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RESUMO 

 

Este projeto visa atender as necessidades de quem precisa estudar ou trabalhar 

em casa utilizando computador, porém dispõe de pouco espaço. Para tanto, foi 

desenvolvida uma linha de móveis modulares, que oferece um home-office 

adequado a ambientes apertados. Foi adotado o conceito de modularidade, que 

permite ao usuário configurar o móvel da forma que lhe for mais conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This project aims to meet the needs of those who need to study or work at home 

using computer, but have little space. For this purpose, were developed a line of 

modular furnitures, which provide a suitable home-office in tight ambients. Were 

adopted the concept of modularity, which allows the user assemble the furniture in 

the most convenient way to their needs. 
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1. INTRODUÇÃO 

A finalidade do projeto é otimizar o aproveitamento do reduzido espaço de 

apartamentos e casas pequenas, tornando mais práticas as atividades de estudo, 

trabalho e lazer em casa. Com o crescimento da chamada “nova classe média” 

ocorrido no País durante os últimos anos, muitas pessoas estão realizando o 

sonho da casa própria, fato que eleva a demanda por móveis projetados 

especificamente para residências compactas. 

Com o desenvolvimento de um mobiliário modular, a proposta é atender estas 

moradias pequenas, que estão se tornando cada vez mais comuns com o ritmo 

acelerado da verticalização das grandes cidades. 

A elaboração da parte teórica do projeto iniciou-se a partir da identificação do 

problema, a falta de espaço. Ao analisar algumas plantas decoradas, percebe-se 

que com a substituição de móveis tradicionais por outros modulares projetados 

para racionalizar a ocupação do ambiente, há um considerável ganho de espaço. 

Em seguida, foi analisado o uso de home-offices, que varia desde profissionais 

que trabalham em casa até recreação no computador, como jogos por exemplo. 

Para atender proposições tão distintas, a modularidade é essencial, pois assegura 

a flexibilidade de aplicação do mobiliário para as mais diversas utilizações. 

A pesquisa de mercado examinou possíveis concorrentes diretos e indiretos e 

suas soluções apresentadas. Alguns serviram de referência para desenvolver 

sistemas ainda melhores e acessíveis ao público brasileiro. E por falar em 

referência, também foram estudados grandes nomes que fizeram história no 

design internacional e algumas de suas contribuições para a sociedade. 

Para que o produto ofereça uso confortável e seguro, é indispensável realizar 

estudos ergonômicos, definindo as medidas mais adequadas. O levantamento de 

dados resultou no briefing, o ponto de partida para o desenvolvimento.  

Como o projeto em questão é um produto essencialmente funcional, durante esta 

fase foi dada ênfase à estrutura, que, aliada aos dados coletados na parte teórica, 



 

12 
 

guiou a forma final do mobiliário. Todo este trabalho seria apenas conceitual se 

não houvesse preocupações com a viabilidade de execução do produto, portanto 

os materiais foram selecionados a dedo. 

Além da modularidade, a simplicidade foi um dos pontos-chave do projeto, 

visando atributos como preço acessível, praticidade, facilidade de fabricação e 

estilo neutro e atemporal. 
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2. PROBLEMATIZAÇÃO 

O ponto de partida da pesquisa foi a problemática, que neste projeto é o espaço 

limitado das residências. Desta forma, o móvel precisa ser compacto, para não 

ocupar muito espaço no ambiente, mas sem deixar de acomodar um computador e 

seus periféricos, além de objetos do usuário. 

Foram pesquisadas plantas de residências pequenas (considerou-se imóveis de 

até 70 m²), para analisar o espaço que estas oferecem. Esta etapa do projeto foi de 

grande importância para orientar o tamanho e a forma do móvel. Como as 

residências deste porte não possuem um home-office separado, resta pouco 

espaço dentro de casa para instalar uma escrivaninha. Alguns edifícios mais novos 

possuem salas comuns com computadores, porém o uso de equipamentos e 

ambientes coletivos nem sempre é conveniente. 

Ao analisar diferentes plantas, chegamos a conclusão que não há um único 

tamanho de móvel que seja adequado a todos os casos. A partir daí, surgiu a ideia 

de fazer um móvel composto por diferentes módulos, vendidos individualmente, 

deixando o cliente livre para escolher apenas as peças que formem o mobiliário 

ideal para sua casa. 
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2.1. Análise do espaço das residências 

 

Figura 01 – Planta baixa de uma casa de 45 m² com dois dormitórios. Fonte: Soprojetos, 2011. 

Casa popular térrea de 45 m² com dois dormitórios e um banheiro. Nesta planta 

(fig. 01), está configurada para três moradores, mas pode acomodar até uma 

família com quatro pessoas. Pelas medidas, nota-se que o espaço é bastante 

escasso, mas é possível colocar o móvel deste projeto nos quartos. Na sala, é ideal 

usar Modesk como estante. Abaixo (fig. 02), uma simulação de posições do móvel. 

 

Figura 02 – Planta com simulações de localizações do móvel. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
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Figura 03 – Planta baixa de um apartamento de 52,5 m² com dois dormitórios. Fonte: Tecnisa, 2012. 

Configurado para quatro moradores, este apartamento requer replanjamento dos 

móveis para multiplicar o espaço. Na planta (fig. 03), apenas um pequeno espaço 

entre as camas no quarto está previsto para acomodar um computador. Modesk se 

encaixa neste pequeno vão e também na sala, na parede entre a entrada social e a 

cozinha. Com móveis menores e rearranjados, é possível montar composições 

maiores de Modesk, melhorando o conforto e a funcionalidade do home-office. 

