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RESUMO
Durante todo o processo de maturação do desen-
volvimento, criação, prototipação e finalização, os 
setores automotivos e automobilísticos, se resumi-
ram a contemplar um tipo de conteúdo monolíti-
co, onde suas interfaces e formas de comunicação 
com seus clientes e usuários foi feita através de um 
monólogo, implicando em modelos e conceitos 
cada vez mais empobrecidos e repetitivos dentro 
deste espaço. Esse projeto se situa nessa necessi-
dade de comunicação existente na mídias veicula-
res, para um melhor apreço e expansão do público 
consumidor, seja ele industrial, artístico ou entu-
siasta, que deve se afirmar como parte do grande 
processo seletivo que participa durante a escolha, 
produção, compra e  consumo de qualquer tipo de 
conexão que faça com seu fornecedor.

Palavras-Chave: Automobilismo, Automotivo, Diálogo Mercadológico.

ABSTRACT
Throughout the development, creation, proto-
typing and completion maturation process, the 
automotive and automobile sectors were limited 
to contemplating a type of monolithic content, 
where their interfaces and forms of communica-
tion with their customers and users were made 
through a monologue, implying increasingly impo-
verished and repetitive models a•nd concepts wi-
thin this space. This project is located in this need 
for communication existing in the vehicle media, 
for a better appreciation and expansion of the con-
suming public, be it industrial, artistic or enthusias-
tic, which must assert itself as part of the great 
selection process that participates during the choi-
ce, production, purchase and consumption of any 
type of connection you make with your supplier.

Keywords: Motorsport, Automotive, Marketing Dialogue.
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INTRODUÇÃO

WATZMAN (2003) define o design visual como a representação tangível da 
finalidade do produto, de maneira que o método, o estilo, e a informação que 
o contexto da interface se apresentam.  O conjunto de todas as posições, 
momentos, pesquisas e testes, tanto de interface pelo próprio desenvolve-
dor, como de usabilidade pelo consumidor, deve gerar o resultado que se 
formará como Design Visual, devendo contemplar toda sua área e público de 
exposição, independentemente de seus métodos pessoais. 

O papel do designer, dentro de sua estabilidade no mercado, deve ser o de 
desenvolver a finalidade do produto de maneira a se estabelecer preceitos 
básicos que dêem funcionalidade a estação de uso, tal quais, usabilidade, 
experiência e necessidades, porém ao mesmo tempo, o designer deve ter 
um papel criativo dentro do contexto em que se encontra, podendo alterar, 
modificar, expor, e contextualizar, uma determinada ação que o define como 
único no mercado, sendo, consequentemente, mais atrativa que outras.

É o papel do Designer que transforma a interface gráfica, compostas por pic-
togramas, em um único signo, que será replicado e, transformado pelo usu-
ário, conforme sua utilização. 

KRESS; VAN LEEUWEN (2006) afirmam que imagens, ou representações pic-
tográficas, devem ser tão importantes quanto formas linguísticas enquanto 
comunicação, portanto, contendo representação conceitual, de interação e 
de iteração enquanto a como a interface, objeto, plataforma, ou signo, será 
representado quando consumido. Conclui-se que materialização do mesmo 
não deve deixar de ser um significado do próprio, e portanto, uma extensão 
de qual será a finalidade do produto.
Para atingir a finalidade de produto, GONZALEZ (2014) afirma que incorpo-
rar design focado em como a informação deve ser apresentado no prazo de 
um sistema para permitir que o usuário entenda melhor a informação, e não 
ser considerada uma disciplina separada de “design de informação”.

Quando incorporado no automobilismo, o design tende a atender todas as 
características anteriores, tratando o veículo como meio, e produto, físico, 
midiático, de consumo, e locomoção, além de forma de representação e ob-
jeto de desejo, portanto, se estabelecendo como um signo, que deve ser re-
presentado, desejado e utilizado pelo público que o contempla durante toda 
sua vida útil.

Trabalho de conclusão de curso apresentado como  
requisito à conclusão do Curso de Graduação em Design  
Digital do Centro de Linguagem e Comunicação (CLC) da  

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
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Dentro do contexto do nosso tema,a aplicação de softwares no design são 
importantes para explicar como o projeto pode se envolver em ambos esses 
ramos. Tanto que, a formação e desenvolvimento histórico possui uma fonte 
que se baseia nos princípios do design. 

A terceira dimensão foi popularizada por IVAN SUTHERLAND e DAVID 
EVANS,quais na década de 1960, abriram o departamento de gráficos veto-
riais e de raster, um composto por imagens com pontos de controle de curva 
e outro formado por composições de pixels, além de criarem um software 
onde era possível estudar um espaço em todas as direções. Sob a égide des-
ses cientistas, o estudante ED KATHMULLAH criou o primeiro modelo 3D, na 
forma de sua própria mão. Desenvolvendo logo depois, os administradores 
de sistema criaram sua própria empresa, onde usavam ativamente seu pro-
duto - o software SketchPad para criar logotipos publicitários.

Depois de um tempo, a física que lidava com radiação estava interessada 
em desenhos volumétricos. Eles incorporaram o método de rastreamento de 
raios no cálculo de distâncias a um ou outro ponto do objeto, com precisão 
matemática. De acordo com SUTHERLAND (1965, P. 506), no mundo digital, 
a combinação da física e matemática são únicos:

“Um monitor conectado a um computador digital nos 
dá a chance de familiarizar-nos com conceitos não rea-
lizáveis   no mundo físico. É um espelho para um país das 
maravilhas matemáticas.” 

Sutherland, 1965

Os resultados da simulação não foram  bons até que um computador mais 
eficiente apareceu. Em 1981, foi lançada uma linha de computadores equi-
pados com o pacote Geometry Pipelines, o que facilitou e acelerou o tra-
balho com modelos 3D. Desde então, os sistemas de design tornaram-se 
mais avançadas, mas a ênfase ainda está na automação de desenhos padrão. 
O Autodesk, que apareceu em 1982, conseguiu isso. Lançou várias versões 
CAD, mas a função do design 3D apareceu apenas no AutoCAD Release 11, 
em 1990.

Tal software ocupou a posição de liderança no mercado de modelagem de 
computadores por 20 - 25 anos, até que a empresa introduziu uma política 
rígida de licenciamento e superestimou os parâmetros de preços. Desde en-
tão, cada engenheiro procura uma alternativa compatível para o programa 
antigo, dentro dessa variedade de alternativas podemos encontrar: 

ZWCAD, que possui módulos integrados para qualquer campo de atividade. 
Além de suas versões alternativas profissionais para construção volumétrica. 
Recursos adicionais também foram integrados: a possibilidade de observar o 
objeto 3D em perspectiva - DVIEW e renderizar parte da cena.

Para uma análise mais detalhada do modelo 3D, é sugerido o CADbro - um 
software totalmente configurado para o trabalho conjunto de todos os de-
partamentos da empresa, que possui amplas funções de edição, comentário  
e verificação.

ZW3D - preparado para grandes projetos com geometria complexa. Um po-
deroso kernel - Overdrive - permite trabalhar com arquivos pesados   em  
tempo real.

Em termos da adaptação de um software 3D no design, sua funcionalidade 
pode sempre possuir uma resolução superior ao seu anterior. Tanto que, ino-
vações são essenciais para seguir uma linha de produtos que atingem seu 
público, em palavras de Gui Bonsiepe (2015, p. 34):

1.    DESIGN & SOFTWARES 3D

“Inovação é a palavra-chave da época atual. Ela carac-
teriza a dinâmica da sociedade industrial. É quase um 
imperativo, se bem que seria errado objetivá-la, pois 
depende dos investimentos feitos para criar inovação.” 

Bonsiepe, 2015 
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Julgamos o papel tradicional do design tem sido melhorar a aparência visual 
e a função das mensagens e informações. Entretanto, por mais que dentro 
do tradicionalismo aplicado pela indústria, o design é na verdade um ato de 
comunicação, o que significa ter um profundo conhecimento e compreensão 
da pessoa com quem o designer está se comunicando (NORMAN, 1988). Os 
designers distinguem as empresas de seus concorrentes no mercado por 
meio de abordagens inovadoras à marca, o design abrangente de mensa-
gens, produtos e serviços que expressam o caráter de uma empresa e de-
finem seus relacionamentos com os consumidores.  A indústria editorial 
depende de designers de livros, revistas e jornais impressos e online que 
informam, encantam e apoiam os interesses dos leitores.

Algumas áreas da prática de design são mais especializadas. Os motion 
graphics, por exemplo, adicionam som e movimento ao conjunto de ferra-
mentas visuais dos designers e são visualizados nas telas da televisão e do 
computador, nos filmes ou em instalações ambientais. Além do texto e da 
imagem, os designers de exposições e embalagens geralmente são respon-
sáveis   por criar as estruturas físicas e selecionar os materiais que transmitem 
as mensagens.

Essas práticas prestam muita atenção às demandas de configurações espe-
cíficas nas quais as pessoas encontram mensagens e se concentram tan-
to no comportamento quanto na interpretação do conteúdo.Embora essas 
práticas tradicionais exijam o uso da tecnologia de computação pelo desig-
ner na produção de formas visuais, de áudio e baseadas em tempo, a maior 
parte do trabalho de design atual concentra-se nas experiências digitais das 
pessoas e no papel que a tecnologia desempenha em suas vidas diárias. De 
smartphones a dispositivos ativados por voz, gesto e sensor, os designers 
nos conectam ativamente com outras pessoas, informações e serviços por 
meio de uma variedade de tecnologias digitais.

Projetar as condições para a experiência requer mais do que o arranjo da for-
ma e do conteúdo e geralmente é construído em modelos de conversa e 
comunidade, em vez de objetos e informações. Os designers de interação e 
experiência estudam os motivos e comportamentos das pessoas em ativi-
dades que as pessoas consideram importantes, moldam os relacionamentos 
que constroem com outras pessoas e apoiam seu envolvimento com o am-
biente cultural e físico.

Software é um conjunto de instruções, dados ou programas usados   para ope-
rar computadores e executar tarefas específicas. Ao contrário do hardware, 
que descreve os aspectos físicos de um computador, software é um termo 
genérico usado para se referir a aplicativos, scripts e programas executados 
em um dispositivo.Tanto quanto no design, times de desenvolvimento de 
software têm de possuir uma coordenação para realizar o desenvolvimento 
do produto para seu cliente de uma forma eficiente e inovadora, como suge-
re MÜNCH (2012, p. 02 ):

“Normalmente, o software e os sistemas intensivos em 
software são desenvolvidos com centenas ou milhares 
de pessoas em equipes. Eles realizam uma infinidade de 
atividades diferentes, os chamados processos. Meca-
nismos sistemáticos de coordenação e cooperação são 
necessários para criar com sucesso o valor do cliente e 
cumprir as metas do projeto sob determinadas restrições 
do projeto, como limitações de orçamento ou prazos  

Münch, 2012

Uma categoria adicional de software são os utilitários, que são pequenos 
programas úteis com recursos limitados. Alguns utilitários vêm com siste-
mas operacionais. Como os aplicativos, os utilitários tendem a ser instaláveis   
separadamente e capazes de serem usados   independentemente do restante 
do sistema operacional.
Embora os termos ciência da computação e engenharia de software sejam 
frequentemente usados   de forma intercambiável, eles não são os mesmos. 
A ciência da computação é o campo da computação que se concentra no 
estudo, implementação e análise de algoritmos. A engenharia de software, 
por outro lado, concentra-se na aplicação de princípios estruturados de en-
genharia ao desenvolvimento de software.

Um design de software inclui uma descrição da estrutura do software que 
será implementado, modelos de dados, interfaces entre componentes do 
sistema e potencialmente os algoritmos que o engenheiro de software usou. 
O processo de design transforma os requisitos do usuário em um forma-
to adequado, o que ajuda o programador de computador na codificação e 
implementação do software. Os engenheiros de software desenvolvem o 
design do software de forma iterativa, adicionando detalhes e corrigindo o 
design à medida que o desenvolvem.

1.1    CONTEXTO DO DESIGN 1.2    APLICAÇÃO DOS SOFTWARES
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Os diferentes tipos de design de software incluem:

Projeto arquitetônico: o projeto fundamental, que identifica a estrutura geral 
do sistema, seus principais componentes e seus relacionamentos entre si.

Design de alto nível: a segunda camada de design, que se concentra em como 
o sistema, juntamente com todos os seus componentes, pode ser implemen-
tado em formas de módulos. Tal descreve os relacionamentos entre os vá-
rios módulos e funções do sistema, fluxo de dados, fluxogramas e estruturas  
de dados.

Design detalhado: a terceira camada de design, que se concentra em todos os 
detalhes de implementação necessários para a arquitetura especificada.

O teste de software detecta e resolve problemas técnicos no código-fonte 
do software e avalia a usabilidade, desempenho, segurança e compatibilida-
de geral do produto para garantir que ele atenda aos seus requisitos.

Tanto MÜNCH (2012) quanto PREECE (2005), ambos proporcionam den-
tro do entendimento da área, as dimensões da qualidade do software,  
que incluem:

Acessibilidade: o grau em que o software pode ser usado confortavelmente 
por diversos grupos de pessoas - incluindo indivíduos que exigem tecnologias 
adaptativas, como reconhecimento de voz e ampliadores de tela.

Compatibilidade: a adequação do software para uso em uma varieda-
de de ambientes, como diferentes sistemas operacionais, dispositivos  
e navegadores.

Eficiência: a capacidade do software para ter um bom desempenho, sem des-
perdiçar energia, recursos, esforço, tempo ou dinheiro.

Funcionalidade: a capacidade do software de executar suas funções especifi-
cadas e desejadas.

Instalação: a capacidade do software de ser instalado em um ambiente ou 
plataforma especifica.

Localização: a capacidade do software de ser usado em vários idiomas, fusos 
horários, etc.

Manutenção: com que facilidade o software pode ser modificado para adicio-
nar recursos, melhorar recursos, corrigir bugs, etc.

Desempenho: quão rápido o software executa sob uma carga específica.

Portabilidade: a capacidade do software de ser facilmente transferido de um 
local para outro.

Confiabilidade: a capacidade do software de executar uma função necessária 
sob condições específicas por um período específico, sem erros.

