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“Quando se entende a proporção como regra 
rigorosa, então se percebe que ela não existe 
na natureza.” 

Umberto Eco 



RESUMO 
 

O presente projeto trata do desenvolvimento de uma coleção de manequins 
representando biótipos das mulheres da região da Grande Florianópolis. A 
partir da problemática de que grande parte das consumidoras do segmento de 
moda feminina não conseguem visualizar-se ou não sentem-se representadas 
pelos biótipos padronizados apresentados nos manequins atualmente, este 
projeto tem como objetivo principal futuro amenizar o constrangimento da 
cliente ao entrar na loja atraída por uma peça que almeja e não encontrá-la na 
sua numeração por não conseguir esta informação posteriormente através da 
vitrina. Para alcançar tal objetivo, o método projetual GODP (MERINO, 2016) 
foi utilizado para auxiliar no desdobramento desta proposta, bem como a 
parceria da marca de moda íntima Gorete. O levantamento de dados das 
medidas das mulheres foi feito através de um questionário online que obteve 
191 respostas, além de pesquisa bibliográfica sobre o manequim e a vitrina. As 
gerações de alternativas foram formuladas, três escolhidas foram digitalizadas 
e uma delas foi detalhada e prototipada. Entende-se que além de as clientes 
terem uma experiência mais satisfatória em suas compras desde o início do 
processo, a loja também gera mais giro quando seu expositor é utilizado de 
forma adequada. 
 

Palavras-chave: Manequim; Vitrina; Representação; Mulher.  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This project deals with the development of a collection of mannequins 
representing the biotypes of women in the Greater Florianópolis region. Based 
on the problem that a large part of consumers in the women's fashion segment 
are unable to visualize themselves or do not feel represented by the 
standardized biotypes presented on mannequins today, this project's main 
objective is to ease the constraint of the client when entering the store attracted 
by a piece that they would like and not find it in your numbering for not getting 
this information earlier through the window. To achieve this goal, the GODP 
design method (MERINO, 2016) was used to assist in the development of this 
proposal, as well as the partnership of the intimate fashion brand Gorete. The 
survey of data on women's measurements was carried out through an online 
questionnaire that obtained 191 responses, in addition to bibliographical 
research on the mannequin and the window display. Generations of alternatives 
were formulated, three chosen were digitized and one was detailed and 
prototyped. It is understood that in addition to the customers having a more 
satisfactory experience in their purchases since the beginning of the process, 
the store also generates more turnover when its display is used properly. 
 

Keywords: Mannequin; Window Display; Representation; Woman. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os manequins nos chamam, mas não sabemos o quanto influenciam em 

nossas escolhas. Acreditamos que não reparamos por entendermos que são 

apenas vasos parados em nossos caminhos, talvez pelo fato de não se 

mexerem ou sequer terem cores reais, expondo projetos e roupas feitas por 

outras pessoas. Mas não são apenas isso (GIFFORD, 2015). Sutilmente ou 

invasivamente nos convidam a entrar nas lojas através do contexto do qual 

estão inseridos: as vitrinas. 

O presente relatório trata do desenvolvimento de uma coleção de 

manequins expositores para o Trabalho de Conclusão do Curso de Ensino 

Superior de Tecnologia em Design de Produto do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC), em parceria com a 

marca de moda íntima Gorete.  

Este projeto aborda como as mulheres da região da Grande 

Florianópolis/SC estão sendo representadas atualmente nas vitrinas, visando a 

padronização corporal encontrada nas ruas. Esta padronização que, muitas 

vezes, acarreta de forma negativa na vida dessas consumidoras influenciando 

em suas escolhas pessoais. Para tal, o objetivo é amenizar a problemática das 

clientes antes de iniciar a compra, possibilitando que elas tenham ampla visão 

do que tem dentro das lojas no lado de fora e subentendendo que o 

estabelecimento trabalha com peças para ela evitando o constrangimento 

através da exposição correta. 

Para tanto, foi empregado o método projetual GODP1 (MERINO, 2016), 

trazendo a história e composição do manequim, uma fala sobre a função da 

vitrina, o processo de levantamento de dados das mulheres da região e por fim 

o protótipo do produto.  

 

1.1 Justificativa  

 

O incentivo para este projeto partiu da observação da vitrina da loja de 

moda íntima D’mony, localizada no bairro Praia Comprida, São José /SC. No 

 
1 Guia de Orientação para Desenvolvimento de Projetos (MERINO, 2016). 
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dia da observação havia onze manequins adultos e um infantil, sendo dois 

destes adultos negros. Os manequins negros logo chamaram a atenção por ser 

raro encontrar tais características na exposição dos mesmos na vizinhança. A 

segunda observação foi em relação ao perfil corporal apresentado nestes 

manequins, que têm a barriga definida e negativa, pernas longas e finas e 

padrão alto, levando à conclusão de que a realidade não é bem essa. A partir 

disso, a autora começou a imaginar bonecos com outras variações de corpos, 

condizentes com as silhuetas dos consumidores locais deste segmento.  

A observação da vitrina da loja de moda íntima fez a autora refletir que, 

por ser filha de costureira, está constantemente em contato com mulheres que 

lidam diariamente com questões corporais, expressando-se através de roupas. 

A costureira em questão, chamada Maria Ângela, 70 anos, tem como público 

somente o feminino por preferir trabalhar com a silhueta feminina. Esta 

oportunidade levou à análise a seguir.  

Por mandarem fazer roupas para festas como formaturas ou 

casamentos, é neste momento em que as clientes querem se sentir mais 

bonitas possível e começam a observar as características do corpo como peso, 

seios, abdômen, etc. Em alguns casos, para chegarem ao nível almejado, 

fazem dieta, bronzeamento artificial, usam cintas modeladoras e até mesmo 

intervenções cirúrgicas como aplicação de botox, lipoaspiração ou silicone, 

para se satisfazerem para o tão esperado evento.  

Com a tecnologia atual, buscam os modelos desejados em editoriais de 

moda online, fotos de desfiles, marcas e outras plataformas da internet. 

Geralmente, estes figurinos são apresentados em manequins2 com perfis 

corporais diferentes das consumidoras em questão. Ao selecionar a referência 

que deseja a cliente visualiza-se no modelo e, ao provar a peça, percebe que 

não fica como lhe foi apresentado. É neste momento que vem a frustração: 

este fenômeno é chamado de distorção de imagem3. Até o final do processo, a 

peça é ajustada a ponto de ficar como a freguesa gostaria, fazendo com que se 

 
2 “Profissional (homem ou mulher) que desfila com roupas de estilistas ou posa para revistas 
especializadas em moda.”. Michaelis. Editora Melhoramentos Ltda., 2019. 
3 A distorção da imagem está relacionada ao lado emocional, quando há o julgamento psíquico 
em que a pessoa tem em relação ao próprio corpo, sendo a imagem que idealiza e frustrando-
se por não tê-lo. (THURM, 2018). 
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sinta realizada. Isso acontece em alguns casos, não sendo generalizado que 

todas as clientes passem por isso.  

No caso das lojas físicas, quem apresenta os produtos que estão dentro 

da loja do lado de fora são os cabides e manequins, através da vitrina4 (BIGAL, 

2001). Como mencionado anteriormente, os manequins das proximidades 

locais apresentam certo tipo de padrão, não abrangendo grandes variações de 

biótipos, diferentemente de seus consumidores. Segundo Chung-Lecchese; 

Alves (2013), este tipo de padronização muitas vezes sobrecarrega o 

subconsciente das mulheres, que sentem que existe cobrança social em 

relação aos seus corpos, levando às preocupações de estéticas e à frustração. 

Exigências essas que determinam um tamanho de corpo como ideal. Como 

consequência, nem todas as mulheres experimentam sensações de satisfação 

consigo mesmo quando se olham no espelho, justamente por não terem seus 

corpos padronizados como é indicado, fazendo com que partam para a 

modificação do mesmo.  

 Por o padrão dos manequins ser diferente das medidas dos 

consumidores também há outras questões que afetam na hora da compra, por 

exemplo, o cliente deduzir que não há roupa para ele naquela loja, sentir-se 

frustrado ou constrangido ao entrar o estabelecimento por gostar da peça e 

descobrir que não tem o modelo em sua numeração, não conseguir visualizar-

se diante da exposição apresentada, etc.    

A justificativa para este projeto é que a partir dos padrões apresentados 

hoje nas vitrinas passa-se uma imagem distorcida de representação para o 

usuário. Então, acredita-se que utilizando as ferramentas de exposição de 

forma correta para o tipo de público estes consumidores possam visualizar o 

produto e identificar-se, enquanto parte da compra pode vir a ser mais 

satisfatória.  

 

1.2 Contextualização do Problema 

 

 Analisando a distorção de imagem corporal apresentada nas vitrinas, 

este projeto visa abordar a seguinte problemática: como trazer uma 

 
4 Da palavra de origem francesa vitrine, vitrina é a versão utilizada em português. 
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representação mais próxima aos perfis corporais das mulheres da região da 

Grande Florianópolis/SC através de manequins expositores? 

 

1.3 Objetivos 

 

A fim de alcançar os resultados esperados para este projeto, dividiu-se 

os objetivos em geral e específicos a partir do tema, conforme apresentado a 

seguir. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Este projeto tem como objetivo elaborar uma coleção de manequins a 

partir dos perfis corporais levantados das mulheres da região da Grande 

Florianópolis/SC. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

• Realizar levantamento de dados sobre biótipos das mulheres regionais; 

• Analisar manequins femininos encontrados no mercado virtual através 

de busca imagética e local em visitas a campo em lojas de vestuário; 

• Gerar alternativas acerca dos resultados obtidos; 

• Escolher três biótipos para representar; 

• Prototipar ao menos uma das três opções desenvolvidas. 

 

1.4 Empresa 

 

Uma das demandas deste projeto é fazer parceria com uma empresa 

que faça parte do tema, levando à parceria com a marca de moda íntima 

Gorete. Esta marca tem como principais características a maior parte do seu 

público o feminino, atender variados tipos de biótipos e ter cuidado, atenção e 

carinho às necessidades de seus consumidores.  

A Gorete é uma empresa de bairro localizada no Centro da Palhoça/SC, 

da qual iniciou-se há trinta anos na casa da proprietária Gorete Fabre, onde 
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confeccionava e vendia lingeries. Depois de doze anos, a primeira loja aberta 

para o público foi inaugurada, priorizando o contato com os consumidores.  

O público da marca Gorete é de classe média, sendo a maior parte 

residentes do próprio bairro e abrangendo desde crianças até idosos, tendo 

ênfase entre vinte e cinquenta anos.  

Hoje, a marca trabalha não somente com lingeries, mas também com 

moda masculina, moda praia, fitness e pijamas de fabricação própria. Além da 

linha de produção própria, trabalha com produtos terceirizados como linhas de 

amamentação, cirúrgica, sem costura, cintas e meias.   

 As peças da marca variam entre os tamanhos PP e GG para a linha 

fitness, soutiens até 52 da confecção própria e até 54 nos produtos 

terceirizados. São lançadas coleções somente para as linhas praia e fitness, 

com estampas exclusivas, enquanto o restante dos produtos confeccionados 

são escolhidos a partir da compra dos tecidos, rendas e malhas, havendo 

lançamento semanalmente. A escolha dos tecidos é feita a partir de uma 

pesquisa das tendências do ano, tendo como características estampas 

chamativas e cores vibrantes, assim como o tom rosa choque da marca (Figura 

1). 

 

Figura 1 - Produtos da Marca 

 

   Fonte: Elaborado de Instagram (2019) 
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Com a crescente demanda, recentemente a marca mudou-se para um 

novo espaço, localizado na mesma rua, tendo sido inaugurado no final de 

agosto de 2019. Junto com a mudança, nasceu uma nova Gorete: a marca 

agora investe em ensaios fotográficos de alta qualidade e sua loja também está 

mais sofisticada. O salão hoje tem as cores branco, bege, rosa choque e preto. 

 Esta empresa encaixa-se no presente projeto por ter maior parte do 

público feminino, uma vez que o mesmo é voltado para os biótipos das 

mulheres. Como há bastante variação de corpos entre as clientes em questão, 

a marca atende ao máximo o pedido dos consumidores visando sua satisfação. 

