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Resumo

O projeto de Trabalho de Graduação Interdisciplinar - Móvel para Separação de Ambientes   
foi desenvolvido para solucionar a problemática de falta de espaço nas habitações das cidades 
grandes brasileiras.  O objetivo é desenvolver um móvel que estabeleça uma melhor utilização e 
relação do espaço com o indivíduo , que possibilite ganho de espaço e uma maior flexibilidade 
nas plantas de apartamentos que geralmente têm limitações a personalização na sua utilização.



Abstract

This Project of TGI (Interdisciplinary Work) was developed from the problem of lack 
of space to better use and the better relationship with the individual through a furniture 
to separation of ambients, gaining space and a greater flexibility in the plants of 
apartments that generally have limitations in their use.
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1. Introdução

1.1.   Apresentação do Projeto

Na atualidade, vivemos , 
impulsionada pelo grande aumento da construção civil, as vendas de apartamentos e          
imóveis tem tido grande crescimento nos últimos anos, e reflexo disso, e da falta de espaço 
existente nas grandes cidades, é a construção de apartamentos, ou mesmo casas em vilas, 
com espaços reduzidos, e que complicam a utilização do espaço no que se diz respeito ao 
mobiliário da casa.

A grande maioria de espaços construídos pertence à classe média, porém pequenos 
espaços em lugares valorizados são também utilizados por pessoas de classe alta, um 
problema em comum se torna pensar na melhor maneira de utilizar esse espaço, não só 
buscando uma forma bem pensada, os móveis certos, mas também levando em conta o 
preço, já que a maioria não tem grande poder aquisitivo a ponto de não precisar se preocupar 
com isso.

vivemos um boom da construção civil nas cidades brasileiras
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Esse projeto visa  se tornar uma ótima solução pra esse tipo de público, e que possa ter 
grande versatilidade a ponto de dar varias opções de uso, a característica flexibilidade passa 
então a ter grande importância, para que o próprio usuário possa do seu jeito, aproveitar o 
espaço da maneira que pensa, para que não só aproveite espaço mas tenha um móvel do 
jeito que precisa, e também preço acessível que não seja um peso no orçamento muitas vezes 
limitado. 

O projeto propõe não apenas um conceito de maior aproveitamento de espaço, mas 
também uma reestruturação do apartamento, visando à criação de um ambiente mais flexível 
não só transformando o jeito de utilizar os móveis, mas também pensando no espaço 
disponível, e tornando as possibilidades maiores inclusive com a remoção de paredes que não 
comprometam a estrutura, reestruturando um ambiente que tem suas possibilidades muitas 
vezes pré-definidas pelo desenho dos ambientes.

Além disso, um pensamento em todo o processo produtivo, a forma de venda, e de 
interação com o consumidor, para que ele possa através de um catálogo escolher os módulos 
que mais o agrade, tornando seu ambiente mais flexível e individual.
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A sociedade vive hoje em dia uma época em que mudanças são comuns, constantes, 
adaptação é necessária em diversas situações, mas no que se diz respeito a moradia a história não 
tem sido a mesma, principalmente em  moradias mais populares com medidas reduzidas pela super 
lotação, que torna assim necessário inovações, mudanças, ideias que venham a tornar o modo de 
morar mais próximo do que se almeja, esquecendo a parte financeira, a parte de espaço, mas 
pensando apenas em viver bem, usar seu espaço de maneira que a harmonia entre ele e os 
moradores torne do ambiente um lugar agradável, onde o individuo possa realmente não apenas 
chamar de casa, mas se sentir em casa.
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2. Tema
 2.1.  Projeto 

 
O tema consiste em móvel de guardar 

, um móvel modular  desenvolvido para aproveitar o espaço disponível nos 
apartamentos de diversos tamanhos, tanto os menores, assim como os maiores, otimizando 
o espaço disponível utilizando módulos, e criando uma composição que separe os ambientes 
de uma forma pensada e estudada juntamente com o consumidor.

O projeto possui módulos de estantes, e armário, é projetado para ser utilizado na sala, 
quarto e cozinha proporcionando um melhor aproveitamento do espaço, e a praticidade 
através de um móvel que garanta flexibilidade,  uma harmonia com os ambientes da casa, 
inclusive se tornando a divisão entre eles, de forma a oferecer ao consumidor algo que  não 
encontra nos móveis planejados, e nos móveis pré-fabricados, que é a possibilidade de 
criação, de ter a oportunidade de ter o espaço do seu jeito com a maior autonomia, criando 
uma composição conforme a necessidade.

