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RESUMO

O motofrete é uma atividade consequente de um leque de fatores sociais, políticos e 
econômicos e vem ocupando cada vez mais espaço na malha urbana viária brasileira. A agilidade, 
praticidade e economia desta modalidade vêm consquistando uma parcela considerável da 
população nacional ascendente, principalmente a classe C. Entretanto, mostra-se também 
como uma atividade extremamente perigosa, estando em desvantagem física com quase todos 
os tipos de veículos e sendo responsável por dezenas de fatalidades todos os dias no Brasil. 
Além disso, o uso da motocicleta como meio de transporte tem aumentado consideravelmente 
os índices de emissão de poluentes no país. Este trabalho tem como objetivo principal o 
desenvolvimento de uma motocicleta projetada especialmente para o serviço de motofrete 
que possa oferecer novas alternativas de segurança, sustentabilidade e logística para esta 
atividade. Com isso, refletir sobre as relações provenientes dos motoboys com a sociedade, 
buscando uma melhor aceitação de ambas as partes sobre o motofrete.

Palavras-chave: Motocicleta. Motofrete. Carga. Transporte.





ABSTRACT

The motorfreight is an activity resulting from a group of social, political and economical issues 
and has been occupying more space in brazilian’s roads, highways and streets. The agility, 
convenience and economy of this modality, has been conquering a considerable portion of the 
national rising population, especially the C class. However, it is also an extremely dangerous 
activity, being at physical disadvantage with almost all types of vehicles and being responsible 
for dozens of casualities every day in Brazil. Furthermore, the use of the motorcycle as a 
transportation vehicle has been considerably increasing rates os pollutants emissions in the 
country. This work has as main objective the development of a motorcycle designed specifically 
for the motorfreight service that can offer new alternatives of security, sustainability and 
logistics for this activity. Then, to reflect about the relations between motoboys and society, 
seeking a better acceptance of both parties about the motorfreight.

Key words: Motorcycle. Motorfreight. Cargo. Transportation.
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Nas últimas décadas o Brasil 
vem apresentando um crescimento 
notável perante a esfera mundial 
e demonstrando características 
típicas de um país econômico, 
social e politicamente ascendente.   

Dentro desse panorama, uma 
das características latentes - e 
relevante para este trabalho - é 
a grande e crescente massa de 
veículos que preenche cada vez 
mais as ruas, avenidas e estradas de 
grandes cidades como São Paulo. 
O aumento da renda da população 
brasileira junto aos inúmeros 
facilitadores econômicos, como 
consórcios e empréstimos tem 
influenciado diretamente neste 
crescimento.

Os problemas originados pela 
grande quantidade de veículos 
inseridos num sistema que não 
comporta adequadamente essa 
demanda vêm se tornando cada 
vez mais evidentes no dia-a-dia 
das grandes cidades e metrópoles 
nacionais. O planejamento precário 
na área de transportes públicos 
das cidades juntamente aos 
engarrafamentos quilométricos, 
a poluição exacerbada, o stress 
físico e psicológico nos indivíduos 
atuantes deste cenário são 
alguns dos principais problemas 
relacionados.

Numa sociedade advinda de uma 
cultura agorista1, a motocicleta 
surge como uma alternativa 
“eficiente” e “adequada” para 
driblar alguns desses problemas. 
Por ser um meio de transporte mais 
prático, mais ágil, mais maleável 
e mais econômico, a motocicleta 
tem sido uma opção cada vez 
mais utilizada pela população, 
principalmente pelas classes C e D 
emergentes no Brasil.      

Em sua função, a malha urbana 
viária das cidades pode ser dividida 
em dois segmentos: a locomoção 
de pessoas e o transporte de 
mercadorias. Este trabalho 
tratará do segundo segmento - o 
transporte de mercadoreias - 
vinculado ao evidente crescimento 
na utilização da motocicleta como 
meio de transporte. 

Essa junção dá origem à um 
tipo de serviço, também em 
constante crescimento, chamado 
de motofrete. O motofrete é 
basicamente o transporte de 
pequenos produtos ou insumos 
utilizando algum compartimento 
de carga e a motocicleta como 
meio locomotor.

Segundo NUNES (2008), a maior

1  BAUMAN (2008).
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parte dos motociclistas no Brasil 
utilizam este meio não apenas para 
o transporte pessoal mas também 
para o motofrete, que se mostra 
cada vez mais importante para 
inúmeros segmentos e empresas 
no país.

Por ser um tipo de serviço 
autônomo e de origem espontânea, 
ou seja, sem a existência de leis 
ou regras que o oficializassem 
legalmente perante a constituição, 
o motofrete encontra atualmente 
diversas barreiras e dificuldades 
perante sua inserção no trânsito 
nacional, como se observará no 
capítulo 2 no tópico 2.4 “Um novo 
usuário no trânsito brasileiro”.  

Assim como SICA (2006) propõe 
em seu trabalho de graduação 
interdisciplinar o desenvolvimento 
de um automóvel específico para o 
serviço de táxi, o objetivo principal 
deste projeto percorre o mesmo 
caminho, propondo um produto 
desenvolvido especificamente 
para um serviço, ou seja, uma 
motocicleta pensada e projetada 
para o serviço de motofrete.

Este projeto se utilizará de uma 
motocicleta base, já existente no 
mercado, que sofrerá alterações 
em sua estrutura para que se 
foque mais na adaptação para o

serviço de motofrete.

Pretende-se com este trabalho 
não somente o desenvolvimento 
da motocicleta em si, mas também 
a reflexão e busca de alternativas 
que auxiliem na relação entre 
a motocicleta, o motoboy e o 
motofrete na malha urbana viária 
brasileira.  



2.EMBASAMENTO DO PROJETO
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Para um melhor entendimento 
do tema foram delimitados alguns 
conceitos essenciais para a 
elaboração do projeto, sendo estes 
aspectos direta ou indiretamente 
ligados ao transporte de pequenas 
cargas por motocicleta. 

Conceitos que tratam de 
questões sobre mobilidade,  
sustentabilidade, ergonomia, 
segurança (conceitos mais diretos) 
e outros como consumismo, cultura 
agorista, etc, (conceitos indiretos 
que serão tratados mais à frente 
com profundidade) são algumas 
das abstrações essenciais para o 
embasamento deste trabalho.

Em BAUMAN (2008) o autor 
discorre sobre a sociedade 
consumista, e cita autores como 
Stephen Bertman quando fala sobre 
a “cultura agorista” que é fruto 
direto do crescimento econômico 
exacerbado e mal planejado. Este 
fato explica em parte o surgimento 
desse novo tipo de serviço – 
transporte de mercadorias por 
motocicletas – marcando-o como 
um fruto quase que natural de 
uma sociedade imersa neste 
cultura. De forma similar, embora 
mais diretamente ligada ao tema, 
VASCONCELLOS (2008)2 descreve

sobre os fatores responsáveis 
pelo crescimento da frota de 
motocicletas no país e suas 
consequências decorrentes. 

Afirma que existe toda uma 
política governamental por trás 
desse crescimento acelerado 
e indica os principais impactos 
gerados por esse fenômeno sendo 
eles segurança, poluição, energia 
e área de via.

Estes últimas podem ser 
consideradas conceitos de 
caráter mais direto e também 
são discutidas por MITCHEL et 
al. (2010)3 , os quais abordam 
questões sobre um novo DNA da 
mobilidade do século XXI quando 
tratam de novas formas de energia 
(combustíveis), novas dimensões 
dos automóveis, modularidade e 
compartilhamento.

Esse aspecto também pode ser 
encontrado em projetos como a 
motocicleta elétrica mais rápida 
do mundo, desenvolvida em 2009 
pelo designer e empresário Yves 
Béhar e pelo engenheiro Forrest 
North como um indicativo da 
existência de uma tecnologia já 
disponível para a viabilização de 
novos veículos eletromotores.

2  Eduardo Alcântara de Vasconcellos é 
sociólogo e engenheiro de trânsito, consultor 
da ANTP (Associação Nacional de Transportes 
Públicos). Artigo de referência “O Custo Social 
da Motocicleta no Brasil.”

3  “A Reinvenção do Automóvel - Mobilidade 
Urbana Pessoal para o Século XXI”. 
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Consolidando este fato, também 
são de relevante importância 
as primeiras scooters elétricas 
produzidas no Brasil em 2010 pela 
Motor Z que, embora possuam 
baixa potência e autonomia, 
já se mostram presentes 
no mercado nacional atual.

Considerando o elemento ou 
parte do produto referente à 
carga em si, a Flexmoto, uma das 
principais empresas pioneiras 
no mercado nacional de semi-
reboques para motocicletas, serve 
também como uma importante 
referência por oferecer produtos 
que estão efetivamente no mercado 
atual e serem inovadores no sentido 
de transporte de mercadorias em 
motocicletas, como por exemplo o 
Mono Trail inglês (fig. 1).

Devido ao fato deste projeto 
também abordar sobre o serviço 
e sistema em que o produto está 
inserido, foram abstraídos alguns 
aspectos para um entendimento 
mais aprofundado das redes que 
utilizam do motofrete. Alguns 
desses conceitos envolvem 
logística, administração e 
transporte de cargas na malha 
urbana viária, integração com 
outros sistemas já existentes, 
controle de frota, otimização de 
rotas, entre outros. Autores como 

Orlando Augusto Nunes e Eduardo 
Alcântara de Vasconcellos irão 
ajudar a aprofundar essas questões 
em artigos autorais relacionados 
ao tema que serão citados mais à 
frente neste trabalho.

Por fim, uma das chaves 
principais do projeto será o 
entendimento desse novo usuário 
no trânsito brasileiro – o motoboy. 

Em BROWN (2009)4, uma nova 
metodologia e pensamento são 
propostos para o desenvolvimento 
de projeto de produto, tendo em 
vista um conhecimento qualitativo 
aprofundado no usuário através 
de métodos não lineares e não 
convencionais. Esta obra auxilia 
no entendimento da interligação 
eficiente entre usuário, produto e 
sistema, principal objetivo deste 
trabalho. 

Tal estudo pode ser visto 
também em SICA (2006) no qual 
discorre em seu projeto “Táxi 
– O Carro” justamente sobre o 
desenvolvimento de um produto 
direcionado para um serviço e 
usuário específicos, como será 
aprofundado no final deste capítulo 
no tópico 2.5.5 “Referências 
Projetuais”.

4  “Design Thinking“.

Figura 1: Mono Trail Inglês
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2.1. CONCEITUAÇÃO INICIAL

2.1.1. Cultura Agorista

Dentro do tema escolhido e 
diante das pesquisas realizadas 
viu-se necessária uma definição do 
objetivo do projeto que procurasse 
atender às áreas de maior carência 
do assunto. 

As questões sobre segurança, 
sustentabilidade, energia, área 
de via, entre outros, devem ser 
compreendidas pontualmente 
para que o desenvolvimento 
deste trabalho aconteça de forma 
coerente. Da mesma forma é 
essencial entender os motivos 
indiretos – de caráter mais subjetivo 
- de modo que estes justifiquem e 
fundamentem o projeto em si. 

Em seu artigo, VASCONCELLOS 
(2008) afirma que antes mesmo das 
consequências diretas causadas 
por este novo serviço, existiam 
fatores como a estimulação das 
políticas federais à essa nova 
atividade, frutos de uma sociedade 
capitalista imersa num êxtase do 
retorno rápido que incentiva este 
tipo de serviço - o motofrete. 

Também segundo BAUMAN 
(2008, p.45), “Stephen Bertman 
cunhou termos ‘cultura agorista’ e 

‘cultura apressada’ para denotar a 
maneira como vivemos em nosso 
tipo de sociedade.”, o que reafirma 
que a condição de “pressa“ é um 
dos principais fatores regentes  
do crescimento do transporte de 
cargas em motocicletas.

Boa parcela da população 
brasileira, principalmente a classe 
C em ascenção, se viu - e ainda 
se vê - atraída pela possibilidade 
de utilizar este novo meio de 
transporte de fácil aquisição – 
a motocicleta – como também 
um novo tipo de demanda de um 
serviço de transporte de bens 
e insumos mais rápido, ágil e 
eficiente, proeminente da ‘cultura 
agorista’ citada por BAUMAN 
(2008, p.45). Da mesma forma, 
as autoridades governamentais 
responsáveis por este setor se 
vêem naturalmente instigadas 
à favorecer essa demanda da 
população pela aquisição de 
motocicletas, visto que estão 
também imersas na mesma lógica 
consumista. BAUMAN (2008, p.63) 
afirma que:

“A sociedade de consumo 
tem como base de suas alegações a 
promessa de satisfazer os desejos 
humanos em um grau que nenhuma 
sociedade do passado pôde alcançar, 
ou mesmo sonhar, mas a promessa 
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de satisfação só permanece 
sedutora enquanto o desejo continua 
insatisfeito; mais importante ainda, 
quando o cliente não está ‘plenamente 
satisfeito’ – ou seja, enquanto não se 
acredita que os desejos que motivaram 
e colocaram em movimento a busca da 
satisfação e estimularam experimentos 
consumistas tenham sido verdadeira e 
totalmente realizados. “

Nesse universo imediatista, a 
sociedade demanda por agilidade e 
praticidade do serviço o que o torna 
ainda mais perigoso, visto que o 
motoboy trabalha por montante 
de entrega e prazo, o que atenua 
ainda mais essa questão. 

