


A noção de bem-estarfaz referência ao 
conjunto daquelas coisas que são 
necessárias para viver bem.

D inheiro para satisfazer as necessidades 
materiais, saúde, tempo para o lazer e 
relações afetivas harmoniosas são algumas das 
questões que constituem o
bem-estar de uma pessoa.

Tendo em conta que o conceito de
bem estar é subjetivo.

Bem estar





Hoje é difícil imaginar uma
sala de estar sem sofá.

Quando no século XVII surgiram os primeiros 
sofás de que se tem notícia, o resultado foi
uma reelaboração radical do espaço interior. 
Símbolo de uma nova era de informalidade 
e conforto, o sofá surgiu em uma época
conhecida como a era de ouro da conversa.

O primeiro móvel planejado para duas pessoas 
se sentarem juntas também era considerado 
um convite a sedução.

Nesse mesmo período houve outras
mudanças nos espaços internos que hoje 
consideramos óbvias, como se sempre
tivessem existido: quartos de dormir, 
banheiros e sala de estar.



Nada disso teria acontecido sem um grupo
de visionários arquitetos lendários, 
os primeiros decoradores de interiores 
e as mulheres que moldaram 
os gostos de dois sucessivos
reis da França: marquesa de Maintenon, 
amante de Luís XIV
e a marquesa de Pompadour, 
amante de Luís XV.

Daí em diante, suas ideias revolucionárias
teriam influência direta até mesmo em 
áreas não domésticas, do vestuário à
literatura, assim como nas questões de gênero,
modificando a maneira como as 
pessoas viviam e se relacionavam.

O século do conforto Joan DeJean
Quando os parisienses descobriram o casual
e criaram o lar moderno.
Civilização Brasileira Rio de Janeiro 2012 



O conforto é o bem-estar físico ou
material que determinadas
condições, circunstâncias ou que 
os objetos proporcionam.

A palavra conforto, como tal, 
passou do francês para o espanhol no
século XIX, proveniente   
do conforto inglês, com o significado de
'conforto material ou bem-estar’.

O conforto pode ser oferecido 
graças a um objeto (um colchão, uma
cadeira, um carro) ou uma circunstância
ambiental como a temperatura certa,
um certo nível de silêncio ou 
uma sensação de segurança. 
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Em 1774, os Shakers iniciaram uma 
migração da Inglaterra para as 
colônias britânicas na América do 
Norte, inicialmente, com um 
assentamento em Watervliet, Nova 
Iorque (atual Colônia).

Eles adotaram um estilo de vida 
utópico celibatário, comunitário, 
pacifista com um culto carismático 
uniforme e de igualdade entre os 
sexos, que eles institucionalizaram 
em sua sociedade em 1780. Eles 
também são conhecidos por sua 
vida simples, por seu estilo 
arquitetônico, inovação 
tecnológica, música e 
móveis típicos.

Shakers



Alguns dos móveis antigos 
americanos populares conhecidos
como estilo Shaker não foram
feitos por um único designer, mas 
por um grupo de pessoas que 
acreditavam na vida em 
comunidade.













Os Shakers foram 
fundamentais para 
uma estética moderna.
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Existem certos padrões de conforto que
tentamos ter em nossa casa, nosso 
ambiente de trabalho e em outros 
espaços que frequentamos.

Em nossa casa, por exemplo, condicionar os 
espaços que usamos diariamente, 
dependendo das atividades que realizamos, 
nos ajuda a ter uma melhor qualidade de vida.

A palavra conforto não deve ser confundida com o 
verbo conforto, que significa 'encorajar ou confortar 
alguém', nem conforto , que se refere a 'aquilo que 
conforta ou encoraja’.             

Conforto



O conforto está ligado ao sentimento

de bem estar, onde devemos considerar

não apenas as características 

antropométricas, biomecânicas e de conforto 

encontradas na normas técnicas, mas 

também

as necessidades de uso estético-

simbólicas, percebidas pelos usuários.

Irmãos Campanas



Requisitos de projeto são as diversas 
qualidades desejadas a priori para a 
materialização de um produto final.

Abrange sua concepção as fases de 
desenvolvimento do projeto e, eventualmente
alcança até a sua fabricação.