Escalabilidade: a medida da capacidade do software de aumentar ou diminuir 
o desempenho em resposta a mudanças nas demandas de processamento  
do software.

Segurança: a capacidade do software de proteger contra acesso não autoriza-
do, invasão de privacidade, roubo, perda de dados, etc.

Testabilidade: a capacidade do software de ser facilmente testado.

Usabilidade: como é fácil usar o software.

Isso trazia algumas vantagens - as empresas podiam adaptar o software às 
suas necessidades específicas e, portanto, entendiam exatamente o que o 
software estava fazendo. No entanto, isso exigia que cada empresa ou la-
boratório tivesse programadores internos na equipe - e as empresas que 
criaram o software muitas vezes não podiam trocá-lo com outras empresas, 
porque seria desenvolvido para um sistema de computador específico.
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Enquanto grande parte de softwares foram inicialmente projetados para si-
mular objetos e formas em um mundo digital em qual seria possível alterar 
seu físico e forma, o desenvolvimento de softwares para diferentes áreas 
do design. Softwares 3D fornecem um espaço 3D simulado onde o designer 
pode criar objetos conectando coordenadas dentro do próprio programa e 
manipulando as formas criadas por suas coordenadas. A modelagem 3D é 
uma mistura de geometria e design que representa visualmente as coorde-
nadas específicas das imagens mapeadas.

Muitas vezes, os projetos começam como polígonos básicos que os desig-
ners refinam em formas complexas usando as ferramentas disponíveis no 
software escolhido, como ferramentas que criam curvas de spline e ferra-
mentas para criar splines b não racionais (NURBS).

Diferentes programas de modelagem 3D oferecem ferramentas diferentes, 
e alguns são mais adequados para designers com estilos e aplicativos de 
design específicos do que outros. Segundo Willem Stapel, modelador 3D 
profissional , “o CAD geralmente é usado para itens mais industriais, como 
projetos arquitetônicos ou industriais. As malhas 3D geralmente são de for-
ma um pouco mais livre, mas também podem ser algo muito técnico. ”

Alguns programas populares de modelagem 3D incluem:

                  AutoCad
 
                  Blender
 
                  Zbrush

Dentro do mundo de artistas de modelagem 3D, a sua composição é favore-
cida muito além de cores, sombras e luzes. No momento, o design 3D é mais 
popular na arte comercial, as empresas de automóveis usam modelagem 3D 
em comerciais regularmente porque é mais barato, mais fácil e, quando um 
comercial exige direção extrema, mais seguro do que um motorista real mo-
dela as capacidades do carro.

A funcionalidade é uma das características do design 3D: você pode usá-lo 
para renderizar modelos de produtos em desenvolvimento e criar idéias para 
ver como uma peça pode funcionar em um espaço. Além disso, um uso prá-
tico comum para modelagem 3D é estudar acidentes de carro, recriando-os 
em mundos digitais. Há um elemento de funcionalidade que transcende o 
apelo de ‘design’. O design 3D pode ser usado para realmente criar coisas, 
para criar coisas eficientemente que no passado poderiam ter sido difíceis 
de criar.

1.3    3D NO MUNDO DO DESIGN

Uma das maneiras mais eficazes de se usar o design 3D é usá-lo para criar 
coisas, como a maneira como o designer e inventor Markus Kayser criou 
uma impressora 3D movida a energia solar que pode transformar areia do 
deserto em objetos de vidro. O design 3D funcional tem aplicações em mui-
tos campos diferentes e, como diz Stapel, “além de ter um lugar nas artes, 
há aplicação no setor da saúde, industrialmente e, eventualmente, para  
fins ambientais”.
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Segmentando o processo criativo para à concepção de um produto inovador 
em camada, o design conceitual, ou Concept, é plano intermediário entre 
o problema e o produto final (KUMAR, 2004). Na prática é entendido como 
uma ideia projetual em estado de embrionário, e traz consigo o não compro-
metimento com os elementos funcionais ou comerciáveis, o resultado é à 
abertura para a concepção de algo novo. Mesmo que um protótipo conceito 
não venha à ser produzido em larga escala ou nem mesmo funcionamento 
viável, as grandes empresas do setor automotivo acreditam que podem e de-
vem expor esses conceitos, o que ocorre com frequência nos grandes Auto 
Shows. Podemos usar como exemplo, o conceito Cyclone da General Motors 
& Cadillac apareceu pela primeira vez em 1959, na abertura do Daytona Inter-
national Speedway, e depois foi para o circuito de exposições de automóveis, 
incluindo o Chicago Auto Show de 1960. Uma abóbada de polímero transpa-
rente cobria o cockpit de dois acentos proporcionando aos ocupantes uma 
visão panorâmica de 360   graus. O topo foi especialmente revestido com 
“prata vaporizada” para desviar os raios ultravioletas e, quando o topo se 
abriu, ativou as portas laterais. Cones escuros na dianteira (semelhantes aos 
aviões a jato militares) abrigava o sistema de radar. Um veículo com design e 
inovador, inspirado em aviões militares, e na ideia de um campo de visão sem 
pontos cegos era inovador mas nao foi vendido, nem mesmo pensado em se 
tornar uma produção em massa, mas serviu ao seu propósito, mostrar para o 
público que à General Motors & Cadillac pensam à frente do seu tempo, que 
era uma empresa que pesquisa e elabora projetos inovadores sem medo de 
arriscar. Apresentar veiculos conceitos em exposições automotiva se tornou 
quase que obrigação das grandes marcas da década de 50 em diante.

Figura 01: Cyclone da General Motors & Cadillac no Chicago Auto Show de 1960

Fonte: Site do Chicago Auto Show

Hoje, na indústria automotiva, é comum as grandes marcas e estúdio de car-
ros trazerem conceitos novos todos os anos, e assim como os movimentos 
artísticos, também temos movimentos de estética automotiva que evoluem 
de década em década. Vamos discutir sobre evolução e tendências estéticas 
analisando à figura à seguir.

Figura 02: Silhueta de 7 gerações do modelo corvette da Chevrolet

Fonte: Artigo no site motor1.com

Nessa imagem temos respectivamente à visão de dianteira, lateral e trasei-
ras de 7 gerações carro esportivo do modelo Corvette da marca americana 
Chevrolet. À primeira geração foi fabricada entre os anos de 1953 até 1962, 
uma época onde a arte estava sofrendo uma abrupta mudança no pós-guerra 
e à ascensão do capitalismo com o desejo de alcançar o sonho americano 
(à conquista de uma boa casa, carro invejável e família estruturada) criaram 
uma demanda para o que na época foi titulado como “Carro do sonhos”, basi-
camente um veículo com design abaulado, robusto, muitos detalhes croma-
dos, um motor mais potente que os demais carros em circulação e normal-
mente com 2 acentos e conversível . O corvette foi o primeiro carro esporte 
inteiramente americano à ser produzido e vendido em massa. Seu design 
foi difundido como um novo movimento de estética veicular que valorizava 
à velocidade acima dos outros, e logo se tornou parte da cultura da época. 
À abstração para se alcançar uma estética que visualmente transmitir velo-

2.    AUTOMOTIVO E AUTOMOBILISMO
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Figura 03: Porsche 956 de Henri Pescarolo e Klaus Ludwig em 1984 - 24 horas de LeMans

Fonte: Repositório histórico no site da LeMans24H

Outro conceito de design inovador importado das corridas foi à silhueta em 
formato de “cunha” (as linhas dianteiras mais baixa que à traseiras), Esse 
novo conceito tornou à silhueta abaulada antiquada, tanto mecanicamente 
quanto esteticamente, logo que com muita pesquisa e desenvolvimento no 
setor automobilístico mostrou que um perfil lateral com ângulos retos alivia-
va à resistência do ar poupando combustível, muito conveniente para uma 
década ,marcada pela crise do petróleo. O design da quarta geração de cor-
vette segue bem à risca as tendências do mundo automobilístico, à cultura 
foi tão difundida, que nao soh os esportivos mas sim outras categorias de 
veículos também foram influenciado. KYUNG HOON HYUN, JI-HYUN LEE, 
MINKI KIM e SULAH CHO (2014) mostram de maneira técnica, como uma 
estética difundida, criar um efeito onde os veículos de uma mesma categoria 
e mesmo ano são extremamente semelhantes no quadro geral, com peque-
nas diferenças em detalhes que diferem uma marca da outras (formato dos 
faróis e formato da grade do radiador  basicamente), as alemãs BMW, Audi 
e Mercedes-Benz são ótimos exemplos, silhuetas extremamente semelhan-
tes, mas com detalhes únicos de faróis e grades de radiador. 

Às quinta e sexta gerações de corvette (século 21) foram marcadas pela 
plena sintonia entre os setores automotivos e automobilísticos, mas agora 
principalmente no tocante à design, à chevrolet importou à estética de dian-
teira no corvette em diversos modelos populares e de luxo, o que reforça a 
influência das corridas no que será aceito pelo público nas ruas. O corvette, 
assim como inúmeros exemplos, é a síntese da abertura que o setor auto-
mobilístico tem para testar conceitos novos e inovadores e vender o que 
funciona de fato para um público extremamente conservador.

cidade demorou a chegar, mesmo com o setor automobilístico em alta, os 
recursos de pesquisa e experimentação em design eram limitados ao que se 
era transmitido na televisão, rádio e jornal. Com a popularização do trans-
porte aéreo no fim dos anos 40, o design aerodinâmico também veio a ser 
de conhecimento popular, uma dianteira bicuda, laterais abauladas e uma 
traseira que se assemelhava à um “rabo de peixe”, assim podemos descrever 
uma aeronave e à primeira geração do corvette.

O conceito do corvette foi inovador por abstrair os conceitos de velocidade 
das aeronaves (ter uma referência) e aplicar esses conceitos em um bem, 
criando uma cultura.

Às segunda e terceira geração de corvette entre 1963 e 1982 seguem uma 
mesma receita que funciona mas com aprimoramentos mecânicos e estéti-
cos, menos adereços cromados, menos peso, motor maior, rodas maiores 
e mais curvas. As décadas de 60 e 70 no setor automotivo comercial foram 
marcadas pela popularização do automobilismo mundial e como consequên-
cia, as equipes que até então faziam apenas carros de corrida, agora entram 
na disputa desse mercado de luxo “carro dos sonho” que teve início na déca-
da anterior. Como exemplo temos à Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Maserati, 
etc. Essas companhias influenciaram muito à cultura desse período, com um 
design dramático, com silhuetas que evocavam o “corpo feminino” (à terceira 
geração do corvette sintetiza esse conceito), até à década de 70, à estética 
estava à frente da funcionalidade, e com as palavras de Enzo Ferrari, “à ae-
rodinâmica e para os fracassados e não sabem fazer motores”, para ele, era 
importava à silhueta feminina, o vermelho dramático e um grande motor, 
foram palavras que podem facilmente resumir esse período.

À quarta geração do corvette, fabricados entre 1984 até 1996 representa, 
talvez a mais importante mudança no tocante à design no setor automotivo, 
que foi à intimidade com o setor automobilístico (corridas automotores). So-
bre o design no setor das corridas, o que importa é à funcionalidade, ou seja, 
os aprimoramentos mecânicos ditam à estética dos protótipos de corrida, 
conceitos estéticos taxados popularmente como bizarros eram abertamente 
testados em pista, e se funcionassem eram implementados. O maior exem-
plo que temos da influência das corridas no setor automotivo, foi à popula-
rização do aerofólio de corrida (ou spoiler no inglês), uma asa de composto 
plástico atrás e do veículo com função de gerar mais pressão aerodinâmica 
nas parte traseira do veículo.
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Nessa imagem temos respectivamente à visão de dianteira, lateral e trasei-
ras de 6 gerações carro esportivo de modelo SL da marca Alemã Mercedes 
Benz. O processo de histórico de mudança e inovação do corvette se asse-
melha com o desse modelo SL da Mercedes-Benz. Ambas as marcas estão 
fortemente presentes no setor automotivo bem como no automobilismo, o 
que gerou esse efeito de mudança no design semelhante. 

Figura 04: Silhueta de 7 gerações do modelo SL da Mercedes Benz

Fonte: Artigo no site motor1.com
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As visualizações em 3D são uma maneira de representar idéias criativas de 
vários campos e indústrias. Antes do surgimento do primeiro software de 
visualização, as pessoas costumavam desenhar visualizações 3D manual-
mente, usando pontos de fuga, algo difícil e requer muito tempo e conhe-
cimento. O surgimento do primeiro software de modelagem e renderização 
3D mudou o jogo e gradualmente facilitou o trabalho de arquitetos e desig-
ners. Além disso, os recursos avançados dos programas de renderização 3D 
disponíveis afetaram quase todas as indústrias do mundo.

Atualmente, trabalhar em alguns setores é inimaginável sem os recursos 
mais recentes dos melhores programas de modelagem e renderização 3D. 
Uso simples, processo de trabalho reduzido, recursos avançados e apri-
morados e incrível acessibilidade e disponibilidade são apenas alguns dos 
benefícios de tal software. Como estamos rodeados diariamente por es-
ses programas, quase nunca percebemos o progresso e as inovações da 
renderização em 3D. Para encurtar a história, nos acostumamos a coisas  
excelentes rapidamente.

Tendo em mente que a diferença entre o primeiro software de renderização 
e o software de visualização moderno é enorme, vamos descobrir como o 
software de visualização 3D se desenvolveu no nível em que estamos acos-
tumados atualmente. Os programas de renderização e modelagem 3D da 
Autodesk para visualização são, como muitos outros programas de visuali-
zação, baseados no traçado de raios. O software SynthaVision foi o primeiro 
programa de renderização a aplicar esse princípio.

A primeira versão de Autodesk foi adequada para o desenho de linhas estria-
das, superfícies elevadas, primitivas geométricas e edição básica de malhas, 
que são características fundamentais do Autodesk 3ds Max também. Assu-
mindo os melhores recursos dos primeiros programas de visualização e mé-
todos desatualizados de visualização, podemos usar as versões mais recen-
tes do software de visualização 3D para executar inúmeras tarefas. Todas as 
invenções disponíveis por milhares de anos ainda são úteis e fundamentais 
para o aprendizado de programas de visualização em 3D para vários setores.