Eduardo Alcântara de 
Vasconcellos, engenheiro e 
sociólogo, especialista à 35 anos 
na área de transportes e trânsito, 
discute em seu artigo “O custo 
social da motocicleta no Brasil” 
(2009) a origem e situação atual 
deste novo serviço no panorama 
nacional. Aponta os principais 
impactos na sociedade derivados 
desta nova atividade e sobre o 
novo nicho de trabalhadores que 
surge no trânsito brasileiro - os 
motoboys - além dos principais 
fatores sociais e políticos por trás 
deste fenômeno. Também em sua 
obra “Circular é preciso, viver 
não é preciso.” (1999) discorre 
sobre as condições do tráfego na

cidade de São Paulo investigando 
principalmente as atitudes e 
decisões das políticas públicas 
em relação à este setor. Seu 
artigo complementa esta obra no 
sentido de que passa ligeiramente 
a se focar dos impactos gerais em 
questão de segurança, poluição, 
área de via, entre outros.

2.1.2. Design Thinking

Em BROWN (2009) é proposto 
um novo pensamento e uma 
nova metodologia aplicada no 
desenvolvimento de um projeto. 
Prega o design não mais como 
uma atividade específica para 
profissionais designers, mas 
como um pensamento aplicado 
em todas as áreas, para todos os 
profissionais, cujo nome define 
como “design thinking”. Para este 
projeto, este novo pensamento 
e metodologia vêm a calhar no 
sentido de que o design - ou 
o “design thinking” - pode ser 
aplicado não somente no produto 
em si, mas em toda a cadeia em 
que este se encontra.

Analisar e vincular desde as 
necessidades e problemáticas do 
usuário até uma breve simulação 
de um sistema logístico - 
consolidado numa instituição e/ou 
legislação - é objeto fundamental
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deste trabalho. Nesta obra de 
Tim Brown é possível verificar 
os procedimentos não lineares  
necessários para a aplicação desse 
pensamento através de exemplos 
de projetos desenvolvidos pela 
própria IDEO – empresa americana 
de design na qual Tim Brown ocupa 
atualmente o cargo de CEO.

2.1.3. Transporte e Logística

William J. Mitchel, professor 
de arquitetura, mídia e ciência do 
MIT (Massachusetts Technology 
Institute), juntamente com 
Lawrence D. Burns, consultor 
de empresas do governo norte-
americano e de universidades sobre 
transportes, energia, tecnologias 
e sistemas de comunicação; e 
Christopher E. Borroni-Bird, 
diretor de Conceitos Veiculares de 
Tecnologia Avançada da Genereal 
Motors, discutem em “A reinvenção 
do automóvel – Mobilidade urbana 
pessoal para o século XXI” (2010) 
conceitos inovadores em possíveis 
configurações do transporte 
urbano pessoal para as próximas 
décadas (fig. 2). Abordam três 
pontos relevantes para este 
trabalho. São eles:

1. A transformação do DNA do 
automóvel.

Devido à futura escassez dos 
combustíveis fósseis, propõe-se 
o desenvolvimento de automóveis 
com propulsão elétrica e 
comunicação sem fio, amenizando 
assim o nível de acidentes e 
engarrafamentos;

2. Infraestrutura para 
recarregamento de baterias.

“Bem distribuída, econômica 
e integrada a redes elétricas 
inteligentes e abastecidas com 
fontes renováveis de energia.” 
MITCHEL et al. (2010).

3. Compartilhamento de 
veículos.

Criar um sistema eficiente de 
compartilhamento de veículos, 
aumentando assim a fluidez do 
trânsito e diminuindo o número 
de automóveis nas ruas.

Figura 2: City car
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Orlando Augusto Nunes, 
tecnólogo em transporte, discorre 
em alguns de seus artigos5 sobre 
três importantes aspectos que 
auxiliarão no desenvolvimento 
desse trabalho. São estes logística, 
transporte rodoviário de cargas 
e administração e controle de 
transporte de cargas.

5  artigos.netsaber.com.br.

1. Logística

Em seu artigo, descreve-a como sendo “...a área responsável por 
prover recursos, equipamentos e informações para a execução de todas 
as ativivdades de uma empresa.”. Ainda neste, secciona esse aspecto 
em atividades principais e secundárias, sendo as principais transportes, 
manutenção de estoques, processamento de pedidos e distribuição, 
e as secundárias  armazenagem, manuseio e logística de materiais, 
embalagem, suprimentos, planejamento e sistema de informação.

2. Transporte rodoviário de cargas

O Brasil é um dos países que possuem uma das maiores malhas 
rodoviárias do planeta. Orlango A. Nunes introduz este tema em seu 
artigo abordando pontos positivos e negativos dessa atividade no país. 
Vale ressaltar que ele procura tratar de uma forma geral, não se 
especificando somente no transporte de cargas por motocicletas, mas 
também de caminhões e outros veículos. Alguns pontos positivos da 
atividade citados no artigo são:

• A agilidade e rapidez na entrega da mercadoria em rotas curtas;

• A unidade de carga chega até a mercadoria, enquanto nos outros 
modais a mercadoria deve ir ao encontro da unidade de carga;

• A mercadoria pode ser entregue diretamente ao cliente;

• Uma movimentação menor da mercadoria, reduzindo assim os riscos 
de avarias;

• As motocicletas possuem um elevado grau de poluição ao meio 
ambiente - tópico importante para este trabalho;
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Ainda neste tópico, cita alguns 
elementos formadores do preço 
do frete, importantes a nível de 
conhecimento para este trabalho:

1. Frete Padrão

Calculado sobre o peso da mercadoria (toneladas/quilos/gramas) ou 
sobre a área ocupada na unidade de carga (metragem cúbica) levando 
em consideração a distância a ser percorrida (quilometragem).

2. Taxa ad Valorem

Calculada em função do valor da mercadoria.

3. Taxa de Expediente

Pode ser cobrada para emissão de documentos tais como o conhecimento 
de embarque, praticamente não usual.
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Todas essas informações são 
importantes para que se entenda 
também a cadeia como o um todo. 

No capítulo 6, item 6.2 
“Aplicações Gerais”, essas 
informações serão importantes 
para que se escolham tipos de 
empresas e instituições que usam 
ou poderiam usar o motofrete em 
seus serviços. 
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2.2. TRANSPORTE DE CARGAS 
POR MOTOCICLETAS

O objeto deste trabalho está 
contido no tema de transporte 
de cargas urbanas, no caso, o 
transporte por vias terrestres de 
mercadorias de pequeno porte 
(insumos ou produtos) através 
de serviços nos quais utiliza-se a 
motocicleta como meio locomotor.

O processo aquisitivo de produtos 
através de serviços delivery está 
mostrando-se cada vez mais eficaz, 
seja por conta de facilitadores 
esconômicos oferecidos pelas 
empresas ou pela simplicidade da 
própria ação de comprar através 
de serviços telefônicos, internet ou 
pela própria agilidade do serviço 
em si. 

Junto a isto, o recente e 
significativo aumento na produção 
e venda de motocicletas no país, 
a priori utilizadas para transporte 
pessoal pois tem sido um meio 
econômico e prático para as 
classes em ascenção e logo se 
mesclando à um novo serviço e 
servidor (motofrete e motoboy), 
atrativos à esta classe como 
um meio “eficiente“ e rápido de 
geração de renda.

São inúmeras as aplicações e 

adaptações do transporte de 
cargas em motocicletas estando 
boa parte hoje em desacordo com 
os padrões estabelecidos pela 
resolução de número 356, de 02 de 
agosto de 2010 do CONTRAN` que 
estabelece os requisitos mínimos 
de segurança para o transporte 
remunerado de passageiros 
(mototáxi) e de cargas (motofrete) 
em motocicleta e motoneta.

Os principais dispositivos 
utilizados para o transporte de 
cargas atualmente são: baús e 
bauletos, grelhas, alforjes e bolsas 
ou malas laterais. 

2.2.1. Baús e Bauletos

Os bauletos são utilizados para 
transporte de materiais mais 
pessoais do dia-a-dia, já os baús 
(fig. 3) são os dispositivos mais 
usados para o motofrete. Existem 
baús com capacidades entre 26 e 
180 litros, mas são comumente 
categorizados como baús que 
levam um, dois ou mais capacetes. 
Os mais comuns são de fibra de 
vidro, polietileno ou  alumínio (caso 
dos bauletos top cases). 

2.2.2. Grelhas

As grelhas (fig. 4) são dispositivos 
de apoio tanto para cargas em

Figura 3: Baú Givi

Figura 4: Grelha
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geral como também para baús e 
bauletos. Podem ser encontradas 
em ferro fundido ou alumínio e 
geralmente possuem estrutura 
tubular com secção circular.

2.2.3. Alforjes

Os alforjes (fig. 5) são bolsas 
geralmente confeccionadas  de 
nylon ou couro e são geralmente 
utilizados em mostos custom. 
São facilmente retiráveis,  quase 
sempre fixados com velcro e 
portanto não tão seguros quanto 
baús, bauletos e caixas laterais. 

2.2.4. Bolsas e Malas Laterais

As bolsas laterais (fig. 6) são 
confeccionadas geralmente em 
tecido, bem similares aos alforjes. 
As malas são mais similares aos 
baús e bauletos, mais seguras (trava 
com chave) e mais impermeáveis. 
Ambas Geralmente precisam 
de um suporte para instalação, 
assim como os bauletos traseiros.

2.3. ASPECTOS GERAIS DO USO 
DA MOTOCICLETA NO BRASIL

Em dezembro de 1974, na cidade 
de Guarulhos, Grande São Paulo, 
a Yamaha Motor inaugurava as 
vendas das primeiras motos 
fabricadas no Brasil (a primeira 

fábrica fora do Japão) e possuia 
um número insignificante de 
motocicletas rodando no país. 
Nesta época não haviam quaisquer 
preocupações ou precauções da 
parte do governo em relação à uma 
legislação direcionada à essa nova 
modalidade. 

Da mesma forma, os motoqueiros 
andavam quase sempre sem 
capacete e não se preocupavam 
com questões de segurança, o que 
é parcialmente justificado pelo fato 
de que as motocicletas produzidas 
naquela época serem de baixa 
cilindrada e o volume de tráfego 
muito inferior ao atual. 

Ainda sim, segundo a ANTP6 
os índices de acidentes já 
começavam a ascender, indicando 
o quão perigosa era aquela nova 
modalidade tanto para o motoqueiro 
quanto para o pedestre.

Segundo a Abraciclo7, em 1990 
houve um aumento da produção 
em massa de motocicletas no 
país, chegando à um número 
aproximado de 150 mil veículos 
neste ano. Através de incentivos 
fiscais concedidos às montadoras 
nacionais pelas autoridades 
públicas responsáveis pelas leis 
relativas à produção de veículos 
e determinação de níveis de 

7  Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomoters, motonetas, Bici-
cletas e Similares.

6  Associação Nacional de 
Transportes Públicos.

Figura 5: Alforje

Figura 6: Bolsas laterais
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impostos das indústrias como 
também da parte das montadoras 
que ofereciam (e oferecem) 
ao indivíduo variadas formas e 
facilidades de aquisição como 
os consórcios e parcelamentos, 
a produção e venda de 
motocicletas continuaram a subir 
exponencialmente, aumentando 
consideravelmente a frota do país.

Ainda segundo a Abraciclo, do ano 
2000 à 2008 houve um crescimento 
de 224% da frota nacional, 
alcançando o número aproximado 
de 13 milhões de motocicletas 
comparado aos 4 milhões em 
2000 e com um crescimento 
calculado de 10% ao ano. Uma 
reportagem da revista Duas Rodas 
de janeiro8  deste ano aborda sobre 
o otimismo da indústria brasileira 
de motocicletas para 2012, apesar 
da crise européia. Em 2011 a 
produção ultrapassara 2 milhões 
de unidades, o recorde do setor 
e para este ano a estimativa é de 
um crescimento de 5% sobre este 
resultado. 

Também segundo a Abraciclo, 
a previsão em 2015 é de que a 
frota passará a ter de 16 milhões 
de motocicletas em circulação no 
país. 

