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DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO E ERGONOMIA EM CAMINHÕES: 
LEVANTAMENTO E ANÁLISE COMPARATIVA DE USABILIDADE DO INTERIOR 

DE CABINES-LEITO NO MERCADO BRASILEIRO ATUAL 
1. RESUMO 

Esta pesquisa se refere ao estudo do design dos interiores de cabines-leito de 

caminhões semipesados comercializados no Brasil, com enfoque na adequação aos 

usuários. Serão estudadas as interfaces relacionadas à condução do veiculo, porém 

com maior enfoque nas interfaces das cabines enquanto habitáculos temporários. 

Esta é uma pesquisa qualitativa, na qual serão realizadas observações e entrevistas 

em campo com usuários dos modelos estabelecidos, em situação de uso real, a fim 

de avaliar a adequação do design das cabines às necessidades reais dos usuários e 

às atividades desempenhadas. 

2. INTRODUÇÃO 
O mercado brasileiro de caminhões apresentou um crescimento de 

aproximadamente 75% de 2007 a 2011, em consequência da expansão do 

agronegócio e das obras do PAC, que aumentaram a demanda por transporte de 

cargas. Em 2012 as vendas, devido às mudanças tecnológicas dos produtos para 

adequação à nova legislação de emissão de poluentes e à consequente elevação 

dos preços. Espera-se a retomada do crescimento ao longo de 2013 e o aumento da 

competitividade pela liderança nesse mercado entre as montadoras (FENABRAVE, 

2012). Aspectos relacionados à interação entre o produto e seu usuário - conforto, 

ergonomia e design - tendem a ser cada vez mais valorizados.  

3. OBJETIVOS 
Analisar e comparar a usabilidade e a adequação ergonômica das soluções de 

design dos interiores de cabines-leito de caminhões semipesados do mercado 

brasileiro, com base conceitual nos princípios do Design Centrado no Usuário e da 

Ergonomia, por meio de observação de cabines e de seus usuários em situações de 

uso real. A pesquisa abordará as interfaces relacionadas à condução do veiculo, 

porém com maior enfoque nas interfaces da cabine enquanto habitáculo temporário 

do motorista.  

4. METODOLGIA 
A fase de levantamento desta pesquisa qualitativa será desenvolvida em duas 

etapas, utilizando-se os métodos descritos a seguir:  



• Etapa 1: levantamento de dados técnicos e imagens de cabines-leito em sites de 

fabricantes, materiais de divulgação, manuais técnicos e visitas a 

concessionárias. 

• Etapa 2: pesquisa de campo com usuários nas cabines-leito em condições reais, 

por meio de observação participante, entrevistas semiestruturadas, aplicação de 

questionários, registros fotográficos e filmagens.  

5. DESENVOLVIMENTO 
Optamos por estudar as cabines-leito dos quatro modelos de caminhões 

semipesados mais emplacados no primeiro semestre de 2013, conforme dados dos 

informativos FENABRAVE (2013) quais sejam: Volkswagen Constellation 24.280; 

Volvo VM 270; Mercedes-Benz Atego 2426; Ford Cargo 2429. Serão investigadas as 

necessidades reais dos usuários e a adequação das cabines a estas necessidades, 

com base conceitual nos princípios do Design Centrado no Usuário e da Ergonomia. 

A Ergonomia é definida pela Associação Internacional de Ergonomia como “uma 

disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres 

humanos e os outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, 

dados e métodos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do 

sistema.” (MORAES E MONT’ALVÃO, 2010, p. 18).  

Design Centrado no Usuário (DCU) “é uma filosofia baseada nas suas necessidades 

e nos seus interesses, que de atenção especial à questão de fazer produtos 

compreensíveis e facilmente utilizáveis” (NORMAN, 2006, p.222). De acordo com 

Norman o design centrado no usuário busca uma boa relação entre produto e 

usuário, e para isso acontecer os designers devem buscar tornar os produtos 

completos: úteis, bons, bonitos, baratos, eficazes e autoexplicativos, simplificando 

ao máximo as tarefas e estruturas, pois as pessoas não devem ser obrigadas a 

guardar muitas informações. Isso é uma tarefa da tecnologia, que também deve ser 

usada de diversas formas para facilitar a vida do usuário, mas devemos tomar 

cuidado com o excesso de automatização, para que o usuário não se torne escravo 

da tecnologia.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Os resultados preliminares obtidos até o momento referem-se à Etapa 1 do 

levantamento e são apresentados na Tabela 1. Os dados do modelo Ford CARGO 

2429 estão em fase de levantamento e não constam na tabela. 
 



Tabela 1 
Montadora Volkswagen Volvo Mercedes 
Modelo Constellation 24.280 VM 270 ATEGO 2426 
 
Tipo de cabine 
(teto) 
 
 

   
 Leito teto alto, facilita a 

movimentação do condutor e do 
passageiro. 

Leito teto baixo, dificulta a 
movimentação do condutor e do 

passageiro. 

Possui opções teto alto ou teto 
baixo. 

Piso  O túnel do motor dificulta a 
movimentação dos usuários.  

O túnel do motor dificulta a 
movimentação dos usuários. 

O túnel do motor dificulta a 
movimentação dos usuários. 

Leito 
 
 

   
 Solteiro com maleiro duplo com 

recorte atrás do banco do 
motorista.  

Solteiro com maleiro duplo, mais 
largo no centro. 

Solteiro com maleiro duplo 

Maleiros 
superiores 

   
 Dois maleiros, sendo um com 

tampa. 
Dois maleiros abertos com rede de 

proteção. 
Três maleiros, sendo um com 

tampa. 
Porta objetos 
 

   
 Três porta-objetos e um porta luvas 

no painel, um na porta e um no 
console central. 

Um porta-objeto no painel, um raso 
na porta e um no console central. 

Três porta-objetos rasos no painel, 
e um na porta. 

Porta-copos 
 

   
 Localizado ao lado do banco do 

condutor, facilitando o alcance e 
manuseio. 

Localizado no painel próximo ao 
volante, requer muitos movimentos 

do condutor para o uso.  

Localizado sobre a região central 
do painel, muito exposto ao sol. 
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