Ao contrário disso, o software de visualização moderno é muito mais rápido 
e mais poderoso. Com base no conhecimento existente, os desenvolvedores 
de software 3D criaram recursos poderosos e úteis e nos deram os melhores 
programas de modelagem. Vendo toda a situação desse ângulo, podemos 
assumir que todas as etapas do desenvolvimento ocorreram por um motivo.

As mais recentes ferramentas e gadgets para visualização possibilitaram uma 
experiência ainda melhor ao usuário. O objetivo principal do desenvolvimen-
to tecnológico é a satisfação do usuário. Tanto que, em termos do próprio 
design como aplicado por KOTLER (2000), “os principais componentes do 

design incluem: performance, qualidade, durabilidade, aparência e custos”. 

A tecnologia da impressão 3D absolutamente nos impressionou quando se 
tornou amplamente disponível alguns anos atrás. Após 50 anos de visualiza-
ção em 3D, os desenvolvedores apresentaram uma máquina capaz de impri-
mir objetos visualizados. No início, as impressoras 3D eram reservadas para 
alguns ramos da arquitetura, design e arte 3D, mas a descoberta de cresci-
mento mais rápido se espalhou por todas as verticais da nossa sociedade.

Embora os programas de visualização sejam adequados para criar animações 
em 3D há quase 40 anos, a chegada dos headsets VR adicionou outra di-
mensão à visualização em 3D. Além dessas indústrias, esses equipamentos 
afetaram a indústria de jogos e muitos outros negócios criativos. Sabe-se 
que a visualização 3D está relacionada a campos e indústrias criativas, mas 
depois que o equipamento de VR apareceu, o uso desse tipo de visualização 
se espalhou por muitos outros ramos.

Apenas quando pensamos que a visualização 3D se desenvolvia em todo o 
seu potencial, uma empresa chamada Zebra Imaging Inc. provou que está-
vamos errados. Algo visto apenas em filmes de ficção científica se tornou 
nossa realidade em 2017. O meio mais recente para exibir visualizações 3D 
usando imagens holográficas é útil em vários setores além da arquitetura, 
incluindo militar, varejo, medicina e outros esforços comerciais.

Os equipamentos de VR ajudam os arquitetos a atrair investidores e clien-
tes, pois, com esse dispositivo, eles podem explorar um espaço imaginário e 
influenciar o desenvolvimento de uma idéia. Além disso, o equipamento de 
realidade virtual facilita a cooperação a longa distância e permite que empre-
sas de países em desenvolvimento se juntem às principais empresas globais.

Hoje, temos métodos avançados para expressar nossa imaginação, um am-
plo espectro de programas de modelagem e renderização 3D para visualiza-
ção, incluindo equipamentos adicionais, estão disponíveis para todos.

3.    PROJEÇÃO E VISUALIZAÇÃO 3D
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Enquanto designers possuem uma rota profissional mais dedicada em ino-
vações tanto visuais quanto produtivas, o número de artistas que se aplicam 
em tal categoria, realizam diferentes tarefas em diferentes setores do de-
sign. O artista 3D é então uma profissão interessante que oferece a possibi-
lidade de mudar o mundo e trabalhar em soluções inovadoras. 

Atualmente, existem mais tendências em um mundo 3D, como a primei-
ra casa planejada digitalmente do mundo. Outro conselho para o futuro é 
acompanhar as tendências atuais e manter altos padrões dos serviços, por-
que todo o setor é muito competitivo. Para continuar sendo um parceiro de 
confiança dos serviços 3D, é bom ter preços transparentes, referências de 
clientes e estética específica. É crucial seguir as atualizações de tecnologia 
e observar as tendências. No momento, é necessário produzir imagens foto 
realistas de alta qualidade. Assim como em outros setores - é importante 
observar o que a concorrência faz - também no nível de preços. Como explica 
Danan Thilakanathan (2016), independente de onde o artista ganha a sua ex-
periência e se torna um profissional, haverá um número abundante de opor-
tunidades disponíveis neste setor, tanto que em qualquer tipo de indústria 
chega a ser necessário o trabalho de um modelador 3D. Qualquer habilidade 
chega sempre a exigir muito além do nível de sabedoria e prática, muito mais 
do desenvolvimento de portfólios e entender as ferramentas e técnicas, as-
sim explica Beau Perschall (2017), vice presidente de desenvolvimento em-
presarial da TurboSquid.

“Independentemente do seu nível de habilidade, nada 
ajuda mais do que receber uma crítica de outro artista 
sobre o seu trabalho. Pode ser assustador e você pode 
receber muitas anotações sobre áreas a serem aprimo-
radas, mas também é aí que você aprende a ver as coi-
sas com o olhar crítico necessárias para continuar a ter 
sucesso. Você simplesmente não pode se esconder em 
um campo visual e espera se sair bem.”

Perschall, 2017

A análise realizada perante um público em qual se encaixa em categoria de 
artista é encontrar as similaridades e as diferenças em cada um. É essencial 
registrar a experiência e desenvolvimento de cada um, assim que seja escala-
do um projeto que providencie utilidades para tal público, como aponta Pre-
ece (2005) e nas Heurísticas de Nielsen, na documentação de necessidades 
do usuário. 

O método de pesquisa social desenvolvida por Kozinets (2002,2010), co-
nhecido como netnografia, conduz uma pesquisa etnográfica dentro de 
comunidades online. Tal método é realizado na observação e imersão do 
mundo digital de uma determinada comunidade, muito além pela cole-
ta de dados por fóruns e questionários realizados. Já que certas comu-
nidades e grupos online acabam se encontrando de formas diferentes ou 
simplesmente não possuem um espaço determinado, como aponta Alan  
Kay (2000).

“As artes são freqüentemente consideradas na perife-
ria do processo de desenvolvimento da comunidade e 
apenas um participante menor nas áreas em regene-
ração. Apesar da crescente globalização, as comunida-
des estão começando a reconhecer sua própria identi-
dade, cultura, formas de arte tradicionais e o valor de 
trabalhar juntos em nível local.”

Kay, 2000

Eficaz ao observarmos como certas comunidades, especialmente de de-
senvolvimento de modelos 3D e mods de veículos, artistas que são tanto 
profissionais quanto iniciantes, possuem uma característica em comum ao 
realizar a busca da perfeição e adaptações profissionais em seu ambiente de 
trabalho, tanto quanto em seus modelos. Encontrar o perfil mais comum en-
tre os artistas enquanto buscamos encontrar as suas maiores necessidades 
de funcionalidade de softwares. A pesquisa foi realizada brevemente com a 
participação de 12 modeladores 3D, predominantemente masculina (100%) 
e na área de modelagem 3D de veículos, além de um destaque na faixa etária 
de jovens adultos : 

63,6%

9,1%

27,3%

20 - 30 anos

16 - 20 anos

40 - 50 anos

60+ anos

3.1    PROJEÇÃO E PESQUISA DE CAMPO
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O destaque de predominância masculina se deve mais ao impacto atual em 
certas áreas, com um afeto mais cultural, apontado por Kay (2000). Muito 
além de atingir diferentes gerações de um público em diferentes partes do 
mundo, com uma quantidade igual entre Norte-americanos, europeus e 
sul asiáticos. Uma diferença dentro do público qual foi realizada a pesqui-
sa, foram apontadas as suas profissões, com maior destaque para quem 
trabalha na área de tecnologia e desenvolvimento de modelos 3D, além 
de estudantes e freelancers. Na secção de trabalhos, as empresas e com-
panhias quais realizam seu trabalho não tinham ou não possuem  requisito 
para sua habilidade, ou seja, não inteiramente envolve o desenvolvimento de  
modelagem 3D.

Dentro das comunidades popularizadas por artistas do setor de modelagem 
3D de veículos, realizam seus trabalhos em diferentes softwares, porém mui-
to populares e únicos dentro de seu setor:

3D Max 5

Blender 5

Maya 2

Rhino 3D 1

Além do desenvolvimento de projetos com seus modelos únicos de veículos, 
as modificações de modelos originais, conhecidos como mods, possuem 
também um número significativo de menor uso para artistas já emprega-
dos do que freelancers que são inspirados por videogames e simuladores de  
veículos 3D:

Não uso Mod’s e não os faço.

Uso Mod’s porém não os faço.

Uso Mod’s e os faço.

Contanto que no final, encontramos uma similaridade e necessidade de 
tal público no desenvolvimento de seus projetos. Um espaço em um sof-
tware em qual o seu modelo 3D pudesse realizar ações ou inserido em 
um ambiente para visualização e captura de imagem, ainda não está dis-
ponível para o público. A busca para um software que contenha essa fun-
cionalidade causa o artista procurar ou utilizar um software com funcio-
nalidades precárias e pouco úteis. Sendo assim, quando foi sugerido um 
protótipo ou um projeto que pudesse realizar essa tarefa, a recepção foi  
claramente positiva:

72,7%

27,3% Sim

Não

18,2%

9,1%

72,7%
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Enquanto para a relação do desenvolvimento de conteúdo gerado pelos ar-
tistas, grande parte de seus interesses pessoais não são direcionados para 
a produção de veículos completamente. Porém, a recepção de entusiastas, 
especialmente de fãs e o público interligado no setor automotivo, compro-
vam ser parte da atenção em seus projetos. Atualmente, a popularidade do 
mundo automobilístico é composto por uma comunidade de gerações mais 
antiga, especialmente para colecionadores de veículos. Já na geração mais 
atual, sendo predominante entre jovens adultos que apreciam a estética 
de certos modelos de veículos, vêm a ser um público mais marginalizado e 
pouco popular entre outros, além de ter um interesse maior em tunning e 
modificações de um veículo. Esses apontamentos são discutidos frequen-
temente em fóruns de veículos online, as comunidades também começa-
ram a se formar em torno de meios de comunicação digitais, como canais 
do YouTube e podcasts. Os entusiastas de automóveis podem comentar e 
compartilhar opiniões entre si, permitindo um elemento de conexão não 
encontrado com outras variantes de mídia. Essas plataformas estão sen-
do usadas por estúdios e indivíduos menores para distribuir conteúdo para 
um público em massa sem a necessidade de um grande orçamento. O valor 
da produção geralmente é alto, dada a tecnologia disponível para amado-
res nas formas de software, câmeras, microfones e outros equipamentos  
de produção.
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Toda demanda comunicativa-social contemporânea é datada por uma ponte 
entre a arte e a necessidade de obtenção do material em questão, essa ponte 
é o que chamamos de marketing, como o produto é vendido, disseminado, 
datado e produzido, para atender uma determinada demanda de mercado, 
que, não necessariamente, necessita o produto, mas demanda ele, no pre-
sente, ou no futuro. CONRAD LEVINSON (1984) define a falha da comunica-
ção em marketing como o potencial do diálogo, onde exemplifica como um 
comercial, uma interface, um folder, ou similares, se comunicam por meio 
de monólogos, quando, por exemplo, pequenos negócios, estabelecem uma 
comunicação direta com seu consumidor, estabelecendo uma linha de diá-
logo.

A função de qualquer plataforma, seja ela interativa, ou não interativa, é in-
formar e comunicar o usuário sobre suas propriedades, sendo elas de qual-
quer caráter. O estruturalismo dessa interface se constitui por um processo 
acumulativo de interações, e relativizações da sua intenção como mídia e 
signo, com o usuário pré-definido, ou persona, e o usuário real que irá utilizar 
o produto finalizado, ainda que falho. SAUSSURE(1916) apud GIRARDI JÚ-
NIOR(1996), quando aborda a semiologia, em sua teoria, nega a existência 
do intermédio entre o usuário individual, aqui chamado de “falante solitário”, 
e o sistema com que dialoga, aqui, sistema linguístico. Essa falha na comu-
nicação individual com o sistema, ou monólogo, pode se entender como a 
oportunidade/necessidade de ação dentro desse espaço pela disposição e 
relação dos agentes, ou aqui, usuários, com a plataforma e sistema de ma-
neira direta, ou indiretamente interativa, para que a mesma interface tenha 
liberdade de responder ao usuário e suas experiências pessoais de maneira 
transparente e rápida, seja pela resposta imediata e adaptação/universalida-
de da mesma, ou pela inserção de futuras atualizações, BOURDIEU (1996) 
também prevê essa necessidade explicada por meio do habitus:

Nessas condições, é preciso lembrar que todo ato de 
fala só pode ser colocado em movimento por toda uma 
conjuntura que mobiliza as disposições incorporadas 
pelos agentes (habitus) em sua experiência social em 
campos sociais muito particulares. A Economia das 
trocas simbólicas observa que o discurso não é uma 
simples troca de signos em situações de comunicação, 
mas o encontro de certas disposições sociais (habitus) 
com certos mercados simbólicos e seus “sistemas de 
formação de preços”.

  
Girardi Júnior, 2007

Quando analisado pela demanda, o automóvel tinha como função primor-
dial, estabelecer locomoção, de um ponto A, a um ponto B, comprometido 
durante a locomoção com questões de segurança, velocidade média, dis-

4.    AUTOMÓVEL COMO SIGNO DE CONSUMO

tância percorrida, e gastos gerais, se estabelecendo, a priori, como uma fer-
ramenta desenvolvida para atender a vida urbana, e curtas locomoções, po-
rém em 1901, como o início do desenvolvimento massificado de indústrias 
automobilísticas por Ransom E. Olds, e o desenvolvimento do processo em 
questão por Henry Ford, com melhor desempenho, chamado Fordismo, es-
tabelece a indústria, não só como um meio de locomoção, mas uma expan-
siva de arte industrial, fruto do consumo e aparecimentos de grandes indús-
trias do fim do século XIX, e início do século XX, influenciando o mercado, 
não só como fonte de massificação produtiva, mas como objeto popular, que 
até então, não era disseminado, sendo os maiores consumidores de carros 
pessoas de classe média alta e alta, agora, com a larga escala em produção, 
carros se estabelecem em uma ponte entre design, consumo, e necessidade  
de locomoção. 
 
CATALANO; GIANNINI; MONTI (2005), definem que a estética básica de um 
carro provém de um conjunto de subações tomadas por um designer  a partir 
de um briefing prévio, que, entre todas as regulamentações, e conjunto de 
informações, destacam o público-alvo que o carro, ou no caso, design, esté-
tica, e ergonomia do automotivo, terá.