Vale ressaltar também uma  

entrevista  da revista Duas Rodas 
de abril9 desse ano com o indiano 
Ragvinder Rekhi que intermedia 
negócios entre empresas ao redor 
do mundo. Rekhi assessorou a 
entrada da fabricante indiana de 
motocicletas TVS, fornecedora da 
Dafra Apache RTR 150 e explica 
na entrevista  alguns tópicos 
relevantes para entender-se o 
porque desse crescimento notável 
no segmento de motocicletas no 
Brasil.

Rekhi afirma que uma das 
dificuldades do mercado brasileiro 
é que:

“O consumidor de motos 
exige qualidade, design e tecnologia 
inovadores, mas também quer custo 
e manutenção com preços reduzidos 
sem abrir mão de qualidade.”

Apesar disso, acredita que o país 
possui mais atratividade do que 
impedimentos para o crescimento 
da produção nacional quando diz 
que:

“Os países emergentes não são 
somente a bola da vez, serão a bola 
daqui pra frente.”

É importante retomar neste 
ponto que todo esse contexto 
comprova  e justifica, mesmo que

8  Revista Duas Rodas número 
436 - Janeiro de 2012.

9  Revista Duas Rodas número 
439 - Abril de 2012.
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parcialmente, o crescimento 
da frota ativa nacional e, 
consequentemente, do serviço de 
motofrete.

Em seu artigo sobre transporte 
de carga em motocicleta, NETO 
(2008)10 justifica a problemática 
numa visão mais generalizada 
quando afirma que:

“A necessidade de cumprimento 
de prazos de entrega e a redução 
de custos, aliada à facilidade de 
locomoção, fez surgir uma nova 
modalidade de transporte de cargas 
nas cidades brasileiras.”

Embora que essa colocação 
também sirva como justificativa, 
são as consequências deste fato 
que traz-se como relevante nesta 
etapa do projeto.

Baseando-se na metodologia 
de projeto abordada em BROWN 
(2009), pode-se afirmar que 
ao isolar-se um problema é 
necessário entender o agente 
causante e as consequências 
decorrentes do mesmo. 

Em VASCONCELLOS (2008), 
antes de discorrer sobre as 
variadas consequências do serviço 
e produto em si, também cita sobre 
pontualmente sobre esse assunto 

quando diz que:

“Na área do trânsito, políticas 
federais apoiaram a massificação 
do uso de uma nova tecnologia – 
a motocicleta – que passou a ser 
intensamente utilizada na entrega de 
documentos e pequenas mercadorias 
nas grandes cidades, principalmente 
nas congestionadas como São Paulo.”

Desta forma, antes de se tornar 
uma nova modalidade atrativa ao 
indivíduo, as políticas vigentes 
são um dos agentes causantes da 
massificação da motocicleta e do 
serviço de transporte de cargas. 

Adiante, o mesmo autor aborda

sobre quatro relevantes impactos  
desse fenômeno afirmando que:

“A motocicleta é um veículo 
que tem vantagens individuais 
na forma de custo de operação e 
facilidade de estacionamento. No 
entanto, sua utilização tem impactos 
negativos maiores que outros veículos 
motorizados.”    

Como observado na tabela 1, 
são quatro os principais impactos 
causados por este fenômeno, em 
ordem de relevância: segurança, 
poluição, energia e área de via.

Este trabalho se aprofundará 
mais intensamente nos temas de

ENERGIA

CONSUMOS RELATIVOS DA MOTOCICLETA, DO AUTOMÓVEL E DO ÔNIBUS 2003
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Tabela 1: Fonte: ANTP, Sistema de informações da mobilidade urbana
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segurança e poluição, por serem os 
dois mais abordados nos materias 
e artigos pesquisados.

2.3.1. Segurança

Segundo dados da ANTP, o 
número de fatalidades em 1996 
causadas pelo uso da motocicleta 
chegou à 725 óbitos, aumentando 
consideravelmente para 6.970 em 
2006, quase dez vezes mais. 

A tabela 2, extraída de 
VASCONCELLOS (2008) mostra 
que entre 2000 e 2006, a cada 
mil motocicletas novas ocorriam 
1,24 fatalidade e 3 internações 
hospitalares na rede SUS. Ainda no 
mesmo parágrafo ressalta um lado 
ainda mais preocupante, ocultado

por fatores burocráticos: 

“Deve-se salientar que a 
quantidade de internações pode estar 
subestimada devido às características 
da rede hospitalar e do comportamento 
das pessoas quando da ocorrência de 
acidentes.”   

Na edição do 15 de novembro 
deste ano, o programa televisivo da 
Globo “Profissão Repórter” retrata 
os impactos do crescimento da 
frota de motos nas ruas das cidades 
do Maranhão, Piauí, Goiânia e São 
Paulo. 

No Nordeste, a despreocupação 
em relação à segurança é evidente. 
Segundo a reportagem, muitas

motos foram flagradas com 
menores sem capacete na garupa 
- o que mesmo com o uso do 
capacete é proibido por lei se o 
menor possuir menos de 7 anos - ou 
pilotando a moto. Por exemplo, na 
fronteira do Piauí com o Maranhão 
flagrou-se uma motocicleta à 
110km/h onde o marido levava 
filho, esposa e cachorro na garupa.

No Maranhão, cidade com menor 
renda per capita do país, as vendas 
de moto continuam a crescer, pois 
esta se mostra constantemente 
como um meio de sustento além do 
transporte em si, como o exemplo 
da entrevista realizada com seu 
Antônio, pai de família e morador 
de uma casa feita de pau-a-pique 
que tira sua renda na venda e 
conserto de panelas em sua moto, 
mesmo sem possuir habilitação.

Ainda nesta reportagem, as 
repórteres Valéria Almeida e 
Gabriela Lian acompanham um 
hospital em Goiânia que recebe 
em média 140 motoqueiros 
acidentados todos os dias. Nesta 
cidade, onde se evidencia o 
desrespeito dos motoqueiros 
em relação à sinalização e leis 
básicas de trânsito, o número 
de acidentes dobrou entre 
2008 e 2010. Em São Paulo, o 
problema ainda é mais acentuado.

Tabela 2: MS (2006) e Mello Jorge e Koisumi (2007) para internações e fatalidades e Denatran (2008)

para frota de motos.

MORTES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES ADICIONAIS CAUSADAS PELO AUMENTO DO
USO DA MOTOCICLETA NO BRASIL, 1998 - 2006

TIPO DE 
EVENTO

Internações hospitalares SUS 53.380 2,7

Fatalidades

1. Eventos causados pelo aumento do número de motos em relação ao existente em
   1998 e considerado crescimento vegetativo de 2% a.a. no período para a frota de 
   motos, as internações e mortes registradas em 1998.

24.149 1,24

EVENTOS / MIL
MOTOS ADICIONAIS

EVENTOS ADICIONAIS
(LÍQUIDOS)

1
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A cidade possui cerca de 
um milhão de motos e 220 mil 
motoboys. Na avenida 23 de maio, 
uma das mais movimentadas da 
cidade, o repórter Caco Barcellos 
flagra dois acidentes quase que 
subsequentes, mostrando o quão 
perigoso pode ser este meio quando 
tratado com irresponsabilidade. 
Também evidencia a quantidade 
enorme de apreensões causadas 
principalmente pela falta de 
habilitação dos usuários. Só no 
último ano, este número aumentou 
6 vezes.

Em todo o Brasil, os acidentes 
de motos matam uma média de 27 
brasileiros todos os dias. Segundo 
VASCONCELLOS (2008):

“Todos os estudos mostram 
que a motocicleta é o veículo mais 
perigoso que existe, tanto em função 
de suas características físicas quanto 
das desvantagens que tem frente a 
veículos maiores e mais pesados, 
como automóveis, ônibus e caminhões 
(World Bank, 1995; WHO, 2004).”   

Para o desenvolvimento da 
motocicleta deste projeto será 
necessário levar em consideração 
aspectos formais que possam 
amenizar os riscos de acidentes e 
aprimorar a segurança do pilotar. 
Também é relevante notar que 

todos os riscos são intensificados 
pelo fato das longas jornadas de 
trabalho do motoboy que causam 
um desgaste físico e mental do 
condutor, além do fato deste 
trabalho ser remunerado por 
tempo e quantidade de entregas, 
quando autônomo.

2.3.2. Poluição

No quesito sustentabilidade, 
a motocicleta mostra-se ser um 
dos meios de transporte mais 
poluentes do país. VASCONCELLOS 
(2008) afirma que:

“A motocicleta que é utilizada 
no Brasil desde 1994 emite mais 
poluentes por passageiro-km do que os 
automóveis brasileiros (ANTP, 2008), 
sendo que apenas em 2006 foi emitida 
uma nova regulamentação sobre as 
emissões permitidas de poluentes 
para as novas motocicletas vendidas 
no país (programa Promot10).”

Numa reportagem extraída da 
Folha.com, segundo relatório da 
Cetesb (Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo), “as novas 
motocicletas produzidas em 2008 
emitem até quatro vezes mais 
poluente que os automóveis.”.  

10  Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Motociclos e 
Veículos Similares.
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Esse fato é ainda ratificado pelo 
diretor-executivo da Abraciclo, 
Moacyr Alberto Paes, que afirma 
que o nível atual de emissão de 
poluentes de motos pode chegar a 
até seis vezes mais do que o nível 
de carros. Ainda nesta reportagem: 

“a falta de espaço no veículo de 
duas rodas para instalar filtros, tratar 
o escapamento e motor é apontada 
como uma dificuldade técnica para 
fazer das motos instrumentos mais 
ecológicos.”

Cita também que somente em 
2003 o Promot começou a refinar 
técnicas para restringir a emissão 
de monóxido de carbono, 15 anos 
depois do Proconve11. A tabela 
3, extraída desse mesmo artigo, 
indica a progressão dos limites 
legais de emissão de poluentes 
definidos pelo Promot no Brasil.

Numa entrevista dada para a

revista Duas Rodas na edição de 
dezembro de 201112, o gerente 
da Cetesb e responsável pelo 
Promot Renato Linke, explica 
durante os próximos anos as 
regras estabelecidas para redução 
de emissões tendem a ficar 
cada vez mais rígidas. Segundo 
Linke, “Vai ser difícil carburador 
resistir, mesmo nas motos de 
menor cilindrada.”. Afirma ainda 
que isso afetará diretamente nas 
motocicletas dos próximos anos, e  
atestando que: 

“Podemos ter uma tendência 
de motocicletas híbridas, revertendo 
e acumulando a energia de frenagem, 
mas existem fatores de mercado e 
políticas públicas de energia que 
vão determinar se isso vai ou não 
acontecer. Tecnologia já existe para 
isso.”

Explica também algumas sobre 

as mudanças entre o Promot 3 
de 2012 e do Promot 4 para 2014. 
Para o Promot 4 serão feitos testes 
mais rigorosos sobre o controle de 
durabilidade das emissões, onde 
a motocicleta terá que provar que 
mantém-se nos índices permitidos 
de emissão após uma certa 
quilometragem e manuntenção. 
Ratifica ainda que o Promot tende 
sempre a evoluir  tornando-se 
cada vez  mais rígido:

“Não vamos parar por aqui, 
porque esse controle não é um 
modismo relacionado ao que o resto 
do mundo está fazendo.”

Todo esse contexto pode 
justificar a escolha de uma 
alternativa de propulsão não ligada 
à combustíveis fósseis, ou seja, um 
motor híbrido ou elétrico. No tópico 
2.5.4 “Uma motocicleta segura 
e sustentável“ deste capítulo, 
serão definidos tanto os aspectos 
envolvendo segurança quanto os 
voltados para sustentabilidade.

11  Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Motociclos e 
Veículos Similares.

LIMITES MÁXIMOS DE EMISSÃO DE POLUENTES POR MOTOS

2003

monóxido de carbono (CC)
hidrocarbonetos (CxHx)
óxido de nitrogênio (NOx)

13 g/km
1,5 g/km
0,4 g/km

2009

2 g/km
0,3 g/km

0,15 g/km

queda percentual
entre 2003 e 2009

85%
80%
60%

Tabela 3: Fonte: Abraciclo 12  Revista Duas Rodas número 
435 - Dezembro de 2011.
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2.4. UM NOVO USUÁRIO NO 
TRÂNSITO BRASILEIRO

Diante de todos esses problemas 
citados, surge também um 
elemento ligado diretamente à 
esta atividade, essencial para o 
desenvolvimento do projeto. 

O motoboy, novo usuário no 
trânsito, brasileiro aparece como 
principal agente dessa atividade. 
O estudo de seu comportamento 
e rotina é primordial para o 
desenvolvimento do produto em 
si e será aprofundado no capítulo 
3 no item 3.1 “Investigação 
Etnográfica”.

