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RESUMO 

 

O trabalho tem por finalidade, apresentar a melhoria de um produto através 

de novos conceitos, conceitos esses definidos por uma necessidade identificada, 

como pela aplicação de algumas ferramentas da qualidade. Ainda, aplicando o 

conteúdo adquirido no decorrer da graduação.   

 Refere-se a um produto otimizado, Binder, faixa de compressão para seios, 

onde será atendida a necessidade da adequação do produto, as medidas do corpo 

de cada cliente, fator este primordial na questão de conforto, inclusive, evitando 

aparecimento de feridas e coágulos, decorrentes do uso de medidas fixas, P, M, G 

ou GG. Também será compreendido a necessidade de uso, onde, por meio do 

design diferenciado do sistema de fechamento e acabamento de colcheia e zíper 

que garante a proteção ao corpo; costura e dimensão, o que garantirá o uso na 

prática de esportes e as dimensões da faixa tripla, em medidas otimizadas na área 

dorsal, peitoral, e abdominal, garantindo a segurança necessária ao cliente, fazendo 

com que o produto, de custo-benefício acessível atenda a expectativa.  

Hoje, grande parte da comunidade transgênera (condição do indivíduo cuja 

identidade de gênero defere daquela designada no nascimento, ou seja, mulheres 

que nascem em copo biológico masculino ou homens que nascem em corpo 

biológico feminino), não tem acesso a produtos de qualidade e baixo custo, um 

exemplo disso é a dificuldade que os homens trans têm de encontrar produtos como 

binders, packers ou até mesmo camisas, e quando encontram, o custo beneficio não 

é satisfatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the work is to present the improvement of a product through a 

new concept, concept defined by an identified needed, as same by the application of 

quality tools. Also, applying the content acquired during the graduation.  

Refers to an optimized product, Binder, compression band for breasts, where 

it will be attended to the needs of the adequacy of the product, the measurements of 

the body of each client, this is paramount fact in the matter of comfort, including, 

avoiding appearance of wounds and clots, due to the use of fixed measures, S, M, L 

or XL. It will also be understood the need of use, where through the differentiated 

design of the closure system and finishing of eighth note and zipper that guarantees 

protection to the body; stitching and size, which will ensure the use during sports 

pratice and the dimensions of the triple band range, in optimized measures in the 

dorsal, pectoral, and abdominal area, guaranteeing the necessary security to the 

client, making the product cost-effective meet expectation.  

Today, a large part of the transgender community (the condition of the 

individual whose gender identity defends from that designated at birth, other words, 

women born in a male biological cup or men born in a female biological body), does 

not have access to theses products with quality and with a low cost, an example of 

this is the difficulty that trans men have to find products such as binders, packers or 

even shirts, and when they find, the benefit cost is not satisfactory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, cerca de 0,4% a 1,3% das pessoas com mais de 15 anos não se 

identificam com seu sexo biológico, levando-se a estimativa de pelo menos 25 

milhões de transgêneros no mundo. Em relação a população brasileira, é possível 

afirmar que há entre 752 mil e 2,4 milhões de trans vivendo no país. Ocorre que, 

para esse universo de transexuais no Brasil, há ambulatórios especializados em 

apenas 11 cidades, e destes são apenas quatro instituições são habilitadas pelo 

Ministério da Saúde para realizar a cirurgia de adequação sexual. 

Dados recentes, demonstram que, entre o período de 2008 a 2014, apenas 

243 procedimentos cirúrgicos foram realizados. Esse número, relativamente baixo, 

em relação ao número de transgenêros, deve-se ao alto custo do tratamento, que é 

de aproximadamente R$ 40.000,00, o que envolve reposição hormonal, e a 

redesignação sexual, pela cirurgia plástica, a qual, a realização desta ainda 

compreende que a pessoa se enquadre nos requisitos, como exemplo: idade mínima 

para reposição hormonal, 18 anos; idade igual ou superior a 21 anos para a 

realização do procedimento cirúrgico. Já o custo médio apenas da cirurgia de 

mastectomia, é menor se comparado a cirurgia de redesignação de sexo, de R$ 

8.000,00 a R$ 12.000,00, no entanto, também exige do paciente, os requisitos. 

A visibilidade desse público, vem cada vez mais ganhando força, e com isso, 

à oportunidade da ampliação e inserção de produtos neste mercado. Sendo assim, 

entende-se que, mesmo que o transexual, obtenha a condição financeira de fazer a 

cirurgia, esse público ainda necessita de um produto que o atenda em sua fase de 

transição até que, além da questão financeira, possua os requisitos para realizar a 

operação. Nesse cenário, surge a oportunidade do aprimoramento do produto 

“Binder”. 

 

METODOLOGIA 

 

Na pesquisa de desenvolvimento do produto, dentre as ferramentas da 

qualidade, utilizou-se do 5W2H, conforme segue: 

 
O que? 



 

 
Binder colete, voltado para o publico transgênero, pode ser encontrado em 

duas versões, faixa e colete, e substituindo a antiga faixa cirúrgica, é utilizado para 

comprimir os seios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo faixa    Modelo colete 

 

Por que será desenvolvido? 
 