Um carro desenvolvido para utilização doméstica, não tem a mesma ergo-
nomia, performance, e afins, de um carro desenvolvido para corridas, assim 
como o mesmo não tem as mesmas propriedades de um carro desenvolvido 
para promoção, ou propaganda. Cada tipo de consumo de carro demanda 
um tipo diferente de público-alvo, que o consome e o utiliza, e esse mesmo 
consumo, e propriedades típicas, não devem se encerrar ao que diz respeito 
do design do carro, mas levar a todo seu entorno e ramificações em que será 
utilizado, exibido, vendido e afins, por meio da semiótica, a usabilidade da 
interface tem de estabelecer um diálogo com seu consumidor, seja por dis-
posição de painél, desempenho do motor, ou por os meios de venda do obje-
to, por exemplo, em propagandas de carros mais aerodinâmicos, é natural a 
visualização do mesmo em ambientes planos, abertos, com coloração cinza, 
e metálicos, para insistir no tipo de ambiente que o carro deve ser utilizado, 
assim como satisfazer o cliente, ou expectador, sobre como, ou o que o mes-
mo deve se tratar enquanto produto.

HYUN; LEE; KIM (2014) definem que a segmentação da indústria automo-
bilística deve, e se molda conforme as melhoras na manufatura se estabe-
lecem como parte do mercado, sendo elas visuals, em aspectos tecnológi-
cos, ou na engenharia do veículo, CHEUTET (2007) apud HYUN; LEE; KIM 
(2014), afirma que 70% da intenção de compra de um veículo reflete o apelo  
design-visual que o mesmo se propõe, isso se explica pelo processo de iden-
tidade de marca, não só  que a empresa responsável deseja transmitir com 
o marketing direto, ou venda, do carro, mas também da exposição do carro 
como produto individual, tendo como suas propriedades forma, cor, textura 
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Além do canal, a linguagem deve ser adequada ao pú-
blico, ou seja, ao receptor da mensagem. Se você tem 
uma informação, por exemplo, para transmitir a um es-
pecialista no assunto, ela terá algumas características 
bem diferentes do que se tivesse como objetivo atingir 
alguém completamente leigo.

Fabbri Júnior, 2019

O diálogo de exibição de um veículo deve estabelecer três propriedades bá-
sicas que devem condizer não só ao design do mesmo, mas a sua comunica-
ção, venda, produção, teste, e primordialmente, finalidade.

A primeira propriedade condiz à sua produção de demanda, o veículo deve 
estabelecer, sem qualquer propriedade intelectual própria, ou de valor, de-
terminados aspectos que orientem o consumidor na hora da escolha, seja 
esse por potência, velocidade, desempenho, ou afins, como definido por 
HYUN; LEE; KIM (2014), o carro precisa expor seu diferencial por meio do 
brand identity do veículo como objeto em relação a seus concorrente e a seu 
comprador, ou consumidor-visual caso seja um veículo fictício, ou artístico.

A segunda propriedade condiz sobre se design, não como resultado de um 
produtor, mas como ferramenta de comunicação e venda, entendendo as-
sim que o veículo deve ser objetificado, de acordo com a finalidade para que 
for usado, essa propriedade condiz, prioritariamente, à veiculação feita para 
exibições, corridas demonstrativas, ou de propaganda, como é o caso da 
previamente mencionada Indy 500, Nascar, e similares. Em casos de veículos 
desenvolvidos para exposição e venda, com público alvo de classe média alta 
e alta, o veículo tende à ter uma proposta de design padrão e própria, aderin-

do características que satisfazem o comprador dessas categorias.
A terceira e última propriedade, porém a mais importante ao que se trata 
de mercado, diz respeito à venda, testes e público alvo em geral, e não con-
diz, em contraponto com as duas anteriores, com o desenvolvimento final 
do carro, mas sim com sua usabilidade, que é por sua vez segmentada em: 
Usabilidade Real; Imaginária; Por Meio; E em Mídia/Midiática. O veículo, se 
entendido para ponte de comunicação, deve ser lido como uma interface de 
consumo, portanto, deve ser testado, aprimorado, e desenvolvido de acor-
do com sua tendência e persona final. A usabilidade segmentada da terceira 
propriedade, justifica a necessidade de ação do mercado em cima de pla-
taformas de testes e ferramentas que auxiliem o desenvolvedor, sendo ele 
profissional, ou entusiasta, à planejar o diálogo final entre o modelo-design 
do carro e seu espaço de uso. A usabilidade real, tem como função principal 
o teste para o desenvolvimento de carros realizados por empresas, monta-
doras, ou indústrias do meio, que buscam estabelecer, ou conhecer, como a 
rede de comunicação entre um carro físico, e o carro signo, se dá. A usabili-
dade imaginária, condiz a um público maior, onde exalta a possibilidade de 
utilização de automóveis diversos, que criem relação com o público que o 
irá consumir, seja de maneira interativa, ou estática, relacionando-se com a 
usabilidade em mídia/midiática. Por exemplo, um estágio de prototipagem 
de carros para comerciais ficcionais, longa e curta metragens, ou mesmo um 
estágio de conceptualização somente estética do veículo. A usabilidade por 
meio também se fragmenta entre si, quando demanda a criação de uma rela-
ção entre o meio que irá consumir o produto, o meio em que vai ser utilizado 
e o meio em que é produzido e testado, o contraponto, e ausência nesse 
tipo de usabilidade é uma plataforma, ou interface, que permita, o desenvol-
vedor, oficial, artísticos, amador, ou designer, de estabelecer comunicação 
e testes entre todos os meios exemplificados, podendo criar relação entre 
eles. A usabilidade em mídia é a congruência dos tipos anteriores de usabili-
dades mencionados, quando o meio é utilizado como ponte de diálogo entre 
o real e o imaginário, estabelecendo suspensão de descrença no consumi-
dor final, dependendo de como o produto chega até o mesmo. O teste de 
usabilidade do carro como objeto midiático é um dos estágios previstos por 
BOUCHARD; AOUSSAT (2002) que estabelecem o Marketing como o estágio 
mais globalizado do design automobilístico até então, prevendo a relação de 
fases atual, onde Marketing, Estilo, Engenharia, Pesquisa e Métodos devem 
todos fazer parte de um mesmo patamar de processo de desenvolvimento 
e tendências, estabelecendo assim uma homogeneização dos processos de 
criação do carro, onde diversos setores trabalhistas, tais quais, criação, pro-
totipação, e engenharia, possam trabalhar juntos, atingindo a meta básica 
das empresas de diminuição de custos e melhor qualidade, independente do 
meio, e da física em que o objeto carro irá se dispor.

A segmentação anteriormente proposta, destaca a necessidade de expan-
são do mercado para a entrada de plataformas mínimas que contemplem 

e material, compondo assim o apelo visual que o veículo deve transmitir para 
qualificar-se como produto final, e meio.

A fim de criar sua visualização procedural, e transformá-la em mercado/pro-
duto, a empresa, ou o artista modelador, ou mesmo engenheiro, responsável 
pela criação e desenvolvimento do automóvel, necessita expô-lo em um am-
biente cujo seja possível criar correlação entre todas suas propriedades, mais 
ligação direta, de feedback, por exemplo, com o usuário final, podendo ser 
realizado pela segmentação de seu público-alvo e visualidade em/de merca-
do, como objeto e signo singular. Como dito por FABBRI JÚNIOR (2019), a 
linguagem deve fazer parte de como a interface irá condizer com seu diálogo 
individual e direto com seu usuário, tendo em consideração seus repertórios 
individuais e limitações utilitárias:
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todos os estágios de desenvolvimento do processo automobilístico defini-
dos por BOUCHARD; AOUSSAT (2002) em uma única interface. A interface 
final portanto, deve estabelecer como meta básica, o diálogo entre produto 
e produtor, onde, o desenvolvedor possa experimentar funções básicas de 
espaço, disposição e exibição do veículo, a fim de expor o objeto em todas 
as fases do projeto, desde teste mecânico, até um teste de produto, com 
finalidade audiovisual.

Como mencionado, a demanda principal do mercado automobilístico, ao que 
diz respeito de constituição, desenho, teste, e usabilidade, provém da neces-
sidade de diálogo entre os diversos campos, a fim de expor, em uma única 
interface, o potencial final e de teste de um modelo, ou versão. BOUCHARD; 
AOUSSAT (2002) afirmam que os fornecedores de carros, em qualquer meio 
que se encontrem, dependem da estratégia dos montadores, e desenvolve-
dores do carro como objeto prévio.

O epicentro de consumo automobilístico, tanto para o consumo pessoal, 
quanto para a mídia artística, os Estados Unidos, teve um consumo em 2019, 
equivalente a 17 milhões de carros vendidos, pelo quinto ano consecutivo, 
demonstrando a potencialização e capital transitado entre o consumidor, a 
necessidade, e o meio, interface, objeto.

A Jornada como metáfora para a vida em si, não é 
especificamente uma invenção Americana, o motivo 
homo viator tem uma longa história Europeia, mas a 
Americanização desse tipo de narrativa no formato de 
filmes de estrada é a consequência da maneira que 
conceitos específicos relativos à liberdade e função da 
estrada foram construídos nos Estados Unidos.

Eyerman; Lofgren, 1995

A constituição do mercado americano como provedor do modelo de consu-
mo faz parte de como o signo é fragmentado, segmentado  e disseminado 
dentro dos campos de consumo que abrange, apontados por Eyerman e Lo-
fgren, como sendo, por exemplo, filmes e produtos audiovisuais. A romanti-
zação da estrada, como é chamada pelos autores, se dá, não só como fruto 
do fordismo desenfreado do carro como objeto semiótico, mas como com-
positor do mesmo sistema que participa, apontando como o mesmo deve 
ser consumido, e, consequentemente, trabalhando com a apelação físico-vi-
sual do próprio carro como modelo.

EYERMAN; LOFGREN (1995) definem o sonho americano como uma exten-
são da vontade do cidadão norte americano de ir à estrada, e a consequente 

Talvez resida na mimetização uma importante particu-
laridade do ensaio-fílmico que se manifesta a partir da 
apropriação não apenas de conteúdo, mas também no 
que diz respeito à estética formal. Daí a importância tão 
relevante na montagem fílmica ensaística o expediente 
de utilização de material alheio e a sua ressignificação 
dentro de um novo contexto. 

Olzon, 2017

A interlocução que o artista, designer, e provedor do veículo, seja ele para 
consumo real, em video-games, filmes, ou mesmo fictício, deve ser fru-
to de como o mercado irá se relacionar diretamente com o consumidor, e 
com o próprio desenvolvedor, dando a oportunidade de testes, exposição, 
e demonstração de como, não só o veículo funcionará individualmente, 
mas também dentro de exposições manipuladas e específicas, retomando 
a necessidade da romantização do mesmo como produto, mas possibilitan-
do a todos os consumidores, artistas, e desenvolvedores, realizarem sua  
romantização de acordo com sua própria demanda e vontade, descentrali-
zando o consumo e manipulação narrativa diretamente, e unicamente ame-
ricana, como apontada por Eyerman e Lofgren.

A principal característica da desenvoltura desse mercado é explicada por 
BOURDIEU (1989), quando afirma que o interacionismo simbólico provém 
de um diálogo entre as experiências causadas pela interação social, e situa-
ções em que o agente, aqui o consumidor, ou usuário, se sujeitou antes de 
consumir determinada plataforma.

O consumo da interface de maneira direta, deve ser realizado sabendo-se 
que a mesma precisa atender, como agente comunicador, uma linguagem 

estereotipação da mesma, o consumo desenfreado, não só pela objetifica-
ção que o automóvel se tornou, mas pela própria velocidade, e sensação de 
controle da mesma. Esse tipo de desilusão é a principal característica que 
providencia o potencial diálogo entre design visual do signo que o veículo é, 
ou irá se tornar, e o usuário, aqui, definido como consumidor. 

Mesmo no Brasil, a demanda pelo consumo diretivo de audiovisual automo-
tivo é presente, por exemplo, quando se contrai a ideação de irreverência que 
o automóvel cria como metalinguagem, dentro de um produto fílmico, assim 
interligando o próprio processo de produção do carro, como documento, po-
dendo-se transformá-lo em uma obra singular dentro de determinada narra-
tiva, e transmutá-lo em uma oportunidade de ação, venda, e marketing por 
meio do ensaio-fílmico, definido por OLZON (2017):
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com que possa dialogar com seu consumidor, sem esforço momentâneo, 
mas ainda sim tenha a liberdade de se adaptar conforme a demanda e pro-
ximidade da mesma com os outros ambientes, e conhecimentos prévios já 
pré-estabelecidos no usuário, a fim de criar, ainda que uma maneira própria 
de se comunicar, determinada familiaridade com signos e agentes já existen-
tes dentro de seu mesmo público, e mercado de consumo.

Para Bordieu, os agentes sociais, aqui, uma interface, ou plataforma, devem 
desenvolver uma sensibilização prática para aceitação e oportunidade do di-
álogo, como objeto de desejo e signo, de maneira que possam realizar uma 
troca simbólica direta com quem estará a consumindo, e a relativizando, a 
ausência dessa evolução da interface enquanto projeto linguístico, resultaria 
na falta de sentido da mesma como produto de uma determinada demanda: 

O senso de aceitabilidade produz um efeito de censura 
considerável nos agentes sociais, pois permite a ante-
cipação do que pode ou não pode ser dito em determi-
nadas situações (mercados simbólicos). É por isso que, 
mesmo tendo a “competência técnica” necessária para 
falar, os agentes sociais podem encontrar-se totalmen-
te desprovidos da “competência social” para fazê-lo. É 
o que explica os mais diversos efeitos de autocensura.  

Girardi Júnior, 2007

A grande questão abordada de forma implícita pelo mercado automobilísti-
co, é de como iniciar o diálogo entre plataforma, desenvolvedor, conceito e 
consumidor, em um ambiente homogêneo, onde ambos indivíduos possam 
criar correlações e trocar informações, gostos gestos, por meio da socializa-
ção, e, principalmente, do teste, sendo ele, profissional, ou não.

O usuário não problematiza a necessidade de comunicação do objeto que 
consome, apesar de a realizar quando romantiza, inconscientemente, sensa-
ções de prazer, lazer, e descontração, ao comprar um automóvel, ou mesmo, 
ao assistir, ou consumir, um meio proveniente do mesmo, direta, ou indire-
tamente.