Em seu artigo, VASCONCELLOS 
(2008) discorre sobre o surgimento 
e comportamento deste novo 
usuário: 

 “Quando a motocicleta chegou 
nos anos 1990 ela precisou ‘abrir’ o 
seu espaço no trânsito. Combatidos 
pelos usuários de automóvel, os 
motociclistas – especialmente os 
motoboys – criaram uma identidade de 
grupo, de natureza antropológica. Este 
grupo passou a usar a solidariedade 
interna como fator de coesão e de 
defesa do que considerava uma 
ameaça à sua participação no trânsito.” 

Isso justifica em parte a rivalidade

e agressividade entre esse dois 
agentes do trânsito brasileiro – 
motoristas e motociclistas – que 
se atenua principalmente pelo 
fato da maioria dos motociclistas 
possuírem a moto como primeiro 
veículo e por isso desconhecerem 
as limitações visuais - como os 
pontos cegos dos retrovisores - 
dos motoristas de automóveis.

Também dentro dessa cadeia 
existe um ciclo vicioso que funciona 
da seguinte forma:

Imagine um motoboy chamado 
João que trabalha para a empresa 
de Paulo, um empresário. João 
sai da empresa apressado, cheio 
de documentos para entregar 
em diversos lugares num curto 
prazo. Enquanto isso, Paulo está 
a caminho da empresa e, por 
coincidência João pega a mesma 
avenida congestionada onde Paulo 
encontra-se parado. João costura 
por entre os carros perigosamente 
e, sem saber que é seu patrão 
passa muito perto do carro de 
Paulo encostando no retrovisor 
esquerdo na passagem. Paulo, 
estressado com o trânsito grita 
e reclama com o que pra ele é 
apenas outro “cachorro louco”13. 
João grita de volta e segue o seu 
caminho, mais estressado e, 
consequentemente, mais distraído. 13 Expressão popular para 

“motoboy“.
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Da mesma forma, este cenário 
pode acontecer de modo inverso, 
onde num fim de semana por 
exemplo, João sai com seu carro 
para passear com a família e Paulo 
sai com sua moto para dar uma 
volta.

Este trabalho pretende amenizar 
e melhorar essa relação entre 
motoboy e motoristas. Isso pode 
partir tanto da aceitação por parte 
do próprio motoboy, que fará 
parte de um serviço legalizado 
e adequado, com um produto 
específico para o motofre, quanto 
por parte dos outros agentes do 
trânsito, que o reconhecerão como 
um trabalhador sério, filiado à 
alguma empresa ou instituição, 

“amigo” e “parceiro”do trânsito, 
possuindo os mesmo direitos 
e deveres do que um motorista 
comum.

Retomando ao artigo de 
VASCONCELLOS (2008), o autor 
traça um um perfil generalizado do 
usuário de motocicletas segundo 
dados da Abraciclo, dispostos no 
infográfico 1. 

Portanto, ressalta-se aqui a 
necessidade de compilar toda essa 
informação e utilizá-la como um 
manual para o desenvolvimento 
de um produto voltado para 
um determinado usuário com 
necessidades específicas dentro 
de um serviço.

Infográfico 1: Perfil do usuário de motocicletas segundo Abraciclo.
80 - 85% SÃO HOMENS.

83% menores de 40 anos de idade. 80% adquirem a motocicleta através de consórcios.

90%75%
VIVE EM
ÁREAS
URBANAS.

UTILIZAM A MOTOCICLETA
PARA IR AO TRABALHO OU
ESTUDOS.
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PÚBLICO ALVO

2.4.1. PAINÉIS SEMÂNTICOS
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AMBIENTE

2.4.1. PAINÉIS SEMÂNTICOS
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AMBIENTE

2.4.1. PAINÉIS SEMÂNTICOS
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PRODUTOS QUE USA PARA O MOTOFRETE

2.4.1. PAINÉIS SEMÂNTICOS
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2.5. CARACTERÍSTICAS DO 
PROJETO

2.5.1. Interligando Usuário, 
Produto e Sistema 

Para este projeto, inicialmente 
enfocou-se na busca e estudo 
aprofundado dos motivos 
primários influenciadores do tema, 
como por exemplo a sociedade 
agorista citada por BAUMAN 
(2008), com o intuito de enteder-
se toda a cadeia decorrente 
destes fatores. A partir desse 
entendimento, detectar os agentes 
causantes secundários, como 
os órgãos públicos responsáveis 
pela legislação e incentivos no 
campo de transportes e, mais 
especificamente, motocicletas, 
começando a desenhar a 
problemática e suas derivadas. 
Finalmente, dentro deste universo 
já estudado, definir campos ou 
problemas a serem trabalhados 
e, dentro deste critério, alguns 
como segurança, sustentabilidade, 
área de via e logística 
ressaltam com mais nitidez.

Além disso, procura-se o 
entendimento profundo do usuário 
realizador deste serviço. Seus 
costumes, dificuldades, facilidades, 
idéias e comportamento em geral 
serão um importante e essencial 

 objeto de estudo para o 
desenvolvimento do trabalho, mas 
este tópico será aprofundado no 
capítulo 3, item 3.1 “Investigação 
Etnográfica”.

Também serão aprofundados 
alguns fatores logísticos, como 
indústrias e empresas de transporte 
de mercadorias já existentes, 
sistemas de armazenamento e 
paletização, transportes públicos 
e fluxo da malha urbana viária de 
São Paulo. Esses aspectos serão 
estudados no capítulo 6, item 6.2 
“Aplicações Gerais”.

2.5.2. O Motofrete Sustentável

O conceito de sustentabilidade, 
hoje aplicado em grande parte 
dos trabalhos nacionais e 
internacionais de design, pode 
ser instantaneamente ligado a 
questões relacionadas à materiais 

sustentáveis, meio ambiente, 
poluição em geral, etc. Entretanto, 
é primordial perceber o valor 
semântico desse conceito aplicado 
à um projeto no sentido de que 
algo sustentável é aquilo que 
se sustenta, se mantém ou se 
suporta, com pouca ou nenhuma 
interferência no ambiente ou 
noutros fatores externos, não sendo 
necessariamente relacionado às 
questões citadas anteriormente.

Dentro dessa perspectiva é que 
se acomoda o principal objetivo 
deste projeto, o de otimizar a 
relação entre usuário, produto e 
sistema (infográfico 2) na atividade 
de motofrete, tornando-a mais 
sustentável.

2.5.3. Um Novo Motoboy no 
Trânsito

Diretamente vinculado ao tópico 

Infográfico 2: Usuário x Produto x Sistema
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anterior – motofrete sustentável 
– procura-se com esse projeto 
transformar a imagem do servidor 
atual do serviço de motofrete, o 
motoboy. Como analisado no tópico 
2.4, “Um novo usuário no trânsito 
brasileiro“, no capítulo 2, percebe-
se a inserção mal adequada desse 
novo tipo de trabalhadores na malha 
viária nacional, principalmente nas 
grandes cidades.

Este projeto busca uma inserção 
coerente e adequada do motoboy, 
modificando a imagem de um 
agente  turbulento e estressante 
para um servidor sério e até “amigo 
do trânsito”. 

2.5.4. Uma Motocicleta Segura e 
Sustentável

A chave deste trabalho é o 
produto, pois é através dele 
que iniciam-se todas as outras 
mudanças almejadas.

Como observado nos tópicos 
anteriores, além de ser um dos 
meios de transporte mais poluentes, 
a motocicleta também mostra-
se como um dos mais perigosos, 
- pois está em desvantagem 
diante dos outros veículos com 
massa e estrutura maiores - e 
quase não possui estruturas 

de segurança para o passageiro, 
salvo algumas motocicletas 
desenvolvidas para longas viagens 
que já possuem proteções laterais 
e air bags, por exemplo. 

Além disso, existe a própria 
habilidade e prudência do piloto 
que, no motofrete, quase sempre 
é superestimada pelo próprio. É 
evidente nas ruas e avenidas os 
constantes atos de imprudência, 
seja no costurar o trânsito ou nas 
manobras extremas, o piloto de 
motofrete quase sempre trabalha 
com a sensação de invencibilidade, 
arriscando-se boa parte do tempo. 

Para que este trabalho possa 
oferecer uma solução coerente 
em relação à segurança do serviço 
de motofrete, será importante a 
pesquisa e estudo tanto de uma 
estrutura que aprimore a proteção 
do piloto quanto do comportamento 
deste no seu nicho de trabalho, o 
que será aprofundado no tópico 
3.1 “Investigação Etnográfica“, do 
capítulo 3.

Outro tópico importante à ser 
estudado neste projeto será a 
questão da energia e poluição 
relacionados à sustentabilidade. 
Como visto na conceituação inicial 
deste trabalho,   MITCHEL et al. (2010)
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aspectos possíveis.

Os projetos serão classificados 
de acordo com os seguintes itens:

 

A seguir uma disposição das 
referências projetuais de acordo 
com sua respectiva utilidade para 
o projeto.

prevê a escassez dos recursos de 
combustíveis fósseis para menos 
de cinquenta anos, alarmando para 
que haja uma transformação da 
forma de propulsão dos motores 
dos automóveis. Uma das opções 
consideradas é justamente a 
propulsão elétrica, tecnologia já 
existente e disponível no mercado 
mundial e nacional14. O maior 
problema em relação à esta 
tecnologia seria a questão cultural, 
quase que inexistente no mercado 
nacional mas, acredita-se que 
com uma devida ação de mercado, 
talvez ligando esse conceito à 
economia, seria possível de se 
obter uma maior aceitação do 
público alvo. Além disso, um motor 
de propulsão elétrica acabaria 
com o alto nível de emissão de 
poluentes por motos constatado 
na tabela 3 do tópico 2.3 “Aspectos 
gerais do uso da motocicleta“, 
deste capítulo.

2.5.5. Referências Projetuais

A motocicleta vem se tornando 
uma opção de transporte cada vez 
mais procurada no Brasil e, junto 
à este,  um meio de trabalho e 
geração de renda. Dentro dessa 
panorama, surgem alguns projetos 
relevantes dentro e fora do Brasil 
servindo como referência para  
este trabalho nos mais variados

• CAPACIDADE DE CARGA

• SUSTENTABILIDADE

• ESTRUTURA

• ENERGIA

14  Ex.: Motor Z
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Produzida pela Adiva, a Adiva 
Moose é um projeto conceito 
apresentado no salão de Tóquio 
em 2010, sendo um dos únicos 
projetos no mundo relacionados 
diretamente à questão de 
transporte de cargas por 
motocicleta movidas à propulsão 
elétrica. 

1. ADIVA MOOSE

2.5.5. REFERÊNCIAS PROJETUAIS

• EXCELENTE CAPACIDADE 
DE CARGA;

• ZERO EMISSÕES DE 
POLUENTES;

• ESTRUTURA PROJETADA 
PARA CARGA;

Figura 7: Adiva Moose



Cláudio Paschoal

52

A Adiva desenvolveu duas 
versões de uma scooter cabriolet – 
AD 125 e AD 200 – com o intuito de 
proteger contra chuvas torrenciais, 
além de ser capaz de armazendar 
mais carga. Embora produzida 
para Europa, este projeto serve 
como referência por possuir uma 
capota rígida e articulada.

2. ADIVA AD CABRIOLET

2.5.5. REFERÊNCIAS PROJETUAIS

• CAPOTA RETRÁTIL PARA 
PROTEÇÃO CONTRA CHUVA;

 

Figura 8: Adiva AD Cabriolet
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A BMW C1-E Electric Scooter 
é uma boa referência de uma 
motocicleta que une a questão 
de energia com segurança num 
modelo disponível no mercado. 
Como descrita pelos próprios 
desenvolvedores “é um seguro e 
amigável ambiente e um veículo de 
única faixa altamente prático para 
o tráfego de uma cidade possível 
par ao futuro.”.

3. BMW C1-E

2.5.5. REFERÊNCIAS PROJETUAIS

• ZERO EMISSÕES DE 
POLUENTES;

• CABINE COM UM SISTEMA 
DE PROTEÇÃO DE QUEDA 
EMBUTIDO, UMA DIANTEIRA 
COM ZONA ANTI-IMPACTO, 
UM SINTO DE SEGURANÇA DE 
QUATRO PONTOS E UM BAIXO 
CENTRO DE GRAVIDADE. É 
A ÚNICA MOTOCICLETA DO 
MUNDO QUE ISENTA O USO 
DO CAPACETE;

• AUTONOMIA DE 100 KM;

Figura 9: BMW C1-E
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Lançamento da Honda no 
42º Tokyo Motor Show (2011), 
a E-Canopy é uma scooter de 
três rodas, elétrica, silenciosa e 
confortável. Pode ser usada tanto 
para uso pessoal como para o 
serviço de entregas adaptando um 
compartimento traseiro que pode 
vir já incluso no produto.

