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RESUMO

“Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia

plantar as suas árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto. Sentir a distancia e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa

viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser; que nos faz

professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos, e simplesmente ir ver.” 

(Amyr Klink, 2008). 

O relatório de pesquisa apresentado expõe os objetivos da pesquisa, a proposta a ser desenvolvida e os métodos utilizados para descobrir sua validade. Focando em Minas

Gerais e, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, a pesquisa retrata o veículo como uma habitação móvel e temporária, que abriga os usuários em uma viagem

ou expedição realizada, a fim de identificar uma necessidade e supri-la. Ao longo da pesquisa, percebeu-se a oportunidade de explorar as necessidades emocionais dos usuários,

analisando o projeto de um motorhome em uma Kombi e, ao final do trabalho, concluiu-se que essa proposta seria bem aceita pela comunidade e pelos consumidores. Para

chegar-se a essa conclusão, foram feitas pesquisas bibliográficas diversas, observação e busca por novas tecnologias, estudo sobre o color e trim, aplicação do método Kansei e

de um mapa de valores, observação de usuários, entrevista com consumidores em potencial e também análise de obras análogas. Assim, propõe-se uma nova experiência ao

usuário com um produto que atenda aos seus anseios e desejos, despertando sensações e gerando emoções.

Projeto 1