 Com a finalidade de melhorar a dinâmica de trabalho em que o usu-
ário e desenvolvedor, possam juntos, criar um projeto de utilização mútua, 
com feedback, não só de plataforma, mas de usabilidade, a interface deve 
atender o preceito básico de se comunicar com todos os estágios de desen-
volvimento, a fim de manter suas propostas básicas iniciais, como o diálogo 
entre interface e usuário final, por meio de adaptação da mesma para cada 
funcionalidade, e ferramenta, que a mesma se propor a atender a respeito 
das demandas do espaço, público, e situação que contempla.

A dedicação do mercado, e da comunidade, em relação a exposição do 
automóvel como modelo e objeto de consumo se reflete a como o mes-
mo é disseminado e vendido em cada plataforma que se encontra. Como 
produtos prioritariamente interativos, veículos fazem parte de repertórios 
comuns de interfaces para testes, sandbox, e jogos, onde as ferramentas 
da mídia priorizam, e incentivam, o envolvimento do jogador/consumi-
dor/produtor/desenvolvedor, com o produto, objeto, ou tipo com o qual  
está trabalhando.
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No universo dos games, é irrefutável como à comunidade automobilística 
é extremamente dedicada e engajada para com o desenvolvimento de sof-
tware simuladores de corridas, e veículos automotivos em geral. Um ótimo 
exemplo que temos da demonstração desse engajamento, é o Simulador de 
corridas Project CARS, sigla para Community Assisted Racing Simulator, lan-
çado para os consoles Xbox One e Playstation 4 em Maio de 2015. O que é 
hoje uma franquia bem sucedida de simulação assistida de corrida começou 
como um projeto totalmente financiado pela comunidade e a um grupo pe-
queno de desenvolvedores, sem o incentivo de grandes distribuidores, foi 
realizado com uma soma total de 5 milhões de dólares americanos. Foram 
disponibilizados aos usuário pacotes de ferramentas de criação para que 
além de ajudar financeiramente, pudessem contribuir com o desenvolvimen-
to técnico do software, criando conteúdo, fazendo controle de qualidade das 
atualizações, etc. Dependendo do auxílio prestado, os membros da comuni-
dade receberam a honra de estar nos créditos da produção e até participar do 
lucro dos próximos 3 anos do venda por mídia digital do simulador, SINHA, 
2019. O simulador tinha primeiramente o objetivo de ser um simulador de 
realidade de veículos. A favor do distanciamento de jogos já conhecidos no 
mercado como Gran Turismo e Forza Motorsport, Project Cars é pura simu-
lação, logo não apresenta qualquer progressão do jogador, todo o conteúdo 
(carros, pistas e configurações) está desbloqueado sem restrições.

Project Cars é um ponto fora da curva, à maior parte da comunidade que de-
seja contribuir tecnicamente (no desenvolvimento técnico) para um projeto 
recorre aos Mods. Mod vem de palavra em inglês Modification ou em portu-
guês, “Modificação”. No caso dos jogos eletrônicos, é um termo usado para 
denominar uma alteração em um jogo de forma a fazê-lo operar de forma 
diferente da original, desde pequenas alterações até a criação de jogos no-
vos a partir do conteúdo original. Desde os anos 80, as pessoas usam mods 
em jogos de PC para personalizar aparência, jogabilidade e funcionalidade 
de seus jogos favoritos. Os modders de jogo transformaram jogos ruins em 
bons jogos, transformaram bons jogos em jogos estranhos e revitalizaram 
jogos desatualizados para novos públicos. A criatividade dos modders é ili-
mitada e resultou em algumas criações realmente estranhas e belas. Embora 
os jogadores de console tenham visto alguns mods no passado, os mods 
sempre estarão mais à vontade em um PC. Um dos primeiros mods popula-
res foi uma paródia do original  Castle Wolfenstein  no Apple II no início dos 
anos 80, chamado  Castle Smurfenstein . O mod substituiu os inimigos na-
zistas no jogo por Smurfs. Avance mais ou menos uma década e você terá o 

que talvez seja o título mais importante da história dos mods, o clássico jogo 
de tiro em primeira pessoa da id Software,  Doom, lançado em 1993. 

Por meio de sites na internet, há uma vasta quantidade de mods desenvolvi-
dos e consumidos pela comunidade automobilística, como: Mais opções de 
veículos, Pistas e configurações. Assim como outros projetos referenciais, 
os Mods da comunidade, apesar de contarem com o apoio das publicadoras 
por manterem o jogo ativo por mais tempo, não são oficiais e não contam 
com uma plataforma patrocinada para o repositório desses conteúdos e não 
tem suporte técnico nem financeiro para o desenvolvimento. Nesse sentido, 
o software de simulação Assetto Corsa se destaca, em um dos site reposi-
tórios da comunidade, RACE DEPARTMENT, 2020, podemos encontrar um 
catálogo de mais de 12.000 conteúdos criados como Mods para o simulador, 
com mais de 25.000 downloads em vários desses pacotes. 

Definido como um dos simuladores mais respeitados, Assetto Corsa se qua-
lifica em um design que busca enfatizar o realismo das corridas profissionais 
em conjunto de uma complexa customização de carros. Nesse jogo, carros e 
pistas oficiais existentes na vida real, ilustram os cenários que podem ser en-
contrados nas competições disputadas pelos jogadores, desde circuitos até 
marcas oficiais. Com isso tudo desenvolvido, uma equipe do jogo gerência 
de modo legal, um site disponibilizando criações e edições feitas pelos joga-
dores, com indicações próprias dos países predominantes do usuário, das 
especificações de cada um dos veículos e de selos distribuídos aos melhores 
criadores de conteúdo, fortalecendo a comunidade a continuar motivada a 
desenvolver novos conteúdos para o jogo. Podemos acompanhar fotos, ví-
deos, notas e por fim, justamente a aplicação de downloads de cada um dos 
conteúdos de modo seguro pela aprovação dos próprios criadores do jogo 
que cuidam e administram o espaço online. 

5.    ESTUDO DE CASO

5.1    SIMULADORES
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Os dois projetos citados anteriormente são simuladores de um nicho espe-
cífico que engloba diretamente o escopo do projeto, mas podemos analisar 
também um software fora desse escopo, o jogo que além de ser o mais ven-
dido no ano de lançamento (2013), também é um dos mais vendidos de to-
dos os tempos com mais de 100 milhões de cópias, GTA V (Grand Theft Auto 
Five). Apesar de não fazer parte do gênero de simuladores de corrida, esse 
jogo tem uma comunidade Modder enorme. GTA 5 MODS, 2020, o repositó-
rio de Mods de veículos já ultrapassa os 11.000 pacotes de conteúdos e os 
10 primeiros veículos da lista sendo esportivos de grandes marcas como: 
Nissan, BMW, Ferrari, Lamborghini dentre outros carros de pista e somados, 
ultrapassando 4,5 milhões de downloads.

Fonte: Print de tela da página principal.

Figura 09: Página principal do site de mods 5MODS.

Para que um usuário (jogador) de um dos jogos e simulações citados an-
teriormente tenha acesso à um Mods, os Modders (criadores de mods que 
normalmente são programadores que já tem acesso à arte, ou seja, não são 
artistas ou designers) têm acesso aos códigos fonte do software disponibi-
lizado pelos desenvolvedores do mesmo. Após definirem um padrão base 
de implementação e modificação de conteúdo no software, esses Modders 
disponibilizam os arquivos no repositório e em alguns casos, colocam um 
breve tutorial (com baixo preocupação de acessibilidade). O usuário por sua 
vez, acessa a página do mod em questão com um breve resumo do arquivo, 
algumas imagens e entre vários links maliciosos de Download, ele descarre-
ga o pacote de arquivos em sua máquina, e começa um processo complexo 
e sem garantia da segurança ou do sucesso em instalar o Mod em seu jogo 
ou simulação, pois deve mover os arquivos para a pasta correta (as vezes em 
pastas ocultas pelo sistema) e substituir os arquivos corretos do software. 

cada um desses jogos e simuladores citados anteriormente tem seu próprio 
site repositório de mods, sejam oficiais ou da comunidade, o que acaba ge-
rando um ruído no formato em que essas plataformas de compartilhamento 
de mods

Fonte: Print de tela do mod em questão.

Figura 10: Página de um mod criado por ToneBeeDTD.

5.2    MODIFICAÇÕES EM JOGOS

Há muitos site repositórios como plataforma para acessar esse conteúdo 
sendo muitos formatos diferentes até para um mesmo jogo e criadores de 
conteúdo sem preocupação de disponibilizar ajuda aos usuários em geral.

Nesse ponto em específico que entra o projeto Garry`s Mod da Valve, O 
jogo base é apenas um modo de sandbox (onde o usuário pode gerar ob-
jetos (‘adereços’) e usar uma variedade de ferramentas para manipulá-los, 
por exemplo, colá-los juntos, adicione rodas, propulsores, alterar à física, im-
plementar regras, construir cenários, veículos, histórias, etc). À premissa do 
projeto era ser à base para um universo de mods, logo os desenvolvedores 
tinham um problema nas mãos, à questão do atual design de interação do 
acesso ao conteúdo de mods da comunidade. À Valve resolveu o problema, 
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uma plataforma inserida como funcionalidade na própria Steam (maior va-
rejo online de jogos digitais do mundo), O Steam Workshop, no português: 
Oficina Steam.

A Oficina Steam é a central de conteúdo criado por 
jogadores e de ferramentas para publicar, organizar e 
baixar tal conteúdo para os seus jogos. Jogos diferen-
tes usam a Oficina de jeitos diferentes. Alguns jogos, 
como Team Fortress 2, permitem que você crie e en-
vie novos itens (como chapéus, armas, distintivos, 
botas e mais) para avaliação e incorporação ao jogo. 

VALVE, 2016

Fonte: Garry`s Mod na Oficina Steam.

Figura 11: Página de um Mod criado por LetsStarYB.

À Valve, com à Oficina Steam, resumiu todo o complexo processo de bai-
xar e instalar mods no simples botão “+ Inscrever-se”, o mod é baixado e 
instalado automaticamente. O sucesso do projeto Garry`s Mod está direta-
mente relacionado à essa revolução na acessibilidade dos mods. Com um 
sistema de upload e download unificado, padronização da interface de ima-
gens, descrição e feedback diversos outros desenvolvedores agora já dis-
ponibilizam seus grandes lançamentos com essa funcionalidade dentro da 
plataforma Steam com um total de 1285 jogos cadastrados na Oficina Steam  
(VALVE, 2020).



6362

5.3    CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO

A inclusão do veículo como fonte de consumo, e objeto de desejo, e fonte 
de pesquisa foi a principal declaração exposta a partir da pesquisa teórica 
anteriormente proposta, a principal temática assertiva, ao que diz respei-
to consumo, introdução, e prototipação do veículo, deve condizer com seu 
consumo específico, e, então, suas diversas aplicações, sendo elas durante, 
posterior, ou anterior ao seu processo de criação. A principal conclusão que 
a busca teórica resultou, foi a necessidade de inclusão do processo mencio-
nado, com seu público e sua exposição não só enquanto situação, mas como 
plataforma, o consumo de carros no século 21 é mais que uma simples in-
dústria e movimentação de capital bruto, mas também é uma fonte e quebra 
de desejo, lucro visual, interface, e movimento, seja este físico ou idealizado. 
Quando um consumidor, e aqui define-se consumidor por aquele que real-
mente deseja participar do veículo como processo, idealiza a compra e utili-
zação do carro, ele o faz não só para o uso efetivo do material, mas para seu 
uso como substantivo seja em qualquer meio que desejar. O público auto-
motivo, automobilista, e consumidor exclusivamente material, participando 
ou não do processo criativo, necessita, estabelecer o diálogo com seu meio 
de produção, como por exemplo a The LEGO Group faz com seus materiais, 
disponibilizando ao consumidor plataformas idealizadas para o desenvolvi-
mento exclusivo de produtos criados por seus usuários, como é o caso do 
LEGO Ideas e o LEGO Digital Designer.

Fonte: Site LEGO Ideas

Figura 12: LEGO Ideas menu principal de busca com número de apoiadores.

Fonte: Software LEGO Digital Designer interface principal.

Figura 13: LEGO Digital Designer interface digital.

Para compreender como os mercados automotivos e automobilísticos deve 
se moldar ao que diz respeito à disponibilização dessa plataforma, deve-se 
entender as fases de criação e como o público e usuário consumidor afeta o 
processo de desenvolvimento do material, durante e após sua compra. 
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O conceito de criação de um projeto, é a fase responsável por nortear seu 
desenvolvimento como processo, não só criativo, mas também semântico e 
sintático ao que diz respeito a sua construção e processo de ideação tanto vi-
sual, quanto funcional. Quando idealizado pelo aspecto de desejo do usuário 
definido, ou de um público/persona representados, o projeto deve agir como 
um adjetivo da demanda encontrada, servindo tanto de exemplo para suas 
aplicações diversas, quanto, seu contexto retórico-experimental.

Quando pensamos na marca como produto, temos que associa-la a sua cons-
trução estigmatizada dentro do campo que irá abranger, devendo conter um 
poder simbólico suficientemente composto e completo, que deve ajudar o 
usuário durante sua associação e constituição como produto, não só trazen-
do a sensação de reconhecimento, dentro de ambientes futuros, mas tam-
bém conceitos como satisfação, necessidade de consumo, confiança e sin-
gularidade dentro do mercado, como justificativa para seu consumo futuro, 
e novo.

HOYER e BROWN (1990), a partir de uma pesquisa, demonstram como o 
usuário tende a escolher marcas, e. consequentemente, produtos que são 
conhecidos, mesmo que tenham uma baixa qualidade, entretanto, demons-
tram como uma prévia exposição a marca, relacionada por sua disseminação, 
pesquisa, conclusão e dissertação, conscientizam o cliente, não só a se expor 
para novos tipos de consumos e marcas no mercado, mas também tendem 
a modificar o “consumo-repetição” praticado, por escolhas de produções em 
mais qualidade, além de adquirirem experiência enquanto consumistas de 
determinado espaço/plataforma/interface.