Para que o problema seja de forma efetivamente solucionado, será necessário um 
projeto em que aspectos fundamentais sejam levados em conta, como a flexibilidade, a 
praticidade, e a acessibilidade. Tornando do projeto, algo muito mais que apenas um móvel, 
e sim uma proposta que vai além dos parâmetros da área mobiliária, sendo um móvel que 
influencie muito mais ativamente na planta, na arquitetura e no ambiente, 

para guardar objetos e roupas no espaço 
doméstico

um móvel que 
substitua as paredes e tenha como papel também a divisão de espaço.
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3.1.  Falta de Espaço

Como vemos nas grandes cidades, a falta de espaço tem se tornado cada vez maior nas 
moradias das cidades urbanas, principalmente nas zonas mais próximas do centro e dos metrôs, 
onde não há grande espaço disponível, mas mesmo assim as construtoras tem aumentado  com 
frequência suas obras, o Brasil é um país em obras devido a eventos como a copa do mundo, e 
investimentos do governo e setores privados que contribuem para o crescimento das construtoras.   

No caso dos apartamentos apesar de muitas vezes até ter preço elevado devido a localidade, 
possuem pouco espaço disponível, mas mesmo assim, a solução para muitos é comprar um 
apartamento, fazer um financiamento, comprá-lo mesmo antes de ter sido construído tem se 
tornado algo comum entre as pessoas que almejam a tão sonhada casa própria.

Segundo texto do site Uol, "O Brasil teve um aumento de 43% no número de apartamentos, 
que passou de 4,3 milhões em 2000 para 6,1 milhões em 2010. Mais da metade dos prédios está 
na região Sudeste, sendo que são 1,8 milhão de apartamentos em São Paulo e 1 milhão no Rio de 
Janeiro. Tocantins tem a menor concentração, são apenas 5.447 apartamentos. Dos 57,3 milhões 
de domicílios, mais de 1 milhão está em vilas e condomínios. As regiões Sudeste e Nordeste são as 
que mais apresentam esse tipo de moradia, somando juntas 170,6 mil unidades. 

3. Problema
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O Rio de Janeiro é o Estado que concentra o maior número de vilas e condomínios, com 279 mil 
habitações nesse estilo. São Paulo aparece em segundo lugar, com 182 mil, seguido por Paraná, com 72 
mil. Já o Acre tem apenas 763 unidades assim. Às casas de cômodos, os cortiços e as chamadas cabeça-
de-porco, um tipo de moradia precária que derivou dos antigos cortiços, representam 296 mil 
habitações. São Paulo é o Estado que mais tem moradias compartilhadas: 86,5 mil. No Rio de Janeiro, 
são mais 35 mil habitações desse tipo. Ao todo, a região Sudeste tem 56 mil moradias classificadas 
desta maneira."  UCHINAKA, Fabiana. UOL Notícias, São Paulo, 29/04/2011. 

Os dados nos mostram o aumento do número de apartamentos, principalmente na região Sudeste 
onde a construção civil está se tornando um ramo cada vez mais forte, e com tendência de crescimento 
ainda maior. Consequência disso é a grande procura, e o aumento dos pequenos apartamentos de 
modo a garantir o maior aproveitamento do espaço, mas em algumas situações mesmo em regiões 
valorizadas, o espaço de alguns apartamentos é pequeno, mesmo tendo grande valor devido sua 
localidade um problema que se torna comum nesses lugares, é a falta de espaço, o posicionamento dos 
móveis é difícil e sem muitas possibilidades de variações, além do aumento da utilização do serviço de 
móveis planejados que não é barato, e se torna ainda mais custoso devido a necessidade de instalação.
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Através do site reclameaqui.com.br,  podemos visualizar grande número de reclamações 
feitas à respeito do serviço de móveis planejados, acabamentos mal feitos, montagem, material, 
atendimento, reclamações que mostram como esse tipo de serviço acaba se tornando apesar de 
caro, uma dor de cabeça para o consumidor que recorre a serviços que não se tornam uma 
solução e sim um problema.