 

Figura 04 – Planta com simulações de localizações do móvel. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
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Figura 05 – Planta baixa de um apartamento de 68 m² com dois dormitórios. Fonte: Cyrela, 2012. 

Maior e mais luxuosa residência entre as três analisadas aqui, porém também prevê 

apenas um lugar para escrivaninha. Modesk fica ideal como escrivaninha nos 

quartos e pode servir até como mesa de jantar na sala, para poupar espaço. É 

possível até montar o home-office na varanda, se fechá-la com vidros. 

 

Figura 06 – Planta com simulações de localizações do móvel. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
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3. DESIGN, ESTUDO E TRABALHO 

3.1. Configurações formais e materiais do mobiliário 

Na maioria dos móveis de escritório encontrados no mercado, as formas 

geométricas e funcionais se sobressaem. Muitos são totalmente formados por 

linhas retas, com pouco ou nenhum adorno. O material mais utilizado é a madeira 

(principalmente transformadas, como MDF e MDP), mas também há móveis de 

vidro ou metal. No caso dos móveis de madeira, os tons mais comuns são marfin 

(claro), mogno (avermelhado) e chocolate (escuro). Eventualmente branco, preto ou 

algum tom colorido também é encontrado. O mobiliário de vidro costuma variar 

entre incolor, verde ou fumê, enquanto o de metal é comumente oferecido em prata, 

branco, preto, cinza, cromado ou dourado. Os acabamentos mais adotados são 

revestimentos ou tingimentos, que podem variar desde a tradicional pintura manual 

até processos avançados, dependendo do material e da aplicação do móvel. 

3.2. Definição do “Estudar” e “Trabalhar” 

 

Figura 07 – Garota estudando no computador. Fonte: Guia do Estudante, 2012. 

Atualmente, o computador é tão utilizado quanto os livros para estudar, seja 

estudante de escola ou faculdade. Para o trabalho então, muitas vezes o 

computador é a principal ferramenta. Geralmente a escrivaninha estará localizada 

no quarto ou num escritório, também chamado de home-office, ou em alguns casos 
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até mesmo na sala. Além do computador e seus periféricos (monitor, teclado, 

mouse, impressora, caixas de som, estabilizador, etc.), para estudar também é 

necessário ter espaço para apoiar cadernos, livros e folhas, além de miudezas 

(material escolar). Também é conveniente ter uma luminária e um aparelho de som, 

pois para muitos ficar em silêncio é monótono.  

 

Figura 08 – Homem trabalhando em casa. Fonte: Guia Jovem Profissional, 2012. 

Para trabalhar, geralmente a mesa é tomada por materiais de escritório e papéis 

em geral, além de não poder faltar um telefone. É importante utilizar um material 

facilmente limpável, caso ocorra acidentes com líquidos, especialmente café. Há 

ainda quem utilizará o móvel para lazer, desfrutando de internet e jogos no 

computador. Neste caso, é comum colocar revistas e CD’s, além do PC e do som. 

 

Figura 09 – Garoto jogando no computador. Fonte: Tecmundo, 2012. 
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4. CONCEITO 

A modularidade possibilita que o mobiliário ofereça desdobramentos capazes de 

atender os mais diversos casos e necessidades de uso. Mas o que são produtos 

modulares? Segundo Sabbadini (2011), “Produtos modulares são produtos, 

sistemas ou componentes que executam suas funções através  da combinação de 

diferentes módulos. Os módulos são componentes, subsistemas e mecanismos que 

interagem com módulos distintos resultando em diferentes variantes do produto. 

Deste modo, a modularidade permite a produção de diferentes produtos pela 

combinação de componentes padrão.” 

No Brasil, Geraldo de Barros foi um dos pioneiros na aplicação do conceito de 

modularidade na produção de móveis, para facilitar a produção, reduzir custos e 

melhor adequar seus produtos às necessidades do consumidor. Um claro exemplo 

de modularidade aplicada num mobiliário de Barros é a estante modular (fig. 10), 

feita pela Unilabor, abordada com mais profundidade no capítulo 6.1. 

 

Figura 10 – Estante Modular Unilabor. Fonte: CLARO, Mauro. Unilabor: Desenho industrial, arte 

moderna e autogestão operária. São Paulo: SENAC, 2004. 

 

Para Miguel (2004, p. 5), “A modularidade também vem trazer implicações para o 

projeto da arquitetura da produção, uma vez que a adoção de projetos modulares 

deve vir a facilitar os processos produtivos de forma a atender os requisitos de 

variabilidade de produtos, fluxo de produção, custos e qualidade.” 
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5. PESQUISA DE MERCADO 

5.1. Concorrentes Diretos 

5.1.1. Evolukit 

A Evolukit trabalha com uma linha de móveis focados na versatilidade e 

aproveitamento de espaço. Seus móveis apresentam um visual homogêneo e 

essencialmente funcionalista. Geralmente estão disponíveis apenas nas cores 

Branca e Cognac. Entre os materiais mais utilizados pela Evolukit estão a madeira 

maciça de reflorestamento (Curupixá), para a estrutura e MDP, para as superfícies 

dos móveis. Para montar, as pernas são rosqueadas em cada superfície, sendo 

que a parte superior recebe um parafuso visível para fixar a estrutura. 

 

Figura 11 – Mesa conjugada. Fonte: Evolukit, 2011. 

Dimensões: 116 x 73 x 116 cm (Largura x Altura x Profundidade) 

Materiais: MDP e madeira maciça 
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Para tentar melhorar o aproveitamento de espaço, a mesa conjugada (fig. 11) traz 

tampos no lado esquerdo que avançam em relação ao tampo principal. Parece um 

recurso interessante, mas acaba limitando o posicionamento deste móvel aos 

cantos esquerdos do ambiente, e o tampo saliente, com 38 cm de largura, acaba 

deixando o usuário mais apertado. As prateleiras, com apenas 23 cm de largura, 

conseguem acomodar somente objetos pequenos. 