O produto visa adaptar o físico do cliente com sua identidade de gênero, visto 

que os seios causam tanto desconfortos físicos, como psicológicos. Diferente de 

topes e outras peças femininas, ele é feito de tecido elástico mais resistente, que 

garante a eficácia dos resultados, consequentemente, a satisfação dos clientes, 

inclusive pelo fato da cirurgia não ser de valor acessível a todos, e além dos custos, 

existir critérios para sua realização. Com um custo médio de R$35,00 a R$45,00, o 

que varia de acordo com o modelo, o Binder atenderá as necessidades deste 

público.  

Na imagem a seguir podemos ver diferença na utilização de sutiã (à direita) e 

do binder (à esquerda), vemos a redução considerável dos seios, o que gera grande 

satisfação ao cliente.    

 



 

 

Com uso de sutiã                                Com uso do Binder 

 

Onde e por quem será feito?  
 

Através de pesquisa foi desenvolvido uma parceria com uma costureira 

residente em Salto, já que a mesma participou do desenvolvimento do mesmo, 

adaptando costuras e materiais.    

 
Como e quando será feito?  
 

O produto leva de 20 a 30 minutos para ser produzido. Assim que o cliente 

efetua o pagamento do pedido, pelo modelo escolhido, e medidas informadas, é 

verificado o estoque do material, e inicia-se a fabricação. A entrega pode ser de 

imediato ou em até dois dias úteis, conforme fluxograma do processo: 

 

 

Custos 

Faixa elástica (coméia) R$   7,00 m 
Zipper   R$   1,50 un 
Colchete   R$   0,60 un 
Mão de obra  R$ 10,00 un 
 

 

PEDIDO/PAGAMENTO MEDIÇÃO 
VERIFICAÇÃO DO 

MATERIAL 
CONFECÇÃO ENTREGA 



 

ANÁLISE DE MERCADO  

 

No mercado atual, existem poucos concorrentes, dentre eles, dois, que obtém 

maior marketshare. O conhecimento dos produtos e estudos de melhorias realizados 

ocorreu através de pesquisas online, das descrições contida em site, por se tratarem 

de lojas virtuais, com sede de loja física, em outros estados. Pela compra de dois de 

seus modelos de faixas de compressão toráxica, pode-se analisar o material, design, 

sistema de fechamento, sistema de costura utilizado e, consequentemente, a clareza 

dos potenciais pontos de melhoria e necessidade de desenvolvimento, o que fará 

com o que o produto seja usual em qualquer condição que o cliente se expor como 

na prática de esportes, casualmente e em rotinas diárias.   

O valor do Binder colete encontrado no mercado varia de R$ 60 à R$ 100, 

apresentando sistema de fechamento em colchete ou velcro e tendo como tecido de 

fabricação, a malha elástica. Trata-se de um mercado de produtos voltado a um 

público específico e em expansão, que trazem consigo a necessidade do produto.  

 

PESQUISA DO PRODUTO  

 

O Binder colete otimizado vem para oferecer maior conforto e segurança, 

sendo fabricado de acordo com as medidas de cada cliente e de acordo com a suas 

necessidades através da adequação dos modelos, como por exemplo: presença de 

alça reforçada para a prática de esportes; faixa dupla ou faixa tripla, etc. O conforto 

está atrelado ao tecido utilizado que facilita a transpiração e ao encaixe que permite 

uma correta fixação ao corpo sem causar desconforto, dessa forma, 

independentemente do volume dos seios, a compressão será eficaz, fornecendo 

segurança nos movimentos.  

 

ANÁLISE SWOT  

 

Strengths  

 Design diferenciado, produto customizado 

 Baixo custo de fabricação 

 Conforto e resultados eficazes 

 



 

Oportunities 

 Mercado emergente 

 Baixa concorrência 

 Produto atrativo 

 

Weaknesses 

 Não disponibilidade em varejo 

 Fabricado sob encomenda 

 Público específico 

 

Threats 

 Concorrente com produtos similares 

 Rentabilidade 

 Desuso após procedimento cirúrgico 

 

PESQUISA DE MARKETING  

 

PRODUTO 
 
Necessidades dos nossos cliente, referente ao nosso produto: 
 

 
 
A utilização do Binder será à critério de nossos clientes. Sendo dessa forma, 

todos nossos produtos serão confeccionados com a cor e medidas passadas pelo 
próprio usuário, adequando-se à cada corpo, proporcionando liberdade de uso 
contínuo com maior conforto, visto que os que são vendidos atualmente, são 
esteoritipados nos tamanhos P, M, G e GG, e vida útil de até 3 meses, em relação a 
nosso, que fora os diferenciais citados acima, obtem vida útil de 3-6 meses, esse 
será um dos nossos diferenciais fortes, o foco no cliente. 