A produção do carro como objeto de consumo deve prover de suas caracterís-
ticas únicas dentro de como a marca desejar, tanto em sua adequação física, 
como idealizada. Quando relacionado para o mundo do consumo e desejo, o 
ambiente veicular trata não só do automóvel como seu consumo estereoti-
pado de velocidade e poder aquisitivo, mas de segurança e certeza, é comum 
clientes, e consumidores, mesmo de categorias mais caras do consumo au-
tomotivo, atenderem marcas conhecidas, não só pelo valor de conscientiza-
ção e rastro que a identidade da marca como um todo já tenha deixado no 
mercado, mas como sinônimo coletivo de consumo, por exemplo, um clien-
te, ao desejar expressar abundância e poder aquisitivo, tende mais a comprar 
um carro da marca BMW que um carro da marca Tesla, já que o primeiro em 
questão, tem mais valor conhecido coletivo/popular, que a segunda marca.

Como desenvolvido anteriormente, as propriedades de consumo que o veí-
culo faz com seu abrangente externo condizem com: Produção de Demanda; 
Design; E Mercado, todas as três propriedades em questão tratam do diálo-
go da identidade de marca e como a mesma irá se refletir para o produto/
interface, dentro do contexto automotivo/automobilístico, e, consequente-
mente, conscientizando seu consumidor como uma nova experiência, seja 
pela bagagem informativa que a marca trará, seja pela proposta inédita, ou 
pelo novo produto.

ALAMGIR; NASIR; SHAMSUDDOHA; NEDELEA (2010) definem que a marca 
automotiva tem um valor, e para o cliente, esse valor é a agregação do produ-
to como qualidade no mercado, e satisfação generalizada da arca enquanto 
produtora de conteúdo, ou objetos de consumo, e a partir desse preceito, 
desenvolvem uma pesquisa para determinar o quanto passíveis a influência 
externa da marca é passível ao cliente, consumidor, aqui dentro do campo de 
compra de veículos. O estudo se segmenta pelo consumo do cliente sob a 
marca enquanto: Fidelidade; Consciência; Qualidade; Associação; E Proprie-
dade, todas em equidade como determinadoras de valor para a exposição da 
marca enquanto produto em questão.

Quando analisada pelo seu valor contextualizado, uma nova marca inserida, 
deveria abranger o mercado como agregadora e conscientizadora, antes de 
se expor como marca, produto, ou interface, já que, nesse espaço acaba fi-
cando limitada em relação às grandes concorrências de branding e comuni-
cação já estabelecidas com clientes fixos.

6.    CONCEITO DE CRIAÇÃO

6.1    BRANDING

Além disso, as pessoas estão muito ligadas aos pro-
dutos da marca, como a maioria das pessoas compra 
os produtos de marca acreditando que as mesmas 
mostram seu status e estilo de vida na sociedade. 
O estudo mostra como as empresas de marcas de 
automóveis se tornam bem-sucedidas ao se apro-
ximar dos clientes e projetar seus carros de acor-
do com as necessidades de seus consumidores. 

Alamgir; Nasir; Shamsuddoha; Nedelea, 2010

A limitação do branding automobilístico, ao que diz respeito sua dissemina-
ção, e interesse do usuário, não se fixa apenas na compra física dos produ-
tos principais (veículos), mas na compra de fabricações ramificadas, ou do 
consumo físico da marca além de seus veículos, como é o exemplo da marca 
Ferrari que, além da produção primária de automóveis, trabalha com o bran-
ding com produtos, e aplicações físicas, secundárias, como bonés, copos, 
camisetas e afins, com o intuito da disseminação da marca como criações 
e royalties, aumentando, não só seu consumo direto, como sua experiência 
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externa, e conscientização de qualidade. 

Quando preposta no ambiente virtual, a aplicação anterior determina o con-
sumo do usuário como comunidade, provocando, não só o consumo físico 
desenvolvido anteriormente, mas o consumo e compartilhamento coletivo, 
de interfaces, conceitos, e produtos, seja por mérito, segregação de propen-
sões, ou qualquer outro acontecimento que seja favorável ao diálogo usuá-
rio-usuário, e comunidade-interface.

CASALÓ; FLAVIÁN; GUINALÍU (2010) analisam o dispêndio da marca em 
comunidades digitais, principalmente desenvolvida em. para, softwares e 
como o processo de branding aplicado as mesmas influenciam a utilização 
do usuário, para isso, distribuem a aplicação e relação do usuário-interface 
em sua Identificação para com a comunidade, Satisfação, e Participação Con-
tínua, Promoção da Comunidade e Lealdade. Cada estabelecimento dentro 
das classificações mencionadas, correspondem a um processo de como a 
comunidade, dentro da interface, irá propor o diálogo com seu usuário final, 
essa qualificação deve ocorrer de maneira natural, e intencional, por parte 
dos clientes, que, ao utilizar da plataforma, devem discorrer, a partir de suas 
perspectivas, funcionamentos, características, e seleções do ambiente em 
que se encontram, tanto em sua temática, quanto em se tratando da inter-
face em si. 

A promoção da interface aos novos membros deve ocorrer por iniciativa da 
mesma, e não dos consumidores/usuários/clientes já estabelecidos, uma 
vez que os mesmos optam pela experiência já estabelecida dentro da mes-
ma, ao invés da aposta em interações inéditas.

Portanto, embora os consumidores identificados pos-
sam querer promover a comunidade a fim de garantir 
sua sobrevivência a longo prazo, essa promoção para 
não-membros pode não ser generalizada, mas limitada 
apenas às pessoas com conhecimento suficiente para 
contribuir com a comunidade. Além disso, o efeito da 
satisfação sobre a promoção da comunidade foi sur-
preendentemente não significativo. A razão por trás 
disso pode ser encontrada no fato de que os consumi-
dores possam preferir continuar interagindo na comu-
nidade com os mesmos indivíduos que ajudam a satis-
fazer suas necessidades, e não com novos membros 
que juntam-se à comunidade devido aos comentários 
positivos feitos por membros antigos.

Casaló; Flavián; Guinalíu, 2010

A aposta da interface portanto, deve ser, por meio de seu diálogo com o 
cliente-usuário, e por meio da sua proposta como ambiente de testes, cor-
relacionar novos conceitos, sejam eles empíricos, ou não, dentro de sua co-
munidade, independentemente do tempo de uso sob a mesma o membro/
usuário tiver. 

Quando relacionados, os conceitos anteriores apresentam, prioritariamen-
te, a conceitualização do consumo de branding como parte de seu desen-
volvimento, simultaneamente, os consumidores de carros, e plataformas/
comunidades virtuais, tendem a apostar no consumo consciente de marcas 
já conhecidas, porém, se permitindo a experimentação de novos modelos 
e plataformas, entrando aqui a oportunidade de aplicação de uma interface 
comunicativa que possa, ao mesmo tempo, abranger suas funcionalidades 
específicas, e a demanda de credibilidade, consumo, inovação, e ação dentro 
do mercado e círculos sociais de usuários identificados.
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6.2    NAMING

Os primeiros conceitos começam a ganhar formas em esboços no papel, afi-
nal é a solução mais rápida e barata para dar vida ao novo produto. Estes 
desenhos são aprimorados até que se chegue ao ideal, podendo evoluir para 
uma representação gráfica mais fiel no computador, com mais resolução e 
riqueza de detalhes. Depois do projeto visual aprovado é hora de dar forma 
real ao veículo, e para isso é utilizada uma argila plástica sintética, conhecida 
como Clay (MORAES, 2018).

Fonte: Site da BMW

Figura 14: Esculpindo em carro em argila e aplicando Kleenex.

Um impressionante processo, onde o carro é modelado e esculpido por vá-
rias mãos, ganhando forma tridimensional e super realista. Inicialmente esta 
escultura é criada numa escala três vezes menor que a real. Uma fase acom-
panhada de perto pelos engenheiros para garantir a viabilidade técnica do 
projeto. Só depois de verificadas essas questões técnicas, todas as propor-
ções e equilíbrio das formas e linhas, dá-se início a construção do modelo em 
tamanho real, onde a forma bruta é alcançada com o auxílio de máquinas, 
mas o acabamento final é um processo artesanal e minucioso, feito por ver-
dadeiros artistas, os designers de carros. 

Quando você ouve falar em argila, talvez imagine algo amarronzado, com 
cara de barro e com textura de pedra bruta, mas é inacreditável como um 
modelo finalizado se assemelha a um carro de verdade e provavelmente você 
nem perceberia a diferença, se estivessem lado a lado. Para alcançar esse 
realismo, depois de modelar, a equipe de designers aplica um filme maleável 
chamado Di-NOc ou Kleenex (Figura 14). É uma película que imita a pintura 
metalizada e facilita a análise de possíveis defeitos na superfície, avaliação de 
volumes e efeitos de sombras e luzes. O toque final é à adição de detalhes 
como pneu, faróis, lanternas, etc. Mas porque uma indústria tão tecnológica 
e inovadora como a automobilística, ainda usa a argila num processo tão ar-
tesanal, se hoje contamos com softwares especializados, monitores gigan-
tes.

Impressão 3D e realidade aumentada? A comparação é mais ou menos as-
sim: O que é melhor para fazer um desenho, usar lápis que te possibilita 
apagar ou uma caneta com tinta permanente? Enquanto a impressão 3D é 
apenas uma impressão estática e muito demorada por sinal, a argila permite 
que os designers voltem e façam mudanças rapidamente. Basta acrescentar 
mais massa e raspar novamente no local que deseja. Outra grande vantagem 
na modelagem em argila, é o ambiente colaborativo que ela cria, onde vários 
designers podem contribuir ao mesmo tempo. Um verdadeiro brainstorming 
tridimensional. O paralelo entre a argila e o Lápis/borracha está presente no 
conceito de criação do logotipo.

Claymade (“Feito de argila” em inglês), remete diretamente essa etapa do 
processo de concepção de uma automóvel, e essa etapa é, por função, à 
etapa de experimentação das proporções visuais e mecânicas, com relação 
paralela à proposta de ação projetual do projeto Claymade. “Feito de argila“ 
então quer dizer experimentando para poder melhorar, podemos definir que 
resume à principal funcionalidade deste projeto.
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Analisando o público, e os projetos referenciais com o objetivo de desenvol-
ver uma plataforma digital, Jesse James Garrett (2003) sugere, no seu vasto 
estudo sobre as diversas dimensões da experiência do usuário focado no uni-
verso digital, etapas para esses elementos.

No primeiro plano de Garrett, Plano Estratégico, o grande segredo está em 
conseguir mapear com eficiência das necessidades do usuário. É um plano 
no qual ocorrem pesquisas, descobertas e diversas hipóteses são levantadas 
no estudo do público e suas demandas. Desta forma, o primeiro passo para 
o desenvolvimento do projeto é justamente traçar a estratégia a ser adotada 
para essa análise do público; Define-se o quê e para quem quer se comunicar; 
Envolve a entender as necessidades do usuário e os objetivos da ação proje-
tual. Segundo Garrett. as necessidades dos usuários são conhecidas a partir 
da análise das características do público-alvo. Já os objetivos do projeto são 
conhecidos através da definição do que se quer comunicar.

7.   PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO PROJETUAL

7.1    DESIGN PROJETUAL
Uma breve definição de acordo com KOTLER et al. (2005), um público-alvo 
será aquele que consome o conteúdo de publicações, anúncios ou outras 
mensagens. Em marketing e publicidade, é um grupo específico de consumi-
dores dentro do mercado-alvo predeterminado, identificado como os alvos 
ou destinatários de um determinado anúncio ou mensagem. Para determi-
nar o público-alvo, devemos primeiro identificar qual seria o problema ou 
serviço quais necessitam  ou desejam. Sendo assim, é realizado uma pesqui-
sa demográfica, psicográfica, comportamental e sobre estilo de vida.

Após as afirmações dos itens 4 e 5 deste capítulo sobre consumo e produção 
de conteúdo de design conceitual, pode-se diferenciar os públicos como: 
consumidores, produtores de conteúdo independente e produtor de conte-
údo com engajo.

7.2    PÚBLICO ALVO
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7.2.2    Produtor de conteúdo independente

Dentro deste projeto, determinamos o público-alvo secundário como a com-
posição de jovens adultos (18-30 anos), modeladores 3D, especificamente 
interessados em modelagem tridimensional de automóveis, independente 
que seja um iniciante ou um profissional na área de modelagem 3D, tenham 
interesse em animação, design automotivo e simulação de seu projeto em 
tempo real em um determinado software.

À grande maioria desses profissionais tem suas origens de formação em De-
sign, seja ele digital, industrial, automotivo ou de produto; mas também em 
Engenharia mecânica, robótica ou de produção. Como discutido no item 5 
deste capítulo, as demandas deste público como produtores são sanadas 
de maneira fragmentada, usando uma plataforma para cada funcionalidade 
deseja e no tocante à simulação e experimentação de seus projetos concei-
tuais automotivos, estão sujeitos à uma gama  de softwares não-amigáveis 
ao artista ou designer, parte majoritário do público.

7.2.1    Público consumidor

Definido como público-alvo primário, o consumidor de conteúdo engloba 
toda à parcela do mercado automotivo/automobilístico que deseja consumir 
conteúdo de design conceitual.

Um público mais interessado no consumo de mídia fornecida pelo público-
-alvo produtor de conteúdo, os modelos de veículos em mapas ou espaços 
fornecidos por alguns softwares; onde podem realizar a simulação dos veícu-
los em tempo real, que tenham interesse em jogos de videogame com cus-
tomização de veículos, além de marcas automotivas. Esse grupo intervêm 
com uma atividade online frequente, compartilhando o conteúdo em grupos 
e comunidades, conhecidos como “entusiastas”.

Importante ressaltar que os produtores de conteúdo independente e pro-
dutores de conteúdo engajante também são consumidores de conteúdo de 
design conceitual, com diferentes propósitos.
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7.2.3    Produtor de conteúdo de engajo

Um “terceiro” público alvo encontrado para a demanda classificada, é com-
posto pela área automotiva e industrializada da comercialização de veículos, 
ele acompanha a indicação da aplicação proposta como conceito, marca, e 
definição de mercado, principalmente ao que diz respeito sua comunidade/
público, e definição de branding, seja para exemplos de marcas conhecidas e 
disseminadas, seja para, e/ou como, inserção de uma nova marca/empresa.