 

                  

 

 

 

A mesa compacta (fig. 12), como o próprio nome já diz, possui dimensões bem 

reduzidas, tanto de largura quanto de profundidade. Vem com quatro tampos, 

sendo o principal e o inferior com 38 cm de profundidade, o apoio do teclado (que 

não tem rodízio, é fixo como os outros tampos) com 52 cm e o tampo superior com 

apenas 26 cm. É tão compacta que acaba tendo uso mais limitado, principalmente 

se for necessário colocar um computador com gabinete. Porém é bastante simples 

de montar e tem custo acessível (R$ 257,45, de acordo com o site da Evolukit). 

Figura 12 – Mesa compacta. Fonte: Evolukit, 2011. 

Dimensões: 72 x 133,6 x 52 cm (L x A x P) 

Materiais: MDP e madeira maciça 

 

Figura 13 – Mesa office. Fonte: Evolukit, 2011. 

Dimensões: 140 x 148 x 52 cm (L x A x P) 

Materiais: MDP e madeira maciça 

 



 

22 
 

Já a mesa office (fig. 13) tem diversas prateleiras, que permitem explorar bem o 

espaço, mas com 1,40 m de largura pode ser um tanto grande para casas que 

precisam de móveis menores para multiplicar o espaço. O visual segue o padrão 

Evolukit, simples e funcional. 

 

5.1.2. Tok&Stok 

Atualmente a Tok&Stok é uma das principais lojas de móveis e decoração do Brasil, 

reconhecida por suas peças de alta qualidade e design atraente. Porém seus 

preços geralmente são um pouco mais elevados, além de os móveis não contarem 

com a opção de serem encomendados sob medida. 

Existem diversos tipos de materiais entre os móveis da Tok&Stok. Os principais são 

MDP, MDF, madeira maciça, aço e vidro temperado. Há a opção de o comprador 

levar o móvel desmontado para casa e montar por conta própria, porém a 

montagem é complexa e incentiva a pagar um acréscimo para que os móveis 

sejam entregues em casa e montados por profissionais especializados. 

 

Figura 14 – Estante/escrivaninha Mango. Fonte: Tok&Stok, 2012. 
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Dimensões: 98 x 208 x 54 cm (L x A x P) 

Materiais: MDF 

 

A estante Mango (fig. 14) possui um estilo bastante peculiar, lembrando de longe 

uma escada. Feita para ser fixada na parede, ela também foi pensada para otimizar 

espaços pequenos. Possui quatro tampos, todos com largura de 95 cm e 

profundidades de 18, 24, 31 e 54 cm. 

 

 

 

Figura 15 – Mesa Find. Fonte: Tok&Stok, 2012. 

Dimensões: 120 x 75 x 45 cm (L x A x P) 

Materiais: MDP e MDF 

 

Umas das mesas com estilo mais simples e neutro da Tok&Stok, mas nem assim 

transmite leveza visual, por ter laterais fechadas em vez de pernas. Não possui 

nenhuma prateleira ou gaveta pra melhorar o aproveitamento de espaço e mede 

1,20 m de largura, não sendo exatamente adequada para quem precisa otimizar 

um quarto apertado, por exemplo.  
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Figura 16 – Mesa Worker. Fonte: Tok&Stok, 2011. 

Dimensões: 121 x 121,8 x 65 cm (L x A x P) 

Materiais: Aço e vidro 

 

A mesa Worker (fig. 16) não é modular mas também é flexível quanto à sua 

utilização, podendo servir como estante ou escrivaninha. Sua largura de 1,21 m 

pode ser grande para ambientes menores, mas as prateleiras laterais melhoram o 

aproveitamento do espaço. Diferentemente dos outros móveis analisados aqui, esta 

mesa não é de madeira, mas sim de aço com tampo principal de vidro, que requer 

maior cuidado para não ser avariado. 
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5.1.3. IKEA 

A IKEA é uma referência mundial no design de mobiliário por seu conceito inovador 

aliado ao funcionalismo escandinavo. Seus móveis são simples e elegantes ao 

mesmo tempo, além de serem acessíveis no mercado internacional. O consumidor 

pode escolher as partes que vão compor o móvel, como o tampo e as pernas, no 

caso de uma mesa. 

Alguns dos materiais mais empregados pela IKEA são aglomerado, MDP, MDF, 

plástico ABS e aço. No próprio site da IKEA há o manual de instruções de 

montagem de cada móvel, porém é uma tarefa complexa e trabalhosa demais para 

a maioria dos usuários. 

Diferentemente da Tok&Stok, que oferece seus móveis em configurações únicas ou 

numa linha pré-estabelecida, a IKEA oferece diversas opções para seus móveis, 

sendo que na série Vika (veja abaixo) é possível escolher cada peça que compõe a 

mesa, possibilitando diversas combinações. 

 

 

Figura 17 – Mesa Vika (combinação 1). Fonte: IKEA, 2011. 

Dimensões: 100 x 71 x 52 cm (L x A x P) 

Materiais: MDF, aglomerado, aço 
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Esta combinação (fig. 17), de tampo com pernas simples, representa a pureza da 

forma e é uma das maiores referências para a criação de Modesk. 

 

 

Figura 18 – Mesa Vika (combinação 2). Fonte: IKEA, 2011. 

