é óbvio, atingir 

outras funções de uso mais específico, 

relacionados a outros aspectos 

socioculturais (GOMES, 2010). 

A roupa íntima tem interação extrema e praticamente ininterrupta com 

sua usuária (GRUBER E REIS, 2016), portanto é imperativo que a peça 

ofereça conforto. Segundo Iida (1998), conforto é uma qualidade ergonômica 

do produto. Entretanto, não existe uma definição universalmente aceita de 

conforto, sendo algo subjetivo que depende da experiência do usuário (VAN 

DER LINDEN, TAUCHERT E JUSTEN, 2011).  

Broega (2007), afirma que o conforto se tornou um dos mais 

importantes aspectos do vestuário, principalmente nas peças que tem contato 

direto com o corpo, como é o caso da roupa íntima. A autora disserta que o 

conforto ergonômico do vestuário se relaciona com a modelagem e confecção, 

e os fatores que mais influenciam são as costuras, cortes e formas.  

O uso de roupa íntima, por exemplo, pode 

tanto proporcionar conforto como causar 

doenças. Fatores relacionados ao modelo, 

aos materiais e à modelagem das peças 

interferem no conforto, e, 
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consequentemente na qualidade de vida do 

usuário (GRUBER, REIS 2016). 

Vestir-se de maneira confortável é de grande importância em qualquer 

idade, já que uma vestimenta inadequada prejudica os movimentos, machuca a 

pele, e até transforma o corpo de seu usuário. Para a população idosa o risco 

de se utilizar um vestuário inapropriado pode trazer constrangimentos e sérios 

danos à saúde, já que seu corpo é mais sensível.  

 

5.1 O artefato: sutiã 

 

A roupa íntima sempre foi uma peça fundamental para modelar o corpo 

feminino de acordo com os padrões estéticos de cada época. Greggianin 

(2016) afirma, baseando-se no pensamento de Foucault (1984), que o corpo 

não é fixo, ele pode ser aperfeiçoado e modificado, a lingerie é um artifício que 

torna isso possível. De acordo com a autora, as primeiras peças caracterizadas 

como roupas íntimas datam de até cinco mil anos atrás, mas apenas a partir do 

século XIV que passou a desempenhar um papel importante no guarda roupa 

feminino como modelador de silhueta.  

Segundo Kagiyama(2011), pesquisas mostram que em Creta, há cerca 

de 2000 a.C, as mulheres usavam tiras de pano para modelar os seios, 

enquanto gregas utilizavam o mesmo artifício com a finalidade de evitar a 

movimentação da mama, e as romanas usavam faixas de tecido com a 

intenção de diminuí-la. A utilização da lingerie em duas partes passou a ser 

popular durante a Primeira Guerra Mundial, na época foi pedido às mulheres 

que cedessem seus espartilhos para que o ferro pudesse ser utilizado na 

construção de equipamento bélico (GREGGIANIN, 2015).  

Porém a origem do sutiã está relacionada a HerminieCadolle, em 1889 

a francesa estava cansada dos incômodos causados pelo espartilho, cortando 

a parte de baixo e dando início ao que seria o sutiã semelhante aos modelos 

atuais. Entretanto, o primeiro modelo a ser patenteado foi criado pela nova-
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iorquina Mary Phelps Jacob em 1913.  

SegundoLaschuk(2008), a peça foi desenvolvida a partir da 

necessidade da própria criadora, que ao comprar um vestido a única opção 

como roupa de baixo era um corset com os arames e ferros visíveis que 

poderiam danificar o tecido da vestimenta. Mary, então, fez um sutiã com dois 

lenços, uma fita rosa e um cordão. A patente da roupa íntima foi vendida por 

quinze mil dólares a Warner Brothers CorsetCompany, que, trinta anos mais 

tarde, faturou quinze milhões de dólares (LASCHUK, 2008). 

A forma do sutiã se ajustava de acordo com a silhueta da moda, a peça 

era responsável, em grande parte, em prover o padrão estético de cada 

período. A variação de modelos também tem relação à tecnologia disponível 

em cada época, “em 1931, surgiram materiais elásticos, feitos com látex, o que 

permitiu a fabricação de modelos com maior diversidade de tamanho e mais 

confortáveis” (KAGIYAMA, 2011). 

Disserta ainda que o náilon (poliamida), desenvolvido em 1935, 

possibilitou a fabricação de sutiãs mais leves, resistentes e com efeito 

cintilante. O bojo de enchimento também apareceu nessa mesma época. Logo, 

em 1938, as estruturas de metal surgiram no mercado (KAGIYAMA, 2011).  

Em 1958, foi lançada a fibra Lycra por Dupont, esse material 

apresentava uma elasticidade que ainda não era conhecida entre os materiais 

têxteis, o qual viabilizava o desenvolvimento de peças mais leves e 

confortáveis, pois era facilmente ajustável ao corpo (GRUBER, 2014). 

Laschuk(2008), afirma que por volta da década de 20, a função do 

sutiã era achatar o busto. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os seios com 

o formato tipo globo eram super valorizados, portanto o sutiã que fazia mais 

sucesso era aquele que aumentava seu volume (KAGYIAMA, 2011). Já a 

década de 50 traz novamente o exagero para a moda íntima, os sutiãs são 

caracterizados pelo seu formato exagerado, possuindo armações e copa 

costurada em círculos. Na mesma época, Howard Hughes, construtor de 

aviões, inventou o sutiã conhecido como pushupbra, ele possuía aro de metal e 

foi projetado principalmente para sustentar os seios da atriz Jane Russel 
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(LASCHUK, 2008). Nos anos 60, modelos mais simples foram lançados para 

adolescentes. Segundo Kagyiama (2011), o ano de 1968 marcou o mundo da 

moda com a emancipação da mulher e a liberação do corpo, impactando 

também a lingerie, que se tornou mais leve. A autora disserta que a década de 

70 exigiu mais suavidade e leveza das peças íntimas, as formas do sutiã 

ficaram mais naturais, surgindo as transparências de renda, e bojos de maior 

poder de sustentação. O período também trouxe o sutiã sem costuras, que era 

moldado com fibras termoplásticas a altas temperaturas (LASCHUK, 2008). 

A década de 80 trouxe feminilidade para o vestuário íntimo, na época 

surgiu o elastano (ou spandex), fibra sintética de grande elasticidade, que ao 

ser combinada com fibras naturais, como o algodão, permite o ajuste perfeito 

ao corpo (KAGYIAMA, 2011).  

Nos anos 90, Madonna popularizou a roupa com aparência de lingerie, 

e tornou icônico a peça “cone bra”, sutiã com design de Jean Paul Gaultier. No 

geral, esta década teve uma moda mais casual, com evolução no quesito 

material. O tactel foi incorporado à lycra e ao algodão, proporcionando peças 

com alta capacidade de secagem e transpiração (KAGYIAMA, 2011). 

O vestuário íntimo feminino tem um vínculo estreito com o corpo, 

portanto sua relação com a mulher deve ser harmônica, entretanto alguns 

modelos de sutiã disponíveis no mercado são capazes de causar danos à 

saúde ou trazer alguns constrangimentos,como problemas posturais ou 

exposição de partes íntimas num movimento brusco (QUEIROZ e ROCHA, 

2009). Segundo Alves e Martins (2016), os desconfortos podem se tornar ainda 

mais intenso durante a realização de atividades profissionais. 

Os modelos, materiais e o modo de usar interferem na sensação de 

conforto. Por exemplo, de acordo com Bowlees e Steele (2013), algumas 

mulheres, principalmente as que possuem seios avantajados, têm o hábito de 

apertar as alças do sutiã para sustentar as mamas. Tal atitude transfere o peso 

dos seios para as alças, aumentando a pressão sobre os ombros, causando 

dores no pescoço, parte superior do tórax e contribuindo para a formação de 

sulcos nos ombros. Existe um equívoco em relação à função das alças, elas 
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não são responsáveis pela sustentação dos seios, o componente é incumbido 

de contribuir para o posicionamento do sutiã (BOWLEES e STEELE, 2013, 

apud ALVES e MARTINS, 2016). 

De acordo com Kagyiama (2011), sutiãs apertados e mal ajustados 

além de serem desconfortáveis, são prejudiciais à saúde, levando a mulher a 

desenvolver fibrocistos, e também a ter dores nos seios, nas costas e nos 

ombros. A autora afirma que uma das principais razões dos sutiãs apertados 

prejudicarem a usuária é a restrição de fluxo linfático que eles provocam.  

Há inúmeras ramificações e nódulos 

linfáticos nas axilas, sob e entre os seios. 

Em condições normais, o fluxo linfático retira 

e elimina as toxinas dos seios, mas sutiãs 

apertados inibem esta ação, permitindo a 

formação de fibrocistos e, inclusive, o 

aparecimento de câncer de mama. Em 

outras palavras, sutiãs apertados inibem os 

mecanismos que o corpo utiliza como auto-

limpeza e proteção contra certas doenças 

(REED, 2009). 

Em relação aos modelos, aqueles sutiãs que tem a função de dar 

volume aos seios, usam para essa finalidade os bojos e enchimentos, 

entretanto esses artifícios fazem com os seios transpirem muito, o que leva à 

perda de tônus muscular, como consequência tem-se a queda mamária 

(VIGGIANI, 2011).  

O autor afirma que não é indicado utilizar os modelos tomara-que-caia 

com frequência, o modelo não possui alças, portanto a peça empurra o tecido 

da pele para baixo. Os aros, que têm a função de dar suporte à mama, também 

são elementos que podem trazer prejuízos à usuária, os seios podem sofrer 

uma deformação assimétrica, caso o componente não esteja bem ajustado à 

curva da mama em torno do tórax (ALVES e MARTINS, 2016). 

As mulheres idosas têm maior sensibilidade em relação a elementos 

metálicos, possuem naturalmente menos tônus muscular, pele mais fina e 

perda da flexibilidade. Segundo Gruber (2014), um dos grandes desafios na 
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modelagem está relacionado aos movimentos. Ao projetar um sutiã para uma 

usuária idosa, deve-se considerar a maior dificuldade para se vestir e despir, 

“devido à flexibilidade dos braços e à força de preensão diminuírem com a 

idade” (YU, 2011). 

Segundo Chapanis (1972), definisse-se sistemas como a “combinação 

que integra, a partir de diversos níveis de complexidade, pessoas, materiais, 

ferramentas, máquinas, softwares, facilidades e procedimentos projetados para 

trabalharem juntos com algum objetivo comum.” O autor também afirma que 

um sistema compõe-se por um conjunto de peças, que adaptam-se entre si 

para atingir um objetivo em comum.  

O conceito de sistema é utilizado em diversas áreas, na ergonomia ele 

possibilitou o desenvolvimento de uma estrutura conceitual formal. 

No contexto da ergonomia, o conceito de 

sistema significa que o desempenho 

humano no trabalho só pode ser 

corretamente conceituado em termos de 

todos organizados e que para o 

desempenho do trabalho este todo 

organizado é o sistema homem-máquina. 

(MORAES, 2000). 