Por ser uma marca de lingeries, os produtos podem ser usados somente como 

algo funcional, mas também como algo que represente o lado sensível da 

mulher que cuida, mima e se preocupa com o seu corpo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para este projeto tornar-se viável foi necessário realizar pesquisas 

bibliográficas acerca do tema abordado, desde o contexto histórico e processo 

de produção do manequim até a vitrina. 

 

2.1 O Manequim 

 

Segundo  Bigal (2001), o manequim é um display de formato humano, 

salvo raras exceções, podendo ser masculino ou feminino, adulto ou infantil e 

pode caracterizar diversas etnias, assim como diferentes expressões. Este tipo 

específico de cabide ainda pode variar de cor, tamanho, postura etc., e também 

servir como suporte para outros acessórios como perucas. É a figura do ser 

humano representada em escala real que tem como funções principais auxiliar 

na confecção de roupas, manequins de moulage, ou de exibi-las, manequins 

expositores, tanto nas vitrinas quanto no interior dos estabelecimentos. Para 

Demetresco (2014), o manequim serve para complementar a vitrina, fazendo 

com que o passante identifique-se com a imagem apresentada na encenação 

sensibilizando-o a ponto de mergulhá-lo no universo criado, para, então, 

planejar a compra.  

Esta ferramenta é projetada, ainda segundo Demetresco (2014), 

conforme a moda e o tipo de corpo que se julga perfeito, sendo considerado a 

imagem que se copia: é o lugar para dispor a roupa ou discursos da moda de 

cada época. Já Busch (2005) diz que o manequim anoréxico, cadavérico e sem 

expressão tem um ar enfadado à espera de um estilo que lhe traga à vida, ou 

seja, um boneco sem a moda é somente um boneco, quando vestido ganha e 

vende vida para as pessoas que o observam, persuadindo o consumidor e 

tornando-se um reflexo: a moda das vitrinas agora está no corpo do passante. 

Reforçando as palavras de Gifford (2015): manequins não são apenas vasos 

parados em nossos caminhos, eles fazem parte da encenação que fisga o 

olhar do consumidor. 

 A seguir, será apresentado uma breve história sobre os manequins, o 

levantamento dos principais modelos encontrados no mercado atualmente, seu 

processo de produção bem como os materiais, as tendências e composição.  
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2.1.1 Breve História dos Manequins 

 

Até o século XX, a história do manequim é escassa, surgindo os 

primeiros vestígios de bonecos que representavam tendências no século XV, 

em miniatura, conhecidos como “milliners”5, que eram enviados pelas 

costureiras para os clientes que pagavam para copiar os modelos (AUDAS, 

2005).  

No século XVIII foi a vez dos manequins feitos por pintores holandeses e 

franceses a partir de uma grossa prancha de madeira em escala real que 

simulava serviçais (DEMETRESCO, 2014), modelos anatômicos de cera 

usados no ensino de medicina e os famosos manequins de alfaiate (AUDAS, 

2005).  

No século XIX, mais especificamente em 1835, os primeiros modelos 

que vendiam moda, surgindo na montagem de encenações junto com outros 

elementos (DEMETRESCO, 2014), começaram a ser usados sendo estes 

feitos de metal, forrados com algodão grosso de tapeçaria sobre um pé de ferro 

para alfaiataria; e foram os primeiros manequins patenteados pelo Professor 

Lavigne6, que recebeu uma medalha em 1848 por fazer manequins com tronco. 

Em parceria com o aluno Fred Stockman, fundador da fábrica Siegel-

Stockman7, o Professor Lavigne desenvolveu os manequins com pernas e 

cabeças realistas e mãos feitas de cera, porém eles derretiam no calor e 

trincavam no frio. Quando vestidos, esses manequins de cera pareciam 

estranhamente realistas, com recursos tão detalhados que tinham até cabelos 

e olhos de vidro, e a partir daí o mercado de manequins expandiu (AUDAS, 

2005).  

A virada do século trouxe consigo o auge da evolução dos manequins. 

Quando houve a troca da iluminação a gás para a iluminação elétrica os 

modelos de cera foram mais expostos ainda, e com a decorrente demanda de 

roupas sendo produzidas em massa o mercado exigia mais lojas em espaços 

maiores. Para sustentar este mundo fictício, no início do século XX vários 

 
5  Palavra de origem inglesa que significa modista. 
6 Alexis Lavigne era um costureiro e inventor francês. Dentre suas invenções estão o 
manequim tronco e a fita métrica flexível (Bruyer, 2011). 
7 Fábrica de manequins francesa criada no século em 1867 (Stockman, 2017). 
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artistas e vitrinistas esculpiam seus próprios manequins, deixando de usar a 

parafina e adequando-se à novas tecnologias: papier-mâché e gesso 

(DEMETRESCO, 2014). Demetresco (2014) ainda diz que estes modelos eram 

tão cheios de detalhes que as mulheres viam-se refletidas nessas imagens 

perfeitas (Figura 2), podendo levar mais de três meses para os cenários serem 

edificados. A indústria reconhecia que a exposição das roupas deixava as lojas 

mais vivas, fazendo com o que o consumidor que passava nas ruas fosse a 

platéia (AUDAS, 2005). 

 

Figura 2 - Manequim Século XX 

 

      Fonte: Soiree Vintage (2013) 

 

A Arpavi, uma das primeiras indústrias de manequins do Brasil, lançou 

em 1937 modelos com gestos e posturas bastante diversificados para a época, 

servindo lojistas de várias áreas. Anos depois, a Propavit, outra indústria 

brasileira, lançou uma coleção de manequins de celulose, tendo como detalhe 

principal o pequeno número de emendas no corpo. Estes modelos tinham um 

aspecto muito artificial mas, devido à maleabilidade nas posturas e por serem 
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novidade no mercado, eles caíram no gosto dos consumidores da época. 

Porém, este material tinha o problema de perder o brilho rapidamente, ficando 

pegajoso e consequentemente atrapalhando a exposição das roupas 

(DEMETRESCO, 2014).  

Após a Segunda Guerra Mundial surgiram os primeiros modelos feitos 

de polímero com aspecto sofisticado e adulto. Já na década de 1960 os 

modelos inspirados na “Twiggy”8 (Figura 3) faziam com que a cultura jovial 

refletisse nas vitrinas, sendo, então, fabricados em fibra de vidro, material que 

é utilizado até os dias de hoje. (AUDAS, 2005). 

 

Figura 3 - Twiggy 

 

      Fonte: Pleasure Photo Room (2014) 

 

 

 
8 “Aos 16 anos, Twiggy, uma garota do norte de Londres, tornou-se o rosto da segunda metade 
dos anos 1960. Suas pernas esguias, o cabelo curto, os cílios postiços pintados e o rosto 
sardento popularizaram o visual baby-doll” (BLACKMAN, 2011, p. 223). 
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2.1.2 Manequins Atuais  

 

 Existe um tipo de manequim específico para cada tema: modernos, com 

traços leves e cores suaves, futuristas, extravagantes, alternativos etc., e 

podem ser encomendados de acordo  com o que o comprador deseja, isso 

dependerá do que ele pretende passar para o público que almeja atingir 

(DEMETRESCO, 2014). 

Dentre os manequins encontrados atualmente, os modelos de 

características abstratas com geometrias simplificadas, que têm seus rostos e 

corpos como representações abreviadas da forma humana contendo 

expressões que parecem mascarar sentimentos e mostram certa indiferença 

(HALE, 2012), ganharam a vez, sendo usados desde a década de 1960. A 

indústria continua investindo nestes modelos já que a demanda é grande: por 

serem modelos simplificados, o custo é mais baixo; podem ser utilizados em 

inúmeras combinações de vitrinas e ainda têm a vantagem de poder ser 

customizados. Apesar de a face ser abstrata existe uma grande variação de 

formas, como os modelos plus-size, gestantes, esportivos etc., em diferentes 

cores e materiais (Figura 4).  

 

Figura 4 - Manequins Abstratos 

 

     Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 
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Os modelos com características realistas, em questão de expressão 

facial de alta-qualidade, estão voltando a ser explorados. Estes modelos de 

fibra de vidro e resina têm cada vez mais atitude e aparência de ser vivo, 

provocando, então, o encontro entre o consumidor e sua imagem 

(DEMETRESCO, 2014), como será mostrado a seguir (Figura 5):  

 

Figura 5 - Manequins Realistas 

 

   Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

 

 Os manequins articulados, por sua vez, lembram os primeiros modelos 

existentes, dos quais eram somente o torso e usados por alfaiates. Hoje, 

encontram-se mais elaborados e agora com a função de expor. O que leva à 

reflexão de Demetresco (2014), que observa que não é necessária a aparição 

do corpo por inteiro na exposição, basta uma parte aparente para remeter à 

ideia de que ele está ali.  

Os modelos mais elaborados agora têm pernas, podem remover ou 

trocar a cabeça, retirar os membros e, assim como os abstratos, são 
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disponibilizados em diversos tipos de materiais como madeira, tecido, polímero 

etc. e cores (Figura 6).  

A marca alemã Genesis Mannequins diz em seu catálogo que os 

manequins articulados são flexíveis e versáteis permitindo arranjos exclusivos, 

podendo criar várias poses diferentes. Os modelos atuais são adequados para 

a apresentação do vestuário no exterior da loja, em mesas ou em espaços 

restritos.   

 

Figura 6 - Manequins Articulados 

 

    Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

 

Em análise própria, foi observado que os estabelecimentos raramente 

adquirem manequins constantemente, quando comprados são utilizados por 

anos a fio e geralmente são substituídos por novos quando quebram. Mas, 

ainda assim, seguindo a mudança repentina da moda, ficam desatualizados. 

Uma das soluções encontradas hoje pelos vitrinistas é a modificação dos 

modelos através de novas maquiagens, colorações, perucas e exploração do 

tema das vitrinas (Figura 7).  
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Figura 7 - Transformação dos Manequins 

 

    Fonte: Elaborado de Instagram (2019) 

 

2.1.2.1 Tendências  

 

 A Restore é uma empresa indiana de Visual Merchandising que acredita 

que quando um consumidor entra em contato com uma marca bem definida 

através de ações ousadas e impactantes inspira-o trazendo melhor 

experiência. Chamam isso de código de marca. A partir do estudo da Restore 

acerca do tema, percebem-se algumas características semelhantes nos 

projetos dos manequins, sugerindo então as tendências. 

 Segundo a Restore, cada vez mais surgem fabricantes de manequins 

dos quais exploram e reinventam as formas tradicionais de exibição. O mundo 

dos manequins está em constante evolução, desde diferentes tipos de 

materiais utilizados até o meio de expressão que está cada vez mais tornando-

se artístico. Para chegar a tal conclusão, a equipe de Visual Merchandising da 

rede está constantemente viajando e estudando as tendências dos manequins.  

https://www.instagram.com/yolandamanequins/
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 As principais características que foram observadas são as seguintes: 

cores vibrantes, contrastantes ou complementares e, por outro lado, tons 

pastéis; manequins que trocam de face, multifuncionais, abstratos e inovadores 

(Figura 8); com posturas diferenciadas, ativas, energéticas, flexíveis, 

performáticas que dão movimento à vestimenta; delicados, elegantes e 

esplendorosos (Figura 9); futuristas, tecnológicos, interativos e informativos; 

com diferentes materiais explorados no acabamento, como madeira, metais, 

texturas e tecidos aveludados, estampados, etc. (Figura 10); e por fim 

manequins complementares, como de animais, para acrescentar na cena 

(Figura 11). 

 

Figura 8 - Coloridos e Multifuncionais 

 

         Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 
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Figura 9 - Posturas Diferenciadas e Delicados 

 

          Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

 

Figura 10 - Futuristas e Materiais Diversificados

 

          Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 
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Figura 11 - Complementares 

 

         Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

 

Como rumo mais evidente estão os modelos com silhuetas semelhantes 

às pessoas reais, com pinturas características remetendo a detalhes como 

vitiligo e estrias,  e cores nos tons das peles naturais, o que será mostrado 

mais a frente.  

 

2.1.3 Materiais e Processos 

  

Este tópico levantará alguns materiais e processos envolvidos na 

produção dos manequins atualmente, desde sua base até o acabamento final.  