Dimensões: 120 x 73 x 60 cm (L x A x P) 

Materiais: MDF, aglomerado, aço 

 

Já esta combinação (fig. 18) possui gaveteiro no lugar das pernas do lado direito, 

que se por um lado tiram a leveza visual do móvel, por outro o torna mais funcional 

e melhora o aproveitamento de espaço 

 

 

Figura 19 – Mesa Vika (combinação 3). Fonte: IKEA, 2011. 
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Dimensões: 120 x 73 x 60 cm (L x A x P) 

Materiais: MDF, aglomerado, aço 

 

Outra opção para otimizar o espaço, trocando as pernas tradicionais por 

prateleiras, com um visual pesado em forma de bloco. 

 

5.2. Concorrentes Indiretos 

5.2.1. Casas Bahia 

A Casas Bahia é a maior e mais conhecida loja de departamento do Brasil. Apesar 

de ser proprietária da Bartira, que é a maior fábrica de móveis do País, a Casas 

Bahia também vende mobiliário de outros fabricantes. Seus móveis atuam 

prioritariamente no segmento popular do mercado, são baratos, não são modulares 

e não são feitos para durar muitos anos. Os materiais mais utilizados na fabricação 

dos mesmos são aglomerado e MDP. 

 

 

Figura 20 – Mesa Tecla Diana. Fonte: Casas Bahia, 2012. 

Dimensões: 94 x 74 x 39 cm (L x A x P) 

Materiais: Aglomerado 
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Móvel popular, oferece um ótimo custo-benefício, pois custa apenas R$ 109,16 (de 

acordo com o site da Casas Bahia) e apoveita bem o espaço mesmo sendo 

compacto, oferecendo gaveta, espaço para gabinete e base para teclado. 

 

 

Figura 21 – Mesa Politorno Mafra. Fonte: Casas Bahia, 2012. 

Dimensões: 110 x 75 x 47 cm (L x A x P) 

Materiais: MDP 

 

Apesar do preço acessível (R$ 196,56, no site da Casas Bahia), a mesa Politorno 

Mafra (fig. 21) tenta passar uma certa sofisticação em seu visual, lembando de 

longe alguns móveis da Tok&Stok. Em termos de funcionalidade, seu único recurso 

para aproveitar o espaço são suas duas gavetas.  
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5.2.2. Marabraz 

Apesar de ser uma das maiores concorrentes da Casas Bahia, a Marabraz trabalha 

apenas com móveis, enquanto sua rival vende de tudo um pouco. Também é do 

segmento popular, focando muito mais em preços baixos do que em qualidade e 

durabilidade. MDP e MDF são os materiais mais comuns nos móveis da Marabraz. 

 

Figura 22 – Escrivaninha Ômega. Fonte: Marabraz, 2012. 

Dimensões: 110 x 104 x 47 cm (L x A x P) 

Materiais: MDP 

 

A escrivaninha Ômega (fig. 22) também segue a linha “ostentação de baixo custo”, 

o que demonstra claramente que seu público-alvo é a tão falada classe C. Para 

aproveitar o espaço, esta escrivaninha oferece duas gavetas e duas prateleiras, 

sendo uma na parte inferior e outra menor, acima do tampo. 
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Figura 23 – Mesa Tribo. Fonte: Marabraz, 2012. 

Dimensões: 108,5 x 85,5 x 51,5 cm (L x A x P) 

Materiais: Tamburato, MDF e MDP 

 

A mesa Tribo (fig. 23) apresenta um estilo interessante, principalmente levando-se 

em consideração que é um móvel do segmento popular. Vem com suporte para 

gabinete e uma base para monitor, que acabar deixando o mesmo numa posição 

mais alta do que o ergonomicamente adequado para a maioria dos usuários. 
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6. REFERÊNCIAS HISTÓRICAS 

6.1. Geraldo de Barros (1923 – 1998) 

 

Figura 24 – Estante Modular Unilabor. Fonte: UOL, 2012. 

Geraldo de Barros seguia o movimento Modernista, no qual prevalecia o 

Funcionalismo, em que a forma seguia a função e o menos era mais. A estante 

modular de Geraldo de Barros é uma das maiores inspirações do projeto deste TGI. 

Barros foi responsável pelo desenho dos móveis da Unilabor, uma fábrica de 

móveis que funcionou na cidade de São Paulo, no bairro operário do Ipiranga, entre 

1954 e 1967. Barros criou móveis modulares, que eram combinados e montados 

pelo consumidor a partir de um catálogo na loja, entre eles podemos destacar esta 

estante (fig. 24), que possibilita diversas variações a partir da combinação de 

diferentes tipos de módulos unidos, que permitia ao usuário ter um móvel mais 

adequado a seu espaço e suas necessidades. 
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Claro (2004, p. 145) descreve como os móveis Unilabor eram vendidos: “O 

catálogo [...] permitia formular algumas regras a serem seguidas na 

comercialização dos móveis, chamando a esse novo sistema de Padrão UL. O 

padrão estabelecia limites às encomendas. Este é o trecho central da 

argumentação do texto de apresentação do catálogo: "Quaisquer alterações das 

especificações apresentadas serão consideradas fora do padrão e sujeitas a 

orçamento à parte, reservando-nos o direito de não aceitar o pedido". A justificativa 

da implantação do padrão é justamente a "expansão industrial", a partir da qual a 

empresa compreende que "somente a definição do que denominamos Padrão UL 

poderia nos dar uma planificação de nossa produção". Esse catálogo marca, de 

público, a entrada da empresa numa fase diferente, na qual as encomendas 

poderiam, inclusive, ser recusadas se não se adequassem às opções disponíveis. 