Existem requisitos para que uma entidade seja considerada um 

sistema, um deles implica que a modificação em uma ou mais partes resulta 

em alteração em pelo menos uma ou outra parte do todo (MORAES, 2000). Ou 

seja, existe uma interação entre as partes do conjunto que é determinante para 

que o sistema funcione de uma forma ou de outra, qualquer modificação pode 

alterar minimamente ou drasticamente o todo. 

Segundo Kagiyama (2011), O sutiã é uma peça íntima utilizada pela 

maioria esmagadora das mulheres, tem como função sustentar, proteger e, 

também, de modelar os seios. A autora afirma que a lingerie tem se tornado 

objeto de estudo sob pontos de vista fisiológicos e culturais. A autora ressalta 

que o sutiã contribui para o equilíbrio emocional, e que apesar de ser possível 

viver sem a peça, esta tornou-se um elemento social e emocional. Muitas 
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vezes seu projeto privilegia as questões estéticas, entretanto, a lingerie tem 

intensa interação física com a mulher, portanto, vestir a lingerie de tamanho ou 

forma inadequada pode trazer desconforto e constrangimentos à saúde 

feminina. 

Löbach (2001), afirma que “a função principal está sempre 

acompanhadas de outras funções secundárias”, sendo a função principal 

determinada pelo objetivo do projeto (SILVEIRA, DORNELES, PEREIRA, 

RODRIGUES, 2010).  O autor indica três funções para o produto: 

• Função Prática: todas as relações entre um produto e um usuário que se 

embasam em efeitos diretos orgânicos – corporais. São funções práticas 

todos os aspectos fisiológicos de uso; 

• Função Estética: relação entre um produto e um usuário, experimentada 

no processo de percepção. A função estética dos produtos é o aspecto 

psicológico da percepção sensorial durante o uso; 

• Função Simbólica: se liga com a espiritualidade do homem quando este 

se excita com a percepção de um objeto. Remetendo e estabelecendo 

relações com componentes de experiências e sensações anteriores. É 

determinado por todos os aspectos espirituais e psíquicos do objeto. 

No produto “sutiã” existem muitas implicações em relação às suas 

funções. A peça tem grande caráter simbólico, entretanto o mau uso condiciona 

o usuário a custos humanos evidentes, portanto o designer deve privilegiar as 

funções de uso. A figura 1 mostra os subsistemas do sistema “sutiã” com base 

na estrutura descrita por Kagiyama(2011) e YU (2009) – sendo adicionado pela 

autora o subsistema “regulador” -. 
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Figura 1. Subsistemas do Sistema “Sutiã” 

 

Fonte: Autora (2017). 

Quadro 1. Funções diversas do produto “sutiã” 

Fonte: Autora (2017). 
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Aspectos sociais e emocionais do envelhecimento 

 

Apelar para a vaidade do consumidor é uma das estratégias mais 

certeiras do mercado, em pesquisa apontada por Marques(2009), “foi 

identificado que no Brasil o peso e a beleza influem mais na autoestima das 

mulheres do que o sucesso na profissão, fé religiosa ou número de amigos.” A 

minoria de 7% se considera bonita, logo 54% das mulheres manifestaram o 

desejo de se submeter a uma cirurgia plástica. 

A beleza está diretamente relacionada com a juventude, possuir rugas, 

flacidez e cabelos brancos é encarado como um sinal de descuido (MARQUES, 

2009). Existe um desejo de controlar a ação do tempo, de pausar as 

consequências do envelhecimento. 

O corpo que se modifica de formas não 
desejadas e que eventualmente se deteriora 
com o passar do tempo é visto como um 
objeto que deve ser controlado pela razão, 
conhecimento e tecnologia, principalmente 
no que tange a resistir às forças da natureza 
particularmente o envelhecimento. 
(MARQUES, 2009). 

A atualidade mostra uma nova maneira de ser idoso, um novo estilo de 

vida para a terceira idade está em ascensão. Essa geração de idosos quer 

visibilidade, tirar os rótulos e contestar os mitos (BALLSTAEDT, 2007). Esse 

público é ativo, gosta de viajar, ir a bailes, teatros e não tem medo de começar 

coisas novas, inclusive uma faculdade. De acordo com Marques (2009), a 

maior reclamação das idosas está relacionada aos estereótipos de beleza e à 

sua invisibilidade na mídia. A autora declara que essas mulheres desejam ser 

vistas de “forma autêntica, na diversidade de sua beleza: espertas e ativas, 

sensuais e atraentes e dignas de admiração e afeto como qualquer outra 

mulher”. Existe um movimento entre as pessoas com mais de 60 anos que as 

afasta da imagem que a sociedade ocidental construiu da velhice: sinônimo de 

incapacidade, tristeza, solidão e feiura (BALLSTAEDT, 2007). 

O papel que a mulher desempenha está intimamente relacionado com 

os eventos biológicos que ela passa durante a vida. Ao entrar na menopausa 
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ela perde a capacidade de procriar, e assim como os períodos que antecedem 

e sucedem esse evento, tem importante impacto em seu psiquismo (NEVES e 

PASCHOARELLI, 2016). Portanto, as alterações no corpo feminino decorrentes 

da idade, têm repercussões emocionais e sociais. 

O design tem a função de empoderar o seu usuário, dar a ele 

autonomia para executar as suas tarefas da melhor maneira possível, para 

tanto é necessário considerar as singularidades de públicos com necessidades 

específicas, como é o caso do idoso (GRUBER, 2014). Projetos de produto e 

espaços urbanos devem ser eficientes ao considerar as características e 

necessidades da terceira idade, a qual, muitas vezes, sofre constrangimentos 

físicos e psicológicos em virtude da falta de atenção a eles no desenvolvimento 

de artefatos. 

O vestuário é um tipo de produto que está em contato direto com a pele 

do usuário a maior parte do tempo. Seu projeto deve considerar o conforto, a 

morfologia do corpo, as atividades realizadas pelo usuário, e outros fatores 

(GRUBER, 2014). 

Segundo Neves e Paschoarelli (2016), no universo feminino “os 

aspectos físicos e emocionais decorrentes do processo de envelhecimento, 

podem influenciar nas considerações pessoais acerca do vestuário”.  

A população idosa necessita sentir-se visível e importante, e a moda 

tem o poder de gerar o sentimento de participação e integração (NEVES e 

PASCHOARELLI, 2016). O vestuário tem um papel social de peso na vida de 

qualquer indivíduo, projetar visando a inclusão de todos os grupos é um dever 

do designer. 

 

Aspectos Físicos 

 

A terceira idade é caracterizada pelo declínio da capacidade funcional 

do organismo. De acordo com Cancela (2008), “o envelhecimento fisiológico 

compreende uma série de alterações nas funções orgânicas e mentais devido 

exclusivamente aos efeitos da idade avançada sobre o organismo”. 
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Fechine e Trompieri(2012), classifica os idosos em três grupos etários:  

• Velhos-jovens: indivíduos entre 60 a 75-80 anos, possuem vida ativa, 

mesmo que aposentados; 

• Velhos: idosos entre 75-80 a 90 anos, apresentam maior fragilidade 

física, entretanto muitos deles continuam levando uma vida completa 

devido a recursos pessoais e ambientais; 

• Velhos-velhos: idosos acima dos 90 anos, apresentam desvantagens 

físicas ou mentais, precisam de cuidados especiais. 

O envelhecimento ocorre para todos, entretanto o processo acontece 

em ritmos diferentes para cada indivíduo. Um idoso de 90 anos pode ser ativo, 

enquanto um de 70 pode estar confinado ao leito (FECHINE E TROMPIERI, 

2012). Vários fatores podem interferir no envelhecimento, como o sexo, a 

genética, estilo de vida, classe social, entre outros.  

Para efeitos de pesquisa considera-se idoso, segundo a OMS – 

Organização Mundial da Saúde -, o indivíduo que alcança 60 anos. Mas a 

velhice pode variar de acordo com aspectos biológicos, psíquicos e sociais 

(CANCELA, 2008). 

O envelhecimento afeta todos os sistemas do corpo humano, de 

acordo com Matsudo, Matsudo e Neto (2000), no envelhecimento existe um 

ganho de peso, principalmente dos 40 aos 60 anos, posteriormente há uma 

diminuição na idade de 70 anos. Os autores afirmam que há uma diminuição 

gradativa da estatura corporal, explica-se o fenômeno, em grande parte, “pela 

perda de massa óssea, aumento da gordura corporal, diminuição da massa 

livre de gordura e seus principais componentes (mineral, água, proteína e 

potássio); diminuição da taxa metabólica de repouso, massa muscular 

esquelética e massa óssea”. O desempenho neuromotor também é prejudicado 

por uma perda da área dos músculos esqueléticos, perde-se gradativamente a 

força muscular (MATSUDO, MATSUDO E NETO, 2000). 

A perda da massa muscular contribui para outras alterações da 

maturidade, como a menor sensibilidade à insulina, menos capacidade 

aeróbica, menor taxa de metabolismo basal, menor força muscular e menores 
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níveis de atividades físicas diárias (FECHINE E TROMPIERI, 2012).  

Segundo Spirduso (2005), em relação à flexibilidade, sua perda ocorre 

muito cedo, principalmente na extensão das costas. 

Entre mulheres outro agravante do envelhecimento é a osteoporose, 

“distúrbio osteometabólico caracterizado pela diminuição da densidade mineral 

óssea” NETO et. al(2002). O fenômeno leva ao aumento da fragilidade óssea, 

elevando os riscos de fraturas. 

A pele é uma grande reveladora da velhice, segundo Gruber (2014), 

ela se torna mais “fina, pálida, permeável e vulnerável aos danos causados 

pelo sol, e, ainda, menos elástica e moldável, menos eficiente da 

termorregulação, com menor capacidade de produzir suor e de se exibir 

resposta inflamatória”. 

As medidas do corpo feminino mudam conforme a idade, as linhas da 

cintura e quadris aumentam, busto e ombro inclinam-se, pernas e rostos 

emagrecem (GRUBER, 2014). As transformações físicas da mulher levam à 

necessidade de adaptar certos produtos a ela, como o sutiã, o qual tem sua 

importância redefinida na velhice. Enquanto na juventude ele é uma peça 

especialmente ligada à estética, na terceira idade a lingerie ganha destaque em 

outros aspectos, como a proteção e a redução do movimento dos seios.  

Branco (2010), afirma que após a gestação, ou pela queda provocada 

pela flacidez da idade, a mama perde o formato considerado padrão pela 

indústria. O mercado foca especialmente no corpo jovem, entretanto a mulher 

madura não deixa de usar sutiã, e suas singularidades exigem um projeto que 

atenda suas necessidades e desejos. 

 

Envelhecimento no Brasil 

 

Os avanços na medicina, tecnologia e a adoção de hábitos saudáveis 

são fatores que aumentam a expectativa de vida do país. Em contrapartida o 

índice de fecundidade tem diminuído consideravelmente, contribuindo para que 

o Brasil se torne um país com população mais madura, considerando-se idoso 
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o sujeito com mais de 60 anos (IBGE, 2010).  

Conforme a figura 2 a seguir, a pirâmide etária do país tende a inverter, 

apontando esse amadurecimento dos cidadãos brasileiros. 