Como há restrição bibliográfica acerca do assunto, o levantamento foi 

feito a partir de vídeos dos quais as empresas disponibilizam em seus canais 

do Youtube ou pelo próprio website e catálogos das marcas.  
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2.1.3.1 Processo de Criação  

 

A princípio, analisando a marca Hans Boodt Mannequins, assim como 

outras que têm o processo semelhante, o primeiro passo é o briefing. A equipe 

criativa da empresa pesquisa as tendências do mercado, faz visitas em lojas, 

pesquisas imagéticas na internet e em revistas, etc. para selecionar as 

características do produto. Esta empresa em questão diz que a indústria da 

moda exige constante progresso e originalidade. Por isso, para projetar um 

manequim é necessário força de personalidade, porque essa será a “cara” da 

loja. A empresa ainda diz em seu catálogo que, no manequim, toda a 

personalidade é expressada nos gestos, sendo traduzidos de uma forma firme. 

Cada detalhe é minucioso.  

Este fabricante em específico, que trabalha com painéis de inspiração e 

modelos vivos, junta sua equipe de criação para definir qual modelo do seu 

catálogo irá utilizar, para então fotografar possíveis poses e tirar medidas do 

que podem vir a ser uma nova variedade para sua coleção. Depois de 

escanearem o corpo pegam todas as informações obtidas e enviam para a 

próxima equipe (Figura 12).  

 

Figura 12 - Processo de Criação 1 

 

       Fonte: Elaborado de Youtube (2019) 
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As fotos selecionadas são impressas e utilizadas como base para 

desenhos serem feitos a partir delas. Uma grande variedade de modelos são 

desenhados até a alternativa final ser escolhida (Figura 13).  

 

Figura 13 - Processo de Criação 2 

 

  Fonte: Elaborado de Youtube (2019) 

 

Uma vez escolhida e autorizada, então, inicia-se o processo de 

produção, que será mostrado a seguir. 

 

2.1.3.2 Processo de Produção  

 

O primeiro passo é esculpir o modelo escolhido em argila, sendo este 

um trabalho minucioso e perfeccionista que, segundo Gifford (2015), pode levar 

mais de um mês para ser finalizado.  

A massa é colocada em uma base de ferro mais alta que o escultor, 

fazendo com que não só o mesmo consiga visualizar a escultura por inteiro, 

mas também para que o boneco tenha uma base concreta, visando que 

quando finalizada a escultura vem a ficar pesada, podendo não auto sustentar-

se. Depois de concluído, o monumento vai ao forno (Figura 14).  
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Figura 14 - Escultura Hans Boodt Mannequins 

 

Fonte: Elaborado de Youtube (2019) 

 

Esta escultura serve de molde para serem feitas formas, 

preliminarmente de gesso, que por fim são produzidas em resina. Na forma 

final, é passada uma camada densa de cola, uma leve camada de fibra de 

vidro e outra de cola. As formas são fechadas com parafusos grandes e são 

reservados até o produto secar (Figura 15).  
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Figura 15 - Formas 

 

 Fonte: Elaborado de Youtube e Instagram (2019) 

 

Depois de secas as peças são retiradas da forma e o excesso de 

material é removido. Estas peças são embaladas, parte por parte, em plástico 

bolha e enviadas para a fase de detalhamento. Chegando lá, há uma 

checagem prévia para ver se as peças podem ser utilizadas. Após autorizadas, 

voltam para a forma e ganham mais uma camada de fibra de vidro, sendo 

laminadas agora com a aparência final. (Figura 16).  

A laminação é um tipo de finalização que pode ser em alto brilho, mate, 

lixado, canelado, cimento, revestido com papel, assim como aparência de 

alumínio ou madeira. Segundo o catálogo da Hans Boodt Mannequins, quase 

tudo é possível. O acabamento é o que dá a vida ao manequim. 

Também é nesta fase que faz-se as expressões faciais e detalhes do 

corpo. Após o  manequim ser lixado e as imperfeições serem reparadas ele 

segue para a fase de final. 
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Figura 16 – Detalhamento 

 

 Fonte: Elaborado de Youtube (2019) 

 

Na fase final, eles são pintados, caso necessário, com aerógrafo e, 

depois de secos, a maquiagem é feita. Após finalizados e secos, são enviados 

para o controle de qualidade onde, novamente, cada peça é analisada para 

verificar se passam pelos padrões de excelência da fábrica.  

As peças são embaladas em plástico bolha, colocadas em caixas de 

transporte e os manequins enviados para seus clientes finais que, por fim, são 

expostos nas lojas (Figura 17). 
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Figura 17 - Finalização 

 

  Fonte: Elaborado de Youtube (2019) 

 

Gifford (2015), diz que a fabricante Rootstein Display Mannequins 

produz cerca de 24 esculturas originais por ano, ou seja, 24 novos modelos são 

lançados, e partir deles milhares de réplicas são produzidas.  

Por ser um processo lento, um produto da marca Ralph Pucci 

Mannequins, por exemplo, pode chegar a custar U$ 1000. 

 Para ver este processo de perto, a marca brasileira Vitran Manequins, 

localizada em Itajaí/SC, foi contatada, visando a possibilidade de visitação na 

fábrica. Apesar da rápida resposta e abertura da empresa em relação ao 

assunto, infelizmente a fábrica encontra-se fechada ao público por estar em 

reforma, reabrindo somente em 2020. Ainda foi relatado que, pelo fato de 

serem usados produtos químicos fortes, há restrições em relação a visitação na 

fábrica.  

Em relação aos manequins de madeira, a empresa analisada neste caso 

foi a A2 Mannequin, que mostra boa parte do processo sendo automatizado. 

Este procedimento é referente aos manequins articulados, que têm os braços 

de madeira e torso de pano (Figura 18). 
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Figura 18 - Braço de Madeira e Torso de Pano 

 

        Fonte: Elaborado de Instagram (2019) 

 

As articulações são feitas primeiramente no torno e depois passam pela 

serra circular, sendo conduzido por trabalho humano. Enquanto as mãos são 

feitas em máquina automática e finalizadas por lixação (Figura 19). 

 

Figura 19 - Produção Braço de Madeira 

 

       Fonte: Elaborado de Youtube (2019) 
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 Os torsos de tecido, pelo que foi entendido, são feitos com a base de 

papel machê através de um molde que, uma vez prontos, são aquecidos no 

forno. Depois que o acabamento é feito o tecido é costurado e finalizado com 

ferro a vapor (Figura 20).  

 

Figura 20 - Torso de Tecido 

 

    Fonte: Elaborado de Youtube (2019) 

 

Outra técnica utilizada para manequins com aparência de madeira é a 

finalização, que neste caso é feita através de filme transfer pela água (Figura 

21). 
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Figura 21 - Finalização por Transfer 

 

     Fonte: Elaborado de Youtube (2019) 

 

E por último, as empresas estão introduzindo um novo material e 

método de fabricação: ABS9 em impressão 3D.  

Segundo Ouwerkerk (2017), primeiramente é especificado a aparência 

do manequim, sendo desenhados pelo menos 250 modelos. Depois de 

escolhidos, os modelos são digitalizados e refinados, podendo ser modificados 

de acordo com o que o cliente pede.  

Então os protótipos são definidos, dando detalhes ao personagem, 

sendo renderizados para um modelo realista e enfim mandados para a 

impressão. Um manequim completo, segundo Ouwerkerk (2017), leva ao 

menos dois dias para ser impresso.  

Quando o modelo termina de ser impresso, um teste com a roupa é feito 

para verificar se serve e por fim a escolha das cores e dos materiais para o 

acabamento é feita. O produto está pronto para ser produzido. 

Depois de finalizado é embalado e distribuído. Ainda segundo 

Ouwerkerk (2017), 56 horas depois da primeira ideia um manequim completo 

está pronto (Figura 22).  

 
9  Acrilonitrila Butadieno Estireno 
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Figura 22 - Processo de Produção 3D

 

          Fonte: Elaborado de Youtube (2019) 

 

2.1.4 Composição   

 

 Neste tópico, serão apresentados os componentes, as características, 

ferragens e detalhes que os fabricantes oferecem atualmente, tendo como foco 

principal os modelos de manequins completos (Figura 23), cabeça e membros, 

em análise própria da autora.  
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Figura 23 - Componentes 

 

            Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

 Os manequins apresentam diversos tipos de faces, sendo os mais 

comuns os de características abstratas, definidas e, atualmente, as opções 

com acessórios para troca de peças (Figura 24). 

 

Figura 24 - Face 

 

         Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 
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Os modelos que trocam as peças contém um sistema magnético que 

garante a troca fácil. Esses potentes ímãs encontram-se na cabeça, nos olhos 

e na boca. Algumas marcas, como a Window France, disponibilizam os dois 

sistemas na mesma face.  

 Além dos modelos que trocam a face, existe uma variedade de 

manequins que trocam a cabeça por inteiro: ou por outro modelo, sendo 

sustentado por um pino, ou por uma tampa que dá acabamento.  

Tem também os que desencaixam o pescoço para facilitar na hora de 

vestir a roupa (Figura 25).  

 

Figura 25 - Cabeça e Pescoço 

 

    Fonte: Elaborado de Almax Milano (2019) 

 

 As características observadas nos braços são as articulações, a 

possibilidade de troca de peça e a opção de desencaixe para colocar a roupa, 

quando necessário. 

Os manequins mais simples contêm peças de encaixe de polímero, 

porém os atualizados estão vindo com outros tipos de ferragens, para facilitar o 

manuseio e, consequentemente, serem mais duradouros (Figuras 26 e 27). 
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Figura 26 - Braço Parte 1 

 

     Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

 

Figura 27 - Braço Parte 2 

 

    Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 
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 Em relação aos punhos e mãos, os manequins mostram a opção de tirar 

as mãos para passar com, por exemplo, a manga da blusa ou do casaco sem 

engalhar; mãos fixas ou articuladas, com ou sem unhas e alguns possuem um 

aspecto interessante: suporte para bolsas. Os manequins convencionais 

possuem rosca para o encaixe, enquanto os contemporâneos estão vindo com 

ímãs (Figura 28).  

 

Figura 28 - Mão 

 

      Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

 

 Já nos seios, o que mais difere entre um e outro são os formatos e 

tamanhos, ou se tem mamilos ou não. 

 A marca Genesis Mannequins desenvolveu um sistema curioso: uma 

peça extra de encaixe por ímã que pode ser removida quando o artigo a ser 

exposto for um sutiã ou biquíni (Figura 29) para não ficar aparecendo embaixo 

da roupa.  
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Figura 29 - Seio 

 

    Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

 

 O quadril não tem muitas variações, o que difere entre alguns protótipos 

é a característica de ter ou não o corte para o encaixe.  

A função de separar os membros é interessante a partir do que o 

modelo exige: poses com pernas cruzadas, por exemplo, dificultam a ação de 

vestir as peças de baixo e, dependendo de como o manequim foi projetado, 

impossibilita a entrada de calça.  

Assim como outras partes, as versões simplificadas têm uma rosca do 

mesmo material do produto, enquanto as novas versões têm dispositivos mais 

resistentes e práticos (Figura 30).  
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Figura 30 - Quadril 

 

    Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

 

 A principal característica da perna do manequim é a repartição na virilha, 

que, assim como os outros membros, pode atrapalhar na hora da  montagem 

do look, dependendo da função que o mesmo tem que cumprir.  

 Os sistemas de encaixe das pernas também estão sendo modificados, 

desde ferragens práticas e resistentes até potentes ímãs, como no modelo 

modular. Estes modelos estão sendo trabalhados para facilitar a colocação de 

calças, por exemplo, e ganhando cortes nos lugares necessários (Figura 31). 
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Figura 31 - Perna 

 

   Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

  

 As opções apresentadas nos pés podem variar entre comuns, sem salto 

e sem separação nos dedos, como também já com salto embutido ou 

separação nos dedos para colocar calçados como o chinelo. O diferencial dos 

bonecos de hoje é a opção de encaixar o salto, através de um sistema 

magnético ou por pino, como será mostrado a seguir (Figura 32).  