O consumidor acaba tendo que se acostumar com o fato de não ter a liberdade de mudar, 
de ter um móvel flexível que garanta a capacidade de adaptá-lo conforme sua vontade, sua 
criatividade, deixar o ambiente do jeito que deseja, o consumidor escolhe como vai ser seu 
móvel na loja, mas perde a autonomia para mudar com o passar do tempo,  o projeto visa um 
produto que dê a possibilidade das pessoas o adaptarem ao seu ambiente da maneira que 
preferem, usufruindo de um serviço com custo não muito elevado, praticidade, e também 
design bem elaborado, não chegando a ser sofisticado como os móveis para classe A, mas 
trazendo uma boa impressão, opções de cores, materiais, a ponto de poder se tornar um móvel 
que contribua para a decoração do ambiente.
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4. Objetivos Gerais

Para o projeto ter seus principais problemas iniciais solucionados, foram apontados 
aspectos fundamentais para que o produto realmente alcance o objetivo proposto, a 
flexibilidade, a praticidade, e a acessibilidade. 

4.1. Flexibilidade

Em relação à flexibilidade, podemos dizer que é a principal característica, pois esse aspecto 
irá garantir a possibilidade do móvel se adaptar a diferentes ambientes de forma a estar de 
acordo com o que seu consumidor pretende, para tornar um objeto flexível e útil é necessário 
um estudo do espaço, de seus possíveis desdobramentos, que venham a garantir o 
aproveitamento, e o aumento do espaço útil aproveitando a função de separar ambientes, e do 
espaço ganho com a remoção de paredes.

4.2.  Praticidade 

Característica importante a ser levada em consideração, pois um produto para esse 
segmento não seria viável sem ser prático, pois para que o consumidor o escolha, é uma das 
principais características que levará em conta, a facilidade de instalação e utilização.
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4. Objetivos Gerais

4.3. Acessibilidade

] Um produto que seja acessível, apesar de ter um público de classes financeiras diversas, a 
maioria é de classe média, portanto a acessibilidade no que se diz respeito ao preço é 
fundamental levando, portanto a um projeto em que os materiais sejam levados em 
consideração em busca de qualidade aliada a preços que ao mesmo tempo de não serem os 
menores do mercado, também não sejam preços absurdos levando em conta seu público.

9



5. Objetivos Específicos

5.1. Estante Modular

O projeto consiste em um móvel projetado para ser uma substituição das paredes, sendo 
utilizado então para separar ambientes, de forma a obter um melhor uso no espaço útil, e ter uma 
maior flexibilidade nos ambientes, podendo assim, modificar as plantas do apartamento, com um 
móvel que tem sua utilização possível nos dois lados, trazendo além de um maior aproveitamento 
do espaço, uma maior funcionalidade tendo em um módulo só, a possibilidade de utilização em 
dois ambientes.
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6.1.  

Dentro do projeto, podemos pensar em flexibilidade, modularidade, no conceito que está por 
trás de produção, fabricação, e na característica do consumidor criar sua composição. Flusser já 
pensa nessa flexibilidade: "Estamos de mudança porque nosso mundo se transformou tão 
radicalmente que se tornou inabitual e inabitável. Não nos reconhecemos nele" Flusser, 1983, p.73. 
Flusser descreve um mundo em constante transformação ocasionada por aparelhos, o que provoca 
uma sensação de buscarmos uma situação onde você possa criar as coisas do seu jeito, de forma a 
conseguirmos nos reconhecer mesmo em constante mudança.  Flusser reflete a respeito dessa 
flexibilidade a relacionando com o jeito de morar, com o ambiente habitual do indivíduo, “[...] 
Morar não é dormir em cama imóvel, mas viver em ambiente habitual.” FLUSSER, 1983 p. 73.  Viver 
em um ambiente habitual, flexível e não em uma cama imóvel, característica do mundo inabitual 
que ele mesmo cita. Flusser reflete a respeito do modo de habitar de hoje em dia, definindo o que 
é realmente morar, não sendo apenas ter uma cama, ou algum outro objeto da qual necessitamos 
para o conforto, mas sendo algo que têm seu sentido no momento em que estamos em um 
ambiente da qual realmente poderemos chamar de nosso.