Grandes marcas de carro, estúdios de carroceria, marcas de peças/produtos 
para carro completam o leque de públicos permeados pelo projeto Clayma-
de. À participação deste público importa em todas os setores das funcionali-
dades ligadas ao engajo que à produção de seu conteúdo ou, o patrocínio de 
conteúdo alheio gera à plataforma.

O público terciário produz um conteúdo culturalmente apelativo aos públi-
cos consumidores e patrocina, promove ou financia o conteúdo de produção 
independente que mantém uma plataforma de compartilhamento de conte-
údo engajado.

Pelo método citado por VIANNA et al. (2012), painéis semânticos trazem 
uma visualização ideal da definição de conceitos, reunindo imagens como, 
fotos de pessoas, produtos e objetos que facilitam o desenvolvimento do 
projeto. A partir desse conceito, foram desenvolvidos alguns exemplos de 
painéis semânticos para visualizar os cenários, como apresentados nas Fi-
guras 15 a 16 respectivamente: videogames que permitem o uso de mods e 
customização (Figura 15), softwares de modelagem que são frequentemen-
te utilizados pelo público primário (Figura 16), e finalmente, os respectivos 
públicos na área de design automotivo (Figura 17).

7.3    PAINEL SEMÂNTICO
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Fonte: Vários autores

Figura 15 - videogames que permitem o uso de mods e customização

Fonte: Vários autores

Figura 16 - softwares de modelagem que são frequentemente utilizados pelo público primário.
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Fonte: Vários autores

Figura 17 - os respectivos públicos na área de design automotivo.
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No processo de desenvolvimento de soluções para os usuários, é realizado 
a criação de personas. De acordo com VIANNA et al., no método de Design 
Thinking, personas são o equivalente à arquétipos, desenvolvidos para re-
presentar perfis extremos de consumidores depois de ter feito uma análise 
de seus comportamentos.

Representam as motivações, desejos, expectativas e 
necessidades, reunindo características significativas de 
um grupo mais abrangente.

  
Vianna, 2012

8.    PERSONA

Ao ter dados recolhidos pelo público estudado e seus ramos, foram identi-
ficados as diferentes polaridades. Os aspectos recolhidos são pela base do 
demográfico envolve o sexo, idade, interesses, hobbies e entre outros dados 
que podem ser utilizados para realizar o desenvolvimento do projeto pensan-
do inteiramente no público. Tendo isso em mente, desenvolvemos personas 
para cada respectivo público nas Figuras 18 a 22:

Figura 18: Stephen McLaughlin

Fonte: Autoral
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Fonte: Autoral

Figura 20: Eli Simmons

Fonte: Autoral

Figura 19: Jason Santos
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Figura 22: Mia AndrewsFigura 21: Guilherme Campos

Fonte: AutoralFonte: Autoral
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A segunda etapa do Garrett é o plano escopo, aqui o objetivo principal é 
conseguir mapear funcionalidades e informações que sejam relevantes para 
atender as demandas obtidas com o plano anterior e analisar a viabilidade 
das ações em pauta. O passo seguinte é a definição das conceito de criação. 
Aqui se estabelecem quais serão, efetivamente, os conteúdos do que esta-
rão na ação projetual. De que forma serão supridas as necessidades do públi-
co. Cabe ressaltar que tão ou mais importante do que deixar claro aquilo que 
faz parte do projeto, é definir o que não faz. Quando definimos o escopo de 
nosso projeto definimos o foco de nosso trabalho, deixando absolutamente 
claro aquilo que será incluído e aquilo que será excluído, por sua vez.
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À ação projetual principal do projeto Claymade é o desenvolvimento da pla-
taforma Claymade para dispositivos Desktop como software ferramenta de 
design para produtores e consumidores de conteúdo conceitual tridimensio-
nal dos setores automotivo e automobilístico. Sendo o mais importante, as 
definições das funcionalidades da ação projetual e seus respectivos propósi-
tos. De acordo com Garrett, funcionalidade pode ser identificado, de acordo 
com o processo de desenvolvimento de sistemas, um comportamento ou 
ação para ser realizado visualizando um início e um fim, sendo possível ter a 
opção de “executar”.

9.   AÇÕES PROJETUAIS

9.1    PRIMEIRA AÇÃO PROJETUAL

Figura 23: Fluxograma Ação projetual 1 (plataforma Desktop).

Fonte: Autoral

Figura 24: Wireframe Tela inicial.

Fonte: Autoral

9.1.1    Funcionalidade 1

À primeira funcionalidade de plataforma atinge diretamente os 3 públicos, 
oferecendo-os uma plataforma que unifica o consumo e produção de conte-
údo conceitual automotivo.

Atualmente, para o consumo deste conteúdo, o público consumidor recorre 
à comunidades em plataformas de compartilhamento de modelos 3D como 
o Sketchfab.
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Figura 25: Sketchfab: página de visualização de modelo tridimensional.

Fonte: Print da interface do site Sketchfab.

Ambiente de visualização: Modelo 3D, descrição, links, sketchs, renderiza-
ções e vídeos concepcionais pelo usuário gerador de conteúdo associado ao 
modelo de veículo digital 3D em exibição na página específica.

Usuário gerador do conteúdo terá acesso à edição, configurações e proprie-
dades do conteúdo de cada página gerada de maneira independente (à pági-
na é gerada após o upload do arquivo de veículo 3D). O usuário visitante da 
página contemplará o conteúdo como espectador, sendo assim, no que diz 
respeito ao Modelo 3D, descrição, sketchs, renderizações e vídeos o-cabe 
apenas à visualização.

Neste ambiente, o público terciário terá, à sua disposição, ferramentas de 
impulsionamento, patrocínio de conteúdo específico, torneios, premiações, 
concursos e desafios para engajar seus entusiastas.

Ambiente de feedback: Feedback, melhor traduzido como “avaliação de vol-
ta” e para esse contexto do projeto, feedback quer dizer avaliação por parte 
do usuário quanto ao conteúdo da plataforma. Este ambiente abrigará os 
plano em que o usuário visitante terá os recurso para interagir com o con-
teúdo gerado na plataforma dentro dos ambiente da funcionalidade 1. No 
primeiro plano de interação visitante-conteúdo o usuário visitante terá à seu 

dispor duas ferramentas de interação: Botão de reagir positivamente ao con-
teúdo página (gostar do conteúdo) e uma caixa de texto para expressar por 
extensa suas impressões à respeito do conteúdo.

Segundo a proposta de metodologia de trabalho de Garrett, à terceira etapa 
sendo o plano estrutural, planejar a estrutura nada mais é do que organizar 
a hierarquia dos menus. Normalmente descrita através de um fluxograma, 
a estrutura da uma visão geral da Ação projetual. Aqui entra o trabalho da 
Arquitetura da Informação, atuando no planejamento estrutural do espaço 
reservado à informação no site, de forma que se crie uma maneira acessível 
ao público. Ainda por Garrett sobre arquitetura da informação.

A estrutura da organização de uma interface, espe-
cialmente como as diferentes telas da sua interfa-
ce se relacionam entre si. Ela envolve aspectos tais 
como análise e planejamento, organização das te-
las, rotulagem, técnicas de busca, projeto da na-
vegação e dá dicas para ajudar os usuários a se 
orientarem como “Menus Globais e Contextuais.  
 

Garrett, 2003

Sketchfab é à mais vasta plataforma para se publicar e encontrar modelos 
tridimensionais, no tocante à funcionalidade, essa plataforma tem vários 
recursos únicos como configurar o modelo 3D de modo que seja interati-
vo, possibilita à renderização e manipulação em tempo real para desktop, 
mobile, VR e AR; acrescentar animação em tempo real, arquivos de áudio, 
comentários, imagem de plano de fundo personalizados e diversos outros. 
Sobre a interface propriamente dita, o wireframe é muito semelhante ao da 
plataforma Youtube.
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Figura 26: Wireframe resumido do Youtube e Sketchfab.

Fonte: Autoral.

Este formato funciona para dispositivos desktop, à exemplo dos dois sites 
mencionados, tendo isso em mente, o projeto Claymade seguirá essa uma 
disposição semelhante ao Wireframe (Figura 26), no tocante à exibição do 
conteúdo principal, logo, pesquisa, usuário e conteúdo recomendado. Mas 
ainda há uma lacuna dentro da funcionalidade 1 que ambos: Youtube e Sket-
chfab não abordam, o ambiente de compartilhamento de contexto do conte-
údo principal além da descrição por extenso apenas, à possibilidade de alocar 
elementos de imagem e vídeo (sketchs, processos de criação, referências, 
renders, trailers, aplicações, etc). Pensando nesse outro ambiente podemos 
trazer como referência o maior repositório de portfólio online do mundo, 
Behance. Esta plataforma também faz parte do cotidiano do 3 públicos alvo.

Figura 27: Wireframe do conteúdo específico.

Fonte: Autoral.

Figura 28: Wireframe da Galeria.

Fonte: Autoral.
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9.1.2.    Funcionalidade 2

No capítulo anterior, foi levantado à questão da experimentação de veículos 
em ambiente digital nos simuladores e Mods de jogos digitais, e por meio de 
pesquisa quantitativa nos repositórios de Mods, fóruns e portais de desen-
volvedores, foi possível levantar uma demanda específica dos produtores de 
conteúdo automotivo/automobilístico conceitual: Experimentação virtual 
interativa  (simulação jogável) de seu conteúdo, configurável e compartilhá-
vel, que também abrange à demanda por consumo interativo proveniente de 
parte do público alvo primário.

À segunda funcionalidade é um ambiente onde o usuário (produtor de con-
teúdo) ascende seu modelo de veículo digital, faz à configuração dentro da 
plataforma, testa o modelo no simulador in-game e por fim compartilhar no 
ambiente de visualização da funcionalidade 1, separada em 4 etapas.

Etapa 1: Ascender o modelo de veículo digital para plataforma segmentado 
em corpo principal do veículo, Quatro Rodas separadas e com as texturas.

Figura 29: Roda separada

Fonte: Autoral.

Etapa 2: Já no ambiente de oficina digital ajustar os materiais, as texturas a 
posição do objeto, a dimensão do modelo 3D e propriedade de Tunning.

Figura 30: Oficina de configuração

Fonte: Autoral.

Etapa 3: O modelo 3D será programado de maneira automática ou semi-auto-
mática já preparado para o teste em ambiente virtual de pista de provas.

Figura 31: Simulação.

Fonte: Autoral.
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Etapa 4: A disponibilização deste modelo 3D no ambiente da funcionalida-
de um ambiente de compartilhamento e na comunidade com todas as con-
figurações salvas pelo usuário (produtor de conteúdo) e aberto para teste  
da comunidade.

Figura 32: Interface da galeria.

Fonte: Autoral.

Figura 33: Fluxograma das etapas da funcionalidade 2.

Fonte: Autoral.

Figura 34: Oficina de configuração

Fonte: Autoral.

9.1.3.    Funcionalidade 3

À terceira funcionalidade estará presente dentro da terceira etapa do funcio-
nalidade 2, consistirá da captura de frame e video do ambiente de simulação, 
justamente atendendo à demanda pela geração de conteúdo aplicado. O ce-
nário, além de contar com pista de teste, também terá pontos de interesse 
no mapa como, paisagismo natural europeu (futuramente com mais cená-
rios). Como referências temos várias simulações que tem à função de “Modo 
câmera” ou “Modo fotografia”, à exemplo do, já mencionado, Project CARS, 
que traz uma camera in-game com vários recursos de propriedade de captu-
ra e uma interface simples, menus em uma caixa transparente à esquerda, 
com o resto do display dedicado ao enquadramento.



9998

Figura 35: Interface da funcionalidade de “Modo Câmera” no Project CARS.

Fonte: Print da interface do “Modo Câmera” do Project CARS.

Figura 36: Interface “Modo Câmera” no Claymade

Fonte: Print da interface do “Modo Câmera” do Project CARS.

Em suma, à funcionalidade 3 será composta por três ferramentas: Modo ca-
mera: Recurso ativa à Pausa do tempo in-game, recursos de configuração de 
câmera e à captura de imagem propriamente dito. Modo trilho: Recurso que 
permite configurar os trilhos de deslocamento de câmera e de objeto de cap-
tura (Veículo em questão). Exportação: Opções de exportação de captura.

9.1.4.    Funcionalidade 4

Ambiente comercial da plataforma, que abre espaço para as interações 
do terceiro público alvo (grandes marcas dos mundo automotivo). Todo o 
papel do público alvo se define no ambiente comercial, que conta com re-
cursos baseados em patrocínio de concursos e desafios no âmbito de  
design automotivo. 

Figura 37: URBAN XPERIENCE Talento Volkswagen Design 2019

Fonte: Site de notícias QUATRO Rodas, Cartaz de promoção do concurso.
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Voltado para estudantes universitários, o candidato deve ser maior de 18 
anos e que em 2020 estarão cursando o último ano dos cursos de Desenho 
Industrial com habilitação em Projeto de Produto e/ou Programação Visu-
al; Design de Produto; Design Gráfico; Design de Interiores e Acabamentos; 
Moda; Arquitetura – em instituições de ensino superior registradas no Mi-
nistério da Educação (MEC). De acordo com a VW, o concurso propõe aos 
estudantes que desenvolvam projetos e tecnologias que integrem a infra-
estrutura da cidade, promovendo o bem-estar das pessoas, o crescimento 
econômico e o uso adequado e sustentável de recursos.

À Volkswagen é um exemplo de empresa que reconhece os talentos da co-
munidade independente, e existem diversas empresas com interesse em pa-
trocinar esse tipo de concurso, como o próprio Sketchfab.

Figura 38: Cartaz de anúncio do concurso mensal e à premiação da Sketchfab.

Fonte: Email oficial da Sketchfab.

À plataforma Sketchfab utiliza de concurso de talento para conquista de en-
gajamento do seus público gerador de conteúdo definindo um tema de mo-
delagem e premiação, gerando muito mais conteúdo para o público consu-
midor pesquisar na plataforma. 