Algumas marcas têm a alternativa de trocar todo o pé, desde o 

tornozelo. 
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Figura 32 - Tornozelo e Pé 

 

Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

  

 As bases variam entre redondas, quadradas, triangulares etc., mas o 

que realmente importa é como o manequim ficará em pé. Para isto acontecer, 

as empresas disponibilizam as opções de suporte com um pino ou dois pinos, 

depende da marca e do modelo. Alguns são encaixados embaixo dos pés, 

enquanto outros são inseridos na panturrilha, conforme mostrado a seguir 

(Figura 33).   
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Figura 33 - Base 

 

          Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

 

 Por fim, observando as análises anteriores, percebe-se que os 

manequins apresentam certos padrões, e entre eles estão as medidas. Para 

fazer o levantamento, alguns catálogos das marcas foram explorados. 

 Os modelos a seguir foram selecionados a partir da menor e maior altura 

encontradas, sendo um perfil plus-size e outro petit (Figura 34). 
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Figura 34 - Medidas 

 

        Fonte: Elaborado dos Catálogos das Marcas (2019) 

 

 O primeiro modelo tem 1,75m de altura e 45 cm de largura, enquanto o 

segundo tem 1,93 de altura e 46 cm de largura. O restante dos manequins 

encontrados, tanto no Brasil quanto fora, variam entre esses valores.   

 

2.2 Vitrina  

  

 Segundo Bigal (2001), a vitrina é construída como uma caixa, cuja 

tampa envidraçada protege e, simultaneamente, exibe os produtos destinados 

à venda. O vidro tenta deixar claro que, apesar de o cenário ser uma atração 

para o passante, existe uma separação entre público e privado, persuadindo-o 

a adentrar e, consequentemente, vir a ser um consumidor.   

 O passante, por sua vez, quando volta seu olhar para a vitrina busca 

pela auto-identificação. Há tanta informação - compre o melhor, leve o mais 

bonito, entre e adquira o que há de mais moderno - que não percebe que a 

imagem refletida é a sua própria. O usuário, então, rende-se aos encantos da 



46 
 

vitrina com sentido (DEMETRESCO, 2006) criando uma fantasia e desejando o 

que está exposto. Quando não adquire, volta inúmeras vezes para observar a 

vidraça, procurando manter a acesa chama do querer (BIGAL, 2001). 

Bigal (2001) ainda diz que a vitrina é pensada de acordo com os 

produtos que serão expostos, e para a compor é necessário articular diversas 

variantes, sendo uma destas o manequim, levando em consideração que o 

mesmo vestido nada mais é do que a representação do usuário. 

A montagem varia de acordo com o local em que está inserida: lojas de 

pequeno, médio ou grande porte. Existem estabelecimentos que não 

necessariamente utilizam uma vitrina envidraçada, mas sim membros de 

manequins que cumprem a função de cabide e também as que utilizam 

manequins exclusivos dentro de um cenário personalizado.   

Mesmo que alguns produtos e marcas falem por si só, e que os 

acessórios que a compõem sejam escolhidos de forma correta, se o contexto 

do qual estão inseridos forem expostos de maneira errada, pode não só 

ofender o observador como fazer com que ele tenha uma impressão errada 

sobre a loja. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para lidar com a grande quantidade de informações acumuladas e obter 

melhores resultados no desenvolvimento do projeto o método GODP foi 

escolhido, disponibilizando ferramentas que auxiliassem durante o processo. 

O GODP (Figura 35) é um guia claro e de fácil entendimento que tem 

como objetivo organizar uma sequência de ações para que o Design possa ser 

concebido de forma consciente (MERINO, 2016). Por ser centrado no usuário, 

cada etapa do projeto o mesmo é levado em consideração, sendo este o 

motivo deste método ter sido escolhido. Para que isto aconteça de forma 

eficiente, foi separado em três etapas principais: inspiração, ideação e 

implementação. 

 

Figura 35 - GODP 

 

Fonte: Merino (2016) 

 

Como mostrado na imagem acima, além de o GODP ser separado em 

três etapas principais, cada etapa dessas são desmembradas da seguinte 

maneira: 

• - 1: oportunidades; 



48 
 

• 0: prospecção; 

• 1: levantamento de dados 

• 2: organização e análise; 

• 3: criação; 

• 4: execução; 

• 5: viabilização; 

• 6: verificação final. 

 

O GODP tem formato cíclico para possibilitar o ciclo contínuo, ou seja, 

da etapa 6 pode-se retornar para a -1, uma vez que todo projeto tem 

oportunidade de continuidade (MERINO, 2016).  

Antes de tudo, Merino (2016) diz que para iniciar um projeto centrado no 

usuário é necessário definir os Blocos de Referências: produto, usuário e 

contexto. Este projeto, então, tem o manequim como produto, as mulheres da 

Região da Grande Florianópolis como usuário e o contexto que o produto será 

inserido são as vitrinas. A partir da definição do tema, o método foi seguido até 

a parte de execução (4), e somente algumas das ferramentas disponibilizadas 

pelo método foram utilizadas, sendo estas apresentadas a seguir.  

 

3.1 Inspiração  

 

A etapa de inspiração é iniciada pela parte de oportunidades (-1), que 

sugere a identificação de oportunidades de mercado através das demandas e 

possibilidades, divulgação e promoção de ações desenvolvidas anteriormente e 

avaliação técnica prévia (Figura 36).  

Esta primeira parte não foi utilizada no projeto pelo fato de o tema já ter 

sido escolhido através da visualização de uma vitrina dois anos antes da 

concepção, ou seja, o projeto foi definido a partir do produto, não havendo 

necessidade da busca pelo tema. 
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Figura 36 - Oportunidades

 

  Fonte: Merino (2016) 

 

Em prospecção (0) é a vez de identificar a problemática central do 

projeto: o método aconselha fazer um levantamento preliminar do mercado, 

pesquisa de viabilidade legal e técnica, realização de pesquisas preliminares a 

campo e definição da proposta do projeto (Figura 37).  

 

Figura 37 - Prospecção 

 

 Fonte: Merino (2016) 
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Nesta etapa iniciou-se a busca online por fabricantes de manequins 

nacionais e estrangeiros. Alguns e-mails foram enviados para fabricantes de 

Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, como consumidor, para possível 

troca de contato e futura parceria de projeto, porém sem resposta. O olhar 

diante das vitrinas ficou mais aguçado, o cronograma inicial foi definido (Figura 

38) e uma pasta foi criada no Google Drive para armazenar imagens de 

manequins inusitados, salvar os fabricantes encontrados e para colocar o 

levantamento de dados como artigos sobre o tema.  

 

Figura 38 - Cronograma 1 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 

  

Como este projeto demanda de uma parceria com empresa e com a falta 

de sucesso na tentativa de contato com os fabricantes, a segunda opção de 

parceria foi a empresa Luana Ventura Mini Couture, que confecciona trajes sob 

medida para todas as ocasiões através de um trabalho exclusivo, porém esta 

parceria teve um contratempo e teve que ser desfeita.  

Analisando a situação, foi decidido que o ideal seria fazer parceria com 

uma loja de roupa íntima, sendo que a ideia inicial partiu deste segmento, que 

os manequins geralmente são expostos em vitrinas de lojas e para ter contato 

com um cliente real. Então, ainda nesta fase do processo, a proprietária da 

marca Gorete foi contatada e uma reunião foi marcada para resolver alguns 

detalhes. Este contato aconteceu pela proprietária, Gorete Fabre, ser cliente e 
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amiga da mãe da autora. Nesta reunião, foi informado que a empresa é 

separada em duas partes: fábrica e loja. Como o projeto era para a loja a 

proprietária passou o contato para a administradora da loja Greicy Fabre e o 

convite de parceria foi aceito.   

Depois que a parte burocrática foi resolvida, a etapa seguinte foi 

iniciada, sendo a fase de levantamento de dados (1). Neste passo, o método 

indica para fazer levantamento de dados através de diferentes fontes como 

realização de visitas a campo, levantamento de material bibliográfico, estudo e 

escolha de técnicas analíticas, estudos de mercado, levantamento 

antropométrico, etc. (Figura 39).  

 

Figura 39 - Levantamento de Dados 

 

 Fonte: Merino (2016) 

 

 Aqui, percebeu-se a necessidade de implantar um questionário, pois 

este traria boa parte das respostas necessárias para o projeto fluir, como as 

principais medidas das mulheres, suas prioridades e expectativas. Neste 

estágio também foram feitas visitas a campo, análise da tarefa e pesquisa de 

concorrentes e similares, o que será mostrado a seguir.  
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3.1.1 Questionário 

 

No início de agosto de 2019 foi lançado o questionário online (Apêndice 

A) contendo 31 perguntas de caráter obrigatório e uma opcional, intercalando 

entre perguntas com respostas dissertativas, de múltipla escolha e caixas de 

seleção. Todas elas têm a opção “outro” para que a participante pudesse se 

sentir a vontade para expressar o que pensa sobre a discussão. 

Este questionário é extenso e íntimo, e foi enviado para algumas 

mulheres conhecidas e desconhecidas pela autora através das redes sociais. 

Ele ficou disponível cerca de duas semanas e foi encerrado quando a 

frequência de respostas diminuiu. Por ser íntimo, optou-se pelo formato 

anônimo para que as participantes pudessem ser sinceras sem se sentirem 

lesionadas.  

O questionário foi formulado com o objetivo de levantar dados sobre o 

perfil das mulheres brasileiras, obtendo 191 respostas. A princípio, como ainda 

não se sabia exatamente o rumo do projeto, as perguntas colocadas trouxeram 

o maior número de dados possíveis para, a partir daí, focar no necessário.   

Estes dados podem conter uma margem de erro, uma vez que algumas 

pessoas que responderam disseram que não conseguiram enviar o formulário, 

enquanto algumas respostas foram duplicadas e outras se contradizem. Os 

dados foram separados por categorias para simplificar o entendimento e serão 

apresentados em breve.  

 A primeira pergunta questiona a idade e foi colocada com a intenção de 

descobrir com qual público a autora estaria lidando. Como respostas 

obtiveram-se sete diferentes faixas etárias, com predominância entre 20 e 29 

anos, assim como o público mais evidente da marca Gorete (Tabela 1):  
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Tabela 1 - Idade 

 

           Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

 A próxima pergunta é relacionada à nacionalidade, e informa que 188 

destas mulheres nasceram no Brasil e as outras três não. Logo em seguida o 

questionamento é sobre em qual estado do país as participantes nasceram 

(Tabela 2): 

 

Tabela 2 - Estado em que Nasceu 

 

        Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

As questões sobre nacionalidade e descendência (Tabela 3) foram 

colocadas para entender por que estas mulheres têm estes biótipos, visando 

que cada região do país tem uma predominância corpórea. Estes dados 

trouxeram bastantes variações, e apesar da autora ter interesse pelo tema não 

teria como abordá-lo profundamente neste projeto pelo curto prazo, então, para 
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simplificar, a proposta tomou rumo regional em vez de nacional, já que a 

predominância na coleta de dados é do sul do país.  

 

Tabela 3 - Descendência 

 

         Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

 A partir disso, iniciaram-se as questões mais relevantes para o projeto, 

sendo elas referentes às medidas como altura (Tabela 4) e peso (Tabela 5), e 

por fim as características do corpo.  

 

Tabela 4 - Peso 

 

           Fonte: Autoria Própria (2019) 
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Destes números foram extraídos os três principais pesos que os 

manequins devem representar, e serão apresentados em breve na 

especificação do produto. 

 

Tabela 5 – Altura 

 

            Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

O mesmo recurso foi utilizado para definir as alturas dos manequins, e 

também serão mostrados posteriormente. 

 Como mencionado anteriormente, as questões subsequentes são 

referentes às características do corpo. Do mesmo modo que o peso e altura 

foram definidos, estas características também foram selecionadas através dos 

resultados mais enfáticos.   

 Quanto à configuração do corpo, as opções disponibilizadas pelo 

questionário eram os formatos ampulheta, diamante ou losango, maçã, pêra, 

pirulito, retângulo e triângulo invertido (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Formato do Corpo 

 

         Fonte: Autoria Própria (2019) 

  

 As três opções mais votadas auxiliaram na hora de dar forma ao 

manequim, assim como o restante das características corporais das 

participantes.   

