
Até a revolução industrial o cavalo era um dos princi-

pais elementos no transporte terrestre. Seja levando os

passageiros em seu lombo, ou guiando uma carroça,

por muito tempo o cavalo foi a forma mais rápida de

ir de um lugar ao outro. As carruagens e carroças eram

os carros pré-revolução industrial, e mesmo nessa

época se distinguiam pela sua forma e pelo luxo. Com

o surgimento da máquina a vapor no século XVIII, fato

que revolucionou a indústria e a sociedade, o cavalo

foi lentamente perdendo a Importância no transporte

humano. A invenção do automóvel, que acontece

apenas no final do século XIX, mudou radicalmente

esse cenário. Os trens, os navios, os aviões, e é claro,

os carros, foram evoluindo junto com a criação de

novos materiais e inovações da engenharia. O design

de produto começava a aparecer, procurando dar mais

conforto e praticidade aos passageiros.

Cada meio de transporte foi se desenvolvendo com

as suas particularidades, e o design também foi se

tornando mais complexo. O número de passageiros

aumentou continuamente, e a variedade se tornou

uma alternativa interessante para os consumidores.





Conhecendo as expectativas dos

consumidores, o designer é capaz

de sintetizar e definir um conceito

que norteará as formas que serão

percebidas pelos passageiros. O

ntenor de um ônibus é trabalhado

como qualquer projeto de design, em

cima de um tema-central, que pode

ser resumido em uma palavra-chave e

deve traduzir a percepção correta para

um determinado interior.

Estes temas variam de acordo com

o trajeto, o tipo de viagem, a idade

e perfil dos usuários, etc. É fruto das

expectativas de um dado mercado,

que, através da percepção dos

gestores de produto, vai servir para

tal aplicação. Por exemplo, trajetos

regulares e de longa distância, no

estilo São Paulo - Belo Horizonte,

tendem a expressar tranqüilidade e

introspecção. No entanto, ônibus de

turismo podem ser percebidos como

luxuoso, ou como sendo "quentes" ou

"atrevidos".

Hoje existem algumas tendências

que são mais comuns no design de

interiores e podem ser exploradas

pelas fabricantes de ônibus,

especialmente nos veículos de viagem.

O minimalismo, por exemplo, traz

simplicidade, purismo, conforto

visual e ares tecnológicos, com

detalhes futuristas e acabamentos

diferenciados. O conforto, por sua

vez, adapta o ambiente a um sentido

prático, aconchegante e de bem-estar.

O novo luxo trabalha em cima de

séries limitadas e personalizadas,

atraindo o consumidor pela emoção

e pela individualidade. Para os mais

modernos, existe a linha fusão, que

traz contraste de cores e materiais,

ousadia e estilos fora do comum. Por

fim, em virtude da onda de violência

nas cidades e estradas, a robustez traz

formas, materiais, cores e texturas que

remetem à segurança.
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