Mas o próprio catálogo vai se preocupar em demonstrar, mesmo que de um modo 

não direto, que a flexibilidade da linha de móveis que a empresa oferecia não era 

pequena. De algum modo trazendo para si — já como parte do projeto dos móveis 

que produzia — a tarefa de oferecer opções, muitas opções. O sistema criado 

permitia uma maior oferta delas, e a pré-montagem de conjuntos em grande 

número levava o comprador a encontrar sem dificuldade um móvel adequado para 

sua necessidade. Além das opções já prontas, era facultada a escolha de 

diferentes revestimentos para os estofados — tecido ou plástico, ambos com 

opções de cor. O catálogo consiste num folder (capa dupla de papel de alta 

gramatura), dentro do qual são acondicionadas lâminas (folhas duplas 

independentes, impressas de um só lado) contendo, cada uma, um tipo de 

informação: sobre os móveis diretamente (quatro lâminas), as características gerais 

e as opções disponíveis (duas). Os móveis produzidos na Unilabor são agrupados, 

nesse catálogo de vendas, em categorias de acordo com os ambientes aos quais 

se destinam: sala de estar, sala de refeição e dormitório. Há, ainda, uma quarta 

categoria — peças ocasionais —, que reúne os móveis que, como as estantes ou 

os biombos, se prestam a usos em mais de um compartimento da casa.” 



 

33 
 

 

Figura 25 – Catálogo de móveis Unilabor. Fonte: CLARO, Mauro. Unilabor: Desenho industrial, arte 

moderna e autogestão operária. São Paulo: SENAC, 2004. 

 

6.2. Charles Mackintosh (1868 – 1928) 

 

Figura 26 - Mesa Dobrável Cassina. Fonte: Cassina, 2011. 
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Charles Mackintosh pertenceu ao Arts & Crafts, movimento que defendia a 

importância do artista-artesão perante a produção anônima e mecanizada da 

revolução industrial. A mesa dobrável (fig. 26), produzida pela Cassina, é uma 

sofisticada mesa de jantar oval dobrável, de 1918, que pode ter suas pontas 

dobradas para poupar espaço enquanto estiver fora de uso ou não for necessário 

utilizar toda a extensão da superfície. Seu conceito é altamente inovador, ainda 

mais levando-se em consideração a época em que esta mesa foi projetada, há 

quase um século. Hoje ela ainda é encontrada à venda, como móvel de grife. 

 

 

Figura 27 – Cadeira Hill House. Fonte: CreativeCrash, 2012. 

Uma das peças mais famosas de Mackintosh é a cadeira Hill House (fig. 27), 

datada de 1903, que faz parte de uma linha de móveis feitos para uma casa 

chamada Hill House, por ficar numa colina, nos arredores de Glasgow, na Escócia. 

O assento é revestido em veludo de seda nas cores verde ou rosa. Com encosto 

alto e formas geométricas, seu estilo é imponente, marcante e elegante. 
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Figura 28 – Cadeira Argyle. Fonte: CreativeCrash, 2012. 

De 1898, outra cadeira bastante famosa de Mackintosh é a Argyle Chair (fig. 28), 

projetada originalmente em conjunto com uma mesa de jantar, para o Argyle Street 

Tea Room, em Glasgow. Também se destacava por seu encosto alto, que acabou 

influenciando trabalhos posteriores de Mackintosh. 

6.3. Bruno Munari (1907 – 1998) 

 

 

Figura 29 – Cubovo Trolley. Fonte: Bonluxat, 2011. 
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Bruno Munari participou do Futurismo e do movimento de arte concreta na Itália. O 

Cubovo Trolley (fig. 29), feito pela Porro, foi desenhado em 1962, é um carrinho de 

madeira com prateleiras superior e internas de vidro, que pode ser utilizado tanto 

na sala de jantar ou cozinha, como carrinho, quanto no quarto, como mesa de 

cabeceira, graças ao tamanho compacto e à abertura nos quatro lados. 

 

 

Figura 30 – Biplano Table. Fonte: Panik Design, 2012. 

Projeto de 1981, a mesa dobrável Biplano (fig. 30) remete ao Modernismo, com seu 

design funcionalista. Ela possui rodízios giratórios, estrutura em aço cromado e 

tampos de vidro temperado, podendo ficar dobrada quando não está em uso. 



 

37 
 

 

Figura 31 – Singer Chair. Fonte: Panik Design, 2012. 

A Singer Chair (fig. 31), de 1945, é intitulada como “cadeira para visitas muito 

breves”, mas na realidade se trata de um objeto de arte em forma de cadeira. 

Foram produzidos apenas nove exemplares, todos numerados e assinados. Feita 

em nogueira encerada, seu “assento” é de alumínio anodizado. 
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7.  ERGONOMIA 

O estudo da ergonomia é de grande importância para o desenvolvimento de um 

móvel que servirá para o uso de um computador, pois devido aos movimentos 

repetitivos e a alta frequência de uso diário, a postura inadequada pode causar 

danos à saúde ao usuário, como tendinite e problemas na coluna. Neste sentido, a 

cadeira tem maior relevância, porém também é importante a mesa ter dimensões 

adequadas. A tabela abaixo (fig. 32) mostra as dimensões recomendadas para um 

posto de trabalho com computador. 

 

Figura 32 – Tabela de dimensões recomendadas. Fonte: SMIT, Frank. Postos de trabalho no 

computador. Material de apoio à disciplina de Ergonomia I. São Paulo, 2007. 

Entre as dimensões mais importantes para o desenvolvimento deste projeto, 

podemos destacar altura do teclado, altura da tela, distância da tela e espaço para 

as pernas, cujas médias são de, respectivamente, 72 cm, 92 cm, 65 cm e 65 cm. 