Vilém Flusser

6. Fundamentação Teórica

11



6.2.  Bauhaus

Podemos citar também, os conceitos do design funcionalista da Bauhaus, que teve grande impacto 
na arquitetura e design "Desejamos, inventemos, criemos, juntos a nova construção do futuro" 
Walter Gropius - Weimar, abril de 1919. Funcionalidade, reflexão sobre a construção, modularidade, 
são características da Bauhaus interessantes para o projeto. 

Walter Gropius (1883 – 1969) 1º diretor da Bauhaus, mostra um de seus pensamentos na frase: 
"Criação orgânica das coisas a partir da sua própria lei de contemporaneidade, sem embelezamentos 
nem elementos românticos. Redução a formas e cores básicas típicas e compreensíveis para todos. 
Simplicidade na multiplicidade e economia dos materiais, do tempo e do dinheiro”. 
                     Traduzido de GUALDONI, Flaminio, Bauhaus. 1. Ed. Skira 2009, p.10. 
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Gropius  demonstrava uma grande preocupação com a funcionalidade, deixando de lado a grande 
preocupação com a estética e tendo a simplicidade como o fundamento principal. Não só através de 
Gropius, mas isso se torna algo marcante da Bauhaus, e uma característica importante para esse 
projeto, já que a busca da simplicidade aliada à funcionalidade é fundamental para que o móvel seja 
prático e acessível, já que também havia uma preocupação com a utilização de material, utilização 
de espaço, forma de produção, a modularidade vêm também como uma característica que a partir 
desse conceito vêm trazer benefícios em relação ao aproveitamento de espaço, fabricação, 
economia de material, etc.

A Bauhaus possui também outro aspecto interessante para o projeto que é a reflexão a respeito 
do processo criativo, um desejo de unir a arte com a vida, ou seja, unir o design, unir a concepção 
de um produto, ao modo da qual ele será utilizado, vivenciado, pensando durando o processo da 
criação em uma ligação de cores, tons, materiais, e o corpo, buscando não só modernidade, mas, 
harmonia na criação. 
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O projeto visa trazer o conceito que agregue tanto à flexibilidade que cita Flusser, como também 
a funcionalidade e simplicidade que foram marca da Bauhaus, a flexibilidade no sentido que 
Flusser coloca de adaptação ao espaço em que o indivíduo se encontre no seu espaço, encontre a 
sua marca, a sua particularidade mesmo em um mundo de mudanças constante, pois, cada um 
pode ter esse tipo de móvel de um jeito, o tornando algo próprio, algo ajustado para necessidade 
de um ambiente, de um usuário. A funcionalidade entra na busca por aproveitamento de espaço, e 
também no preço que não deve ser muito elevado, levando assim à mesma preocupação da 
Bauhaus, com o modo de produzir, materiais, e com a funcionalidade do objeto, que no caso, deve 
ser pratico, e obter êxito no objetivo principal, que é o aproveitamento de espaço em pequenos 
apartamentos.

Outra característica importante que vemos na Bauhaus, é a modificação de utensílios 
domésticos, que antes tinham já um desenho pré-definido com muitos botões, com formas 
parecidas, e a Bauhaus através de nomes como Marianne Brandt e Wagenfeld, trouxe protótipos 
de produtos com formas geométricas primarias criando uma nova ideologia de design, com o 
intuito de facilitar a produção e utilização de objetos de uso doméstico, objetos do cotidiano. 
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Através dessa criação de um novo padrão podemos refletir também sobre o projeto da estante já 
que, hoje no cenário industrial, nos móveis utilizados no cotidiano, principalmente nos casos de 
móveis para a Classe C, a mudança de um para outro é pequena, um padrão foi criado, e todos os 
fabricantes o seguem, podendo assim uma estante modular para pequenos espaços se tornar também 
uma mudança de padrão, uma nova ideologia para o design do segmento tendo em vista a 
necessidade de melhor utilização do espaço assim como foi à busca pela maior facilidade de uso nos 
aparelhos domésticos.