Figura 2. Pirâmide Etária. 

 

FONTE: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 2010 

A maioria dos idosos é composta pelo sexo feminino, segundo o IGBE 

(2010), o país tinha cerca de 11.434.487 demulheres na chamada “melhor 

idade”. Esse público feminino e maduro tem singularidades que exigem 

projetos destinados exclusivamente a ele, que respeite suas necessidades 

físicas e psicológicas.  

De acordo com Wong e Carvalho (2006), entre os anos 40 e 60, o 

Brasil experimentou um declínio significativo na mortalidade, com fertilidade 

relativamente constante. Neste momento a população brasileira era 

extremamente jovem, cerca de 52% dos cidadãos tinham até 20 anos, e menos 

de 3% mais de 65 anos (CARVALHO e GARCIA, 2003).  

Ainda de acordo com Carvalho e Garcia (2013),a estrutura etária do 

país permaneceu constante durante o período. Ainda afirmam que no final dos 

anos 60, inicia-se um rápido e generalizado declínio da taxa de fecundidade no 

Brasil.  

Em 1970 tinha-se um número de 5,8 filhos por mulher, já em 2000 esse 
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número cai para 2,3. Consequentemente a população brasileira entra em um 

processo de desestabilização de sua estrutura etária, ocasionando o 

envelhecimento da população (WONG, 2001). A figura 3, com base nos dados 

demográficos emitidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) de 1991 a 2010, apresenta uma clara tendência da redução da taxa 

de natalidade e aumento de expectativa. 

Figura 3. Evolução da pirâmide populacional no Brasil 

 

FONTE: IIDA (2016) 

5.3 Ergonomia 

 

A Ergonomia é uma área multidisciplinar que pode ser descrita como a 

ciência do cotidiano. Segundo Iida (2016), “Ergonomia é o estudo do 

relacionamento entre homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e 

particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e 

psicologia do homem para fazer o projeto do trabalho, ajustando-se às 

capacidades e limitações humanas.” De acordo com Gomes (2010), seu 

objetivo é buscar a melhor adequação ou adaptação possível do objeto ao 
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usuário. A ergonomia pode trabalhar em conjunto com muitas áreas, quando 

associada ao design busca-se projetar produtos, locais de trabalho ou sistemas 

de maneira que a tarefa seja otimizada, enquanto os riscos e/ou desconfortos 

são minimizados ao máximo. 

Os objetivos práticos da ergonomia são a 

segurança, satisfação e o bem-estar dos 

trabalhadores no seu relacionamento com 

sistemas produtivos (IIDA, 2016). 

Pode-se dizer que a partir do momento em que o homem constrói os 

primeiros objetos para assegurar a sua sobrevivência, tais como ferramentas, 

armas, vestimentas etc., a ergonomia nasce informalmente (GOMES, 2010). 

Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que a disciplina passar a ser 

aplicada de maneira sistematizada. O evento exigiu avanços tecnológicos na 

área militar, armas, submarinos, radares, sonares e aviões foram 

desenvolvidos sem a preocupação de adaptar o produto ao usuário, como 

resultado houve mortes desnecessárias e grande queda no desempenho bélico 

(BERNARDO, NASCIMENTO, SILVEIRA E SOARES, 2016). Para conter os 

riscos foram organizadas equipes de médicos, psicólogos e engenheiros para 

repensar os projetos de forma que os equipamentos se adaptassem melhor ao 

ser humano.  

Segundo Gomes (2010), após o término da guerra alguns profissionais 

permaneceram unidos com o objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos 

nessa experiência na área industrial. Surge então o 

ErgonomicResearchSociety, pesquisadores se reuniam para discutir o 

ambiente de trabalho, o que contribuiu para a difusão mundial da Ergonomia 

(IIDA, 2016). O conhecimento adquirido na área militar passa a ser aplicado 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

A ergonomia deve ser aplicada no desenvolvimento de todo produto e 

ambiente, visando sempre o conforto do usuário. Para alcançar esse objetivo, a 

área estuda diversos aspectos do comportamento humano no trabalho, e 

também qualquer característica que influencie na tarefa (IIDA, 1998). 
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A contribuição da ergonomia é classificada como: ergonomia de 

concepção, quando se insere seus conceitos logo na fase inicial do projeto, 

sendo esta a melhor situação, mas que exige grande conhecimento e 

experiência do projetista, pois as decisões são tomadas em cima de situações 

hipotéticas; ergonomia de correção, aplicada em situações já existentes com o 

objetivo de resolver problemas refletidos na saúde do trabalhador, quantidade 

ou qualidade da produção; e ergonomia de conscientização, os sistemas e 

postos de trabalho estão em constante mudança, seja a introdução de novas 

máquinas ou de novos métodos, o trabalhador deve ser permanentemente 

atualizado e conscientizado através de cursos e reciclagem (IIDA, 1998). 

O design possibilita a concepção e inovação de um objeto, objetivando 

sempre a melhoria de qualidade de vida do ser humano. De acordo com 

Gomes (2010), ao projetar considera-se pensar em um tripé, que engloba os 

conceitos essenciais na construção de um produto: função, estrutura e forma.  

Para Gomes (2010), a ergonomia deve estar atrelada à metodologia do 

design, podendo contribuir para o aumento de produtividade nos sistemas de 

produção; na prevenção de acidentes no trabalho, no setor de segurança; na 

eliminação ou minimização de doenças e constrangimentos profissionais 

causados por objetos mal projetados; nas pesquisas antropométricas; na 

organização de ambientes e postos de trabalho, entre outros. 

A ergonomia se aplica praticamente a todos os setores do convívio 

humano (MERINO, 2009), os artefatos devem ser projetados visando a tarefa a 

ser executada e principalmente seu usuário, levando em consideração suas 

dimensões, faixa etária, atividades e outras preocupações. O setor da moda 

acompanha a evolução do homem, transformando-se constantemente para 

adaptar-se às suas necessidades. O vestuário deve ser adequado à tarefa que 

um indivíduo irá executar, proporcionando o conforto e a segurança necessária. 

A roupa íntima garante proteção e segurança às mulheres (GOMES, 2010), ela 

é considerada sua segunda pele, pois está em contato direto e constante com 

o corpo, separando-o da total nudez.  

Existem diversos tipos de lingerie, diferenciando-se de acordo com a 
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função, ocasião, biótipos das usuárias, necessidades especiais, entre outros 

fatores. O design deve estar presente na concepção das peças, uma roupa 

íntima mal ajustada ao corpo da mulher pode proporcionais constrangimentos 

físicos, fisiológicos e psicológicos.  

Nesse contexto, a integração entre design e 

ergonomia é fundamental para o 

desenvolvimento de produtos, uma vez que 

esta trabalha importantes propriedades 

como: segurança, facilidade de manejo, 

assimilação, manutenção, conjugados aos 

fatores psicológicos, fisiológicos e de 

higiene (KAGIYAMA, 2011).  

O design contribui na estética do produto, mas também na modelagem 

que melhor se adequa a cada tipo de mulher, e na utilização correta de dados 

ergonômicos – biótipo, faixa etária e dimensões antropométricas (GOMES 

2010).  

Ao projetar roupas íntimas para o público idoso deve-se considerar as 

mudanças físicas que o envelhecimento proporciona, algumas limitações 

passam a fazer parte da rotina do indivíduo na terceira idade, e também as 

preferências por tipos específicos de vestuário. Segundo Gruber (2004), o 

design deve contemplar uma série de critérios no desenvolvimento de roupas 

para esse público: “prover facilidade e amplitude de movimentos, facilitar o 

atendimento de cuidadores, aumentar o grau de independência, proteger do 

calor e das correntes de ar, diminuir a pressão e a fricção sobre o corpo, prover 

autoestima e autoconfiança.”  

 

Antropometria 

 

A ergonomia é sustentada por diversas áreas do conhecimento, a 

antropometria é uma delas, a qual, segundo Iida(1998), trata de medidas 

físicas do corpo humano. As informações antropométricas auxiliam no 

desenvolvimento de projetos em diversas áreas, seja na arquitetura ao se 
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projetar um espaço, ou no design de qualquer tipo de produto, como por 

exemplo, ferramentas, mobília ou vestuário. Toda tarefa ou produto deve estar 

adequada ao seu usuário, e as dimensões corretas são indispensáveis na 

execução de um bom projeto. 

De acordo com Iida (1998), a antropometria não tem apenas 

importância na relação entre o homem e o produto, mas também na economia. 

Alguns desnecessários centímetros a mais no desenvolvimento de um carro 

poderiam causar um aumento nos custos de sua produção, considerando que 

milhares de automóveis seriam produzidos. Outro exemplo seria a queda de 

desempenho de uma aeronave na indústria aeroespacial, já que um centímetro 

ou quilograma a mais tem grande influência no projeto.  

A antropometria é uma disciplina que pertence à antropologia, ciência 

que estuda o homem em todas as suas dimensões. Sendo esta tarefa de alta 

complexidade, a antropologia divide-se em dois grandes grupos, a biológica ou 

física – na qual se situa a antropometria, e a cultural ou social 

(PASCHOARELLI, L; SOUSA, B; SILVA, J, 2007). 

O interesse pelas dimensões humanas exerce grande fascinação no 

homem há séculos, inicialmente a antropometria era estudada principalmente 

nas artes. Segundo Panero e Zelnick(2002), um dos precursores dessa ciência 

foi Vitrúvio, nascido em Roma, escreveu o mais completo tratado de arquitetura 

remanescente da antiguidade, no qual mostrava preocupação não apenas com 

as proporções, mas também com a metrologia. Marco Polo colaborou para o 

desenvolvimento da antropologia através dos relatos de suas viagens, os quais 

revelaram uma grande variedade de raças humanas, com diferentes tamanhos 

e constituição (PASCHOARELLI, L; SOUSA, B; SILVA, J, 2007). No final do 

século XVIII, Linne, Buffon e White desenvolveram a ciência da antropometria 

racial comparativa, na qual apresentava variações nas dimensões corporais de 

acordo com a raça do indivíduo (PANERO e ZELNIK, 2002). 

De acordo com Panero e Zelnick (2002), a fundação e formalização, 

assim como o próprio termo “antropometria”, é creditado ao matemático 

Quetlet. O estudioso publicou em 1870 um livro chamado “Anthropometrie”, 
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com trabalhos pioneiros na área.   

A década de 40 trouxe a necessidade de dados antropométricos mais 

precisos e alta confiabilidade. Tinha-se a exigência da produção em massa, e 

também o surgimento de atividades e trabalhos de grande complexidade (IIDA, 

1998). A Segunda Guerra Mundial também impulsionou as pesquisas na área 

com o intuito de desenvolver equipamentos mais eficientes (PANERO e 

ZELNICK, 2002). 

Kagiyama (2011) aponta que o vestuário tem como suporte as medidas 

corporais e as suas proporções. Entre as técnicas mais utilizadas para a 

concepção de roupas destacam-se a modelagem plana – caracterizada pelo 

uso da geometria e conhecimento das formas anatômicas do corpo humano - e 

a modelagem tridimensional - ou Moulage, utiliza-se o próprio corpo humano ou 

manequins para a construção dos moldes, normalmente utilizada em ateliês, 

onde não há a necessidade de produção em alta escala.  