 A pergunta seguinte questiona qual o tamanho dos seios que estas 

mulheres consideram ter, sendo 75 pequenos, 88 médios e 26 grandes. Já na 

questão do formato dos seios (Tabela 7), as respostas foram as seguintes: 
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Tabela 7 - Formato dos Seios 

 

       Fonte: Autoria Própria (2019) 

  

A próxima pergunta refere-se aos braços. Como é uma questão aberta, 

cada participante deu um tipo de resposta, variando entre finos, intermediários, 

grossos, malhados, longos, curtos, etc. O mesmo ocorreu com o 

questionamento sobre as costas, variando entre finas, largas, intermediárias, 

malhadas e proporcionais.  

Inicialmente, a intenção de estas perguntas serem colocadas no 

questionário era a de detectar as variantes que o corpo pode ter, levando em 

consideração que nem sempre o corpo da pessoa é proporcional. Como o 

projeto trata-se de um produto expositor, optou-se por fazer proporcional com o 

restante dos dados levantados, não sendo utilizada esta parte da pesquisa. 

Sobre o formato da barriga, quatro opções foram ofertadas e os 

resultados são os seguintes (Tabela 8): 
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Tabela 8 - Formato da Barriga 

 

  Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Já o questionamento sobre qual o formato de nádegas as participantes 

deduzem ter, quinze tipos foram disponibilizados (Tabela 9) para que houvesse 

a escolha, dois destes não receberam nenhum voto e os três mais votados 

foram os utilizados no projeto: 
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Tabela 9 - Formato das Nádegas 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

 E como última pergunta que questiona as medidas, esta é referente ao 

formato das pernas (Tabela 10). Assim como as anteriores, as três mais 

votadas foram utilizadas no produto. 
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Tabela 10 - Formato das Nádegas 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

  

As próximas perguntas são sobre o relacionamento das mulheres com o 

seu corpo, com compras e com a vitrina.  

A primeira questiona se elas gostariam de mudar algo em sua 

fisionomia. Por ser uma pergunta aberta alguns dos resultados foram: barriga, 

glúteos, braços, seios, quadris, pernas, ombros, peso, cintura, excesso de pele, 

altura, costas, postura, nariz, orelhas, olheiras, cabelo, todo o rosto, dentes, 

sobrancelhas, etc. Dentre as 191 respostas, em meio a seis sim, dois tudo e 

um talvez, somente nove mulheres indicaram que não gostariam de mudar algo 

em seu corpo.  

A pergunta seguinte é se elas já fizeram algum tipo de intervenção, 

intervenções essas que incluem academia, dieta, cirurgias, etc. e por quê. 

Dentre as respostas obtidas, a que mais ressaltou foi academia, tanto por 

estética quanto por saúde. Outras respostas também foram: dieta por estética 

ou por saúde; implantação de silicone por estética, salvo casos que tiveram 

câncer de mama; cirurgia plástica por estética; aplicação de botox, redução de 

mama por saúde, etc. 63 mulheres responderam que não fizeram nenhum tipo 
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de intervenção, tanto por falta de interesse quanto por falta de dinheiro. 

Também houve um relato de que uma das participantes teve anorexia por fazer 

dieta de forma errada.  

A questão referente a compras foi colocada para ver com que frequência 

as mulheres mantém contato com as lojas. As respostas variaram entre 

raramente até uma vez por semana. Em relação a como se sentem atraídas 

para irem até a loja, em primeiro ficou lojas que estão em promoção e em 

segundo a visualização da vitrina, ou seja, esta última implica na hora da 

compra para este público.  

 Sobre o grau de dificuldade que as participantes têm para encontrar 

roupas para o seu biótipo a resposta mais enfática foi que depende da peça. 

Posteriormente elas especificaram quais peças têm o maior grau de dificuldade 

para encontrar e por quê. Para resumir, os problemas estão ligados 

principalmente pela diferença das medidas entre um membro e outro como, por 

exemplo, as coxas serem grossas, quadris largos e cintura fina.  

Outra problemática que algumas participantes apontaram é a falta de 

variedade em peças plus-size em lojas comuns. Quando encontram algo 

diferenciado são peças caras ou quando encontram uma peça que tem desde a 

menor numeração até o modelo plus-size, este último o preço é diferenciado, 

ainda que o modelo seja idêntico. E por último, dentre as 191 respostas, 

somente 56 disseram que não precisam reformar alguma peça de roupa depois 

de serem compradas, enquanto duas mencionaram que se for para ajustar 

preferem não adquirir.  

As nove perguntas finais do questionário são referentes ao manequim. A 

primeira questiona se este tipo de expositor acarreta na hora da compra. 70 

mulheres responderam que não influencia na sua compra, enquanto o restante 

diz que influencia, seja pela roupa exposta ou por questão estética.  

Algumas destas participantes ainda mencionaram que os manequins 

não condizem com a realidade e que muitas vezes ficam frustradas ao 

provarem a roupa e não ficarem parecidas com o que foi exposto; algumas 

relataram que já deixaram de provar a roupa por deduzir que não ficaria boa 

nelas justamente por causa da exposição neste tipo de manequim. Outras 

disseram que não levam em conta o manequim justamente por não haver 

representação real ou por não prestar atenção nele.  
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Ao serem questionadas sobre qual destes manequins apresentados no 

mercado atualmente as representa (Tabela 11), obteve-se como resposta:  

 

Tabela 11 - Manequins do Mercado 

 

         Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

 Além destes números, 28 responderam que nenhuma das alternativas 

as representa, uma disse que nunca se identifica com os manequins por serem 

altos e outra indicou que se os manequins não tivessem traços eurocêntricos 

talvez ela se sentisse representada.  

Para ver se as mulheres se sentiriam confortáveis com manequins 

diferencias no mercado, perguntou-se se elas acreditam que o manequim alto e 

magro é o ideal para fazer a exposição da roupa. Além das respostas diretas 

(Tabela), algumas deram sua opinião acerca do assunto: 

 

Tabela 12 - Manequins Atuais 

 

         Fonte: Autoria Própria (2019) 

 



63 
 

Entre os comentários: 

• Duas disseram que não têm opinião formada sobre o assunto;  

• Três acham que o ideal seria ter mais variações deste tipo de expositor, 

por exemplo, uma mulher baixa não consegue se visualizar no vestido 

longo porque o manequim é alto;  

• Uma opinou que é questão de hábito, quando houver manequins 

diferenciados as pessoas se adaptarão;  

• Outra acredita que este é o estereótipo apresentado pela indústria da 

moda e que já está acostumada; 

• Duas acham que apesar de ficar bonito, não condiz com a realidade; 

• Enquanto outra acha que a aparência de alguns manequins afasta 

possíveis compradores porque o consumidor se compara ao manequim; 

• E uma última ainda disse que acha que este é o ideal, alegando que é 

ela que não está com um bom peso.  

 

A penúltima pergunta questiona se as participantes já viram manequins 

diferenciados nas lojas brasileiras, os resultados das respostas diretas (Tabela 

13) foram:  

 

Tabela 13 - Manequins Diferenciados 

 

         Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Além das respostas diretas, as participantes mencionaram outros 

modelos que encontraram nas vitrinas. Dentre os descritos, o que mais se 

destacou foram os modelos plus-size. As participantes relataram que 

geralmente encontram em lojas deste segmento ou estabelecimentos que 

vendem roupas para pessoas mais velhas.  

Outros modelos diferenciados foram descritos como: gestantes, 

esportivos, coloridos, caricatas, extremamente magros, com poses inusitadas, 

etc.  



64 
 

Algumas participantes alegaram que apesar das poses ou cores serem 

diferentes, o tipo de corpo é o mesmo. Quando o modelo é plus-size, é 

somente um modelo comum aumentado. Uma das participantes disse que já 

viu, mas que não gosta enquanto outra disse que nunca viu, mas que gostaria 

que tivesse.  

 Além de serem encontrados em lojas de segmento plus-size, os 

manequins diferenciados, segundo os relatos, são encontrados principalmente 

em lojas de moda íntima e shoppings. Duas das mulheres mencionaram que 

viram os manequins da loja D’mony, Kobrasol/SC, da qual a vitrina deu a ideia 

inicial para este projeto, e acham eles diferenciados pelas diversas cores de 

pele.  

 A última pergunta obrigatória do questionário era se as participantes 

gostariam de ver manequins com biótipos brasileiros nas vitrinas, tendo as 

respostas 181 positivas, seis negativas, e três indiferentes.  

Para finalizar, o questionário tinha a opção de deixar um comentário. 

Dos 58 comentários enviados, 24 foram selecionados pela relevância do 

conteúdo para o projeto. Destes 24, alguns são as mulheres falando o que 

sentem ou experiências que vivenciaram e vivenciam, enquanto outros foram 

levados em conta na formulação dos conceitos, que serão mostrados ao 

decorrer do texto. O restante eram comentários de incentivo ao projeto, 

agradecimentos e saudações, que têm tanta relevância quanto os outros. 

Estes são alguns dos comentários selecionados: 

• “Acho superimportante expor as roupas nos padrões brasileiros. Expor a 

realidade, sem idealismos. Mostrar a mulher real.”; 

• “Senti que tive a oportunidade de falar sobre como me sinto em relação 

à representatividade quando se fala de compra de roupas. Apesar de ser 

muito bem resolvida com meu corpo e de me aceitar como sou, assumo 

que às vezes rola um constrangimento e certa tristeza quando 

passamos por situações desconfortáveis nesses momentos.”; 

• “As medidas dos manequins não deveriam ser padronizadas, e ter 

manequins pra pessoas mais baixas e gordas!”; 

• “As roupas para quem é gorda, os modelos não condizem com a idade. 

Nem todos gordos são velhos.”; 
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• “Deveria ter mais roupas para mulheres baixas e vestidos não tão curtos 

nem tão decotados, ou seja, roupas modernas para jovens senhoras.”; 

• “É difícil responder algumas questões, porque as opções ficam de como 

o corpo está agora, porém o meu corpo é como eu gosto muito, só que 

hoje fora do peso ideal.”; 

• “Essa pesquisa é incrível e me fez refletir que nunca passei por essa 

frustração de comprar roupas. Mesmo enfrentando as dificuldades e 

frustrações de uma mulher criada dentro da massificação da mídia. 

Enfrento dificuldades sim e existem milhares de peças que não ficam 

bem em mim, mas num geral os manequins são muito parecidos com o 

meu corpo e isso gera uma auto-aceitação muito mais fácil. Ser mulher 

já é difícil em muitos pontos, nos cobramos em relação à estética 

arduamente e mesmo tendo diversas 'imperfeições' no meu corpo, 

consigo vesti-lo bem. Imagino como é olhar para as vitrines e não se ver. 

Deveria ser lei ter manequins que representem todos os tamanhos.”; 

• “Essa pesquisa é muito importante para quem é fora dos padrões de 

roupa. Quem sabe desta forma incentiva as outras lojas a terem roupas 

de tamanhos grandes ou nobres.”; 

• “Eu como sou alta e acima do peso, tenho muita dificuldade para 

encontrar roupas. As calças geralmente são curtas e apertadas (minha 

idade não condiz) e mangas compridas que ficam curtas nos meus 

braços. De resto, consigo comprar algo, procurando bastante.”; 

• “Gostaria de ver roupas mais largas, pois encontro roupas muito 

apertadas, principalmente na cintura.”; 

• “Gostaria que os lojistas tivessem consciência que a maioria das 

brasileiras estão acima do peso.”; 

• “Não podemos nos moldar por causa do padrão da nossa sociedade.”; 

• “Legal que têm pessoas preocupadas com isto. Ajuda bastante na hora 

de procurar às roupas.”; 

• “Manequins são altos e magros e dão a entender que aquela loja não 

atende carinhosamente outro estilo de físico.”; 
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• “Na verdade, os manequins não são o problema. Deveriam, por 

exemplo, a própria loja divulgar roupas nas pessoas, cheinhas, 

baixinhas, altonas e não somente em fortões e altas magrinhas...”; 

• “Não existe peso padrão logo não deveria ter manequim padrão.”; 

• “O grande desafio de um manequim mais cheinho, que são a maioria 

das pessoas, é vestir uma roupa e ficar legal, mas com os truques certos 

se consegue ter um resultado bem legal.”; 

• “Seria ótimo ter manequins mais próximos do nosso corpo, ou pelo 

menos com vários corpos diferentes. Quando só tem um ele se torna 

modelo e os outros formatos parecem errados, né?”; 

• “Os manequins são atrativos, sim, puro marketing. Olhamos e dá 

vontade de comprar. Isso não me incomoda. O que mais me influencia é 

realmente o look. Mas não serve de decisão de compra, o que levo em 

consideração é se ficou bom em mim.”; 

• “Percebo que nas lojas só existe um tipo de manequim, acho que se 

tivessem diferentes modelos na vitrine eu ficaria mais satisfeita”; 

• “A padronização do corpo magro é um imaginário popular que não 

condiz com a realidade e corrobora a infelicidade constante de procurar 

pelo biótipo perfeito.”; 

• “Seria impactante ver um manequim mais próximo do corpo comum, 

mas seria uma conquista para quebra do estereótipo que se criou da 

beleza perfeita.”. 