Podemos também ver como foi uma ruptura aqueles novos desenhos dos utensílios domésticos 
feitos com formas geométricas simples, não necessariamente um design de formas geométricas, mas 
um design que se adapte a necessidade do produto, formas que sejam simples, e convidativas no que 
se diz respeito à utilização, já que se trata de móveis utilizados no dia-a-dia, é uma característica muito 
importante, ainda levando em contra objetos que são utilizados por "instinto", mesmo sendo um 
objeto de guardar, uma estante tem que ter sua forma principal de divisões, determinada altura, para 
que seja considerada uma estante, mas sua forma pode conter modificações que facilitem sua 
utilização e tragam também mais eficiência no aproveitamento de espaço, principal objetivo, assim 
como as formas simples dos utensílios domésticos não foram em vão, e sim para melhor a 
funcionalidade e utilização dos mesmos.
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6.3.  Unilabor

A Unilabor, comunidade de trabalho que funcionou em São Paulo nas décadas de 1950-1960, 
também se torna uma das referências do projeto levando em conta os valores, e intervenções por ela 
estabelecidas, participando da união da arte com a técnica, a reflexão à respeito da produção em 
série, pensando não só no produto mas também no operário promovendo assim intervenções na 
prática cotidiana, além de demonstrar racionalidade do móvel, através de formas que se adaptam ao 
ambiente,  agradando  tanto os consumidores interessados em sofisticação como também os 
interessados na funcionalidade, durabilidade, conforto, utilidade. Produtos esses que eram 
adaptados aos novos espaços que surgiam, dentre eles, espaços compactos, apartamentos, tendo 
assim grande relação com o projeto, que visa uma adaptação a esse tipo de ambientes, criando um 
novo padrão assim como a Unilabor criou, padrão que não apenas modifique desenhos dos móveis, 
mas que trazem um novo conceito no jeito de eles serem utilizados, pensando não só na estética mas 
na funcionalidade do mesmo, assim como demonstra Gropius, um design funcional, que busca a 
simplicidade em todo o processo produtivo, desde o momento de fabricar, até o momento do cliente 
comprar, algo  que seja funcional e encontre na simplicidade o meio de facilitar a utilização, e 
consequentemente, o dia-a-dia da utilização, refletindo com o objetivo de inovar, e criar novos 
padrões que sejam melhores dos já conhecidos e que obtenham melhores resultados na prática, 
solucionando os problemas que originaram os projetos, os produtos. 
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Fig. 1 - Mf 170 – Unilabor 

7. Referências Projetuais

7.1.  Estante MF 170

 "...uma das peças que melhor representam o sistema de produção da 
Unilabor é a estante MF 710, com armação de ferro, cuja aceitação por 
parte do mercado parece ter sido grande..." (CLARO, 2004, P.107)

A principal referência projetual é a estante mf-710 da Unilabor, ela 
tem como uma de suas características principais o fato de poder ser 
escolhida de acordo com a vontade do consumidor na própria loja, sendo 
disponibilizado um catálogo de opções. Fora isso há uma preocupação 
com todo o processo produtivo, uma preocupação com os operários, que 
foi algo diferente do que se via na indústria até então.  Aliada também, ao 
funcionalismo vindo da Bauhaus, através da simplicidade de formas 
geométricas que visavam benefício na produção, e na flexibilidade 
facilitada dos módulos da estante sem comprometer o processo 
produtivo, pois seu desenho já facilita a modificação sem alteração na 
produção.
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7.2. Estante Conceitual

Essa segunda estante se relaciona com o objeto no sentido 
que proporciona fácil flexibilidade através de um sistema 
modular de encaixe muito simples através de furos em círculos 
e um tubo para fixação, trazendo diversas possibilidades através 
de módulos que podem ser facilmente modificados por seu 
usuário, além de poder ser montado de forma a se adaptar ao 
ambiente, seja um canto, seja um pequeno espaço que precise 
de uma estante mais alta, ou um espaço maior que precise de 
uma estante que sirva como rack, essa variedade na 
possibilidade de uso mostra uma característica importante que 
o meu projeto deve conter, e da qual a estante do estúdio 
CAPORASO obteve êxito.

Fig. 2 Estante (Caporaso, 2001) 

Fig. 3 Estante (Caporaso, 2001) 
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Fig. 4 Imagem Estante

Fig. 5 Imagem Estante

7.3. Estante Móvel

Outra solução interessante criada a partir do 
movimento dos módulos da estante, sendo de ferro, 
e com partes que possibilitam um movimento para se 
obter um melhor aproveitamento do espaço, solução 
simples, prática, material também não muito 
sofisticado, porém trazendo praticidade, e facilidade 
na sua principal função, que é facilmente visível, a de 
melhor aproveitamento de espaço.