4. HONDA E-CANOPY

2.5.5. REFERÊNCIAS PROJETUAIS

• EXCELENTE CAPACIDADE 
DE CARGA;

• ZERO EMISSÕES DE 
POLUENTES;

• CAPOTA DE PROTEÇÃO 
CONTRA CHUVA;

 

Figura 10: Honda E-Canopy
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Atualmente, a maioria das 
motocicletas elétricas produzidas 
mundialmente são feitas para 
pequenos percursos e de potência 
relativamente baixa. A BMW 
E-Scooter vêm para mudar 
esse panorama mostrando uma 
tecnologia de motores elétricos de 
maior alcance e já disponível no 
mercado.

5. BMW E-SCOOTER

2.5.5. REFERÊNCIAS PROJETUAIS

• ZERO EMISSÕES DE 
POLUENTES;

• POTÊNCIA EQUIVALENTE À 
UM MOTOR DE COMBUSTÃO 
DE 600 CC;

• AUTONOMIA DE 100 KM 
NUMA VELOCIDADE MÉDIA DE 
60 KM/H;
• BATERIA É TOTALMENTE 
CARREGADA EM 3H, NUMA 
TOMADA COMUM;

Figura 11: BMW E-Scooter
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O conceito C-1 da Lit Motors 
é inovador principalmente pelo 
fato de ser um veículo com a 
acomodação de um automóvel de 
quatro rodas mas estrutura de 
uma motocicleta, com duas rodas 
apenas. Ele possui um sistema 
inovador de equilíbrio (fig. 12) onde 
o veículo se sustenta sem tombar. 
Esse sistema também permite 
que o Lit corrija o equilíbrio numa 
batida, por exemplo.

6. C-1 LIT MOTORS

2.5.5. REFERÊNCIAS PROJETUAIS

• SISTEMA DE AUTO EQUILÍ-
BRIO DA LIT MOTORS - PODE 
AUXILIAR NO TRANSPORTE 
DE CARGAS, VISTO QUE      
EXISTE MAIS PESO;

Figura 12: Lit C-1
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A Brammo Inc. é uma das 
empresas líderes da atualidade 
no ramo de motos elétricas. 
responsável pelo desenvolvimento 
da Brammo Enertia, escolhida 
e premiada como motocicleta 
elétrica do ano 2010 e da Brammo 
Empulse, ambas já produzidas em 
linha;

7. BRAMMO INC.

2.5.5. REFERÊNCIAS PROJETUAIS

• ZERO EMISSÕES DE 
POLUENTES;

• ZERO EMISSÕES DE 
POLUENTES;

ENERTIA

EMPULSE

• AUTONOMIA DE 68 KM EM 
VELOCIDADE DE 80 KM/H;

• AUTONOMIA DE 160 KM EM 
VELOCIDADE DE 160 KM/H;

 

Figura 13: Brammo Enertia e Brammo Empulse
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Visto que será uma 
motocicleta produzida 
para o motofrete, ela 
deverá conter dispositivos 
que acomodem produtos 
e/ou insumos, como o 
exemplo da Adiva Moose. 
Vale lembrar de que este 
aspecto deve obedecer as 
legislações e regras para 
materiais e dimensões, já 
vindo adaptado de fábrica.

A BMW C1-E, possui 
uma característica 
que pode se tornar um 
forte ponto de venda 
o fato de que, devido 
à sua estrutura, não 
ser necessário o uso 
do capacete. Para o 
serviço de motofrete 
isso é bem interessante 
pois, além de ser mais 
prático, seria mais fácil 
de identificar o piloto, 
o que poderia diminuir 
também a criminalidade. 
Além disso, o sistema 
de auto equilíbrio da Lit 
também pode servir de 
boa referência para este 
tipo de produto.

O número de 
projetos que usam 
mototres elétricos ou 
outras alternativas de 
combustíveis está cada 
vez mais extenso. A 
poulição é definitivamente 
um dos grandes 
problemas da motocicleta 
atualmente. A questão 
da sustentabilidade vai 
além de um modismo 
e se mostra cada vez 
mais presente como 
uma tendência forte dos 
governos de tomarem 
atitudes voltadas à 
mesma. O Promot é um 
exemplo claro disso. 

Fica clara a existência 
da tecnologia de motores 
elétricos aplicados em 
vários modelos em 
linha de produção. Além 
disso, alguns mostram 
ter bastante autonomia 
e recarregamento 
prático e rápido. Vale 
ressaltar que a Dafra 
Motos tem parceria com 
a BMW Motorrad, que já 
apresenta um modelo 
elétrico em linha, a 
E-Scooter, possibilitando 
um possível intercâmbio 
de tecnologia. Para este 
projeto será utilizada a 
propulsão elétrica.

CONCLUSÕES

2.5.5. REFERÊNCIAS PROJETUAIS

CAPACIDADE DE CARGA SUSTENTABILIDADE ESTRUTURA ENERGIA



3. LEVANTAMENTO DE DADOS
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No capítulo anterior fez-se uma 
coletânea de dados que dessem 
base e justificassem este trabalho 
como um todo. Neste capítulo, 
serão compilados dados que dêem 
suporte ao projeto do produto 
em si. Os três principais tópicos 
deste capítulo orbitam entre o 
entendimento mais aprofundado 
do usuário do produto em serviço, 
ou seja, do motoboy agindo 
no motofrete, mesclando com 
teorias e conceitos sobre o design 
atitudinal e comportamental 
baseado no artigo “Design 
Atitudinal: uma abordagem 
projetual” da Lucy Niemeyer15 e 
concluindo com alguns parâmetros 
legislativos necessários para um 
desenvolvimento coerente do 
produto.

3.1. INVESTIGAÇÃO  
ETNOGRÁFICA

A pesquisa ou investigação 
etnográfica é um recurso 
utilizado para um entendimento 
qualitativo do comportamento de 
um determinado público numa 
determinada situação. Utilizada 
também por BROWN (2009) em 
muitos de seus projetos, parte 
do princípo de que existem 
informações importantes sobre 
um determinado público as quais 
não podem ser extraídas através

de uma pesquisa qualitativa direta 
- entrevistas pessoais, debates, etc 
- nem de pesquisas quantitativas - 
questionários, perguntas diretas, 
etc. 

Isso se deve ao fato de que 
pesquisas convencionais muitas 
vezes têm um leve caráter indutivo. 
Além disso, o próprio usuário pode 
simplesmente não perceber algo 
que faz, falta ou exagera, durante 
uma tarefa ou serviço. O intuito 
é extrair informações ocultas 
inclusive do nicho investigado.

Afim de se obter uma 
compreensão mais apurada 
do público alvo foi elaborada 
uma pesquisa etnográfica nos 
principais corredores e avenidas 
de São Paulo onde se encontra 
grande movimento da atividade 
de motofrete. Esta pesquisa incial 
foi feita na Avenida 23 de maio e 
na Avenida Paulista, importantes 
pontos de observação do público 
alvo deste projeto, utilizando uma 
câmera filmadora, tripé e um bloco 
de anotações.

Na pesquisa de campo de 
caráter investigativo procurou-
-se observar principalmente o 
comportamento dos motoboys, 
tanto nas ruas e avenidas em 
movimento quanto em pequenos 15  “Design Ergonomia Emoção“ - Claudia 

Mont’Alvão e Vera Damazio
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estacionamentos de motos em 
ruas mais movimentadas. Baseado 
nessa metodologia, foram feitas 
as seguintes observações iniciais, 
indicadas pelo frame referente à 
cena no vídeo:

1ªOBS

Durante toda a pesquisa foram 
identificados muitos motoboys que 
já usam o colete refletor (fig.14), 
que será obrigatório a partir de 
agosto deste ano (2012), segundo 
a resolução número 356, de 02 de 
agosto de 2010 do CONTRAN. Vale 
ressaltar que além desta, foram 
publicadas outras regras no Diário 
Oficial no dia 26 de novembro de 
2011 pela Secretaria Municipal 
de Transportes (SP), entre elas o 
uso obrigatório de faixas relfetivas 
coladas no baú das motos e que a

a cor obrigatória das motocicletas 
utilizadas para este serviço 
deverá ser branca. Além disso, 
as motocicletas terão de ser 
cadastradas no Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran) 
como veículos de aluguel, 
possuindo assim placa vermelha. 
Desta observação inicial pode-se 
extrair os seguintes aspectos para 
o desenvolvimento do produto:

• Pensar no desenvolvimento um 
baú adequadamente sinalizado de 
fábrica que esteja de acordo com 
as normas da resolução citada 
anteriormente;

• A cor da motocicleta desenvolvida 
deverá ser obrigatoriamente 
branca;

2ªOBS

 

 

Figura 14: Frame 00’14’’

Figura 15: Frame 02’40’’
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Observou-se também o uso 
preferencial dos corredores pelos 
motoboys. Ainda por ganharem 
sobre prazos e entregas rápidas 
esta opção, apesar de perigosa, é 
um fator chave para o ganho encima 
do serviço de motofrete. Para este 
projeto é de extrema importância 
o entendimento deste fator chave, 
visto que deve-se pensar no 
quesito segurança compreendendo 
profundamente a “vantagem” 
deste serviço. Definitivamente 
é um fator primordial, visto que 
se não existisse o “passar por 
entre os carros” ou corredores 
em si, não existiria a agilidade 
do serviço e talvez nem o próprio 
motofrete. Uma possibilidade seria 
a construção de faixas exclusivas 
para motocicleta, que já começam 
a surgir em alguns pontos da 
cidade como é mostrado no vídeo 

da pesquisa investigativa (fig.15). 

Ainda nesta mesma observação, 
evidenciou-se a formação 
de fileiras consecutivas de 
motocicletas , onde os motoboys 
pilotam consideravelmente perto 
uns dos outros em velocidade 
razoável (fig.16). Como este meio 
de transporte se comporta de 
forma mais incostante e maleável 
do que o automóvel, existe um 
grande risco de engavetamento 
de motos, como se pode ver na 
reportagem do Profissão Repórter 
citada anteriormente, onde o 
repórter Caco Barcellos flagra um 
engavetamento na Avenida 23 de 
maio. 

Desta segunda observação 
pode-se extrair os seguintes 
aspectos para o desenvolvimento 
do produto:

• Diminuir de alguma forma a 
sensação de invencibilidade sem 
perder a qualidade “prática” do 
serviço de motofrete;

• Pensar numa terceira luz de freio 
para atrair mais a atenção do piloto 
que segue atrás e evitar possíveis 
engavetamentos de moto;

• Pensar em alguma proteção 
especial para a traseira da moto;

 

Figura 16: Frame 01’44’’
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3ªOBS 4ªOBS

Identificou-se também um 
tipo de estacionamento para 
moto, onde um “flanelinha” já 
conhecido pelos motoboys que 
estacionam regularmente naquele 
determinado lugar, organiza a 
logística de entrada e saída de 
motocicletas (fig.17).

• Pensa-se aqui no quesito 
de modularidade quanto ao 
estacionamento. Como visto no 
vídeo, não existe um sistema 
que facilite a entrada e saída de 
motocicletas. Pelo contrário, 
parece trabalhoso e complicado 
algumas vezes;

• Pensar também em pontos 
estratégicos de recarga para a 
bateria do motor elétrico;

Observou-se também o momento 
de entrada e saída dos motoboys 
nesses estacionamentos (fig.18). 
Ao estacionar, a maior parte deles 
tem como primeira ação a remoção 
do capacete e acomodação do 
mesmo. Alguns usam corrente 
para travar o capacete, quase 
sempre junto ao retrovisor, outros 
levam consigo e uma pequena 
parte deixa o capacete no baú ou 
compartimento interno da moto. 

• Pensa-se aqui em como otimizar 
o processo de estacionar e descer 
da motocicleta assim como o de 
saída;

• Pensar em compartimento para 
acomodação rápida do capacete ou, 
dependendo da estrutura da moto,

  

 
Figura 17: Frame 02’58’’ Figura 18: Frame 04’11’’
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da moto, que não precise usar 
capacete, como no caso da BMW 
C1-E;

3.2.ESTUDO COMPORTAMENTAL 
E DESIGN ATITUDINAL

O conhecimento profundo do 
público alvo para este projeto é um 
fator chave crucial para um bom 
resultado final. Os motoboys ou 
“cachorros loucos” como alguns 
se autodenominam são fruto de 
uma confluência de fatores sociais, 
econômicos e políticos. 

Segundo VASCONCELLOS (2008, 
p. 130):

 “Uma parte grande das novas 
motocicletas é utilizada no serviço de 
entregas de pequenas mercadorias, 
principalmente nas cidades com maior 
alto grau de congestionamento, como 
São Paulo (os motoboys). Neste caso 
tem ocorrido uma confluência de dois 
interesses: o de entrega rápida de 
mercadorias e o de novas oportunidades 
de emprego para jovens. [...] Esta 
oportunidade também é reforçada pela 
disposição destes jovens de assumir 
riscos, o que por sua vez é ampliada 
pela precariedade da fiscalização.”