A modelagem torna viável a construção do vestuário, o bom caimento 

só é possível através da técnica, e é um fator decisivo para o sucesso de uma 

peça. O produto deve adequar-se ao corpo do usuário, para tanto é necessário 

coleta e análise de dados antropométricos, e a aplicação correta dessas 

informações. A boa modelagem também traz vantagens econômicas, já que 

economiza-se material quando os cortes são precisos. 

O intenso contato entre peça íntima e o corpo em movimento dificulta o 

processo de modelagem. De acordo com Kagiyama (2011), o sutiã precisa 

proporcionar conforto fisiológico, portanto deve-se levar em consideração as 

funções de compensação e sustentação dos seios, a anatomia das mamas, e a 

liberdade de movimentos. 

 

Biótipos 

 

A antropometria parece ser uma ciência simples de se entender, pois é 

simplesmente uma tarefa de medição, entretanto as medidas referem-se ao 

corpo humano, e este é muito complexo. As populações humanas apresentam 
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variações de acordo com o sexo, raça, idade e mesmo com o grupo 

ocupacional (PANERO e ZELNICK, 2002). E dentro de uma mesma etnia ainda 

existem as variações de biótipos, alguns corpos acumulam mais gordura, 

enquanto outros tendem a ser mais musculosos. A altura e a estrutura do 

indivíduo variam conforme seu tipo físico. A figura 4 mostra as diferentes 

formas que o corpo humano pode ter de acordo com seu biótipo. 

Todas as populações humanas são 

compostas de indivíduos de diferentes tipos 

físicos ou biótipos. Pequenas diferenças nas 

proporções de cada segmento do corpo 

existem desde o nascimento e tendem a 

acentuar-se durante o crescimento, até a 

idade adulta (IIDA, 1998).  

 

Figura 4.Tipos Básicos do corpo humano. 

 

FONTE: IIDA, 1998 

 

De acordo com Iida (1998), o tipo Endomorfo é aquele em que o corpo 

apresenta formas arredondadas e macias, com abdômen cheio e tórax 

relativamente pequeno. Enquanto o Mesoformo é mais musculoso, possui 

ombros e peitos largos e abdômen pequeno. Os membros são musculosos e 

apresenta pouca gordura subcutânea. O Ectomorfo possui membros longos e 
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finos, com pouquíssima gordura e o mínimo de músculos. Possui ombros 

largos e caídos, abdômen estreitos e finos. Também apresenta pescoço fino e 

comprido, rosto magro com queixo recuado e testa alta. 

Segundo Iida (1998), uma pessoa não necessita pertencer de forma 

rigorosa a determinado biótipo, podendo misturar características desses três 

tipos físicos.  

As medidas corporais também sofrem influência da etnia. Diferenças 

antropométricas extremas são encontradas na África, por exemplo, os pigmeus 

medem em média 143,8cm (homens) e 137,2cm (mulheres), o menor homem 

pigmeu tem 130cm. Enquanto os homens do Sudão medem 182,9 cm em 

média e as mulheres 168,9. Os homens mais altos do Sudão medem cerca de 

210cm. Ou seja, existe uma diferença de 62% entre o homem mais alto 

Sudanês e o mais baixo pigmeu (IIDA, 1998). O Brasil possui grande 

miscigenação, portanto existe grande variedade em biótipos no país, o que 

torna a coleta de dados ainda mais desafiadora. A figura 6 mostra as variações 

extremas de medida que o ser humano pode apresentar.  
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Figura 5. Variações extremas do corpo 

 

Adaptado de IIDA (1998). 

 

Outro fator de grande impacto na mensuração do corpo humano é a 

maturidade. Conforme o indivíduo envelhece seu corpo se transforma, os 

homens têm seu maior crescimento aos 20 anos, e as mulheres um pouco 

antes. Conforme se envelhece a dimensão corporal diminui (PANERO e 

ZELNICK, 2002). O peso a estatura é alterado conforme a maturidade do 

indivíduo. Iida (1998), afirma que o envelhecimento começa de forma mais 

pronunciada aos 30 anos, de acordo com o autor o organismo vai perdendo 

gradativamente a sua capacidade funcional, e a estatura também começa a 

declinar - os homens perdem 3cm até os 80 anos, e as mulheres 2,5. 

Há diminuição da massa magra e 

modificação no padrão de gordura corporal, 

onde o tecido gorduroso dos braços e 

pernas diminui, mas aumenta no tronco. Em 

consequência disso, as variáveis 
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antropométricas sofrem modificações, como 

a dobra cutânea tricipital (DCT) e o 

perímetro do braço (PB) que diminuem e o 

perímetro abdominal (PA) aumenta 

(MENEZES e MARUCCI, 2005). 

A antropometria também estuda o corpo em movimento e sua 

capacidade de alcance, segundo Panero e Zelnick (2002), as medidas de 

alcance dos idosos é menor que as de pessoas jovens, mas existe uma 

variação no grau de alcance das pessoas idosas, pois podem existir limitações 

dos movimentos articulares, particularmente em relação ao alcance vertical. De 

acordo com Iida (1998), há uma redução nos alcances e da flexibilidade, 

especialmente dos braços.  

 

5.3Intervenção Ergonomizadora (IE) 

 

Recorre-se à ergonomia para analisar os constrangimentos 

ergonômicos e custos humanos decorrentes da inadequação de objetos, 

tarefas ou ambientes ao usuário, e também para definir requisitos e soluções 

para a melhoria do artefato ou ação investigados. De acordo com Diniz e 

Moraes (2000), “a ergonomia oferece técnicas e conhecimento que aumentam 

a habilidade do designer para projetar interfaces com usuários bem sucedidas”. 

Moraes e Mont’Alvão (2000), afirma que é necessária a participação dos 

usuários em uma metodologia para detectar problemas, contextualizá-los, 

diagnosticá-los e propor soluções. 

De acordo com Van Der Linden (2001), “a Intervenção Ergonomizadora 

caracteriza-se por ser um instrumento de investigação aplicável desde o ponto 

de visto do pesquisador, baseando-se no conceito de sistema homem x tarefa x 

máquina (SHTM)”. Através dessa metodologia é possível definir os objetivos e 

disfunções do sistema, analisar a tarefa, categorizar os problemas e sugerir 

soluções (VAN DER LINDEN, 2001). 

Moraese Mont’Alvão (2000), desenvolveram a Abordagem Sistêmica do 
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Sistema x Humano x Tarefa x Máquina. Segundo Silva (2005), esta divide-se 

em cinco etapas:  

Apreciação Ergonômica:  Fase exploratória da pesquisa, que consta 

com duas fases: problematização e sistematização do sistema alvo.  

A problematização, de acordo com Silva (2005) apud MORAES e 

MONT’ALVÃO (2000), divide-se em três fases: reconhecimento dos fatos, 

identificação dos aspectos mais graves e flagrantes; desenvolvimento do 

problema, seleção e classificação de diferentes aspectos da situação 

problemática; e formulação do problema, redução da situação problemática aos 

seus aspectos significativos e solucionáveis.  

Na problematização do sistema deve-se categorizar problemas. A 

seguir, os problemas mais comuns observados (PEQUINI, 2007):   

Interfaciais:  configuração, morfologia, arranjo físico, dimensões, 

alcances de máquinas, equipamentos, consoles, bancadas, painéis e 

mobiliários. 

Instrumentais:  configuração, conformação, arranjo físico e topologia, 

priorização, ordenação, padronização, compatibilização e consistência, 

localização de painéis de supervisão (sinópticos, mostradores) e/ou comandos. 

Informacionais:  visibilidade, legibilidade, compreensibilidade e 

quantidade de informação, priorização e ordenação, padronização, 

compatibilização e consistência, arranjo físico, topologia e localização de 

componentes sígnicos – caracteres alfanuméricos e símbolos iconográficos – 

de sistemas de sinalização de segurança ou de orientação, de painéis 

sinópticos, telas de monitores de vídeo e mostradores, de manuais 

operacionais e apoios instrucionais. 

Acionais:  priorização e ordenação, padronização, compatibilização e 

consistência, arranjo físico, topologia e localização, configuração, conformação, 

apreensibilidade, dimensões, movimentação e resistência de comandos 

manuais e pediosos. 

Comunicacionais:  articulação e padronização de mensagens verbais 

por alto-falantes, microfones e telefonia; priorização e ordenação, arranjo físico, 
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localização, configuração, conformação e dimensões de equipamentos de 

comunicação oral. 

Cognitivos:  compreensibilidade, consistência da lógica de codificação 

e representação, compatibilização de repertórios, significação das mensagens; 

processamento de informações, coerência dos estímulos, das instruções e das 

ações e decisões envolvidas na tarefa, compatibilidade entre a quantidade de 

informações, complexidade e/ou riscos envolvidos na tarefa; navegação de 

acordo com as estratégias do usuário de resolução de problemas; qualificação, 

competência e proficiência do operador. 

Movimentacionais:  limites de peso para levantamento e transporte 

manual de cargas, segundo a distância horizontal da carga em relação à região 

lombar da coluna vertebral, o curso vertical do levantamento ou abaixamento 

da carga, a origem e o destino da carga, conformação da carga e frequência de 

manipulação da carga. 

Espaciais/arquiteturais:  aeração, insolação e iluminação do 

ambiente; isolamento acústico e térmico; áreas de circulação e layout de 

instalação das estações de trabalho; ambiência gráfica, cores do ambiente e 

dos elementos arquiteturais. 

Físico-ambientais:  iluminação, ruído, temperatura, vibração, radiação, 

pressão, dentro dos limites da higiene e segurança do trabalho, e considerando 

as especificidades da tarefa. 

Químico-ambientais:  toxicidade, vapores e aerodispersóides; agentes 

biológicos (microorganismos: bactérias, fungos e vírus), que respeitem padrões 

de assepsia, higiene e saúde. 

Securitários:  controle de riscos e acidentes através de atividades 

prevencionistas, pela manutenção de máquinas e equipamentos, pela 

utilização de dispositivos de proteção coletiva e, em último caso, pelo uso de 

equipamentos de proteção individual adequados, pela supervisão constante da 

instalação dos dutos, alarmes e da planta industrial em geral.  

Operacionais:  programação da tarefa, interações formais e informais, 

ritmo, repetitividade, autonomia, pausas, supervisão, precisão e tolerância das 
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atividades da tarefa, controles de qualidade.  

Organizacionais:  parcelamento, isolamento, participação, gestão, 

avaliação, jornada, horário, turnos e escalas de trabalho, seleção e treinamento 

para o trabalho.  

Instrucionais:  programas de treinamento, procedimentos de execução 

da tarefa; reciclagens e avaliações.  

Urbanos:  planejamento e projeto do espaço da cidade, sinalização 

urbana e de transporte, terminais rodoviários, ferroviários e metroviários, áreas 

de circulação e integração, áreas de repouso e de lazer, sistemas públicos de 

informação. 