Fig. 6 Imagem Estante 
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Fig. 7 - Planta MaxHauls 

7.4. Construtora MaxHauls

“Não basta apenas retirar as paredes.
É preciso ter boas razões para elas não existirem.”
“É fácil definir uma época depois que ela já passou. Resta saber como é 
que ela será lembrada lá na frente. O fato é que a nossa época está 
mudando. O Contemporâneo de hoje não é o mesmo de ontem, e a 
singularidade de cada pessoa se tornou valiosa. Só o jeito de morar parece 
não ter seguido essa mudança.”
‘’A gente acredita que a liberdade de estipular seu próprio espaço faz 
parte’’

(site MaxHauls - 2012)

Como demonstrado no próprio site da construtora, o texto define o 
conceito que propõe um novo pensamento do jeito de morar, que na 
verdade acompanha o que estamos passando na atualidade, um mundo 
de mudanças constantes, do rápido, do pratico, da adaptação, onde o jeito 
que moramos, ao invés de acompanhar tais mudanças, parece cada vez 
mais pré-definido e menos adaptável. 
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Fig. 8 - Mf 170 – Foto - Modelo MaxHauls

A construtora Max Haus possibilita que seu cliente monte do seu 
jeito um apartamento através do conceito de arquitetura aberta, no 
próprio site há um ranking com os apartamentos criados, onde inclusive 
pode haver uma interação entre os consumidores, de forma que você 
pode compartilhar e abstrair idéias para serem utilizadas com um 
objetivo de criar um ambiente aonde você sinta um espaço realmente 
seu, do seu jeito. Esse conceito tem grande relação com o projeto, que 
assim como a construtora Max Haus, propõe uma restruturação com a 
remoção de paredes, porém assim como o texto diz, não apenas retirar 
paredes, mas tornar disso uma nova proposta para a composição do 
ambiente de forma que a harmonia entre os móveis e a casa, entre o 
morador e o lugar onde mora, seja cada vez maior.

O conceito de faça você mesmo, a forma com que essa construtora 
aplica esse conceito, com seu site, com uma maior proximidade com o 
consumidor, torna ela uma referência não só de um conceito parecido, 
mas de uma proposta semelhante que deu certo, e que mostra a 
viabilidade do projeto, e a importância de novos pensamentos no que 
se diz respeito ao jeito de morar.

Fig. 9 - Foto - Modelo MaxHauls
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Fig.  10 - Site MaxHauls

Fig.  11 - Site MaxHauls

Outro ponto interessante da MaxHauls é a 
forma com que aplicam seu conceito, o meio com 
que o consumidor interage com essa forma não 
muito comum de comprar apartamento, como 
vêmos nas fig. 10 e 11, a MaxHauls possibilita 
através de seu site, uma forma simples e divertida 
de montar o seu apartamento do seu jeito, incusive 
com os móveis, cores, etc. Além disso, você pode 
visitar o acervo de apartamentos feitos por 
usuários, e por profissionais. O programa é muito 
simples de ser utilizado, e começa questionando o 
consumidor para se encontrar o seu estilo através 
de perguntas como: O que você gosta de fazer? 
Você costuma receber amigos? entre outras, 
direcionando antes de tudo para acervos que 
tenham a ver com seu estilo, podendo-se optar por 
utilizar um dos sugeridos ou criar o próprio do 
zero.
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8.1. Análise de Público

Para analise de público foi utilizado a ultima pesquisa de consumidores “

 

O Observador 
Brasil 2012”, desenvolvido pela Cetelem BGN em parceria com a IPSOS–Public Affairs, ela 
demonstra o perfil do público e sua pretensão de compra. O público alvo definido para o 
projeto foi o púbico de Classe B. De acordo com pesquisas realizadas em 2011 referentes à 
pretensão de compra para 2012, no que se diz respeito a Classes A e B, podemos perceber 
um aumento considerável de 48% de gastos com móveis em 2010, o crescimento não foi tão 
grande no ano de 2011, mas podemos perceber um crescimento nos gastos dessas classes 
com móveis nos últimos anos, o que torna da área mobiliaria, uma área que atrai o público e 
que tem boa perspectiva no mercado, principalmente nas classes A e B, onde foram 
encontrados os maiores índices de crescimento.