 

Diante dos comentários, percebe-se que algumas mulheres sentem-se 

incomodadas e desconfortáveis com os problemas que precisam enfrentar 

quase que diariamente. O manequim é apenas mais um reflexo da falha da 

modelagem brasileira que faz com que essas mulheres passem por situações, 

muitas vezes, constrangedoras.  

 Acredita-se que apesar do questionário não ter sido aplicado 

diretamente na loja parceira, as mulheres que o responderam também são 

consumidoras de estabelecimentos do segmento de moda íntima, assim como 

as clientes da própria loja configuram-se nas medidas acima citadas, 
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concluindo que os dados extraídos do questionário puderam ser empregados 

no produto.  

 

3.1.2 Pesquisa em Campo 

 

 A visita a campo foi feita com o objetivo de analisar quais manequins 

estão sendo usados atualmente nos estabelecimentos com segmento em 

vestuário na região da Grande Florianópolis (Figura 40).  

Uma ampla quantidade de vitrinas foram analisadas no Centro de 

Florianópolis, São José e Centro da Palhoça/SC, mas pelo fato de serem 

semelhantes apenas algumas foram fotografadas, das quais serão mostradas a 

seguir.  

 

Figura 40 - Pesquisa em Campo 

 

       Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Observando, percebem-se certas características que diferenciam um 

produto do outro, tais como: os dois primeiros manequins do canto esquerdo 

têm acabamento perolado e face definida, parecendo, inclusive, ser o mesmo 
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modelo e trazem um ar sofisticado; os três modelos seguintes, do centro e o do 

canto superior direito, são brancos, com face abstrata e são manequins 

comumente encontrados nas lojas por ser um protótipo com acabamento bom 

e custo benefício acessível. 

Apesar de serem semelhantes, percebe-se que cada um deles tem 

particularidades: um é fitness, o outro está sentado, enquanto o conjunto tem o 

rosto abstrato e simetria diferenciada, que será discutido posteriormente; e por 

último, os modelos sem cabeça que parecem ser mais baixos do que realmente 

são – os modelos apresentados no Brasil geralmente variam entre 1,75m e 

1,78m de altura.  

Os modelos abstratos das lojas Divino Rosa e Gorete têm um conceito 

exagerado: as canelas  são muito finas, as mãos desproporcionais para os 

braços e a cabeça pequena para o resto do corpo, causando certo desconforto 

e passando a sensação de que está desconfigurado (Figura 41). Apesar das 

características escolhidas pelo fabricante serem intrigantes, são manequins 

bonitos e deixam as peças mais atraentes.  

 

Figura 41 - Análise 

 

    Fonte: Autoria Própria (2019) 
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Um dos aspectos negativos dos manequins é que, dependendo da peça 

de roupa escolhida para ser exposta, não necessariamente serve neles: às 

vezes ficam largas na cintura e precisam ser ajustadas na parte traseira, outras 

vezes as calças ficam curtas por as pernas serem longas, etc.  

Aparentemente, este é um problema de manequim mal projetado, 

visando que a maior parte da população brasileira não tem as mesmas 

características corporais atribuídas aos bonecos10, fazendo com que os 

funcionários se adaptem a eles.  

Em conversa as gerentes das lojas Gorete (Palhoça/SC) e Divino Rosa 

(Florianópolis/SC), elas falaram da intenção de colocar manequins 

diferenciados nas vitrinas: optam pelos modelos plus-size ou manequins 

gestantes porque chama a atenção do consumidor, que por sua vez entende 

que há roupa para ele naquela loja e, como mencionado em algumas respostas 

do questionário, evita o constrangimento de entrarem no estabelecimento e não 

ter produtos direcionados a estes usuários em questão.  

A observação final, então, é que existe interesse das lojas em colocar 

manequins diferenciados nas vitrinas.  

Para as fotos serem tiradas, foi necessário que as gerentes de cada loja 

assinassem um documento de autorização. Exceto pelas lojas Renner e C&A: 

a gerente da Renner não está autorizada a dar assinaturas sem pedido judicial, 

mas autorizou que as fotos fossem tiradas desde que não houvesse exposição 

na internet. Já a responsável da C&A autorizou as fotos desde que não 

aparecesse o logo da loja nas mesmas e que não fossem publicadas na 

internet. 

 

3.1.3 Análise da Tarefa 

  

 O presente projeto é em parceria com a marca Gorete para a loja 

Gorete, e para entender a rotina do estabelecimento referente ao tema, foi feita 

a análise da tarefa da troca da vitrina e alguns questionamentos sobre a 

logística do local em relação às escolhas na hora da aquisição dos expositores, 

 
10 Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde feita pelo IBGE em 2013, cerca de 82 milhões de 
brasileiros estão com a massa corpórea acima do ideal, bem como 85% da população feminina 
brasileira mede até 1,64m (SENAI CETIQT, 2014). 
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preferências, etc. trazendo resultados que podem ser usados no 

produto. Quem prestou as informações foi a gerente da loja Viviane Alves.  

Viviane começou dizendo que todos os manequins da loja ficam 

expostos, oito na vitrina e dois dentro da loja, não tendo um estoque para 

guardá-los. Como mencionado anteriormente, a empresa mudou de endereço 

recentemente e neste processo novos manequins foram adquiridos.  

Na loja antiga, os manequins que ficavam na vitrina usavam peruca, 

eram de plástico e desbotaram com o passar do tempo. Um dos modelos 

antigos era dourado e, além de alguns clientes não conseguirem visualizar-se 

por ser colorido, eles também soltavam a tinta, ficavam gosmentos e não 

valorizavam as peças expostas. 

A escolha dos novos partiu do fato de serem abstratos, justamente para 

não haver a necessidade de colocar peruca, que estragavam 

frequentemente. Outro fator crucial para a escolha destes protótipos, além do 

material que deixava na mão, foi a cor.  

Viviane ainda disse que o valor dos manequins é médio, não sendo do 

mais barato e nem o mais caro. A partir da informação de que os manequins 

foram adquiridos na loja Mix Expositores, São Paulo, uma visita ao website do 

fornecedor foi feita e, segundo apresentado, o manequim sentado custa R$ 

490,00; o modelo plus-size R$ 550,00 e os demais R$ 490,00 cada. Porém a 

administradora da loja, Greicy Fabre, informou que, com a compra em 

quantidade, ganharam desconto. 

A gerente afirmou que é a vitrina que mais vende os produtos, tendo, 

inclusive, clientes que declaram que compram somente o que está exposto. Ela 

também informou que um fator importante para alavancar as vendas foi o 

manequim plus-size, do qual chama a atenção das clientes que não sabem que 

a marca vende a numeração grande até verem as peças expostas. Viviane 

falou que já aconteceu de ficarem sem o manequim plus-size por um tempo e 

isso atrapalhou as vendas. 

A partir disso, então, iniciou-se a análise da tarefa: a troca da vitrina é 

feita toda segunda e quarta-feira logo que a loja abre, às nove horas da manhã. 

Esta vitrina contém oito manequins femininos (Figuras 42 e 43), sendo destes 

oito um fitness, um plus-size, um sentado e o restante de tamanho padrão, os 

mais comuns. 
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Figura 42 - Vitrina Gorete Parte 1 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Figura 43 - Vitrina Gorete Parte 2 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Primeiramente as peças a serem expostas são selecionadas ou por 

serem lançamento, que ocorre quase toda semana, ou por não estarem 

circulando como o previsto. Para que o processo seja feito são necessárias 

pelo menos duas pessoas: uma para segurar o manequim e outra para colocar 
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a roupa, sendo elas a gerente da loja e uma das funcionárias, já que os 

manequins são pesados (Figura 44).  

 

Figura 44 - Troca de Roupa 

 

  Fonte: Autoria Própria (2019) 

  

Além do peso, outras observações da gerente foram: 

• Preferência pelos manequins que têm dois encaixes na base, já que os 

que tem somente um são mais difíceis de manusear (Figuras 45 e 46);  

• Quando o produto é separado por partes as manuseadoras têm medo 

de separá-las por ceder a peça de encaixe, tendo que se adaptarem 

para colocar a roupa, como no manequim sentado de pernas cruzadas.  
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Figura 45 - Suporte com Um Encaixe 

 

          Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Figura 46 - Suporte com Dois Encaixes 

 

          Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Ainda no manequim sentado, a peça tem que ser colocada de trás para 

a frente porque faz o formato de “X”, não sendo um modelo prático (Figura 47). 
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Figura 47 - Manequim Sentado 

 

         Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

 O processo da troca das roupas de uma das vitrinas com quatro 

manequins iniciou-se às 09h23min e finalizou-se às 09h35min. 

Viviane também disse que, apesar de ser magro, o manequim exige que 

as peças tenham, pelo menos, o tamanho M para a parte de baixo, podendo 

chegar até a GG para a parte de cima. Já o modelo plus-size serve tanto G 

quanto o GG. 

 

3.1.4 Análise de Concorrentes e Similares 

  

Algumas empresas estão investindo em manequins que representam os 

corpos reais, porém ainda é uma prática recente que requer bastante estudo 

antes de ser implantada. Como similares, a seguir serão mostrados alguns 

projetos de manequins diferentes do que geralmente se encontra no mercado. 

 A Changing Paces é uma organização suíça para deficientes que 

promoveu a campanha “Because Who is Perfect?” buscando pessoas 

deficientes para serem modelos para a loja Bahnhofstrasse, Zurich. Outra loja 
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que também expõe manequins diversificados é a J.C. Penney, Estados Unidos, 

que entende que parte da população norte-americana é obesa, oferecendo 

roupas para todas as formas e tamanhos. E por fim, o Museu Nacional da 

Escócia fez uma exposição levantando a importância de falar sobre pessoas 

reais, trazendo manequins com corpos diversificados, uma vez que a 

diversidade de corpos está sendo bastante discutida no mundo da moda nos 

últimos anos (Figura 48). 

 

Figura 48 - Painel Manequins Diversificados 

 

Fonte: Elaborado dos websites das marcas (2019) 

 

Em relação aos modelos plus-size realistas, a Nike disponibilizou um 

protótipo na sua loja de Londres, do qual chamou a atenção por ser 

diferenciado dos encontrados no mercado e por, até então, utilizar somente 

manequins esportivos fitness. Enquanto isso, marcas como Ralph Pucci, 

Mannequin Madness, Bernstein Display, ImExporta, entre outras, já estão 

fazendo coleções com variados tipos de corpos e disponibilizando em seus 

catálogos, uma prática recente porque antigamente eram feitos somente por 

encomenda (Figura 49). 
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Figura 49 - Painel Manequins Plus-Size 

 

         Fonte: Elaborado dos Websites das Marcas (2019) 

 

A loja da marca Fenty Beauty by Rihanna, França, também expõe um 

manequim diferenciado: com o perfil corporal da própria cantora. É um 

manequim interessante por ter sua modelagem com mais “barriguinha” e bunda 

larga sem tanto volume.  

Já a fábrica More Mannequins, Inglaterra, traz a coleção Shaped: um 

conjunto completo que celebra algumas das diferentes formas que o corpo da 

mulher pode ter (Figura 50). 
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Figura 50 - Painel Manequins Curvilíneos 

 

 Fonte: Elaborado dos Websites das Marcas (2019) 

 

3.2 Ideação 

  

 A etapa de ideação é iniciada pela parte de análise de dados (2) que 

consiste na organização e examinação dos dados para definir as estratégias do 

projeto. Neste estágio, organiza-se e cataloga-se os dados de diferentes 

fontes, seleciona-se as informações mais relevantes, aplica-se técnicas e 

ferramentas, define-se os requisitos e se revisa o planejamento (Figura 51).  
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Figura 52 - Análise de Dados 

 

Fonte: Merino (2016) 

 

 Nesta parte, uma imagem do método (Figura 53) foi colocada na parede 

e post-its foram sendo acrescentados de acordo com a demanda. No caso, as 

cores dos post-its não estavam de acordo com a ordem de cores do método, 

apesar de serem as mesmas.  