Estas medidas serviram para balizar o tamanho ideal de Modesk, cuja configuração  

básica de mesa terá 75 cm de altura, 70 cm de largura e 50 cm de profundidade. 
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8. BRIEFING 

Para oferecer um uso prático, confortável, seguro e adequado em espaços 

pequenos, o móvel deverá ocupar pouco espaço, ter preço acessível, ser fácil de 

montar, resistente, oferecer ergonomia adequada e acomodar um computador mais 

seus periféricos e objetos do usuário. 

A modularidade é a base deste projeto. Como um único tipo de móvel não 

atenderia às necessidades de todos os usuários, será desenvolvida uma linha de 

módulos que se unem para formar o mobiliário ideal para cada espaço. Haverá 

peças de diferentes tamanhos, para oferecer ao consumidor o mais próximo 

possível de algo feito sob medida. 

No embalo da modularidade, o consumidor terá a opção de levar um móvel com a 

sua “cara”, escolhendo não só entre diferentes tipos de módulos, mas também as 

cores que mais lhe agradarem e combinarem com o ambiente. 

O móvel possibilitará diversos desdobramentos, servindo ao usuário como 

escrivaninha, estação de trabalho, mesa, prateleira, estante, etc. A 

multifuncionalidade gerada pela modularidade será uma das principais 

características do projeto, buscando a satisfação do consumidor. 
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9. PAINÉIS SEMÂNTICOS 

9.1. Público-alvo 

 

 

Figura 33 – Painel semântico: Público-alvo. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

- Moradores de residências pequenas 

- Pessoas que precisam trabalhar ou estudar em casa usando computador 

- Classes B/C 

- Casais com até 2 filhos 
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9.2. Ambiente 

 

Figura 34 – Painel semântico: Ambiente. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

- Apartamentos e casas pequenas (até 70 m²) 

- Quarto e sala 
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9.3. Referências – Conceito / Formas 

 

Figura 35 – Painel semântico: Referências. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

- Modularidade, multiplas possibilidades 

- Formas geométricas 
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10.  DESENVOLVIMENTO 

10.1. Thumbnails 

Figura 36 – Thumbnails. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

Primeiros desenhos do projeto, nos quais foram experimentadas formas mais 

variadas, ainda sem preocupação com o sistema de montagem ou com a estrutura. 



 

44 
 

10.2. Clínica 1 

Figura 37 – Clínica 1. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

A partir da clínica 1, a ênfase do desenvolvimento passou do produto para o 

sistema, com estudos preliminares de tamanhos e formas das peças que compõe o 

mobiliário, bem como sua montagem. 
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10.3. Clínica 2 

Figura 38 – Clínica 2. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

Na clínica 2 foram estudadas novas possibilidades, como tampos com formas 

curvas e um gaveteiro, que por fim foram descartados para não tornar a produção e 

os sistemas de montagem mais complexos. Porém, desenhar um gaveteiro serviu 

para mostrar que a largura de 60 cm do menor tampo ficaria ergonomicamente 

inadequada para acomodar as pernas do usuário e o suporte do teclado. 
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10.4. Clínica 3 

Figura 39 – Clínica 3. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

Na terceira clínica, visando fatores como praticidade, custo e facilidade de 

produção, o mobiliário passou a contar apenas com tampos retangulares. O 

sistema de montagem ganhou maior detalhamento e, de acordo com as formas de 

uso estudadas na parte teórica, foram desenvolvidos acessórios para tornar o 

móvel mais funcional. 
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10.5. Clínica 4 

Figura 40 – Clínica 4. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

Clínica final, onde todo o sistema foi revisado e corrigido, definindo os tamanhos de 

tampos e pernas, montagem de todas as peças, união de tampos e características 

dos acessórios. 
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11. PRODUTO FINAL 

11.1. Peças que compõe o sistema 

 

Figura 41 – Tampos de 25 mm de espessura. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

As peças são nomeadas com códigos que indicam suas características. Exemplo: 

T70-50 = Tampo 70 x 50 cm. Os tampos T70-50 e T100-50 são os principais, 

enquanto T70-35 e T100-35, mais curtos, são voltados para prateleiras superiores. 

Estas quatro opções (fig. 38) tem 25 mm de espessura e formam o móvel principal, 

enquanto os tampos abaixo (fig. 39), de 58 x 40 cm e 24 x 42 cm, possuem 20 mm 

e são destinadas a acessórios, como suporte para teclado e gabinete.  

 

 

Figura 42 – Tampos de 20 mm de espessura. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
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Figura 43 – Pernas. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

São cinco tamanhos de pernas, sendo que todos tem um encaixe do tipo fêmea na 

parte superior. As pernas de 72, 50 e 40 cm possuem 35 mm de diâmetro, com 

base de 50 mm, e oferecem três tipos de parte inferior: base, encaixe macho ou 

encaixe fêmea, para servir em qualquer tipo de aplicação. Já as pernas de 30 e 5 

cm apresentam 25 mm de diâmetro com base de 40 mm e tem função específica 

(coluna de prateleira para livros e pé, respectivamente), por isso são oferecidas em 

versões únicas. Há ainda a peça S32, que acompanha a perna P30-M e é o suporte 

da prateleira para livros, com função de apoiar os mesmos para que fiquem em pé. 
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Figura 44 – Elementos de fixação e demais peças. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

Um par da peça S40 forma o suporte da base para teclado, que possui um 

exclusivo sistema de trilhos com feltros no lugar dos tradicionais rodízios, pois é 

menos suscetível a apresentar funcionamento irregular com o passar do tempo e 

também garante que o tampo corra com suavidade. Hastes fixadas na parte 

posterior do tampo percorrem o trilho e fazem a função de “freio”, impedindo que o 

tampo seja removido acidentalmente. 