8. Levantamento de Dados
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Fig.  12 -  Gráfico Pesquisa Cetelem 
Fig.  14 -  Gráfico Pesquisa Cetelem 

Fig.  13 -  Gráfico Pesquisa Cetelem 

Fonte: Pesquisa Cetelem BGN – IPSOS 2011.
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Outra pesquisa interessante utilizada, é a 
pesquisa do meio de informação para compra, como o 
consumidor chega ao produto? Analisa suas 
características, e decide se vai adquirir ou não? Nos 
dias de hoje, a ferramenta internet assim como para 
outros afazeres é muito utilizada para isso também, e 
através da pesquisa percebemos que é ainda mais 
utilizada pelas Classes A e B, 18% utilizam a internet 
para se informar a respeito dos móveis antes da 
compra, enquanto da Classe C, 7%.

Fig.  15 -  Tabela Pesquisa Cetelem 

Fonte: Pesquisa Cetelem BGN – IPSOS 2011.
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9. Dados de Campo

9.1 Produtos do mercado

Para auxiliar no desenvolvimento do trabalho, fizemos uma pesquisa 
dos produtos encontrados no mercado,  nas fig. 16, 17, 18 e 19, fotos de 
estantes de marcas selecionadas para representarem produtos 
pesquisados de classe C à Classe A, na Fig. 20 um catálogo da Tok&Stok 
mostra a variedade e grande disponibilidade existente, a possibilidade de 
compra por módulo, além de grande variação de formas e custo.
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Fig.  16 -  Estante Marabraz 

Fig.  18 -  Estante Casas Bahia 

Fig.  17 -  Estante Florense 

Fig.  19 -  Estante Etna
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Fig.  20 - Catálogo Tok Stok 
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10. Pesquisa de Plantas

Foi realizada uma 
pesquisa de Plantas 
de apartamentos para 
uma melhor 
visualização do espaço 
e dos padrões 
existentes mesmo em 
diferentes dimensões, 
podemos perceber 
que na grande maioria 
das situações a sala 
faz parede com 
cozinha e um dos 
quartos, ponto 
importante para o 
projeto..

Fig.  22 - Planta Apartamento - 60m²Fig.  21 - Planta Apartamento - 45m² Fig.  23 - Planta Apartamento - 70m²

Fig.  24 - Planta Apartamento - 90m² Fig.  25 - Planta Apartamento - 100m² Fig.  26 - Planta MaxHauls
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A estante deve ter como característica principal a capacidade de flexibilidade, e modularidade, 
para tornar disso aspectos principais do projeto tendo em vista seu objetivo principal. Em relação 
ao material, deve ser de madeira ou outro opcional, mas um material que garante resistência e 
preço acessível, além de sustentabilidade na sua produção, pois é um produto para ser produzido 
em série, levando assim à uma preocupação com o meio ambiente, sua utilização, e todo o ciclo do 
produto.

A estante precisa também, ter uma considerável facilidade de utilização, pois isso que 
realmente irá atrair esse público, uma estante que além de trazer os benefícios propostos, que é o 
melhor aproveitamento de pequenos apartamentos, além de guardar objetos de forma prática, ela 
deve ser fácil de movimentar, de utilizar seus desdobramentos, e poder usar de forma simples, às 
suas funções de modo a aproveitar com êxito os benefícios de sua utilização.

Seu público-alvo é de 25 a 35 anos, portanto, direcionada ao público jovem. Pessoas que estão 
começando a morar sozinhas sejam independentes saindo da casa dos pais, ou casais recém-
casados, um público que gosta de novos produtos, novas soluções, gosta de estar atualizado com o 
que surge no mercado, além de querer economia em seus gastos, sendo em sua maioria de Classe C 
à B.

11. Briefing do Projeto
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Deverá ser também um produto para ser produzido em série, produção industrial e em grande 
quantidade, pois irá conter muitas partes e irá concorrer com lojas de varejo que produzem em 
grande quantidade, mesmo que não tenha o mesmo preço, não seja tão barato quanto os móveis 
desse tipo de loja, um produto que tenha qualidade e muita utilidade sendo isso também um 
atrativo para optá-lo.
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12. Desenvolvimento

Fig.  27 - Painel Semântico - Público Alvo 
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Fig.  28 - Painel Semântico - Ambiente
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13. Clínicas

13.1 Desenhos das Clínicas:

Desenho Escolhido Clínica 1 
-

A principio o produto teria 
a característica de ser flexível 
através de um tubo.