Os dados compilados pelas 
pesquisas realizadas no capítulo 
2, juntamente com as observações 
in loco obtidas através da pesquisa 
etnográfica já possibilitam a 
construção de uma imagem 
concisa de quem é o motoboy e 

5ªOBS

Poucos são os motoboys que 
possuem scooters, a maioria 
possui o estilo city comum como 
a CG 125 (fig.19). Vale pensar num 
modelo intermediário entre esse 
modelo e uma scooter, como por 
exemplo uma motoneta com um 
aro maior e pneu mais resistente, 
pois os pneus de uma scooter 
aguentam menos carga e resistem 
menos à buracos. 

• Pensar no tipo de motor elétrico, 
talvez com uma marcha ré elétrica 
como na Honda Goldwing;

 
Figura 19: Frame 03’05’’



E-CARGO: A Motocicleta para Motofrete

65

como se comporta no seu ambiente 
de trabalho. Ainda sim, vale 
aprofundar um pouco mais na sua 
relação com seu instrumento de 
trabalho – a motocicleta – antes de 
se tomar qualquer decisão formal 
sobre o produto a ser desenvolvido.

Lucy Niemeyer trata em seu 
artigo “Design Atitudinal: uma 
abordagem projetual” (2009)  sobre 
a relação do usuário com o produto 
tanto no sentido físico e funcional 
quanto afetivamente. Afirma que:

“[...] o foco do design atitudinal, 
então, é tanto a interação da eficiência 
com a significação, como as qualidades 
mais hedonistas dos produtos, 
em que experiências positivas e 
prazerozas são fins em si mesmas.”

Isso indica que este projeto 
deve preocupar-se tanto com 
as questões mais funcionais do 
produto como segurança, energia 
e materiais, quanto com a relação 
subjetiva e emocional do motoboy 
com a motocicleta.

Baseado também nas pesquisas 
do capítulo 2 e etnográfica, 
percebeu-se que o motoboy se 
considera – e se aceita – como um 
elemento “marginal” do trânsito, 
embora não perceba a degradação 
física e psicológica que essa

relação traz para si mesmo. 
Pela falta de uma legislação e 
fiscalização para este tipo de 
serviço – o motofrete – se sente 
quase como um “fora da lei”, 
aventurando-se perigosamente 
por entre o tráfego abundante.

Essa relação também é vista e 
acatada pelos motoristas dos outros 
veículos o que agrava ainda mais a 
situação dos motoboys. Acredita-
se que através da aplicação dos 
conceitos do design atitudinal 
será possível um transformação 
da imagem atual do motoboy – por 
si mesmo e pelos outros – para 
uma forma mais digna e parceira 
do trânsito, desmarginalizando-o 
dessa cadeia. É preciso fazer 
com que o usuário acredite fazer 
parte de um trabalho justo, 
honesto, regularizado e aceito pela 
sociedade. 

Em seu artigo, NIEMEYER (2008, 
p. 61) apresenta um pequeno guia 
de três perguntas essenciais para 
o desenvolvimento de um projeto 
baseado no design atitudinal. São 
elas:

1. Quais os aspectos emocionais 
relevantes presentes em uma 
situação de relação com o 
produto?
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2. Como pode um produto 
atender às expectativas 
emocionais do destinatário?

3. Como o produto pode 
ajustar o seu comportamento 
ao do destinatário com base na 
informação do destinatário? 

O gráfico da figura 20, também 
extraído de NIEMEYER (2008, 
p. 60) demonstra essa relação 
entre usuário e produto  e seus 
resultados. 

3.3.LEGISLAÇÃO DA ATIVIDADE 
DE MOTOFRETE

Outro parâmetro relevante para 
o desenvolvimento do produto 
são as leis e regras referentes à 
atividade de motofrete. Dentre as 
mais importantes encontram-se a 
resolução do Contran de número 
356, de 2 de agosto de 2010 que 
entraram em vigor no dia 04 de 
agosto de 2011 mas só serão 
fiscalizadas em agosto deste ano 
(2012). A seguir estão os tópicos 
mais importantes para este 
trabalho extraídos dessa medida.

RESOLUÇÃO Nº 356, DE 02 DE 
AGOSTO DE 2010

Estabelece requisitos mínimos 
de segurança para o transporte 
remunerado de passageiros 
(mototáxi) e de cargas (motofrete) 
em motocicleta e motoneta, e dá 
outras providências. 

• Os veículos tipo motocicleta 
ou motoneta, quando autorizados 
pelo poder concedente para 
transporte remunerado de cargas 
(motofrete) e de passageiros 
(mototáxi), deverão ser registrados 
pelo Órgão Executivo de Trânsito 
do Estado e do Distrito Federal na 
categoria de aluguel, atendendo 
ao disposto no artigo 135 do CTB 
e legislação  complementar – 
deverá possuir placa vermelha;

• Os veículos deverão ter 
dispositivo de proteção para 
pernas, motor fixado em sua 
estrutura, dispositivo aparador de 
linhas (fixado no guidon do veículo), 
dispositivo de fixação permanente 
ou removível, devendo, em 
qualquer hipótese, ser alterado o 
registro do veículo para a espécie 
passageiro ou carga, conforme 
o caso, vedado o uso do mesmo 
veículo para mabas atividades;

• O condutor deverá ter, no 
mínimo, vinte e um anos de idade, 
possuir habilitação na categoria 
“A”, por pelo menos dois anos, na 
forma do artigo 147 do CTB, ser 
aprovado em curso especializado,  

AVALIAÇÃO
Interesses operacionais
Interesses normativos
Interesses apreciativos

Estímulo

ATITUDE

DESTINATÁRIO PRODUTO

Figura 20: Modelo de Desmet e Hekkert para emoção com o produto.
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na forma regulamentada pelo 
CONTRAN e estar vestido com 
colete de segurança dotado de 
dispositivos retrorrefletivos, 
nos termos do Anexo III desta 
Resolução;

• Os dispositivos de transporte de 
cargas em motocicleta e motoneta 
poderão ser de tipo fechado (baú) 
ou aberto (grelha), alforjes, bolsas 
ou caixas laterais, desde que 
atendidas as dimensões máximas 
fixadas nesta Resolução e as 
especificações do fabricante do 
veículo no tocante à instalação e 
ao peso máximo admissível;

• O equipamento fechado (baú) 
deve atender aos seguintes limites 
máximos externos:

I – largura: 60 (sessenta) cm, 
desde que não exceda a distância 
entre as extremidades internas 
dos espelhos retrovisores;

II – comprimento: não poderá 
exceder a extremidade traseira do 
veículo;

III – altura: não poderá exceder 
a 70 (setenta) cm de sua base 
central, medida a partir do assento 
do veículo;

• Nos casos de montagem 
combinada de dois tipos de 
equipamento, a caixa fechada (baú) 
não pode exceder as dimensões de 
largura e comprimento da gralha, 
admitida a altura do conjunto em 
até 70 cm da base do assento do 
veículo;

• Os dispositivos de transporte, 
assim como as cargas, não 
poderão comprometer a eficiência 
dos espelhos retrovisores;

• As caixas especialmente 
projetadas para a acomodação 
de capacetes não estão sujeitas 
às prescrições desta Resolução, 
podendo exceder a extremidade 
traseira do veículo em até 15 cm;

• O equipamento do tipo 
fechado (baú) deve conter 
faixas retrorrefletivas conforme 
especificação no Anexo I desta 
Resolução, de maneira a favorecer 
a visualização do veículo durante 
sua utilização diurna e noturna;

ANEXO I

DISPOSITIVOS 
RETRORREFLETIVOS DE 

SEGURANÇA PARA BAÚ DE 
MOTOCICLETAS
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1. Localização

O baú deve contribuir para a 
sinalização do usuário durante 
o dia como a noite, em todas as 
direções, através de elementos 
retrorrefletivos, aplicados na 
parte externa do casco, conforme 
diagramação (fig. 21).

2. Retrorrefletivo

a) Dimensões

O elemento no baú deve ter 
uma área total que assegure a 
completa sinalização das laterais e 
na traseira.

O formato e as dimensões 
mínimas do dispositivo de 
segurança refletivo deverá seguir 
o seguinte padrão (fig. 22).

b) Os limites de cor (diurna) 
e o coeficiente mínimo de 
retrorrefletividade em candelas 
por Lux por metro quadrado devem 
atender às especificações do anexo 
da Resolução CONTRAN nº128, de 
06 de agosto de 2001.

c) O retrorrefletor deverá ter 
suas características, especificadas 
por esta Resolução, atestada por 
uma entidade reconhecida pelo 
DENATRAN e deverá exibir em

sua construção uma marca de 
segurança comprobatória desse 
laudo com a gravação das palavras 
APROVADO DENATRAN, com 3 
mm (três milímetros) de altura e 
50 mm (cinquenta milímetros) de 
comprimento em cada segmento 
da cor branca do retrorrefletor, 
incorporada na construção da 
película, não podendo ser impressa 
superficialmente.

ANEXO II

DISPOSITIVOS 
RETRORREFLETIVOS DE 

SEGURANÇA PARA CAPACETES

1. Localização

O capacete deve contribuir para 
a sinalização do usuário durante 
o dia como a noite, em todas as 
direções, através de elementos 
retrorrefletivos, aplicados na 
parte externa do casco, conforme 
diagramação (fig. 23).

2. Retrorrefletivo

a) Dimensões

O elemento retrorrefletivo no 
capacete deve ter uma área total de, 
pelo menos 0,014 m², assegurando 
a sinalização em cada uma das 
laterais e na traseira.

 

 

 

Figura 21: Faixa retrorrefletiva do baú.

Figura 22: Dimensões do dispositivo refletivo.

Figura 23: Faixa retrorrefletiva do capacete.
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O formato e as dimensões 
mínimas do dispositivo de 
segurança refletivo deverão 
seguir o seguinte padrão (fig. 24). 

b) Os limites de cor (diurna) 
e o coeficiente mínimo de 
retrorrefletividade em candelas 
por Lux por metro quadrado 
devem atender às especificações 
do anexo da Resolução CONTRAN 
nº128, de 06 de agosto de 2001.

c) O retrorrefletor deverá ter 
suas características, especificadas 
por esta Resolução, atestada por 
uma entidade reconhecida pelo 
DENATRAN e deverá exibir em 
sua construção uma marca de 
segurança comprobatória desse 
laudo com a gravação das palavras 
APROVADO DENATRAN, com 3 mm 
(três milímetros) de altura e 35 
mm (trinta e cinto milímetros) de 
comprimento em cada segmento 
da cor branca do retrorrefletor, 
incorporada na construção 
da película, não podendo ser 
impressa superficialmente.

ANEXO III

DISPOSITIVOS 
RETRORREFLETIVOS DE 

SEGURANÇA PARA COLETE

1. Objetivo

O colete é de uso obrigatório e 
deve contribuir para a sinalização 
do usuário tanto de dia quanto à 
noite, em todas as direções, através 
de elementos retrorrefletivos e 
fluorescentes combinados.

2. Características do material 
retrorrefletivo

a) Dimensões

O elemento retrorrefletivo 
aplicado no colete deve ter uma 
área total mínima de pelo menos 
0,13 m², assegurando a completa 
sinalização do corpo do condutor, 
de forma a assegurar a sua 
identificação.

O formato e as dimensões 
mínimas do dispositivo de 
segurança refletivo deverão seguir 
o padrão apresentado na figura 
25, sendo que a parte amarela 
representa o refletivo enquanto a 
parte branca representa o tecido 
de sustentação do colete.

ANEXO IV

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 
DE MOTOR E PERNAS E 
APARADOR DE LINHA

 

 

Figura 24: Dimensões do dispositivo refletivo.

Figura 25: Formato padrão e dimensões do dis-
positivo refletivo.
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1) Características Técnicas do 
Dispositivo de Proteção de Motor e 
Pernas.

a) Objetivo: Proteção das 
pernas do condutor e passageiro 
em caso de tombamento do veículo, 
excluídos os veículos homologados 
pelo DENATRAN com dispositivos 
de proteção para esta função;

b) C a r a c t e r í s t i c a s 
construtivas: Peça única, 
construído em aço tubular de 
seção redonda resistente e com 
acabamento superficial resistente 
à corrosão, o dispositivo deve ser 
construído sem arestas e com 
formas arredondadas, limitada sua 
largura à largura do guidon;

c) Localização: Deve ser 
fixado na estrutura do veículo, 
obedecidas as especificações do 
fabricante do veículo no tocante à 
instalação, e não deve interferir no 
curso do pára-lama dianteiro;

2) Características Técnicas do 
Dispositivo Aparador de Linha.

d) Objetivo: Proteção do tórax, 
pescoço e braços do condutor e 
passageiro;

e) C a r a c t e r í s t i c a s 
construtivas: Construído em aço 

de seção redonda resistente com 
acabamento superficial resistente 
a corrosão, deve prover sistema de 
corte da linha em sua extremidade 
superior;

f) Localização: fixado na 
extremidade do guidon (próximo 
à manopla) do veículo, no mínimo 
em um dos lados;

g) Utilização: A altura do 
dispositivo deve ser regulada com a 
altura da parte superior da cabeça 
do condutor na posição sentado 
sobre o veículo.