A sistematização consiste em modelar o sistema operando. Nesta 

etapa estrutura-se o pensamento sistêmico, Moraes e Mont’Alvão (2000), 

“apresentam uma maneira de modelar a operação e o funcionamento deste 

sistema alvo entendendo sua posição serial dentro do sistema macro” (SILVA, 

2005). 

Diagnose ergonômica:  Essa fase permite “aprofundar os problemas 

priorizados e testar predições” (MORAES e MONT’ALVÃO, 2000).  

Consideram-se a ambiência tecnológica. O 

ambiente físico e o ambiente organizacional 

da tarefa. É o momento das observações 

sistemáticas das atividades da tarefa, dos 

registros de comportamento, em situação 

real de trabalho. (MORAES e 

MONT’ALVÃO, 2000). 

De acordo com Silva (2005), a etapa compreende a análise 

macroergonômica; análise comportamental da tarefa; o perfil e voz dos 

operadores e a análise da ambiência da tarefa. Conclui-se esse estágio com o 

diagnóstico ergonômico que contempla a confirmação ou a refutação de 

predições e/ou hipóteses. 

Projetação ergonômica:  Etapa em que se adapta as estações de 

trabalho, equipamentos e ferramentas às características físicas, psíquicas e 

cognitivas do usuário. “Compreende o detalhamento do arranjo e da 
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conformação das interfaces, dos subsistemas e componentes instrumentais, 

informacionais, acionais, comunicacionais, interacionais, instrucionais, 

movimentacionais, espaciais e físico ambientais” (MORAES e MONT’ALVÃO, 

2000). Conclui-se com o projeto ergonômico: conceito do projeto, sua 

configuração, conformação, perfil e dimensionamento, considerando espaços, 

estações de trabalho, subsistemas de transporte e manipulação, telas e 

ambientes. As autoras Moraes e Mont’Alvão (2000), também apontam que a 

organização do trabalho e a operacionalização da tarefa também são objetos 

de propostas de mudança. 

Avaliação, validação e/ou testes ergonômicos:  Trata-se de um 

retorno aos usuários/operadores/consumidores/manutenidores/instrutores os 

argumentos, as propostas e alternativas projetuais. Compreende simulações e 

avaliações através de modelos de testes. As técnicas de conclave buscam 

envolver os usuários/trabalhadores nas decisões relativas às soluções a serem 

implementadas, detalhadas e implantadas. Para fundamentar escolhas, 

realizam-se, também, testes e experimentos com variáveis controladas. 

Detalhamento ergonômico e otimização:  Compreende-se a revisão 

do projeto, após sua avaliação pelo contratante e validação pelos operadores, 

conforme as decisões do decisor, segundo as restrições de custo, as 

prioridades tecnológicas da empresa solicitante, a capacidade instalada do 

implementador e as soluções técnicas disponíveis. Termina com as 

especificações ergonômicas para os subsistemas e componentes interfaciais, 

instrumentais, informacionais, acionais, comunicacionais, interacionais, 

instrucionais, movimentacionais, espaciais e físico ambientais. 

A proposta de intervenção ergonomizadora pode compreender: 

• A apreciação ergonômica; 

• A apreciação + a diagnose ergonômica; 

• A apreciação + a diagnose + a projetação ergonômica; 

• A apreciação + a diagnose + a projetação + a avaliação. 

São as seguintes as etapas e fases da intervenção ergonomizadora: 
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• Etapa de apreciação ergonômica das disfunções do SHTM; 

• Etapa de diagnose ergonômica das disfunções do SHTM; 

• Fase de avaliação ergonômica dos custos humanos da tarefa; 

• Etapa de projetação ergonômica do SHTM; 

• Etapa de avaliação ergonômica; 

• Etapa de detalhamento ergonômico dos subsistemas do SHTM. 

 

A figura 6 apresenta um fluxograma com as etapas e fases da IE – 

Intervenção ergonomizadora. 
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Figura 6. Fluxograma das etapas e fases da intervenção ergonomizadora. 

 

FONTE: Adaptado de MORAES e MONT’ALVÃO, 2000. 

 

Sistematização do SHTM – Sistema Homem-tarefa-máqui na 
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Tem-se como premissa de que para desenvolver um produto deve-se, 

inicialmente, conhecer suas características – o sistema em questão. Em 

sistemas-homem-tarefa-máquina (SHTM), enfatiza-se a interação entre homem 

e máquina – termo que refere-se àquilo que compreende qualquer mecanismo 

com o qual o sujeito executa uma atividade com um dado objetivo (BRANDÃO, 

2012). 

Para realizar a modelagem do sistema homem-tarefa-máquina, alguns 

conceitos fazem-se necessários (MORAES e MONT’ALVÃO, 2000): 

Meta do sistema:  é o objetivo do sistema, sua missão principal, função 

básica, para que serve. É por onde se começa a análise do sistema operando. 

A meta define determinantes para o desempenho do sistema. 

Requisitos do sistema:  características que o sistema deve ter para 

atingir suas metas. Os requisitos derivam da meta e estão em oposição aos 

problemas. Portanto, determinam o que é necessário para o sistema funcionar. 

Restrições do sistema:  influências do ambiente no sistema sobre as 

quais não tem controle. A restrição funciona como um impeditivo à 

implementação das funções e, consequentemente, à consecução dos 

requisitos. 

Entradas (recursos requeridos):  compreende tudo o que ingressa no 

sistema para fazê-lo funcionar – caracterizam as forças que fornecem ao 

sistema o material, os dados, a informação e a energia para a operação ou 

processo. Reserva-se o termo entrada para aquele elemento específico que é 

processado pelo sistema para gerar saída. 

Saídas (resultados esperados):  resultados do processo de 

transformação das entradas. As saídas devem apresentar coerência com a 

meta do sistema.  

O sistema ainda é sensível aos resultados despropositados, que 

implicam em falhas ou desvios do sistema, como acidentes, produtos 

defeituosos, refugos, poluição (MORAES e MONT’ALVÃO, 2000). 
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6 Plano de Desenvolvimento do Projeto 

 

Este trabalho é caracterizado como uma pesquisa qualitativa e 

descritiva, tendo sido realizado na cidade de Lorena, Vale do Paraíba, com 

mulheres idosas – a partir dos 60 anos.  Foi submetido ao CEP – Comitê de 

Ética em Pesquisa -  e obteve parecer favorável sob o número 

79634017.3.0000.5431. Utilizou como análise de dados e estratégia 

metodológica para a concepção do artefato a Intervenção Ergonomizadora, 

proposta por Moraes e Mont'Alvão (2000), a qual possui cinco etapas: 

Apreciação ergonômica, diagnose ergonômica, projetação ergonômica, 

avaliação/validação/testes ergonômicos e detalhamento ergonômico e 

otimização. As autoras afirmam que a proposta de uma intervenção 

ergonomizadora pode compreender: 

• a apreciação ergonômica; 

• a apreciação + a diagnose ergonômica; 

• a apreciação + a diagnose + a projetação ergonômica; 

• a apreciação + a diagnose + a projetação ergonômica + a 

avaliação. 

 Este trabalho contempla até a terceira fase da intervenção, ou 

seja, até a projetação ergonômica, na qual se apresenta um protótipo com uma 

alternativa projetual aos sutiãs que estão disponíveis no mercado. 

Na primeira etapa, apreciação ergonômica, contempla-se um 

levantamento teórico com base em pesquisa bibliográfica, a fim de identificar 

oportunidades no mercado de lingerie, entendendo a função do produto e seu 

impacto social. Além de investigar metodologias de design, ergonomia e 

antropometria como base para o desenvolvimento de um novo produto. Para a 

formulação do problema foi efetuada uma observação assistemática em 

campo, a qual, segundo Moraes e Mont'Alvão (2000), pode ser também 

chamada de ocasional ou não estruturada. A autora afirma: “é a que se realiza, 

sem planejamento e controle a priori definido, sobre fenômenos que ocorrem 

de modo imprevisto”. Para melhor análise dos comportamentos, 
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constrangimentos físicos e inadequações, foi realizado um registro fotográfico.  

A observação assistemática é realizada em uma experiência casual, 

nela faz-se necessário anotar os eventos mais relevantes, com grande 

fidelidade, deixando de lado as avaliações pessoais (SILVA, 2005). Moraes e 

Mont'Alvão afirmam que não é possível observar muitas coisas ao mesmo 

tempo, “por isso, uma das condições fundamentais para a obervação é limitar e 

definir o que se deseja observar. A princípio a investigação foi focada no ato de 

colocar e tirar o sutiã, com intuito de perceber as principais dificuldades durante 

o processo. Entretanto, a mulher realiza inúmeras atividades utilizando a peça, 

portanto é importante inquirir também as ações e posturas mais comuns 

assumidas durante sua rotina e que são impactadas pelo sutiã. 

A partir dos dados levantados durante a etapa exploratória da pesquisa 

(obervação assistemática), foram definidas condições controladas para o 

próximo momento do projeto, o diagnóstico da situação problema, que é 

realizado através da observação sistemática. Assume-se que algumas posturas 

e movimentos têm maior relevância na interação entre usuário e artefato, estes 

foram analisados e caracterizados durante essa etapa.  

A amostragem foi determinada a partir das características biológicas 

dos indivíduos. De acordo com Iida e Buarque (2016), pode-se citar como 

particularidade biológicas o sexo, idade, biótipo e deficiências físicas. Para este 

trabalho era expressivo que os sujeitos fossem do sexo feminino e acima de 60 

anos, o que caracteriza a terceira idade. Também foi considerado significativo 

que a idosa estivesse inserida em sua rotina - a fim de observar o 

comportamento e o impacto da lingerie no dia a dia - portanto outro quesito 

para a escolha das participantes foi a conveniência da autora, já que esta 

deveria estar estabelecida na residência do sujeito investigado. 

A partir das informações coletadas na investigação, realizou-se a 

sistematização do sistema humano-tarefa-máquina (SHTM) – que consiste na 

apresentação ilustrada do problema através da elaboração de quadros, tabelas 

e fluxogramas (MORAES e MONT’ALVÃO, 2000) -. Segundo Diniz e Portich 

(2002), ao elaborar modelos de sistematização é possível ter uma melhor 
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compreensão do sistema como um todo e de suas partes, facilitando a 

obtenção de melhores resultados ao realizar uma intervenção nesse sistema.  

Sendo objetivo do projeto o desenvolvimento de um protótipo também foi 

necessário realizar um levantamento antropométrico. Segundo Iida e Buarque 

(2016), “se uma determinada medida não tiver variações, bastaria fazer uma 

única medição”. Entretanto, a peça íntima deve servir para toda a população 

idosa, que apresenta diferentes biótipos, portanto, o tamanho dos seios varia 

de mulher para mulher, havendo a necessidade de contemplar diferentes 

medidas para projetar o sutiã. Esta etapa foi realizada no Centro de 

Convivência do Idoso, na cidade de Lorena – SP. Foram medidas com uma fita 

métrica 3 mulheres, sendo critérios de inclusão ter mais de 60 anos e ser 

usuária de sutiã, e exclusão, ter passado por por intervenção cirúrgica estética 

nos seios. 