Desenho Escolhido Clínica 2 
-

O desenvolvimento levou a 
outro modo de utilzação 
dispensando o uso de tubo, 
mas ainda através de módulos.

Desenho Escolhido Clínica 3 -

O projeto sofreu alterações, 
para móveis com altura da 
parede, para substituição da 
mesma, para melhor 
aproveitamento de espaço.
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 Juntamente com as Clínicas, foram 
feitos desenhos em 3D para melhor 
visualização e dimensão do projeto, na 
fig. 27 ainda com o conceito inicial, já na 
fig. 28, já seguindo o conceito e desenho 
definido para o projeto.

13. 2 Ilustrações

Fig.  29 - Render Preliminar

Fig. 30 Ilustração Preliminar 
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14. Desenho Técnico

 Desenhos Técnicos feitos de 4 dos 8 módulos, demonstrando suas 
medidas e espessuras.
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15. Produto Renderizado
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16. Materiais e Acabamentos

Madeira: MDF (Chapa de fibra de densidade média) 

O móvel possui como seu principal material o MDF, pela sua 
qualidade e resistência. Sua chapa oferece a possibilidade de 
uma superfície plana e lisa que pode receber acabamentos 
diversos, nas fig. 31, 32 e 33, as texturas de folhas de madeiras 
que foram utilizadas no projeto.

Fig. 31- Peroba do Campo Fig. 32 Carvalho Fig. 33 Mogno Brasil
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17. Mecanismos

Demonstração 
dos mecanismos 
utilizados em cada 
parte dos móveis.
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18. Aplicação do Produto 

Fig.  34 - Aplicação do Produto em Planta Fig.  35 - Aplicação do Produto em Planta 
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Fig.  36 - Aplicação do Produto em Planta Fig.  37 - Aplicação do Produto em Planta 
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19. Desenvolvimento de Marca 

 O nome escolhido para a linha do produto foi ‘’Linha Fit’’, que 
significa encaixar em Inglês, nome curto, jovem, escolhido através 
dos métodos utilizados em sala, e como na Fig. consultado no site 
de patentes, não sendo constatado marca com o mesmo nome no 
segmento, esse processo finalizado  deu inicio ao 
desenvolvimento do logo, que no inicio do desenvolvimento era 
como na Fig.

     Devido a marca ter nome legível, o Linha 
Fit menor ao lado foi removido, para dar lugar
a uma tipografia auxiliar, juntamente com um 
fundo, e um slogan, desenvolvidos em sala 
para passar o conceito e a imagem do 
produto.

17.1.  Logo:

Fig.  38 - Logo Inicial e Validação da Marca
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Fig.  39 - Logo Linha Fit 
Fig.  40 - Logo Linha Fit 

Devido a marca ter nome 
legível, o Linha 
Fit menor ao lado foi 
removido, para dar lugar
a uma tipografia auxiliar, 
juntamente com um 
fundo, e um slogan, 
desenvolvidos em sala 
para passar o conceito e a 
imagem do 
produto.

55



Fig.  41 - Anúncio Revista

Fig.  42 - Simulação de Site

17.2 Mídias

Ficou difícil mobiliar seu apartamento?

LINHA

Visite: www.linhafit.com.br e conheça nossa proposta.

Porque  adaptar é  preciso.

Já pensou em criar a sua linha de móveis? 

Clique aqui  e confira essa novidade, 
visite o acervo dos móveis criados pelos 
nossos usuários e compartilhe o seu!

LINHA

 

Porque  adaptar é  preciso.
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20. Conclusão 

Através do Projeto concluímos que há a necessidade de se 
pensar em novos padrões, em meio a espaços cada vez menores, se 
pensar em novos conceitos, ou reformular antigos conceitos, isso  é 
necessário para que se obtenha uma melhor forma de viver, de 
habitar. O individual têm dado lugar a padrões pré-estabelecidos e 
cabe a novos produtos, novas idéias, novos estilos de vida, tornar 
do modo de viver algo além de buscar conforto, mas uma busca 
para identificar-se com o lugar que vive.
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