Em novembro de 2011, a 
Prefeitura de São Paulo também 
delimitou algumas regras e 
exigências para a legalização do 
motofrete na cidade. Essas regras 
complementam a Resolução do 
CONTRAN nº 356/10 e entrarão em 
vigor em agosto deste ano (2012). 
As mais importantes são:

•  Apresentação de antecedes 
criminais por parte dos motoboys;

• Em dois anos (2014) todas as 
motocicletas registradas como 
veículo de alguel – placa vermelha 
- para o serviço de motofrete terão 
de ser da cor branca;

• Será obrigatório a realização 

 

 
Figura 26: Proteção de pernas e aparador de 
linha.
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de um curso de 30h para formação 
dos motoboys. A grade de aulas 
inclui direção defensiva e noções de 
primeiros socorros, por exemplo;

• Por parte da Prefeitura, serão 
criados bolsões de estacionamento 
para os motoboys em locais de 
grande movimento;

Numa entrevista dada ao 
Estadão de São Paulo, o presidente 
do Sindicato dos Mensageiros 
e Motociclistas de São Paulo 
(Sindimotosp), Gilberto Almeida 
dos Santos, afirma que “A 
regulamentação é boa para a 
categoria. Nos permite legalizar 
as atividades ligadas ao nosso 
trabalho. Hoje não dá para 
diferenciar quem trabalha com 
motofrete de outro motoqueiro. 
Isso nos ajudará muito.”.

Isso demonstra a disponibilidade 
e apoio do sindicato dos motoboys 
para a legalização do serviço 
em vista de maior segurança e 
de reconhecimento perante a 
sociedade. 

Esse fato reenforça o objetivo 
deste trabalho significativamente, 
justificando o fato de que é preciso 
repensar sobre os problemas 
vingentes do serviço de motofrete, 
seja a respeito da segurança, 

sustentabilidade ou qualquer 
outro.

Além disso, apesar de possuir 
aspectos inovadores que possam 
causar uma certa mudança na 
legislação do motofrete, é preciso 
estar a par das resoluções 
estabelecidas pelo CONTRAN para 
que o desenvolvimento do produto 
esteja de acordo com panorama 
atual do serviço de motofrete.



4. A E-CARGO
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4.1. A MOTOCICLETA GUIADA 
PELA FUNÇÃO

Diante de toda pesquisa realizada 
e de todo o conhecimento adquirido 
sobre o motoboy e o motofrete 
tem-se agora as ferramentas 
necessárias para o início do 
desenvolvimento do projeto de 
produto. Ainda sim, vale relembrar 
da importância do objetivo deste 
trabalho que permeia sobre toda 
as informações compiladas até 
este momento e da relação que 
pretende-se aprimorar entre 
produto, usuário e serviço.

O principal objetivo portanto 
é o desenvolvimento de uma 
motocicleta para o serviço de 
motofrete. Em sua composição, 
deve representar concretamente 
alternativas que possam vir a 
solucionar os problemas vingentes 
do universo do motofrete estudados 
até aqui. 

4.1.1. Uma Relação Saudável

Este trabalho tem como 
objetivo geral o de otimizar a 
relação existente entre o motoboy 
(usuário), a motocicleta (produto) 
e, consequentemente, o motofrete 
(serviço). Acredita-se que 
aprimorando esta relação trina, 
será resultante uma aceitação 

“amigável“ do motofrete por parte 
dos outros elementos constituintes 
do trânsito.  

Para isso, propõe-se uma nova 
maneira de pensar neste serviço 
como um todo e no produto como 
que  direcionado para tal serviço  
assim como feito em SICA (2006). 
O fundamental deste projeto é 
atingir o limiar entre serviço, 
produto e usuário sem perder 
o foco nos problemas vingentes 
causados pelo motofrete, citados 
nos capítulos anteriores, nem se 
perder na resolução de um produto 
num sistema que “combata” as 
decisões, passadas e futuras, 
dos órgãos governamentais 
responsáveis pela legislação do 
mesmo.

Por fim, atingir uma relação 
saudável num ambiente que tende 
sempre ao desentendimento 
comum e ao stress. Descontruir 
a imagem de um elemento 
“inimigo”ou “invasor” do trânsito 
para começar a se construir uma 
parceria e reconhecimento mútuo 
tanto na questão trabalhista 
quanto nos direitos comuns dentro 
da malha viária urbana. 
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4.1.2. A Motocicleta para  
Motofrete

O objetivo específico deste 
projeto é justamente a ferramenta 
particular que será o gatilho 
para a execução do objetivo 
geral. Envolve o desenvolvimento 
de uma motocicleta voltada 
especificamente para o serviço de 
transporte de pequenas cargas 
ou insumos – o motofrete – 
baseada num modelo já existe no 
mercado e que atenda aos tópicos 
estudados nos capítulos 2 e 3, 
como segurança, energia, poluição 
e relação design atitudinal com o 
usuário – o motoboy. 

4.1.3. Escolha do Modelo Base 

Para a escolha de um modelo 
base de motocicleta, utilizou-
-se alguns critérios como 
segurança, presença no mercado 
nacional atual, assistências e 
concessionárias, aceitação do 
usuário, perfil da empresa e 
possível viabilidade de projeto. 

O primeiro aspecto definidor 
escolhido foi a categoria e tipologia 
da motocicleta. Percebeu-se que 
devido a fatores como o centro de 
gravidade baixo, maleabilidade, 
peso regular e proteção lateral 
mais evidente, a escolha mais

pertinente foi o segmento de 
scooters. Uma observação 
importante para esta decisão 
foi o tipo de acomodação do 
motociclista na motocicleta e o que 
isso acarretava durante o pilotar.

Percebeu-se que numa 
motocicleta tipo street, o piloto 
se acomoda montando na moto, 
ou seja, o assento está entre 
suas pernas (fig. 27). Essa forma 
oferece mais liberdade no pilotar, 
passando uma sensação de maior 
segurança nas manobras. De 
certa forma, isso faz com que os 
motoboys se arrisquem mais no 
trânsito, causando assim mais 
acidentes. 

Já na categoria de scooter, o 
piloto se acomoda sentando na 
moto, ou seja, o assento não é 
mais uma “cela“ e sim um banco 
onde se senta de forma regular 
(fig. 28). Além de proteger mais as 
pernas, pois ficam menos expostas 
e mais protegidas pela carenagem 
e estruturas dianteiras, o piloto 
perde um pouco da sensação de 
segurança e liberdade, ficando 
mais atento nas manobras mais 
arriscadas, o que pode evitar 
eventuais acidentes.

Além disso, foi escolhida a 
categoria de scooters de médio e 

Figura 27: Posição montado.

Figura 28: Posição sentado.
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grande porte, ou maxi scooters 
com potência equivalente entre 300 
e 400 cc, visto que as de categoria 
inferior podem não possuir a 
capacidade física para atender 
de forma eficiente ao critério de 
transporte de cargas.

Dentro deste segmento, 
selecionou-se as duas principais 
montadoras e modelos de 
maxi scooters deste segmento

presentes no mercado brasileiro, 
segundo a Abraciclo e a Revista 
Duas Rodas, sendo elas a Dafra 
Motos, com a Citycom 300i e a 
Suzuki Motos, com a Burgman 
400. Considerando os critérios 
citados anteriormente, montou-se 
a tabela 4 a seguir para análise dos 
modelos selecionados pontuando-
se os tópicos com notas de zero à 
dois.
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MODELO ACABAMENTO PREÇO VENDAS VIABILIDADE DE PROJETO

1

Simples e bem 
acabada

2

Luxuosa e bem 
acabada

2

A mais 
barata da 
categoria

0

50% mais 
cara do 
que a 

Citycom

2

A maxi 
scooter 

mais 
vendida da 
categoria

0

Vendas 
muito 

menores

0

A Suzuki é uma marca mais 
tradicional com mais tempo 

no marcado. Seria muito 
mais difícil viabilizar este 
projeto nesta montadora.

2

A Dafra demonstra           
características de uma 

marca preocupada com o 
meio ambiente, além de es-
tar mais aberta à inovação.

Tabela 4: Comparativo dos dois principais modelos de maxi scooters no mercado brasileiro.
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este projeto.

Por ser uma montadora 
constituída de um conglomerado 
de montadoras ao redor do mundo 
e preocupada com a questão 
da poluição e sustentabilidade 
do motociclismo, acredita-
se ser viável a produção de 
uma motocicleta a propulsão 
elétrica. Como visto no tópico 
2.5.5 “Referências Projetuais” 
do capítulo 2, a BMW Motorrad já 
possui a tecnologia de um motor 
movido à eletricidade presente 
no mercado e na iminência da 
produção em linha. Por ser uma 
das montadoras parceiras da 
Dafra, pensa-se que seria possível 
um intercâmbio dessa tecnologia 
para a viabilização deste projeto 
– uma citycom 300i movida à 
propulsão elétrica.

O modelo escolhido então foi a 
Citycom 300i da Dafra Motos, pois 
parece ser o mais propício uma 
situação hipotética de produção do 
projeto.

Isso também se justifica pelo 
fato da Dafra ser uma empresa 
jovem, nacional e por estar cada 
vez mais presente no mercado 
atual, fechando 2011 na 3ª posição 
das maiores montadoras do país16. 
A Dafra Motos foi criada em 2008 
pelo Grupo Itavema17, e possui 
em seu acervo parceiros como 
BMW Motorrad, Haojue, SYM e 
TVS Motor Company. Qualidade do 
produto, diferencial tecnológico 
em relação aos modelos e 
processos de fabricação, 
excelência em desenvolvimento e 
grande experiência no segmento 
de motocicletas são vantagens 
competitivas da Dafra Motos no 
Brasil. Possuim também uma 
Unidade Fabril em Manaus e 
um Laboratório de Controle de 
Emissões de Poluentes em seu 
complexo industrial18. 

Além disso, para categoria 
escolhida – scooter entre 300 e 400 
cc – a Dafra possui o modelo mais 
barato e mais vendido no Brasil, 
a Dafra Citycom 300i, modelo 
importado da montadora SYM e 
escolhido como modelo base para

16  Abraciclo.

17  Maior grupo de concessionárias de 
automóveis na América latina.

18  www.daframotos.com
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4.2. O PROJETO

 Nesta etapa, diante de todos os 
parâmetro formais e informais, 
inicia-se a criação do produto em si, 
através de clínicas de thumbnails e 
sketches.

A primeira clínica foi desenvolvida 
através de desenhos volumétricos 
de possíveis composições 
primárias do produto. 

A segunda e terceira clínicas 
foram desenvolvidas com base no 
packaging da Citycom 300i, com a 
intenção de acelerar o processo de 
criação já pensando nas medidas 
primárias do projeto. Nesta etapa, 
há também o estudo de escala 
humana para a adaptação do 
produto.

Depois da definição de 
elementos primários, partiu-se 
para o desenvolvimento do modelo 
tridimensional e aplicação para o 
render final.

Por fim, a elaboração do desenho 
técnico para o desenvolvimento do 
mock up.

A seguir, as etapas ilustradas do 
processo.
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4.2.1. THUMBNAILS

4.2. O PROJETO

Nesta etapa, buscou-se um 
entendimento da composição 
como um todo, desde de uma base 
similar à da Citycom 300i até a 
parte específica para a carga. 



E-CARGO: A Motocicleta para Motofrete

79

4.2.1. THUMBNAILS

4.2. O PROJETO
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4.2.1. THUMBNAILS

4.2. O PROJETO

Foram escolhidos dois caminhos 
para um estudo mais aprofundado 
na fase de sketches e desenhos 
esquemáticos.

Ambos possuem cobertura e 
design mais uniforme, sem que 
o apoio aparente ser uma peça 
encaixada no na base, mas um 
produto só.
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Nesta fase, os sketches e 
desenhos esquemáticos foram 
criados considerando-se possíveis 
estruturas de segurança, cobertura 
e carga, assim como aspectos 
funcionais desses dispositivos.

4.2.2. SKETCHES

4.2. O PROJETO
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4.2.2. SKETCHES

4.2. O PROJETO
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Os dois modelos escolhidos 
mostram características de uma 
peça integrada à motocicleta de 
forma sutil, sem aparentar ser 
uma peça separada. 

Também demonstram proteções 
primárias para os baús que levarão 
as cargas.