 

PREÇO 
 
           Nosso produto será dividido de três formas, em faixa simples, dupla ou tripla. 
Os valores variam de R$35-45 em relação ao produto, contando que a maior 
variação será do frete. O cliente optará pelo nosso produto pelos diferenciais que ele 
tem preços mais acessíveis por uma melhor qualidade, e formas de pagamentos 
variados, em relação aos outros fornecedores. Nosso objetivo é ter nosso cliente 
como Fã (Pessoas que dão preferência à uma marca, independente ao preço 
atribuído). 
 
 PRAÇA 
 
            Para melhor comodidade de nossos clientes, os produtos serão fornecidos 
através de nossas lojas virtuais, Fã Pages em facebook, estabelecendo maior 
Network com nossos clientes, buscando ampliar nosso fluxo de distribuição, e em 
lojas físicas nas principais metrópoles, garantindo maior proximidade com nosso 
público. 
 

 
 
PROMOÇÃO  
 
           Em nossas lojas, o Marketing estará sempre mais efetivo nas datas 
comemorativas, e eventos nacionais para nosso público, juntamente com a 
fidelização do cliente através de um atendimento diferenciado, o que será mais 
prático o acompanhamento e estudo dos nossos clientes. Também por meio de 
folders e de nossas mídias sociais. Disponibilizaremos promoções onde o poder de 
barganha de nossos clientes, prevalecerá, diante dos nossos clientes, isso se deve à 
conquista de nossos clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BOM – PRODUTO E EMBALAGEM 
 
                                        Faixa aberta 
 

                                        
 
Zipper inserido nas laterais                      Colchea inserida na extremidade da faixa.     
 
                             

                  
 
 
 
 
Embalagem  
 

  Embalagem plástica 15X22 cm, por ser um produto que 
pode ser dobrado averigou-se que um embalagem simples é suficiente para embalar 
o produto na hora da retirada.  



 

 
  
Custo de fabricação: 

 

 

 
 
Devido ao volume pequeno dos seios o cliente pode opinar por não ter alças, neste 
caso se retira o valor das mesmas. Por ser um produto feito sobre medida a uma 
variação no tamanho da faixa, por isso fixou se o custo de fabricação em R$18,00 para 

faixa simples já que é o suficiente para cobrir qualquer variação no tamanho, o produto pode 
ser vendido por R$ 30,00 em forma de colete. 
 
 
 
Faixa dupla e tripla 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Faixa aberta dupla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O processo de fabricação é o mesmo, a diferença está na unificação de duas faixas 
de lagura de 10 cm, esse modelo é usado por pessoas com a medida de faixa de 50 
a 60 cm de comprimento, já que o volume de seios é maior e necessita de um 
suporte maior, neste caso recomendamos o uso da alça para evitar desconforto ou 
que o mesmo deslize em praticas esportivas. 
 
 
Custo de fabricação: 

 

. 
Fixou se o custo de fabricação em R$ 22,00 para faixa dupla já que é o suficiente para cobrir 
qualquer variação no tamanho, o produto pode ser vendido por R$ 35,00 em forma de 
colete. 
 
  
 
Faixa tripla aberta 
 
 

  
 
 
 

 

 

 



 

 

O processo de fabricação é o mesmo, a diferença está na unificação de três faixas 

de lagura de 10 cm, esse modelo é usado por pessoas com a medida de faixa acima 

de 60 cm de comprimento, já que o volume de seios é maior e necessita de um 

suporte maior, neste caso recomendamos o uso da alça para evitar desconforto ou 

que o mesmo deslize em praticas esportivas. 

 

 

Custo de fabricação: 

 

 

Fixou se o custo de fabricação em R$ 26,00 para faixa dupla já que é o suficiente para cobrir 
qualquer variação no tamanho, o produto pode ser vendido por R$ 40,00 em forma de 
colete. 

 

Processo  

 Cliente responde um questionário simples para analisar qual produto é mais 

condicente com sua necessidade . 

 

Questionário: 

1 – uso                                                                   3- Faz tratamento hormonal?  

( ) Dia a dia                                                            ( ) Não 

( ) Esporte                                                              ( ) sim, menos de 6 meses  

                                                                               ( ) Sim, mais de 6 meses 

2- Tipo de camisa                                               4- Faz academia?  

( ) Regata                                                            ( ) Sim 

( ) Com Manga                 ( ) Não  

 

 



 

Com os dados junto com a medida do cliente é feito a analise e desiguinando o melhor 

produto para esse caso, em seguida é repassado para custureira, que avlia se tem o 

material em estoque e produz o produto.   

 

 

 

 

Aprendizados  

Como todo projeto distinto, vimos à falta de acessibilidade de encontrar artigos que 

nos dessem base concreta, já que o tema não é tão abordado, porém nosso ponto 

chave foi ter um membro que vivenciava essa realidade e que nos deu um norte, já 

que nada melhor do que a própria experiência em pele para ter de forma realista os 

resultados que precisávamos. Além da pesquisa de mercado e encontrar 

fornecedores que atendiam nossas necessidades, devido não comprar em grandes 

lotes, nossa saída foi adquirir materiais em lojas de armarinhos que vendem em 

lotes pequenos e com custo baixo.   
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