As capas C5 cobrem o espaço destinado ao elemento de fixação FT, quando o 

mesmo não está em uso. A peça FT é fixada no tampo com quatro parafusos F1 e 

tem como função fixar as pernas, rosqueando-as. Os parafusos F4 atravessam os 

últimos tampos superiores e os fixam nas últimas pernas superiores. Já os 

parafusos F2 tem como função fixar os suportes do teclado e as vigas de união de 

tampos, estas que estão disponíveis em três tamanhos (128, 158 e 188 cm), para 

unir dois tampos de 70 cm, um de 70 e outro de 100 cm ou dois de 100 cm.  
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11.2. Cores 

Visando melhor integração estética com o ambiente, Modesk oferece diversas 

opções de cores para suas peças. Ao todo, são sete tons para madeira e quatro 

para metais. 

 

Figura 45 – Cores disponíveis. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

Esta paleta de cores (fig. 45) foi baseada nas tonalidades mais encontradas no 

mercado. São tons sóbrios, pensados para dar um visual harmônico ao móvel. 

Cores vivas foram descartadas, pois estas geralmente não são aplicadas em 

móveis, mas sim em outros objetos, criando um contraste com os tons discretos do 

mobiliário. A cor Jacarandá em específico foi inspirada nos móveis da Unilabor, que 

eram feitos de Jacarandá e Fórmica (branca), além de ferro (preto). 
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11.3. Possibilidades de composição 

A partir de cinco tipos básicos de pernas e quatro de tampos, é possível criar 

inúmeras combinações de móveis diferentes, como mesa, escrivaninha, estante, 

entre outros. Veja abaixo algumas sugestões de composições. 

 

Figura 46 – Sugestões de composições com tampos de 70 cm. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

 

Figura 47 – Sugestões de composições com tampos de 100 cm. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
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Figura 48 – Sugestões de estantes com tampos de 70 cm. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

 

Figura 49 – Sugestões de estantes com tampos de 100 cm. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
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Figura 50 – Sugestões de composições mistas. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

 

Figura 51 – Sugestões de composições. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
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11.4. Vista explodida 

 

 

Figura 52 – Vista explodida. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

11.5. Rendering final 

Abaixo, uma simulação de uso do produto em uma de suas principais 

configurações, com escala humana de um adulto de 1,70 m de altura. 

 

 

Figura 53 – Rendering final. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
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12.  MATERIAIS E FABRICAÇÃO 

O sistema Modesk utiliza três materiais básicos diferentes: MDP, para os tampos, 

aço, para pernas, suportes e elementos de fixação e alumínio, para vigas e tampas. 

12.1. Madeira 

12.1.1. MDF x MDP 

 

Figura 54 – MDF x MDP. Fonte: Seiko Imóveis, 2012. 

Na hora de comprar ou fazer um móvel, sempre surge a dúvida sobre qual é o 

melhor tipo de madeira, especialmente entre MDF (Medium Density Fiberboard – 

painel de fibra de madeira de média densidade) e MDP (Medium Density 

Particleboard – painel de partículas de média densidade), que são superiores aos 

compensados em qualidade e durabilidade, e mais baratos e ecologicamente 

corretos que as madeiras maciças.  

Ambos são painéis de média densidade (740 a 900 kg/m³) e são produzidos a 

partir de madeira de reflorestamento, como pinus e eucalipto. A diferença está na 

forma em que esta madeira é transformada, no qual o MDF é formado por fibras de 

madeira resinadas e prensadas sob altas temperaturas, enquanto o MDP é 

composto por partículas de madeira, ficando as mais finas na superfície e as mais 

grossas no miolo, também resinadas e prensadas. A resposta sobre qual é o 

melhor depende da aplicação. 
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O MDF, por ser mais maciço e não ter orientação de fibras, pode ser cortado em 

qualquer sentido e é ideal para usinagem, permitindo maior criatividade no design 

do móvel, com curvas e mais detalhes. Já o MDP é especialmente indicado para 

peças retas, como portas, tampos, prateleiras, laterais de móveis, divisórias entre 

outros. Uma desvantagem comum aos painéis de madeira e também à propria 

madeira é a vulnerabilidade a umidade, que é contornada com o acabamento, que 

cobre e protege a madeira. 

Para a realização deste projeto, optou-se pelo uso de MDP, pois se por um lado 

este material limita as formas do produto, por outro ele oferece um conjunto de 

vantagens em relação ao MDF. Tais como melhor aproveitamento da matéria prima, 

o que garante custo inferior e o torna ainda mais sustentável, maior leveza e 

facilidade de manuseio, propriedades mecânicas superiores, como melhor 

resistência à retirada de parafusos, menor absorção de umidade e risco de 

empenamento e acabamento superior no processo de revestimento, graças a alta 

densidade das camadas superficiais. 

12.1.2. Acabamento 

 

Figura 55 – Laminado melamínico de Baixa Pressão (BP). Fonte: Guia do Marceneiro, 2012. 

O MDP é encontrado no mercado com revestimento laminado melamínico em BP 

(Baixa Pressão), FF (Finish Foil), ou sem revestimento para aplicação de lâminas de 

madeira, laminados de alta-pressão ou pintura e impressão. Para este projeto, será 

utilizado o acabamento com revestimento laminado melamínico de baixa pressão, 

também conhecido como BP. Este tipo de revestimento é mais resistente que o 

Finish Foil e tem melhor aparência. Sua produção constitui na impregnação de 

papel decorativo com resina, que se funde ao painel sob efeito de pressão e 

temperatura em uma prensa plana. 



 

59 
 

12.1.3. Aproveitamento de chapa 

O MDP é disponibilizado em chapas de 2,75 x 1,84 m, em diversas espessuras. 