4.2.2. SKETCHES

4.2. O PROJETO
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4.2.2. SKETCHES

4.2. O PROJETO
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Por fim, foram escolhidos 
os dois caminhos abaixo para 
o desenvolvimento do modelo 
tridimensional, desenho técnico e 
do render final.

4.2.2. SKETCHES

4.2. O PROJETO
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4.2.3. ESCALA HUMANA

4.2. O PROJETO

Antes do desenvolvimento do 
modelo tridimensional, foram 
feitos alguns estudos de escala 
humana para o desenvolvimento 
técnico da cobertura, apoio e o 
encosto (banco).

Foram feitos estudos numa 
escala de 1/1 com o uso de fitas 
isolantes para definir possíveis 
outlines do apoio e cobertura de 
acordo com estudos de altura 
baseados numa estatura média, 
baixa e alta.

Após este processo, iniciou-se 
o deseno técnico na composição 
de vetores para assim iniciar o 
modelo tridimensional.
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4.2.3. ESCALA HUMANA

4.2. O PROJETO
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4.2.3. ESCALA HUMANA

4.2. O PROJETO
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4.2.3. ESCALA HUMANA

4.2. O PROJETO

Alto - Médio - Baixo
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4.2.3. ESCALA HUMANA

4.2. O PROJETO

Altura média de 1,85 m
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4.2.4. MODELO 3D

4.2. O PROJETO

Nesta fase, com medidas 
primárias já definidas, foi 
desenvolvido o modelo em 3D. 

Para que se pudesse focar na 
parte da carga e do apoio, foi usado 
um modelo de scooter com base 
similar à Dafra Citycom 300i.

Também os bancos foram 
desenvolvidos mais primitivamente, 
como o volume geral, aprofundando 
em acabamento na fase do render 
final.
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4.2.4. MODELO 3D

4.2. O PROJETO
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4.2.5. VISTA EXPLODIDA

4.2. O PROJETO
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4.2.6. RENDERING FINAL

4.2. O PROJETO
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4.2.6. RENDERING FINAL
Detalhe
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4.2.6. RENDERING FINAL

4.2. O PROJETO
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4.2.6. RENDERING FINAL
Detalhe

4.2. O PROJETO



Cláudio Paschoal

110

Detalhe

4.2.6. RENDERING FINAL

4.2. O PROJETO
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4.2.7. ESTRUTURA

4.2. O PROJETO
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4.2.8. FUNCIONAMENTO

4.2. O PROJETO
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4.2.8. FUNCIONAMENTO

Acionamento no Baú
com a chave:

Funcionamento da 
trava do baú:

Possíveis composições 
do baú:

4.2. O PROJETO

1.

2.

3.
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4.2.9. MOCKUP

4.2. O PROJETO

Planejamento de 
construção:

1 - Base de acrílico;
2 - Acetato;
3 - Acetato;
4 - PVC;
5 - Isopor;
6 - Isopor;
7 - Isopor;
8 - Acrílico;
9 - Imagem Citycom colada;

+ Acabamentos

1.
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4.2.9. MOCKUP

4.2. O PROJETO

Processo de          
construção:2.



Cláudio Paschoal

116

4.2.9. MOCKUP

4.2. O PROJETO

Processo de          
construção:2.
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4.2.9. MOCKUP

4.2. O PROJETO

Processo de          
construção:2.



5. MEMORIAL DESCRITIVO
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5.1. + SEGURANÇA

Seguindo a referência da 
BMW C1-E, foi desenvolvido uma 
estrutura tubular feita de aço 
inoxidável com acabamento em 
pintura eletrostática. Os tubos 
são feitos por processo de dobra 
e soldados com costura nas 
extremidades.

TUBO ESTRUTURAL

Secção do 
Tubo >

Para amenizar o risco dos 
corredores, foi desenvolvido uma 
terceira luz de freio localizada no 
canto superior do apoio principal. A 
terceira luz é composta de um jogo 
de 12 leds distribuídos pela parte 
traseira e alcançando um pouco da 
lateral da motocicleta.

3ª LUZ DE FREIO
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Também foram dispostos 
airbags em ponto estratégicos 
para intensificar a segurança do 
passageiro em casos de colisão. 
Além disso, foi sugerido o uso de 
um airbag compacto no motorista, 
como a referência ao lado.

AIRBAGS

5.1. + SEGURANÇA

Com o intuito de atingir um 
nível de segurança similar ao da 
BMW C1-E para que assim seja 
desnecessário o uso do capacete, 
foi utilizado o cinto de segurança 
de quatro pontos acoplado entre o 
apoio principal e o banco.

CINTO DE QUATRO PONTOS
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5.1. + SEGURANÇA

Pensou-se também na utilização 
da mesma tecnologia de auto 
equilíbrio desenvolvida pela Lit 
Motors, o que ajudaria no manuseio 
da motocicleta tanto parada 
quanto em movimento, pois ela se 
manteria ereta por si só.

SISTEMA DE AUTO EQUILÍBRIO
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5.2. + ERGONOMIA

Pensando na ergonomia 
necessária para longas jornadas 
de trabalho do motoboy na 
motocicleta, desenvolveu-se 
um encosto que acomodasse 
principalmente a lombar (área mais 
crítica nesse tipo de acomodação), 
ombros e cabeça. O material do 
encosto é o mesmo do banco da 
dafra, couro sintético com detalhe 
em costura.

ENCOSTO ERGONÔMICO

Foi desenvolvida também uma 
cobertura retrátil através de 
trilhos simples inseridos nos tubos 
estruturais. Feita de tela de plástico 
transparente para proteção contra 
intempéries. Na sua extremidade 
há um sistema de pregas simples 
que são fixadas no vidro.

COBERTURA
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5.3. + SUSTENTABILIDADE E ENERGIA

Para este projeto foi escolhido 
uma plataforma de propulsão 
elétrica similar à da BMW 
E-Scooter. Terá uma autonomia 
de 100 km numa velocidade de 
60 km/h, com bateria carregada 
totalmente em três horas. Os 
pontos de recarga podem ser 
qualquer tomada comum, assim a 
E-Scooter.

PROPULSÃO ELÉTRICA
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5.4. + CARGA

Para a parte da carga, foi excluído 
o banco do passageiro para dar 
lugar ao apoio que acomodará 
os dois baús de alumínio, com 
proteções nas extremidades. 
Dentro, possuem um sistema de 
vincos e extrusões que permitem 
diversos arranjos das prateleiras 
de acorodo com o tipo de serviço, 
mas isso será aprofundado no 
capítulo 6, item 6.2 “Aplicações 
Gerais”.

Vale ressaltar que ambos vêm 
adaptados de fábrica para atender 
aos requisitos da resolução de 
número 356 do CONTRAN, nos 
quesitos de faixas retrorrefletivas 
e dimensionamento. 

Pretende-se para este projeto, 
onde o lugar do passageiro fora 
destituído para dar lugar à carga, 
que possa haver um adendo na 
legislação que permita, para este 
tipo específico de motocicleta, o 
transporte de mais carga.

BAÚS



6. USUÁRIO X PRODUTO X SISTEMA
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6.1. COMPORTAMENTO 
PREVISTO

O resultado geral esperado deste  
trabalho é o reconhecimento, 
seja por parte do próprio motoboy 
em reconhecer-se como um 
trabalhador digno, legalizado e 
respeitado; seja por parte dos 
outros motoristas reconhecendo 
este novo usuário do trânsito 
brasileiro como parte importante 
não só da malha urbana viária 
como da própria economia, 
seja ainda pelas empresas e 
pelo governo que aprovariam 
e estimulariam a produção da 
E-Cargo considerando-a como um 
fator essencial para amenizar os 
problemas vingentes dessa cadeia.

O produto deste trabalho seria 
não somente um objeto funcional 
que otimizasse os aspectos 
práticos e formais do motofrete, 
mas além disso uma prova do 
reconhecimento da importância 
desse serviço e dos motoboys para 
a sociedade brasileira hoje.

Funcionalmente, o usuário 
da E-Cargo estaria diante 
de um produto desenvolvido 
especificamente para o motofrete, 
possuindo aspectos formais 
vantajosos para este serviço tais 
quais:
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Mais capacidade de carga, diminuindo os percursos 
fatigantes de ida e volta além de diminuir o tempo de 
entrega das mercadorias;

Mais economia e praticidade devido à propulsão 
elétrica, podendo recarregar em qualquer ponto 
comum de energia;

Devido ao aspecto modular do baú, poderia-se mutar 
sazonalmente de tipo de serviços alterando apenas o 
interior dos baús;

Mais segurança devido à estrutura tubular de proteção, 
ao cinto de quatro pontos e aos airbags do apoio;

Mais conforto e proteção contra intempéries devido 
aos bancos e encosto ergonômicos, à cobertura retrátil 
e à possibilidade da ausência do capacete - visto que 
este projeto se atém às mesmas especificações de 
segurança da BMW C1-E;

Mais segurança devido à terceira luz de frenagem, 
evitando engavetamentos em corredores por exemplo;

Mais segurança devido ao sistema de  auto equilíbrio 
importado do projeto C-1 da Lit Motors;
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Todas essas ferramentas 
otimizariam a parte técnica do 
serviço e, por consequência, a 
parte social. 

A E-Cargo poderia se adaptar à 
muitos tipos de empreendimentos 
que usufruem do motofrete, o 
que será visto no próximo tópico 
deste capítulo “Aplicações gerais”. 
Dentro de uma dessas realidades, 
o motoboy se econtraria  numa 
situação de legalização e seriedade 
mais bem definidos, tendo um 
produto profissional em mãos, 
fazendo-o se sentir um trabalhador 
mais sério. 

Todos esses fatores poderiam 
elevar o “status” do motofrete 
perante a sociedade, o que 
refletiria diretamente no tipo de 
profissional deste serviço.

A seguir algumas possíveis 
aplicações da E-Cargo em diferentes 
áreas e empreendimentos que se  
utilizam do motofrete.
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ENTREGA DE CARTAS E DOCUMENTOS

ENTREGAS MAIS RÁPIDAS

BARATEAMENTO DO SERVIÇO

6.2. APLICAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO 
INTERNA >
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ENTREGA DE PIZZAS

ENTREGAS MAIS RÁPIDAS

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

6.2. APLICAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO 
INTERNA >
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ENTREGA DE MÓVEIS DESMONTADOS

ENTREGAS MAIS RÁPIDAS

MELHOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.2. APLICAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO 
INTERNA >
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ENTREGA DE ENCOMENDAS EM GERAL

MAIS SEGURANÇA - RASTREAMENTO ONLINE

RASTREAMENTO INSTANTÂNEO

6.2. APLICAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO 
INTERNA >



7. A MARCA
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O Nome E-Cargo, remete tanto 
à característica de uma moto 
elétrica quanto à carga. 

Procurou-se na criação da marca 
uma linguagem coerente com a 
categoria, sem muitas inovações, 
para que a marca permanecesse 
dentro do segmento atual 
amenizando o caráter inovador e 
pioneiro do produto.

7. A MARCA
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Arte de anúncio de revista para 
a E-Cargo.

7. A MARCA
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Hotsite da E-Cargo.

7. A MARCA
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Hotsite da E-Cargo.

7. A MARCA



8. CONCLUSÃO
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Da mesma forma que o transporte 
de cargas por motocicleta tem 
proporcionado inúmeros benefícios 
para a sociedade e economia no 
Brasil, tem causado inúmeros 
problemas nos mesmos âmbitos. 
Alguns destes, aprofundados neste 
trabalho, mostram que é preciso 
estabelecer parâmetros que 
tornem este serviço mais seguro, 
mais sustentável e mais digno.

Em seu desenvolvimento, 
o projeto buscou não só a 
resolução de problemas formais, 
mas também de aspectos mais 
abstratos como a reformulação 
do que é o motofrete e de quem o 
pratica. Buscou também aprimorar 
a relação entre produto e usuário 
tendo reflexo direto no serviço. 

Foi de alta relevância o estudo 
do usuário usando a metodologia 
da pesquisa etnográfica a qual 
proporcionou importantes insights 
sobre lacunas que não poderiam 
ser descobertas através de uma 
pesquisa quantitativa.

Concluiu-se que o design deve 
ser uma ferramente utilizada não 
só para o projeto do produto, mas 
para o estudo aprofundado dos 
problemas que serão questionados 
por este produto além do 
conhecimento pontual do público 

alvo envolvido na cadeia.

Acredita-se que este trabalho 
conseguiu atingir de forma 
satisfatória essas questões, 
embora seja um início de um 
possível projeto neste segmento, 
com muitos outros fatores a serem 
aprofundados e aprimorados.

A pesquisa constante deve estar 
sempre lapidando o projeto, numa 
busca que reflete muito além dos 
parâmetros formais num produto,  
mas sempre realizada para o bem 
do indivíduo e da sociedade como 
um todo.
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