Tudo isso, naturalmente, consoante 
com a categoria, a classe, o tipo e 
demais atributos e especificidades 
inerentes ao citado produto os 
quais expomos a seguir de forma genérica.

Requisitos de 
projeto



Tarefa é um conjunto de 
ações humanas que torna possível 
um sistema atingir seu objetivo.

Em síntese é o que faz funcionar o sistema para
se atingir um resultado pretendido.

Conceitua-se o termo tarefa restrito 
à utilização dos objetos (função de uso) 
na sua maneira mais elementar, 
qual seja a das análise dos passos
necessários para fazer um dado produto funcionar
ou dele usufruir vantagens práticas, estéticas,
psicológicas, envolvendo mais o estudo das ações 
do que a descrição do procedimento de uso.

Tarefa 



Os problemas e desafios ergonômicos 
em relação a esse fator são, sobretudo, 
aqueles que contribuem ou trazem dificuldades 
ao usuário (consumidor) quando da 
utilização do produto, em termos 
de suas características antropométricas, 
seu sexo, grau de instrução, experiência anterior, 
idade, habilidades especiais bem como 
quanto às ações qu esse concentram
na interface usuário-objeto em termos de 
informações e controles.

Tarefa



O fator segurança, genericamente, é uma condição
daquilo em que se pode confiar.
Conceitua-se segurança como a utilização
segura e confiável dos objetos em relação às
suas características funcionais, operacionais,
perceptíveis, de montagem, de fixação, sustentação
e outras fundamentalmente, contra riscos e acidentes
eventuais que possam envolver o usuário
ou grupo de usuários.

O fator de segurança sempre depende do tipo 
e da natureza do objeto. Em alguns produtos, 
a segurança é uma condição crucial: em outros, 
apenas relativa e, em outros ainda, até inexistente. 
Desse modo, pode se pensar o fator segurança
em termos de maior ou menor qualidade
em relação a sua importância.

Segurança



De modo geral, conforto é uma condição de 
comodidade e bem estar. Conceitua-se, por
outro lado como a sensação de bem-estar, 
comodidade e segurança percebida pelo 
usuário nos níveis físico e sensorial.

Os problemas ergonômicos referentes a esse fator
dizem respeito às condições ou situações de uso
dos objetos que contrariam esta conceituação, 
principalmente com relação às tarefas de uso que
possam provocar diversos tipos de fadiga, doenças
e constrangimentos no organismo humano. 
O fator de conforto apresenta-se também muitas vezes
atrelado ao fator segurança e as condições subjetivas
e tem a ver com as condições físico-psicológicas,
experiência de vida e idiossincrasias do 
usuário do objeto o que o torna, de certo 
modo difícil de ser quantificado e qualificado.

Conforto



Conceitua-se material como todo
e qualquer componente do objeto.

A escolha do tipo e natureza dos materiais
deve levar em conta, sobretudo, a adequação
das caraterísticas de uso, funcionais, operacionais,
técnicas, tecnológicas, econômicas, perceptivas e 
estético-formais do objeto.

Os problemas ergonômicos no tocante a esse fator
dizem respeito à não especificação e utilização correta
de materiais adequados em termos de compatibilidade
com diversas exigências técnicas, tecnológicas e de uso
em termos de durabilidade, de limpeza,de proteção e de 
segurança, em relação à proteção de saúde do usuário 
no que se refere, aos aspectos de inflamabilidade,
toxidade entre outros.

Materiais



Sustentabilidade
A cada dia aumenta o demanda por maior 
nível de sustentabilidade na área de móveis. 
Isso acontece porque variedades de árvores 
são derrubadas para satisfazer procura 
que apenas aumenta junto com o 
crescimento sem limites das populações e 
residências.
A palavra deixou de ser um termo da 
moda para virar realidade marcante do 
presente no globo terrestre.

As atitudes sustentáveis representam uma 
realidade que precisa estar presente de 
forma emergencial nas indústrias 
especialistas em construir móveis. 

As práticas podem inclusive estar no processo 
produtivo, como no uso da água, por exemplo, que 
deve ser racionada. Também precisa existir 
presença de ligação corrente no sentido de 
satisfazer as demandas dos trabalhadores.
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