 

Figura 53 - Visualização do Método 

 

     Fonte: Merino (2016) 
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 A parte de extrair informações do questionário foi inicialmente 

complicada. Como o questionário foi formulado no Google Drive, ele gera 

automaticamente um resumo das respostas tanto individuais quanto resumidas 

quando o formulário é encerrado. Uma segunda planilha foi aberta para as 

informações selecionadas serem jogadas lá, sendo separadas por categorias: 

idade, nacionalidade, descendência, peso, altura, etc., de acordo com as 

questões do questionário.  

A parte complicada do processo é que no início a autora desconhecia a 

função do Google de gerar a planilha com os resultados automaticamente e foi 

analisando resposta por resposta. Uma vez descoberta esta função, as 

questões dissertativas foram sendo colocadas na segunda planilha, depois a 

função de ordem alfabeta foi acionada e então as respostas do mesmo tipo 

foram sendo separadas e contabilizadas.  

Apesar de o questionário trazer informações ricas, foram consideradas 

mais relevantes para o projeto as respostas que trazem dados sobre os 

biótipos dessas mulheres, como altura, peso, formato do corpo, etc. Também 

foram selecionadas sugestões deixadas no questionário, como cores e 

formatos que gostariam de encontrar em manequins, etc.  

Além das informações do questionário, também foram levadas em 

consideração as principais queixas e sugestões da gerente da Gorete em 

relação aos manequins, uma vez que ela lida diretamente com o produto e 

também por a loja ser o cliente principal. 

A princípio, como uma das características do projeto é a mulher local, a 

ideia principal era fotografar as mulheres da região da Grande Florianópolis e 

as clientes da Gorete para trazer para o projeto o cotidiano e as preferências 

delas, usando as poses que elas geralmente empregam em suas próprias 

fotografias, etc. A loja foi visitada para este fim, porém como é uma loja com 

bastante movimento, as funcionárias não puderam dar a devida atenção para a 

situação e por ser do segmento de moda íntima há restrições referentes às 

fotos, incluindo a timidez das pessoas. Quanto às outras mulheres, apesar de 

ter constante contato dentro da própria casa, a autora deparou-se com o curto 

tempo e teve que desistir disso, partindo para a busca imagética na internet.  

As imagens que estavam na pasta do Drive, mencionadas 

anteriormente, foram analisadas, assim como catálogos de marcas de 
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manequins e, mais tarde, na hora da criação, também foram coladas na parede 

fotos de revistas com possíveis poses para o produto.  

Para resumir, as principais ferramentas utilizadas para a definição dos 

requisitos, conceitos e da geração de alternativas foram as respostas do 

questionário, o briefing do cliente, a análise de concorrentes e a busca 

imagética do público alvo. 

Antes de a próxima etapa ser iniciada, o cronograma foi revisado e 

atualizado (Figura 54). 

 

Figura 54 - Cronograma Atualizado 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

3.2.1Requisitos 

  

 A partir da demanda, o levantamento de dados foi analisado e os 

requisitos estabelecidos, sendo estes a seguir: 

• Modelos diversificados: baseado nas medidas mais enfáticas do 

questionário, projetar opções com diferentes biótipos e poses; 

• Características humanizadas: manequins curvilíneos tais como a mulher 

brasileira, com tons naturais de pele; 

• Face abstrata: fundamentado pela não obrigatoriedade do uso de 

peruca; 

• Material leve e resistente: visando o fácil manuseio e durabilidade do 

produto. 
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 Depois dos requisitos definidos, inicia-se a etapa de criação (3), que é 

direcionada para a geração de conceitos e alternativas de projeto. Nesta etapa 

os conceitos são definidos, a geração de alternativas é feita e a proposta é 

selecionada (Figura 55).   

 

Figura 55 - Criação 

 

Fonte: Merino (2016) 

 

3.2.2 Conceitos  

 

 Neste tópico serão apresentados os conceitos do produto e como foram 

escolhidos.    

 Desde o princípio, a essência do projeto é a mulher e suas 

necessidades, questionamentos, opiniões, inseguranças, hábitos, gostos, etc. 

De modo que visa-se trazer um pouco de cada lado da mulher para o produto, 

também encontram-se as necessidades técnicas, juntando as características 

da mulher com a marca Gorete.  

 O primeiro conceito remete aos contornos e volumetria da mulher 

brasileira. Levando em consideração que há muita diversificação neste quesito, 

não teria como representar tantas mulheres em um único produto. Então, a 
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partir dos resultados do questionário, como foram mostrados anteriormente, os 

três biótipos mais votados foram selecionados para dar forma aos manequins, 

sendo esses o ampulheta, pêra e retângulo.  

 O formato ampulheta é caracterizado por ter as medidas do tórax e do 

quadril proporcionais, com a cintura bem marcada. Enquanto o formato pêra é 

quando a mulher apresenta o quadril maior que o tórax e cintura marcada. Já o 

formato retangular se aplica quando as circunferências do tórax e do quadril 

são aproximadamente iguais. O painel de contornos mostra estas variações 

entre os biótipos (Figura 56). 

  

Figura 56 - Painel de Contornos 

 

  Fonte: Elaborado de Instagram (2019) 

 

 Como mencionado anteriormente, a intenção é trazer para o produto o 

cotidiano da mulher. Por isso, outro conceito são as poses dos manequins 

inspiradas no seu contato com a natureza, seja por olhar e cuidar das 

plantinhas, por gostar de praia, montanhas, rios, lagos, parques arborizados, 

dias nublados, chuvosos ou ensolarados, fazer trilhas ou andar de moto para 

explorar a vida; o prazer de chegar em casa, tirar os sapatos, o sutiã e relaxar, 
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nem que seja por poucos instantes: o cuidado, carinho, o estar consigo 

mesma.  

Outro aspecto levado em consideração na hora da escolha das poses foi 

a vitrina da loja Gorete, visando que a marca trabalha com lingerie, moda praia, 

fitness e pijamas (Figura 57).  

 

Figura 57 - Painel de Poses 

 

         Fonte: Elaborado de Instagram (2019) 

 

A paleta de cores base dos manequins partiu da diversidade de tons 

existentes nas peles das mulheres brasileiras, sendo selecionados desde o tom 

mais claro da pele clara até o tom mais escuro da pele escura (Figura 58). 

Algumas opiniões foram levadas em conta na escolha da paleta:  

• “O bronzeado evidencia a roupa”; 

• “Se for colorido não é real”; 

• “Não gosto de manequins pretos, acho que manequins têm que ser cor 

de pele porque visualizamos a roupa melhor.”; 

• “Raramente vi manequins negros”. 

Estes comentários foram tirados do questionário e é muito importante 

fazer com que o público principal não só opine como se sinta a vontade ao 

deparar-se com o produto.  
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Figura 58 - Painel de Cores 1 

 

           Fonte: Elaborado de Pinterest (2019) 

 

Em complemento aos tons de pele, a cor rosa choque é a marca da 

Gorete e não poderia deixar de aparecer no produto (Figura 59). O contraste é 

inspirado na extravagância da mulher brasileira: independente de suas 

características, são fortes, determinadas, alegres e impactantes, trazendo essa 

energia às manecas. O contraste também é importante na hora de vestir o 

manequim, como por exemplo o amarelo em uma pele escura, chamando mais 

atenção e valorizando as peças expostas.  

 

Figura 59 - Painel de Cores 2 

 

  Fonte: Elaborado de Pinterest (2019) 
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 Uma vez definidos os requisitos e os conceitos, as alternativas 

começaram a ser esboçadas.  

 

3.2.3 Geração de Alternativas 

 

 Nesta fase, além de trabalhar em cima dos resultados do questionário, 

dos requisitos e conceitos, por serem formas orgânicas e a autora não ter muita 

prática com desenhos desse segmento, foi necessário o auxílio de livros de 

anatomia. Também livros de desenho de moda foram consultados antes de 

partir para a modelagem gráfica.  

A primeira opção são manequins com as medidas e formas, citadas no 

conceito, já definidas, assim como os protótipos encontrados atualmente nas 

lojas (Figura 60). Desenhos com os biótipos ampulheta, pêra e retângulo foram 

feitos em diversas poses. Depois também foram trabalhados os tipos de base 

que o manequim poderia ter. Nesta opção, foi cogitada a possibilidade de os 

manequins terem troca de cabelo e boca e encaixes entre os membros para 

facilitar na troca da roupa.  

 

Figuras 60 - Geração de Alternativas 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 
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Já a segunda opção foi pensada na variação de biótipos da mulher 

brasileira, porém a ideia era usar essas variações em um único boneco (Figura 

61). Ou seja, o manequim teria uma base e nos membros haveria encaixes 

para trocar as peças: três diferentes tamanhos e formatos de seios, barriga, 

glúteos e pernas, podendo ser trocados de acordo com a demanda da loja.  

 

Figuras 61 - Geração de Alternativas 

 

  Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

3.2.4 Seleção da Alternativa 

 

 Na hora da escolha algumas coisas foram levadas em consideração e 

para decidir qual das duas opções seria refinada não foi utilizada nenhuma 

ferramenta específica, sendo decidido por eliminatória.  

 A primeira opção tem como características a possibilidade de variações 

de poses, praticidade no manuseio, durabilidade das peças e viabilidade 

técnica. Já a segunda opção tem como característica principal a diferenciação 

no mercado, porém em questão de viabilidade técnica, apesar de ser uma 

opção interessante, não caberia no projeto neste momento. Esta opção 

também necessita de tempo para trocar as peças, algo que a gerente da 
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Gorete disse que não seria acessível, estoque para manter as peças que não 

estão sendo usadas e pouca variação nas poses. Também seria difícil manter 

as peças harmoniosas, uma vez que cada peça teria tamanhos diferentes, o 

encaixe poderia não ficar perfeito. Nesta peça também apareceriam mais a 

divisões, e como o segmento da loja é moda íntima e praia a roupa não taparia. 

As peças poderiam se desgastar com o tempo e deixarem de funcionar. 

Por estes motivos a opção um foi escolhida para ser detalhada e por fim 

o produto final. 

 

3.2.5 Refinamento 

 

 Nesta etapa, as poses finais foram decididas, as medidas calculadas e 

então se iniciou a modelagem gráfica. Por ser modelagem anatômica 

tridimensional, os programas que foram utilizados durante o curso não serviam 

para este tipo de trabalho então buscou-se por novas alternativas.  

 As bases das bonecas foram feitas no programa MakeHuman, que 

geralmente é usado para modelar personagens de jogos. Neste programa as 

medidas foram colocas e os biótipos selecionados. Além de o MakeHuman não 

trabalhar com grande variedade de poses, por serem formatos novos houve a 

necessidade de usar um segundo programa para personalizá-las. O arquivo foi 

exportado para o Blender e as poses foram ajustadas. 

 O processo inicial para definir as medidas dos manequins foram os 

resultados mais enfáticos do questionário (detalhado na parte 3.1.1 deste 

relatório). Foram selecionados as três alturas, formato de seios, nádegas, 

pernas e barrigas, além do formato do corpo que já foi mencionado 

anteriormente. Em relação ao tamanho dos seios, somente os pequenos e 

médios foram selecionados para aparecer nos produtos, uma vez que houve 

poucas respostas relatando sobre os seios grandes. Já o peso foi 

automaticamente inserido quando o boneco foi modelado no MakeHuman, pelo 

próprio programa. 

 Para juntar as informações em três modelos, o método usado foi a 

visualização de qual tipo de membro ficaria melhor para cada tipo de corpo 

(Tabela), uma vez que é para um produto que deve representar o consumidor 
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sem ofendê-lo e exibir as roupas de forma certeira sem desvalorizá-las. A 

tabela deve ser lida a partir do biótipo para baixo.  