Ainda de acordo com Iida e Buarque (2016), casos que apresentam 

limitação de tempo e recursos para efetuar o levantamento de dados, deve-se 

selecionar pelo menos três pessoas, uma deve representar a média, outra o 

extremo inferior, e a outra o extremo superior. Desse modo foi realizada uma 

seleção inicial com uma amostragem de 10 mulheres, e dessa amostragem 

foram selecionadas três idosas de acordo com seu biótipo, suas medidas foram 

retiradas (distância entre o ápice dos seios, comprimento vertical do busto e 

circunferência do busto mais costas, vide figura7, na pág. 47, e a variância 

(desvio padrão) foi calculada para determinar os tamanhos PP (tamanho 

extremo pequeno), P (tamanho pequeno), M (tamanho médio), G (tamanho 

grande) e GG (tamanho extremo grande). 
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Figura 7. Esquema para medição 

Fonte: Autora (2017). 

A partir das investigações foi realizada a diagnose do

das as medidas para o protótipo, então passou

etapa denominada Projetação Ergonômica, que consiste em fazer a adaptação 

artefato às condições físicas, psíquicas e cognitivas do usuário. Neste 

momento foi construída uma alternativa projetual para a peça íntima voltada ao 

público idoso. Para auxiliar na concepção do produto foram usadas algumas 

diretrizes propostas por Baxter (2003), como a árvore funcional, ferramenta que 

permite entender todas as funções do objeto, e a geração de alternativas, 

momento em o designer explora todas as opções possíveis para desenvolver o 
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etapa denominada Projetação Ergonômica, que consiste em fazer a adaptação 

artefato às condições físicas, psíquicas e cognitivas do usuário. Neste 

ntima voltada ao 

ão do produto foram usadas algumas 

, como a árvore funcional, ferramenta que 

permite entender todas as funções do objeto, e a geração de alternativas, 

momento em o designer explora todas as opções possíveis para desenvolver o 



 

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

 

 

 

49 

 

Apreciação Ergonômica – Análise da Tarefa 

 

Segundo Baxter (2003), “a análise da tarefa explora as interações entre 

o produto e seu usuário, através de observações e análises”, a partir das 

conclusões desse estudo geram-se conceitos de novos produtos. 

Assim se conseguem estímulos para a 

geração de conceitos visando melhorar a 

interface homem-produto, e criando 

condições para aplicação dos métodos 

ergonômicos e antropométricos (BAXTER, 

2003). 

O sutiã é um artefato que possui intenso contato com a mulher. Além 

da interação direta com o seu corpo, ele ainda pode influenciar e ser 

influenciado pelas atividades que a usuária executa. Certas posturas podem 

aumentar a pressão das alças sobre os ombros, por exemplo. Para analisar a 

relação entre esse produto e suas usuárias, foi realizada uma observação 

assistemática. 

Para executar essa etapa foram selecionadas 10 mulheres com mais 

de sessenta anos, que não tinham passado por cirurgia plásticas nos seios, e 

com autonomia de deslocamento, ou seja, que não dependem de ninguém 

para leva-las em qualquer local que seja. É pertinente deixar claro que todas 

têm o hábito de usar o sutiã, mesmo em suas casas. 

As voluntárias dessa fase do estudo têm em comum o fato de serem 

todas aposentadas, entretanto, continuam executando trabalhos domésticos, 

como limpar e preparar refeições. A intensidade com que executam essas 

tarefas varia de acordo com sua classe social, possuindo empregada 

doméstica, e com suas condições físicas – cada indivíduo envelhece de 

maneira única, pessoas com a mesma idade podem apresentar diferentes 

estados e capacidades físicas. 

Em um primeiro momento foram observadas suas rotinas de afazeres, 

com o intuito de analisar como o sutiã poderia afetar sua rotina. Algumas 

ocorrências foram consideradas importantes, pois influenciam o caimento do 
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sutiã no corpo, as figuras 8, 9 e 10 ilustram as circunstâncias: 

Figura 8. Observação 1. 

 

Fonte: Autora (2017) 

Durante a rotina é comum ter que levantar os braços, seja para pegar 

algo ou limpar, e até mesmo se alongar. Tal movimento pressiona o sutiã sobre 

os ombros da usuária, provocando sulcos (pequenas depressões), quando as 

alças estão mal reguladas, ou são finas – a figura 8 apresenta um destaque em 

vermelho na área afetada. Além disso, ainda há um aumento do atrito entre o 

regulador, que pode ser de metal ou plástico, e a pele da mulher. 
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Figura 9. Observação 2. 

 

Fonte: Autora (2017) 

Foi observada na postura abaixada, a mulher curvando o seu corpo, 

seja para executar tarefas domésticas ou simplesmente apanhar um objeto que 

esteja num local mais baixo, essa movimentação pode fazer com que as 

costuras ou ferro abaixo do busto incomodem a usuária. Ao dobrar o aro de 

sustentação é possível ocorrer feridas sob os seios. A figura 9 destaca a área 

em questão. 
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Figura 10. Observação 3 e 4. 

 

Fonte: Autora (2017) 

 

O sutiã, comumente, sobe nas costas durante as atividades do dia-a-

dia. É frequente a usuária ajustá-lo para melhor caimento. O mesmo ocorre 

com a taça, principalmente quando a peça possui o tamanho errado. A figura 

10 mostra os locais de ajuste em destaque. 

A segunda fase da observação consistiu em investigar a maneira como 

as usuárias vestiam o sutiã. Durante o estudo foram encontradas três maneiras 

distintas de colocar o artefato. As figuras 11, 12 e 13 ilustram os diferentes 

processos observados. 
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Figura 11. Descrição da atividade 1.

 

Fonte: Autora (2017) 

A figura 11 ilustra o processo mais utilizado pelas usuárias observadas. 

Ele consiste em abotoar o fecho na frente do corpo, girar o sutiã até a posição 

correta nas costas e no busto, e então vestir as alças. 

 

Figura 12. Descrição da atividade 2. 

 

Fonte: Autora (2017) 

O modo apresentado pela figura 12, exige mais flexibilidade da usuária. 

Nele a mulher começa a vestir-se pelas alças, ajustando a peça ao corpo e faz 

o fechamento nas costas. 
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Figura 13. Descrição da atividade 3 

 

Fonte: Autora (2017) 

O último modo de vestir a peça chama a atenção, pois a usuária em 

questão sofre de artrite reumatoide, doença muito comum na terceira idade. 

“AOrganização Mundial de Saúde estima que 10% da população mundial com 

idade acima de 60 anos sofrem de osteoartrose, sendo que 80% desta 

população têm restrição de movimentos e 25% apresentam limitações 

funcionais para desempenho das atividades cotidianas” (MATOS e ARAÚJO, 

2009).Portanto, ela tem seus movimentos limitados, tendo dificuldades para 

abotoar o fecho e também para regular as alças. Sua opção é fazer o 

fechamento do sutiã antes de vesti-lo, e colocá-lo como uma blusa, conforme 

ilustra a figura 13. 
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Sistematização do SHTM 

 

A figura 14, a seguir, ilustra a sistematização do SHTM do artefato 

estudado neste projeto, o sutiã. 
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Diagnose Ergonômica

 

Ao observar a rotina e

constrangimentos foram identificados:
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Figura 14. Sistematização do SHTM 

Fonte: Autora (2017) 

Diagnose Ergonômica  

Ao observar a rotina e a interação das usuárias com o artefato, alguns 

constrangimentos foram identificados: 
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a interação das usuárias com o artefato, alguns 
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• Durante suas atividades diárias a movimentação do corpo 

faz com que o sutiã saia do lugar, promovendo alguns desconfortos, 

levando a mulher a arrumar a peça no corpo. É comum que a taça fique 

desajustada ao seio, provocando sulcos na área superior do busto, o 

mesmo ocorre na região das costas, a faixa do tórax sobe no corpo, o 

que leva a um desequilíbrio da peça. 

• O ato de vestir o sutiã implicou em algumas considerações 

importantes. Existe grande dificuldade para acionar o fechamento da 

peça, que é feita na parte das costas. Sabe-se que com a idade o corpo 

perde flexibilidade e força, o que dificulta essa ação. Poucas usuárias 

conseguem utilizar esse método, o mais usual é que se feche à frente do 

corpo e gire o sutiã até a posição de uso, conforme indica a figura xx. 

• Outro aspecto observado tem relação às doenças crônicas 

que aumentam o esforço da movimentação, o que dificulta não apenas o 

fechamento do sutiã, mas também sua regulagem nas alças e tórax. 

Isso explica-se à falta de coordenação para manusear pequenos objetos, 

como os fechos e os reguladores das alças. 

 

Levantamento Antropométrico 

 

Conforme esquema apresentado na figura 7, pag. 47,três mulheres 

com biótipos distintos foram medidas para a confecção do molde do sutiã, 

conforme ilustrado no quadro 2. 
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Quadro 2. Distribuição das medidas de idosas segundo biótipos e cálculo da média e desvio 
padrão, Lorena, 2017. 

 

Fonte: Autora (2017) 

Com base na amostra do universo pesquisado, pode-se determinar a 

classificação comercial P (pequeno), M (médio) e G (grande), tamanhos 

obtidos com base na média e no desvio padrão calculado das amostras. 

A partir das medidas obtidas foi calculada a média e o desvio padrão 

para a concepção do molde de sutiã para o biótipo mesomorfo, enquanto para 

confeccionar uma peça para o ectomorfo considera-se a subtração da média e 

desvio padrão, e para o endomorfo a soma da média e desvio padrão. 

A medida que mais varia de corpo para corpo é a circunferência do 

busto. Enquanto as medidas do comprimento do busto e a distância entre um 

seio e outro pouco se diferenciam. 

 

Design do sutiã 

 

O processo de desenvolvimento de artefatos envolve métodos 

projetuais que auxiliam na tomada de decisões quanto ao processo de design 

(WEBER, 2010).  

Segundo Mello (2011), o mercado funciona de forma ágil e dinâmica, 

exigindo flexibilidade, determinando assim a necessidade de se usar diferentes 

formas de “buscar e atingir o sucesso de um produto em um espaço de tempo 

muito curto.” Método, de acordo com Pazmino (2015), define-se por “caminho 

para se atingir uma finalidade, podendo ser entendido como um composto de 

várias técnicas”. 



 

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

 

 

 

59 

 

O Design não se descuida de 

utilizar os melhores postulados da Estética 

para refinar a forma e usa conhecimentos 

científicos disponíveis para conferir 

desempenho funcional adequado aos 

objetos e sistemas materiais que concebe, 

ou para desenvolver e fundamentar suas 

teorias (WEBER, 2010). 

Barbará e Freitas (2007), encaram o design como uma tecnologia, 

portanto objetiva-se “a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente 

através de projetos tecnológicos”. Os autores afirmam que para alcançar essa 

meta exige-se respostas de diferentes áreas de conhecimento, dessa forma 

classifica-se o design como uma disciplina multidisciplinar que perpassa por 

distintas áreas do saber. Pazmino (2015), corrobora com os autores ao afirmar 

que o “designer trabalha em nível pluri e multidisciplinar integrando métodos e 

teorias de diversas disciplinas”. Existe um intercâmbio contínuo entre diferentes 

ideias e conceitos de distintas áreas. 