Modesk foi pensado para fazer o melhor aproveitamento possível dessas chapas 

sem prejudicar a funcionalidade do produto. Os tampos são cortados por CNC 

(corte numérico computadorizado), que garante a máxima precisão das peças, e 

lixados em lixadeira de cinta estacionária. As figuras abaixo demonstram como 

cada tipo de tampo é extraído. 

 

Figura 56 – Aproveitamento de chapa de 25 mm. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 

 

Figura 57 – Aproveitamento de chapa de 20 mm. Fonte: Arquivo pessoal, 2012. 
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12.2. Metais 

12.2.1. Aço 

Aço é uma liga de ferro com carbono, contendo também outros elementos 

químicos, na qual o teor de carbono varia de 0,008 a 2% e é dosado de acordo 

com a aplicação do produto final. A denominação aço carbono é dada quando 

apenas os elementos ferro e carbono são predominantes e também é sinônimo de 

aço comum, ou aço que não é inoxidável. 

 

12.2.2. Alumínio 

Obtido a partir da bauxita, o alumínio é um dos metais mais utilizados do mundo por 

reunir uma série de atributos, como leveza, beleza, resistência à corrosão e peso, 

maleabilidade, durabilidade, reciclabilidade, entre outros. 

 

12.2.3. Aplicação e produção 

Neste projeto serão utilizados três tipos de aço, sendo eles aço carbono SAE 1008 

(0,08% de carbono) nas pernas, que são formadas por tubos com costura, aço 

carbono SAE 1010 (0,1% de carbono)  em peças como suporte para teclado e base 

das pernas e aço inoxidável austenítico AISI 303 em elementos de fixação, como 

parafusos e porcas. Optou-se pelo aço como principal material estrutural devido ao 

custo x benefício, pois é barato, fácil de produzir e oferece a resistência necessária 

para o mobiliário. Há também uso de alumínio, aplicado nas vigas de união de 

tampos, devido a resistência superior aliada a leveza e nas tampas, que são 

colocadas nos tampos para esconder a furação, para evitar o uso de plástico, que 

daria uma impressão negativa de móvel barato. 

 

Os tubos são obtidos a partir de tiras de aço, em conformadoras de tubos através 

de processo contínuo de solda longitudinal por resistência elétrica, processada em 

alta frequência. Peças com dobras, como o suporte para teclado e as vigas, 

ganham forma por meio de conformação mecânica em dobradeira de chapa. As 

tampas são produzidas por fundição sob pressão, no processo de injeção. Por fim, 

os elementos de fixação são usinados em torno mecânico. 
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12.2.4. Acabamento 

As peças de aço (exceto elementos de fixação, que são de aço inox) recebem 

pintura eletrostática a pó, um dos mais modernos e avançados processos de 

revestimento, que aumenta a durabilidade do produto, protege contra corrosão, 

aumenta a resistência mecânica e garante fino acabamento. Neste processo, as 

peças a serem pintadas são ligadas eletricamente à pistola, que aplica uma carga 

capaz de atrair a tinta composta por partículas de pó carregadas com carga oposta 

à aplicada na peça. A tinta em pó é do tipo híbrido (epóxi-poliester), que consiste 

na mistura de resinas epoxídicas e poliésteres, com a cura ocorrendo através da 

reação entre elas. O processo de pintura eletrostática também é sustentável, pois é 

livre de solventes, é altamente eficiente na transferência da tinta, não requer uso de 

primer e dispensa o uso de cortinas d'agua e sistemas de proteção ambiental 

utilizados em sistemas de pintura convencional. 

 

Já as peças de alumínio são anodizadas. A anodização consiste em um processo 

eletrolítico, no qual a passagem de corrente elétrica através das peças imersas em 

soluções apropriadas forma poros na camada de óxido do alumínio. Nestes poros 

são depositados corantes, que resultam num acabamento mais bonito. Além do 

benefício estético, a anodização proporciona maior proteção contra corrosão e é 

um dos tratamentos de superfície para metais de menor impacto ambiental, pois é 

livre de solventes orgânicos e metais pesados. 
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13.  CONCLUSÃO 

Com a realização deste trabalho, foi colocado em prática todo o conhecimento 

adquirido ao longo do curso de Desenho Industrial, vivenciando a experiência de 

elaborar o projeto de um produto desde o problema até a solução. No longo 

caminho entre problema e solução, foram feitas muitas pesquisas e levantamentos 

de dados até chegar ao briefing, no qual foram estabelecidos os requisitos que o 

produto deveria atender. A partir daí foi iniciado o desenvolvimento, materializando 

o toda a teoria estudada e dando forma ao produto, sem esquecer dos fatores que 

envolvem a fabricação, o que é fundamental para garantir a viabilidade. 

 

O presente projeto teve como proposta criar um mobiliário ideal para residências 

compactas. O resultado atingido ao final do trabalho é condizente com a proposta, 

pois oferece diversos tipos de móveis em um só por meio de peças vendidas 

individualmente, as quais o consumidor pode escolher apenas as necessárias para 

compor o móvel ideal para sua casa e seu uso, seja ele uma escrivaninha para 

computador, uma estante para a sala ou uma mesa. E a montagem não requer 

nenhum profissional, o próprio usuário pode montar o móvel sem dificuldades. 

 

O estilo do produto é neutro, assegurando uma identidade visual entre as inúmeras 

composições possíveis, além de tornar o mobiliário atemporal e um “coringa” na 

decoração do ambiente. A escolha dos materiais foi pensada com base em três 

pilares: custo, sustentabilidade e funcionalidade. Pode-se afirmar que neste sentido 

o projeto também foi bem-sucedido, pois o móvel é formado por peças acessíveis, 

ecologicamente corretas e que cumprem sua função. 
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