 

Tabela 14 - Mais Votados 

 

      Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

 A planilha do Google tem a função de fazer a média dos valores 

digitados, então esta ferramenta foi usada para definir as medidas finais dos 

produtos. As respostas das categorias mais votadas – 1,50m - 1,59m; 1,60m – 

1,69m e 1,70 - 1,79m – foram selecionadas e a média foi feita, dando os 

resultados principais as alturas 1,58m, 1,63m e 1,70m.  

 A partir de tudo definido (Figura 62) os manequins foram modelados no 

software.  
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Figura 62 - Dados para Modelagem 

 

       Fonte: Autoria Própria (2019) 

  

 O modelo 1 é referente ao perfil ampulheta (Figuras 63 e 64). A pose 

escolhida para este manequim é por remeter à mulher que se ama, se cuida e 

é dona de si, gerando uma atitude autoconfiante.  

  

Figura 63 - Modelo 1 

 

     Fonte: Autoria Própria (2019) 
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Figura 64 - Modelo 1 – Especificações Técnicas 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

O segundo modelo, com perfil pêra, tem como pose o ato de tirar a blusa 

(Figuras 65 e 66). Esta pose foi escolhida, como mencionado nos conceitos, 

pelas pequenas coisas do cotidiano da mulher: chegar em casa e relaxar. Este 

modelo também foi pensado na vitrina da Gorete, cumprindo a função de, por 

exemplo, no mesmo manequim expor a lingerie e o pijama.   
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Figura 65 - Modelo 2 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Figura 66 - Modelo 2 – Especificações Técnicas 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 
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 Já o modelo 3 tem o biótipo retângulo e foi pensado na praia, estando 

deitado (Figuras 67 e 68). Neste caso, a pose do manequim é o ato de colocar 

a mão em frente aos olhos para que o sol não incomode enquanto a outra mão 

está em repouso, uma prática comum nas praias.  

 

Figura 67 - Modelo 3 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Figura 68 - Modelo 3 – Especificações Técnicas 

 

         Fonte: Autoria Própria (2019) 
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 Os três modelos têm como características técnicas principais os braços 

e pernas removíveis para facilitar a troca da roupa através sistema de encaixes 

por ímã. A base deles é quadrada e também tem encaixe por ímã nos pés para 

facilitar a retirada do boneco da base. Eles têm a opção de serem finalizados 

em cinco tons diferentes de pele. 

 

3.3 Implementação 

 

 A etapa de execução (4) é voltada para testes, ajustes e organização do 

produto (Figura 69). Nesta etapa, somente alguns itens foram usados no 

processo, sendo apresentados a seguir.  

 

Figura 69 - Execução 

 

 Fonte: Merino (2016) 

 

3.3.1 Prototipagem 

 A primeira decisão da prototipagem foi que modelo final seria em 

impressão tridimensional. Para que isso acontecesse, decidiu-se inicialmente 

fazer o modelo manualmente, em plastilina, para então ser digitalizado e 

impresso. Pelo prazo de entrega, também foi decidido que dos três modelos 

somente um seria confeccionado e o modelo 2 foi escolhido por ter o biótipo 

mais comum entre as brasileiras.  
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Neste processo, a autora teve que estudar sobre anatomia artística e 

técnicas de modelagem manual e ficou quase um mês trabalhando no modelo, 

porém pela dificuldade de trabalhar com formas orgânicas foi necessário partir 

para a modelagem digital (Figura 70).  

 

Figura 70 - Confecção 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

 Quando os modelos gráficos foram finalizados, o arquivo foi enviado 

para os estagiários do laboratório de impressão 3D do IFSC e o protótipo foi 

impresso com o material PLA11, demorando quase cinco horas para ser 

concluído (Figura 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Poliácido Láctico 
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Figura 71 - Impressão 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

 Pela baixa qualidade do arquivo e pela complexidade de detalhes do 

produto, o modelo ficou com 15 centímetros de altura. Levando em 

consideração que o modelo real teria 1,63m, a escala ficou 1:11.  

 Depois de impresso os suportes foram tirados e então iniciou o processo 

de acabamento. Primeiramente foi levemente lixado para tirar as imperfeições 

grosseiras, depois foi passado primer para tirar a coloração azul cintilante para 

então finalizar com a tinta tom de pele. O detalhe final da pintura foi a coloração 

rosa na boca (Figura 72). A coloração da pele foi escolhida por ser a da grande 

maioria das mulheres da Grande Florianópolis. 

 

Figura 72 - Acabamento 

 

       Fonte: Autoria Própria (2019) 
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 No processo de acabamento também foi feito a base para o boneco com 

madeira compensada e finalizada com primer. Por último, os ímãs foram 

colados embaixo de um dos pés do boneco e na base, e o resultado é o 

seguinte (Figura): 

 

Figura 73 - Produto Final 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

 Para finalizar, uma vez que a proposta é uma coleção de manequins, a 

ambientação foi feita para simular como os manequins ficariam expostos 

(Figura 74). 
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Figura 74 - Ambientação 

 

 Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

 O método tem mais duas etapas, viabilização (5) e verificação final (6), 

porém o produto não foi feito em escala real não havendo necessidade de 

utilizá-las.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Fazer o presente projeto foi um desafio grande por ser mais difícil do que 

parecia inicialmente. As dificuldades de trabalhar com formas reais trouxeram 

muitos contratempos e aprendizados para a autora. 

  Entende-se que o produto pode ser melhorado a partir de verificações 

como fazer um modelo em escala real para averiguar se as roupas condizem 

com as medidas do boneco e levar para os clientes opinarem se gostam das 

poses, formas e cores visando que por ser algo incomum de encontrar no 

mercado pode ser impactante uma mudança tão repentina.  

 Em relação ao produto final, o ímã da base poderá não sustentar o peso, 

uma vez que ele perde a força com o passar do tempo. A partir disso, não é 

indicado usar neste local, havendo necessidade de repensar o suporte.  

Pelos contratempos no meio do projeto, como o tempo investido no 

modelo de plastilina sem ter dado o resultado esperado, levaram à autora a 

não cumprir com tudo o que planejava para o produto ser mais completo. 

Porém, cada etapa foi válida e serviu de exemplo para projetos posteriores. 

Hoje, entende-se por que a indústria da moda segue certos rumos e que, 

apesar de não ser a realidade, é complicado representar tantas pessoas em 

um único produto. Porém, também entende-se que tem como desconstruir, 

com o tempo, esses padrões e é sempre importante enfatizar que isto já 

começou. 

 No mais, foi um projeto interessante de fazer por estar em contatos com 

as mulheres e suas opiniões, por conhecer pessoas incríveis que não só 

auxiliaram no projeto, mas também proporcionaram momentos de aprendizado 

e recriação em meio a tanta informação. Este projeto deu para a autora a 

oportunidade aprofundar-se em um assunto que a interessa e em outros que 

nunca imaginou que iria precisar estudar. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  
 

Este formulário tem o intuito de levantar dados para o Trabalho de Conclusão 
do Curso de Design de Produto da estudante Beatriz Canarin Polla para o 
Instituto Federal de Santa Catarina. As respostas são anônimas e serão 
utilizadas no relatório final do processo. Ao preencher este documento você 
está autorizando o uso das informações prestadas.  
 

Idade  
 

 

Você Nasceu no Brasil? 
 

o Sim 
o Não 
o Sim, mas sou filha de estrangeiros 
o Não, mas sou filha de brasileiros 

 

Em qual Estado nasceu? 
 

o Não nasci no Brasil 
 
_______________________________________________________________ 
 

Em qual Estado vive atualmente? 
 

o Não vivo no Brasil 
 
_______________________________________________________________ 
 

Qual a sua descendência? 
 

o Não sei informar 
 
_______________________________________________________________ 
 

Peso 
 

 

Altura 
 
_______________________________________________________________ 
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Dentre estas opções, qual você considera o formato do seu corpo 
atualmente? 
 

o Ampulheta: Corpo proporcional, sendo a cintura fina e o busto 
e quadril mais avantajados. 
 

o  
 

o Diamante ou Losango: Silhueta das mulheres que foram 
ganhando peso ao longo dos anos, concentrando-se na região 
abdominal. Quadris e ombros mais estreitos que a cintura, cintura e 
barriga salientes, seios geralmente pequenos, pernas finas e ombros 
caídos. 
 

o  
 

o Maçã: Menos cintura, abdômen mais arredondado e pescoço 
largo. 
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o Pera: Mais volume nos quadris, o ombro é menor, os braços e 
a cintura são finos e os seios são pequenos ou médios. 
 

 

o Pirulito: Seios grandes, barriga grande, cintura curta e 
pernas longas e magras. 
 

 

o Retângulo: Medidas praticamente iguais de busto, quadril e 
cintura. As formas costumam ser magras, com poucas curvas e as 
pernas costumam ser finas. 
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o Triângulo Invertido: Volume maior na parte de cima, com os 
ombros maiores que o quadril, a cintura reta, as costas largas e as 
pernas longas e finas. 

 

Você considera os seus seios: 
 

⬜   Pequenos   ⬜  Médios   ⬜  

Grandes 
 

Qual o formato dos seus seios? 
 

⬜   ⬜  ⬜  ⬜  ⬜  ⬜

 
 

Você considera seus braços: 
 

o Finos 
o Intermediários 
o Grossos 
o Curtos 
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o Longos 
o Proporcionais para o seu corpo 
o Nenhuma das opções acima 

 

 

 

Qual formato de barriga você considera mais parecida com a sua? 
 

⬜   ⬜   ⬜   ⬜ 

 
 

Você considera as suas costas: 
 

o Finas 
o Largas 
o Intermediárias 
o Malhadas 
o Proporcionais para o meu corpo 

 

Qual das opções abaixo você acha mais parecida com o seu tipo de 
nádegas? 
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⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ 

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ 

⬜ ⬜ ⬜ ⬜  

⬜ ⬜  

 

Qual o formato das suas pernas? 
 

⬜    ⬜    ⬜    ⬜    

⬜ Nenhuma das opções 

 

Gostaria de mudar algo no seu corpo? 
 

 

Já fez/faz algum tipo de intervenção? (Ex.: Silicone, botox, dieta, 
academia). Por quê? 
_______________________________________________________________ 
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Com que frequência você faz compras de roupas? 
_______________________________________________________________ 
 

Como se sente atraído para entrar na loja? 
 

o  Conhece a Loja 
o Indicação de outra pessoa 
o Precisa de algo específico 
o Promoção 
o Propaganda 
o Vitrine 
o Outro 

__________________________________________________________ 
 

Qual o grau de dificuldade para encontrar roupas para o seu tipo físico? 
 

o Baixa 
o Média 
o Alta 
o Depende da peça 
o Não tenho dificuldade 

 

 
Se tem alguma dificuldade, quais são? (Ex.: Alguma parte da peça fica 
larga e outra apertada, não encontra peças modernas para a sua idade, 
etc.)  
 
_______________________________________________________________ 
 

Qual peça tem mais dificuldade de encontrar? 
 

 

Precisa reformar as roupas após a compra? 
 

o Sim 
o Não 
o Às vezes 
__________________________________________________________ 

 

Você costuma prestar atenção no manequim? Se sim, o quanto influencia 
na sua compra? 
 
_______________________________________________________________ 
 

Os manequins das lojas que você frequenta representam seu tipo de 
corpo? 
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o Sim 
o Não 
o Não reparei 

 

Já deixou de experimentar uma roupa por deduzir que não ficaria boa em 
você ao vê-la no manequim? 
 

o Sim 
o Não 
__________________________________________________________ 

 

Ao experimentar a roupa exposta já se sentiu frustrada por não ficar 
parecida com o manequim? 
 

o Sim 
o Não 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Qual dos manequins encontrados em lojas brasileiras te representa mais, 
atualmente? 
 

⬜   ⬜ ⬜  

 

⬜   ⬜   ⬜  

 

⬜ Nenhuma das opções acima 
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Você acredita que um manequim alto e magro é melhor para a exposição 
da roupa? 
 

o Sim 
o Não 
____________________________________________________________ 

 

Você já viu algum manequim diferenciado em loja brasileira? Se sim, 
como é e onde fica? 
_______________________________________________________________ 
 

Você gostaria de ver um manequim com o perfil real brasileiro nas lojas? 
 

o Sim 
o Não 
_____________________________________________________________ 

 

Obrigada por participar da pesquisa. Tenha um bom dia! 
 
 

 

 