Ao projetar se utiliza do processo criativo, entretanto, de acordo com 

Munari (2015), “criatividade não significa improvisação sem método: dessa 

maneira só se cria confusão”. Portanto, é necessário fazer uso de uma 

metodologia, que segundo o autor, o método torna-se um instrumento de 

trabalho nas mãos do projetista criativo. Mas Munari (2015), afirma que o 

método de projeto, para o designer, não é absoluto nem definitivo. De acordo 

com que se vai projetando, e aplicando sua criatividade, o profissional pode 

encontrar soluções melhores para alcançar o objetivo almejado. O autor 

defende que as regras do método não limitam a “personalidade do projetista”, 

mas ao contrário, “estimulam-no a descobrir coisas que, eventualmente, 

poderão ser úteis também aos outros”. Pazmino (2015), segue a mesma linha 

de pensamento de Munari ao afirmar que o processo de ampliar o problema de 

design através do método, permite ampliar a busca de soluções inovadoras. A 

autora disserta que outra vantagem de se seguir um método relaciona-se com 

a exteriorização do pensamento de design, colocando os processos mentais 
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em esquemas e gráficos. 

O método proposto por Moraes e Mont'Álvão em 1998, anteriormente 

explicitado, tem a ergonomia como princípio básico na elaboração do produto, 

entretanto, segundo Mello (2011), ele falha ao não abordar assuntos 

relacionados ao mercado, projeto conceitual e detalhamento do projeto. Para 

desenvolver o artefato explorado nesta proposta de sutiã para idosas, foram 

utilizadas ferramentas projetuais propostas por Baxter. 

Para Baxter (2003), o desenvolvimento de produtos tem um 

compromisso com diversos agentes: 

• Os consumidores desejam novidades, melhores preços, a preços 

razoáveis; 

• Os vendedores desejam diferenciações e vantagens competitivas; 

• Os engenheiros de produção desejam simplicidade na fabricação e 

facilidade na montagem; 

• Os designers gostariam de experimentar novos materiais, processos e 

soluções formais;  

• Os empresários querem poucos investimentos e retorno rápido de 

capital. 

Baxter (2003), ressalta a importância da inovação como diferencial 

competitivo, considerando-a “ingrediente vital para o sucesso dos negócios”. 

Para ele é essencial descobrir a oportunidade de mercado ao desenvolver um 

novo produto. 

Este trabalho utilizou sua proposta de desenvolvimento de projeto 

conceitual, o qual “tem o objetivo de produzir princípios de projeto para o novo 

produto” (BAXTER, 2003), ele deve mostrar como o novo produto atingirá os 

benefícios básicos, o qual devem estar bem definidos. Estes são determinados 

de acordo com as pesquisas com os usuários – a observação assistemática foi 

utilizada nesse trabalho -, e também com a investigação de produtos que já 

estão no mercado, realizando um estudo detalhado e metódico do objeto, a 

análise de similares (MARQUES, 2008). 



 

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

 

 

 

61 

 

Existem dois princípios para a elaboração do projeto conceitual: 

desenvolver o maior número possível de conceitos, e escolher a melhor opção 

(BAXTER, 2003). 

O primeiro passo é elaborar a análise da tarefa, que consiste em 

observar a interação entre usuário e produto, essa etapa consta na “Apreciação 

Ergonômica”. Em seguida constrói-se a árvore funcional do artefato, que é uma 

ferramenta que permite visualizar todas as funções do produto a ser 

desenvolvido (PAZMINO, 2015). Para concebê-la é necessário: 

• Definir a função principal do produto – o que ele faz?; 

• Decompor função principal em subfunções (ou funções básicas) – Como? 

• Prosseguir com o desdobramento das funções até esgotá-las. 

Ao concluir essa etapa, novas soluções podem ser geradas, pois 

pensa-se em alternativas para cada função que o artefato desempenha 

(BAXTER, 2003). 

A análise da tarefa é uma técnica descritiva 

e, como tal, é útil na primeira fase do projeto 

conceitual. Além de mostrar ao designer 

como os consumidores usam o produto, 

pode provocar o aparecimento de novos 

conceitos interessantes. (BAXTER, 2003) 
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Árvore funcional do artefato sutiã 

A figura 15, ilustra a árvore funcional do sutiã: 
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Figura 15. Árvore Funcional do Sutiã 

 
Fonte: Autora (2017) 

Análise de Similares 
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Neste estudo foram avaliados

costas. Foram escolhidas amostras que já tinham particulares similares com o 

modelo projetado nesse trabalho, como sustentação, conforto e facilidade ao 

vestir, enquadrando modelos direcionados às mulheres com seio

as que praticam esporte, as que acabaram de sair de cirurgia, ou que estão 

amamentando e ainda o público 

46). Os quadros x, x e x ilustram as análises:  
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Neste estudo foram avaliados dez modelos frontais de sutiãs e três de 

costas. Foram escolhidas amostras que já tinham particulares similares com o 

modelo projetado nesse trabalho, como sustentação, conforto e facilidade ao 

vestir, enquadrando modelos direcionados às mulheres com seio

as que praticam esporte, as que acabaram de sair de cirurgia, ou que estão 

amamentando e ainda o público plussize(que usam modelos acima do tamanho 

. Os quadros x, x e x ilustram as análises:   

Quadro 3. Análise de Similares 

Fonte: Autora (2017) 
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dez modelos frontais de sutiãs e três de 

costas. Foram escolhidas amostras que já tinham particulares similares com o 

modelo projetado nesse trabalho, como sustentação, conforto e facilidade ao 

vestir, enquadrando modelos direcionados às mulheres com seios avantajados, 

as que praticam esporte, as que acabaram de sair de cirurgia, ou que estão 

(que usam modelos acima do tamanho 
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Quadro 4. Análise de Similares 

Fonte: Autora (2017) 

Quadro 5. Análise de Similares 

Fonte: Autora (2017) 
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Nos modelos avaliados destacaram

Alças largas e acolchoadas, faixa do tórax larga, modelagens sem bojo, 

barbatanas laterais, fechamento frontal e com zíper, faixa das costas mais 

largas e modelo mais tradicional. 

Geração de Alternati

 
As imagens 16

explorados a partir das necessidades apontadas na “Diagnose Ergonômica”.

Figura 
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avaliados destacaram-se as seguintes características: 

Alças largas e acolchoadas, faixa do tórax larga, modelagens sem bojo, 

barbatanas laterais, fechamento frontal e com zíper, faixa das costas mais 

largas e modelo mais tradicional.  

Geração de Alternati vas 

16 a 19 mostram os projetos conceituais que foram 

explorados a partir das necessidades apontadas na “Diagnose Ergonômica”.

Figura 16.Geração de alternativas das costas. 

Fonte: Autora (2017) 
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se as seguintes características: 

Alças largas e acolchoadas, faixa do tórax larga, modelagens sem bojo, 

barbatanas laterais, fechamento frontal e com zíper, faixa das costas mais 

mostram os projetos conceituais que foram 

explorados a partir das necessidades apontadas na “Diagnose Ergonômica”. 
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Após a realização da 

soluções projetuais foram desenvolvidas. Elas tiveram como base modelos que 

já existem no mercado. Para as costas foram considerados os quesitos 

sustentação e conforto da usuária. Algumas alternativas foram desc

relação à segunda exigência, já que com o tempo os modelos sugeridos 

poderiam causar dor por causa do peso das mamas. 

de alças largas e que mais se parece com o sutiã tradicional utilizado pelas 

idosas, considerou-se que

peça pelo público alvo. 

Figura 
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Após a realização da análise de similares algumas alternativa

projetuais foram desenvolvidas. Elas tiveram como base modelos que 

já existem no mercado. Para as costas foram considerados os quesitos 

sustentação e conforto da usuária. Algumas alternativas foram desc

relação à segunda exigência, já que com o tempo os modelos sugeridos 

poderiam causar dor por causa do peso das mamas. O modelo escolhido foi o 

de alças largas e que mais se parece com o sutiã tradicional utilizado pelas 

se que essa característica poderia ajudar na aceitação da 

Figura 17. Geração de alternativas frontal 

Fonte: Autora (2017) 
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análise de similares algumas alternativas de 

projetuais foram desenvolvidas. Elas tiveram como base modelos que 

já existem no mercado. Para as costas foram considerados os quesitos 

sustentação e conforto da usuária. Algumas alternativas foram descartadas em 

relação à segunda exigência, já que com o tempo os modelos sugeridos 

O modelo escolhido foi o 

de alças largas e que mais se parece com o sutiã tradicional utilizado pelas 

essa característica poderia ajudar na aceitação da 
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Figura 

 

Figura 
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Figura 18. Geração de alternativas frontal 

Fonte: Autora (2017) 

Figura 19. Geração de alternativas frontal 

Fonte: Autora (2017) 
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As figuras de 17 a 19 mostram a geração de alternativas para a parte 

frontal do sutiã. Além do conforto e sustentação das mamas, a frente da peça 

também deve conter o fechamento da lingerie e uma taça que modelasse os 

seios da mulher. Foram considerados o botão, velcro e zíper para fechar a 

peça. O velcro apresenta facilidade para ser acionado, entretanto não é usual 

no mercado, e seu tempo de vida útil é menor se comparado ao botão ou zíper. 

O botão foi considerado mais difícil do que o zíper de ser manuseado, portanto 

a solução mais viável para o projeto foi o zíper. O modelo escolhido foi o mais 

próximo do tradicional possível, pois foi levado em conta a familiarização da 

idosa com o produto.   

7 Análise e proposta de intervenção/recomendação 

 

Sutiã de sustentação para a terceira idade 

Para atender as necessidades das usuárias idosas, o modelo aqui 

apresentado (Figura 20 e 21) permite maior sustentação por possuir uma faixa 

do tórax larga, que é integrada por uma barbatana em cada lateral, alças 

reguláveis e largas, e barbatanas na base da taça – substituindo os aros de 

metal. Aplicação de barbatanas na vertical central da taça e o uso de tecidos 

com pouca elasticidade – cetinete, 77% Poliamida e 23% Elastano, também 

contribuem para o suporte dos seios. Para garantir o conforto as alças serão 

acolchoadas, que também contribuem para a sustentação, elas distribuem o 

peso dos seios nos ombros sem machucá-los. A taça cobre os seios 

integralmente e não possui forração com bojo. A figura 22 demonstra o sutiã 

em uso, percebe-se suas proporções, faixa da cintura torácica larga, assim 

como as alças acolchoadas, e a taça cobre todo o seio. 

 

Descrição do projeto 

 

• O sutiã possuirá uma faixa do tórax larga (4) (6), que terá como 

complemento na sustentação uma barbatana (3) em cada lateral. 
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• As alças (1) serão acolchoadas para melhor distribuir o peso dos seios 

nos ombros sem causar atrito na pele, elas serão reguláveis 

reguladores (8) serão de material flexível para evitar cortes.

• A taça (2) cobrirá integralmente o seio da usuária e será contornado por 

barbatanas (3) – 

duplo maleável, e não terá forração com bojo.

• Para facilitar fechar e abrir a peça o fecho será de zíper (

na frente da faixa do tórax, entre os seios. Ele será revestido com um 

tecido (7) no avesso para evitar o atrito com a pele.

• O sutiã deverá ser confeccionado em tecidos com pouca elasticidade, 

recomenda-se o cetinete 
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As alças (1) serão acolchoadas para melhor distribuir o peso dos seios 

nos ombros sem causar atrito na pele, elas serão reguláveis 

reguladores (8) serão de material flexível para evitar cortes.

rirá integralmente o seio da usuária e será contornado por 

 que substituirão o aro de metal, revestidas de tecido 

duplo maleável, e não terá forração com bojo. 

Para facilitar fechar e abrir a peça o fecho será de zíper (

rente da faixa do tórax, entre os seios. Ele será revestido com um 

) no avesso para evitar o atrito com a pele. 

O sutiã deverá ser confeccionado em tecidos com pouca elasticidade, 

se o cetinete – 77% Poliamida e 23% Elastano.

Figura 20. Detalhes frontais 

Fonte: Autora (2017) 
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As alças (1) serão acolchoadas para melhor distribuir o peso dos seios 

nos ombros sem causar atrito na pele, elas serão reguláveis – os 

reguladores (8) serão de material flexível para evitar cortes. 

rirá integralmente o seio da usuária e será contornado por 

que substituirão o aro de metal, revestidas de tecido 

Para facilitar fechar e abrir a peça o fecho será de zíper (5) e localizado 

rente da faixa do tórax, entre os seios. Ele será revestido com um 

O sutiã deverá ser confeccionado em tecidos com pouca elasticidade, 

77% Poliamida e 23% Elastano. 
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Figura 21. Detalhes traseiros

Fonte: Autora (2017) 
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Para atender as necessidades das 

maior sustentação dos seios, com faixa do tórax (4) (

taça (2) que cobre integralmente o seio, barbatanas contornando esse 

componente, substituindo o aro de metal, e também fixadas nas laterais d

peça (3). Levando em consideração a necessidade de autonomia da idosa o 

fechamento do sutiã foi posicionado na frente, e para facilitar a tarefa foi 

escolhido como fecho o zíper (

que não tenha contato com

isso as barbatanas (3) também serão revestidas com tecido duplo e maleável, 

e as alças (1) são acolchoadas, distribuindo melhor o peso dos seios sem irritar 

a pele - os reguladores (
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Figura 22. Peça no corpo 

Fonte: Autora (2017) 

Para atender as necessidades das usuárias idosas, o modelo permite 

maior sustentação dos seios, com faixa do tórax (4) (6) e alças mais largas (1), 

taça (2) que cobre integralmente o seio, barbatanas contornando esse 

componente, substituindo o aro de metal, e também fixadas nas laterais d

peça (3). Levando em consideração a necessidade de autonomia da idosa o 

fechamento do sutiã foi posicionado na frente, e para facilitar a tarefa foi 

escolhido como fecho o zíper (5), que é revestido por tecido (8) no avesso para 

que não tenha contato com a pele sensível da usuária. Preocupando

isso as barbatanas (3) também serão revestidas com tecido duplo e maleável, 

e as alças (1) são acolchoadas, distribuindo melhor o peso dos seios sem irritar 

7) são de material flexível para evitar cortes.
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usuárias idosas, o modelo permite 

) e alças mais largas (1), 

taça (2) que cobre integralmente o seio, barbatanas contornando esse 

componente, substituindo o aro de metal, e também fixadas nas laterais da 

peça (3). Levando em consideração a necessidade de autonomia da idosa o 

fechamento do sutiã foi posicionado na frente, e para facilitar a tarefa foi 

) no avesso para 

a pele sensível da usuária. Preocupando-se com 

isso as barbatanas (3) também serão revestidas com tecido duplo e maleável, 

e as alças (1) são acolchoadas, distribuindo melhor o peso dos seios sem irritar 

l para evitar cortes. 
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MOLDE 

 

O molde apresentado é o tamanho M, 

gradação dos moldes na indústria têxtil, 

medidas obtidas no levantamento antropométrico, ilustrado pelo quadro 

medida final para uso da confecção do molde deve considerar a elasticidade do 

tecido, diminuindo assim 20% da circunferência do busto, e 5% do 

comprimento do busto e distância entre ápice dos seios (SILVA, 2014). O 

quadro 7 mostra o resultado a ser uti

O processo para montá

desenvolvido por Gilmara Thales da Silva

figura 23 apresenta o esquema:
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O molde apresentado é o tamanho M, tamanho utilizado para fazer a 

gradação dos moldes na indústria têxtil, concebido a partir da média das 

medidas obtidas no levantamento antropométrico, ilustrado pelo quadro 

medida final para uso da confecção do molde deve considerar a elasticidade do 

tecido, diminuindo assim 20% da circunferência do busto, e 5% do 

comprimento do busto e distância entre ápice dos seios (SILVA, 2014). O 

mostra o resultado a ser utilizado na montagem do molde:

Quadro 6. Medidas para o molde. 

Fonte: Autora (2017) 

O processo para montá-lo se dá início no diagrama básico do sutiã, 

Gilmara Thales da Silva (2014), matemática e modelista. A 

figura 23 apresenta o esquema: 
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tamanho utilizado para fazer a 

concebido a partir da média das 

medidas obtidas no levantamento antropométrico, ilustrado pelo quadro 3. A 

medida final para uso da confecção do molde deve considerar a elasticidade do 

tecido, diminuindo assim 20% da circunferência do busto, e 5% do 

comprimento do busto e distância entre ápice dos seios (SILVA, 2014). O 

lizado na montagem do molde: 

 

lo se dá início no diagrama básico do sutiã, 

, matemática e modelista. A 
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Fonte: Adaptado de Gilmara Thales da Silva.

Para desenvolver o diagrama deve

• A-B: Metade da circunferência do busto;

• A-C: Medida do comprimento vertical do 

• C-D = A-B;

• B-D = A-C;

• A-E: ¼ da medida do busto mais 1cm;

• C-F: Medida de A

• A-G e C-H: ½ da distância do busto;

• I – Metade da linha G

• C-J, H-L e F

• H1, H2, L1, e L2: 1,5 cm pra direita e pra esquerda

A montagem do molde é ilustrada a seguir, figura 24:
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Figura 23. Diagrama básico do sutiã. 

Fonte: Adaptado de Gilmara Thales da Silva. 

desenvolver o diagrama deve-se seguir as seguintes instruções:

B: Metade da circunferência do busto; 

C: Medida do comprimento vertical do busto; 

B; 

C; 

E: ¼ da medida do busto mais 1cm; 

F: Medida de A-E; 

H: ½ da distância do busto; 

Metade da linha G-H; 

L e F-M: 2cm para baixo da linha C-F; 

H1, H2, L1, e L2: 1,5 cm pra direita e pra esquerda 

molde é ilustrada a seguir, figura 24: 
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se seguir as seguintes instruções: 
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Figura 

Fonte: Adaptado de Gilmara Thales da Silva

A seguir, na figura 25, o esquema da modelagem do sutiã para idosas, e 

em seguida o molde final, n

Figura 25. Esquema de modelagem do sutiã para idosas.
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Figura 24. Montagem do molde simples do sutiã. 

Fonte: Adaptado de Gilmara Thales da Silva. 

A seguir, na figura 25, o esquema da modelagem do sutiã para idosas, e 

em seguida o molde final, na figura 26. 

. Esquema de modelagem do sutiã para idosas. 

Fonte: Autora (2017) 
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A seguir, na figura 25, o esquema da modelagem do sutiã para idosas, e 
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Figura 26. Molde do sutiã para idosas. 

 
Fonte: Autora (2017) 

A figura 27 mostra o modelo piloto do sutiã para idosas. 

 

Figura 27. Modelo confeccionado, costas, à esquerda, e frente, à direita. 

 
Fonte: Autora (2017) 
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8 Conclusões 

 

O aumento da população idosa é um fato inegável e irreversível, esse 

público exige que ao projetar se considere suas limitações físicas e desejos. O 

mercado deve pensar no potencial de consumo dessa faixa etária, e a 

sociedade deve considerar seu bem-estar.  

Os projetistas desempenham um papel importante na inclusão do idoso 

na comunidade ao desenvolver produtos que deem autonomia a ele.  

Os modelos mais tradicionais da peça são essencialmente produzidos 

para cobrir o corpo jovem, que possui singularidades diferentes as da idosa, 

principalmente relacionado à força e a elasticidade. Uma mulher jovem não tem 

problemas para fechar e regular o sutiã nas costas, enquanto pra uma mulher 

acima dos 60 anos essa tarefa torna-se mais difícil, e muitas vezes 

impossível.A falta de adequação do produto ao usuário o leva a recorrer formas 

de uso não convencionais, no caso do sutiã foi observado que grande parte 

das mulheres idosas prefere abotoar a peça na frente, e girá-la até a posição 

adequada. 

O foco deste trabalho foi a ergonomia, ciência que visa adaptar 

produtos, ambientes e processos ao homem, no projeto de um vestuário íntimo 

para idosas, o sutiã. 

Com o propósito de desenvolver um sutiã para mulheres acima dos 60 

anos, que priorizasse seu conforto e permitisse maior autonomia desse público, 

foi realizado, inicialmente, um levantamento bibliográfico sobre o artefato.  

Por meio de observações assistemáticas foi possível detectar 

incômodos atribuídos ao uso do sutiã. Foram ponderadas as atividades 

cotidianas durante o uso da peça e também a maneira como cada usuária 

interagia diretamente com o vestuário íntimo ao colocá-lo. Nessa etapa 

concluiu-se que algumas posturas e o mau caimento do sutiã, seja por estar 

em um tamanho errado ou ser um modelo que não favorece o corpo idoso, 

podem causar desconfortos e até pequenos machucados na pele, que é mais 

sensível devido à idade. Foram detectados sulcos nos ombros das mulheres na 
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região das alças, comumente apertadas com o intuito de dar maior sustentação 

às mamas. Também foi possível comprovar que o fechamento do sutiã nas 

costas dificulta o ato de vesti-lo, as usuárias recorrem a outras estratégias para 

fechá-lo.  

As sugestões de melhoria foram pautadas no conforto e autonomia da 

usuária. Para maior equilíbrio da peça no corpo, sem forçar os ombros, foi 

pensado em utilizar alças mais largas e acolchoadas. O sutiã projetado para 

idosas não contará com bojo e aros metálicos, mas para garantir a sustentação 

e modelagem das mamas, contará com faixa do tórax larga, barbatanas laterais 

e na base da taça. E para aumentar a autonomia da idosa foi proposta uma 

peça com fechamento frontal com zíper.  

Conclui-se que o design pode contribuir no desenvolvimento de 

produtos para idosos e de outras minorias na sociedade, ao projetar produtos 

dotados de características valorizadas pelo usuário, que permitam maior 

independência. 
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10. Anexos 

ANEXO A 
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