Além desses dois recursos citados à cima, à possibilidade de abrir fóruns 
de discussão patrocinada também estará presente no ambiente. À principal 
função do fórum é à comunicação direta com as grandes marcas e debates a 
respeito de design, sustentabilidade e mercado.

A quarta etapa de Garrett, o plano esqueleto, nada mais é do que o dese-
nho estrutural das telas, dos menus e funcionalidades. Essa etapa da meto-
dologia se preocupa em erguer o esqueleto das funções, sua estrutura em 
“menus”. Por trás da superfície, que é a próxima e última etapa da metodo-
logia, está o esqueleto que dá a sustentação à página. No esqueleto, surge 
uma bifurcação conceitual: o design de navegação e o de informação. O de-
sign de navegação trata da disposição dos elementos da interface de forma 
a facilitar a navegação do usuário através da arquitetura da informação. Já o 
design da Informação define como apresentar a informação de forma a facili-
tar o entendimento por parte do usuário. O método de desenho do esquele-
to, para que este possa ser representado graficamente chama-se wireframe.
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9.2.    SEGUNDA AÇÃO PROJETUAL

A segunda ação projetual do Projeto Claymade é a aplicação física do mesmo 
enquanto branding. Quando analisada pela demanda, as empresas automo-
tiva/automobilística, tem, além de sua principal inserção física como indús-
tria, a composição semântica de sua marca como processo de construção e 
idealização de mercado que a empresa compõe, esse tipo de aplicação ajuda 
o cliente/usuário/consumidor a assimilar o logotipo da empresa não só como 
um produto físico estático que define a qualidade de um veículo, ou trans-
porte, mas também de sua face como excluso, especial, utilizando-se assim 
sua aplicação como sinônimo de esbanjo, poder aquisitivo, conhecimento, 
além de ser uma espécie de expressão visual para membros da comunidade 
consumista do produto.

A aplicação da marca enquanto produto visual não é inédita, marcas já ado-
tam esse tipo de justificativa a fim de expandir seu consumo público, e suas 
respectivas classes abrangentes. O grande trunfo da locomoção de uma 
identidade de branding para o consumo de acessórios e relacionados, e a 
expansão da marca além de seus de seus pré-definidos setores, também ge-
rando conscientização e ideia de qualidade e retomando um novo preceito 
de experiência do novo usuário, já que o mesmo acaba sendo exposto pela 
marca por sua produção secundária, e acaba se integrando em sua comuni-
dade de identidade e consumo exclusivo por meio de uma capacidade/co-
nhecimento pré-adquirido.

Uma marca que já realiza esse tipo de negociação/inserção subliminar com 
seu público é a Ferrari que já atua nos campos de marketing direto, têxtil, 
capacetes, copos, canecas e afins.

Figura 39: Aplicações secundárias da Ferrari.

Fonte: Montagem de imagens Ferrari.

A proposta de aplicação/funcionalidade dessa ação é a conscientização de 
branding da marca, com o intuito de expor, como opção secundária, o mes-
mo tipo exposição causada pela marca Ferrari por exemplo, porém aqui, ade-
quando o público, não só a um âmbito de consumo veicular, mas também, 
ao trazer o público externo a, para âmbitos digitais, onde ocorrerá o projeto/
proposta em si, por meio de ações, vendas, ou conscientização da marca 
enquanto produto, meio, e comunicadora.
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Figura 40: Proposta de aplicação externa do Projeto Claymade.

Fonte: Autoral.

Uma das aplicações possíveis para esse tipo de ambientação são feiras au-
tomotivos e automobilísticas, que apresentam o público consumidor retró-
grado, que é a grande oportunidade de potencialização e incrementação das 
empresas como um novo consumidor digital.

A estratégia da exposição dos produtos nesse 
tipo de evento é muito eficaz, e em complemen-
to disso outra técnica que tem um ótimo funcio-
namento é simular ambientes de trabalho. As má-
quinas podem ser verificadas in loco executando 
serviços como se estivessem na indústria. Os visitan-
tes podem participar de ações, 19 testes e simula-
ções com os produtos, recebem brindes, catálogos 
e explicações sobre os equipamentos e ferramentas.  

Barbieri, 2012

A importância da feiras é o acompanhamento que as mesmas proporcionam 
enquanto amostra, por exemplo uma feira de ciências, ou uma amostra cul-
tural, com o intuito de divulgar um determinado projeto ou demanda social, 
pode ser utilizado como uma forma de expor novos conteúdos e quebrar o 
pragmatismo mercadológico em contato com o consumidor, e comunicador 
empresarial de forma direta.

As feiras não necessariamente conquistam novos 
clientes, mas são fundamentais nos relacionamentos, 
principalmente com os distribuidores, que verificam 
os investimentos e reforçam a confiança e credibili-
dade da empresa. Além disso, a médio prazo, esses 
eventos trazem visibilidade e sustentam a imagem  
no mercado.  

Barbieri, 2012

Mundialmente, feiras anuais ocorrem tradicionalmente em diferentes esta-
dos em cada país. É possível apontar a grande atração por uma variação de 
setor de eventos. Contudo, devemos analisar como o processo de como rea-
lizar tal projeto pode ser gerenciado e desenvolvido  por métodos de marke-
ting. De acordo com Ramsborg, o gerenciamento de eventos consiste de 
gerenciar projetos para a criação e desenvolvimento de eventos pessoais 
ou corporativos de pequena ou grande escala, como festivais, conferências, 
cerimônias, casamentos, festas formais, concertos ou convenções. Trata-se 
de estudar a marca, identificar seu público-alvo, traçar o conceito do evento 
e coordenar os aspectos técnicos antes de realmente lançar o evento. Di-
ferentes empresas e marcas utilizam o meio de eventos como estratégia e 
comunicação com seus clientes pelo meio de marketing, promovendo o lan-
çamento de produtos novos ou a sua própria marca.
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A potencialização da comunicação que as empresas devem fazer, e fazem, 
pelos meios digitais apresenta-se como a grande alternativa de mercado, 
onde não só dá acesso à eventos e abordagens inéditas à comunhão de pú-
blicos diferentes, como criar um relacionamento on demand para todo con-
sumidor que se impossibilita, ou deseja adentrar ao consumo físico dos mes-
mos, como definido por GRALHEIRO (2015, p.9):

A internet veio democratizar a comunicação das empre-
sas. A comunicação já não está só ao acesso daquelas 
que têm maior capital. A empresa tem a possibilidade 
de criar proximidade, de conhecer melhor os seus con-
sumidores e de adequar a sua comunicação para eles.   

Gralheiro, 2015

Outra possível necessidade imposta pela demanda da pluralidade de 
conteúdo são eventos ao vivo, que devem, não só estabelecer uma de-
manda já existente de um mercado líquido e novato, mas segurar o mer-
cado antigo e singular por meio de sua valorização e confiança, como  
explica MOURA (2015, p.67):

Um evento ao vivo se caracteriza como algo que deva 
ser mostrado no exato momento em que acontece, ou 
então, perde-se o seu valor televisivo. Alguns progra-
mas de variedades, shows e etc. estão voltando a ser 
transmitidos ao vivo por conta da participação popular 
via aplicativos de segunda tela e nas redes sociais, com 
o objetivo claro de valorizar e reter a audiência.

Moura, 2015

Exemplos dentro da categoria do projeto, é destacado os Car shows ou Auto 
Shows, como apresentados na nossa introdução. Cada evento possui sua 
apresentação em um salão, onde há uma exposição pública de modelos de 
automóveis atuais, estréias, carros-conceito ou clássicos fora de produção. 
É assistido por representantes da indústria automotiva, revendedores, jor-
nalistas automotivos e entusiastas do carro. A maioria dos shows de au-
tomóveis ocorre uma ou duas vezes por ano. Eles são importantes para os 
fabricantes de automóveis e revendedores locais como um exercício de rela-
ções públicas, visto que anunciam novos produtos e promovem marcas de 
automóveis. Existem outras feiras de automóveis que são organizadas por  

associações de entusiastas de automóveis. Não há um termo geralmente 
aceito para esses eventos mais comuns. As feiras de automóveis do fabri-
cante normalmente exibem veículos atualmente em fabricação e disponíveis 
para compra. Enquanto entusiastas exibem veículos de propriedade indivi-
dual, que não estão sendo fabricados no momento e que não estão dispo-
níveis para compra. As feiras de automóveis dos fabricantes sempre cobram 
pela admissão, enquanto as feiras de automóveis entusiastas não.

Figura 41: Mock Up Feira Claymade.

Fonte: Autoral.

Cada evento é seu próprio mundo, mas para aqueles que trabalharam no 
planejamento de eventos em vários setores, você saberá como eles podem 
ser diferentes, todos com demandas específicas para atender às suas neces-
sidades. O planejamento de eventos do setor automotivo, como qualquer 
outro, tem como foco a logística de todas as pessoas envolvidas, mas, sem 
surpresa, possui outra consideração de planejamento logístico: os veículos. 
A logística de veículos inclui o planejamento do espaço necessário para ali-
nhar os carros apropriadamente para ter o maior impacto e permitir o fluxo, 
ou às vezes o controle, dos movimentos dos participantes. Há também a pe-
quena questão de estacionar os vários veículos antes e depois de seu grande 
momento, garantindo que eles estejam no lugar exato que deveriam estar, 
quando deveriam estar. A apresentação de cada marca ou manufaturador 
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deve estar presente em um setor ou região do evento, com sua tenda aberta 
para receber clientes, além do oferecimento de produtos ou amostras grátis, 
tanto como merchandise ou até certificados participação. 

Outro elemento que merece cada vez mais atenção durante a fase de pla-
nejamento é o princípio ambiental e de sustentabilidade que faz parte dos 
briefs. Um aspecto, por exemplo, que está sendo cada vez mais solicitado 
são os pontos de carga de veículos elétricos. Trata-se de bases múltiplas que 
requerem todas as instalações necessárias para acomodar o evento e tudo 
deve estar alinhado e cronometrado na perfeição. À medida que mais clien-
tes procuram dar “experiências de delegado” no evento, a importância para 
um planejador de compreender os valores e objetivos essenciais da marca 
não pode ser subestimada.
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Superfície, por definição, é justamente o plano mais palpável, no qual se con-
centram as decisões sobre orientações estéticas. É aqui que são definidas a 
tipografia, a paleta de cores, os perfis de imagens e as ilustrações e/ou guide-
lines estabelecidos por estratégias de marca ou por plataformas. A quinta e 
última etapa da metodologia de Garrett é chamada de plano superfície, e aqui 
entra, efetivamente, o trabalho do design visual. No topo do modelo dos cinco 
planos, foca-se nos aspectos da Interface que nosso usuário vai perceber de 
imediato: o design visual. Aqui, conteúdo, funcionalidade e estética unem-se 
para produzir um design que supre os objetivos de todos os outros quatro pla-
nos. A superfície nada mais é do que o fechamento, a partir de um trabalho em 
design visual, dos elementos que compõem à aplicação do projeto como um 
todo, sendo responsável pela primeira impressão que o usuário tem de todo o 
projeto, uma espécie de porta de entrada.

Pensamos na constituição do mercado como um todo, como uma abrangen-
te de filos de marcas e empresas, e como as mesmas relativizam e moldam 
o mercado de acordo com sua composição, sendo elas grandes, pequenas, 
locais ou globalizadas. Mesmo que semelhantes, as marcas tem como função 
expor uma prévia avaliação do cliente sob seus produtos, ou serviços, tendo 
de transpor não só uma assinatura, mas um significado, uma tradição, e o mais 
importante, uma razão de consumo.

Quando analisamos o consumo da marca por meio de seus usuários, e portan-
to, sua constituição, formulação e design, analisamos como a mesma deve se 
compor, e propor, independente de como será sua exposição, esta, inclusive, 
prevista por aplicações e testes, mas não levamos em conta como o público 
reagirá a mesma. RUÃO; FARHANGMER (2000) re-direcionam o funcionamen-
to da marca questionando a participação do público, ou consumidores, no pro-
cesso de criação da mesma, afirmando que, a integração que o produto final 
visual deve impor ao cliente, é, antes de tudo, uma relação interpessoal do 
mesmo com a identidade visual que consome.

Como uma boa interface deve propor o diálogo da forma, conteúdo e interface 
com o usuário/espectador/consumidor, a identidade visual da marca deve pro-
por o inverso de seu produto, e impor um monólogo direto com seu observa-
dor, o trando mais que apenas uma pessoa que irá desfrutar de seus produtos, 
mas uma testemunha da transparência de conteúdo que seu visual deve pas-
sar, mais que isso, como definido por SNIKER (2009. p. 70), o design deve ser 
um processo de experiência por meio da iteração de repertório, realizada pelo  
próprio usuário:

10.    IDENTIDADE VISUAL

10.1. INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE IDENTIDADE DE MARCA Na sociedade contemporânea, o design assume a 
tarefa de determinar não apenas a forma, a fun-
ção dos objetos e a sua organização no espaço, mas 
mantém as relações estreitas entre os produtos e as 
experiências de consumo, dentro das quais o consu-
midor projeta seu repertório pessoal estabelecendo 
conexões, acessando dados, inferindo e produzindo  
relações associativas. 

Sniker, 2009

Mais que apenas o logotipo, a marca deve conter seus adornos como simbio-
ses da mesma, como é o caso da iconografia, tipografia, cores e interfaces, 
todas se relacionando de maneira híbrida com a finalidade de, mesmo que 
segmentado em diversas aplicações, ainda seja o “carimbo visual” de uma 
única marca, sem conflitos externos.

O projeto de identidade visual relativo ao projeto Claymade condiz com o 
tipo de consumo estereotipado pela venda física, visual e conceitual do veí-
culo como objeto de consumo e signo. A proposta de identidade visual deve 
abranger o contexto projetual ao que diz respeito suas aplicações digitais/
físicas e constituição da marca como produto de branding design.

Para que a marca funcione como, tanto apelo visual ou construção estética, 
relacionamos seu conceito base ao entorno que abrange o campo de consu-
mo que a interface fará parte, como o automobilismo estético, e o dispêndio 
industrial automotivo, a fim de criar uma logomarca autônoma que funcione 
para ambos os campos e aplicações respectivas, se tornando, como antes 
dissertado, o estopim do monólogo da marca com o consumidor da interfa-
ce, e a criação de uma síntese visual que seja a identificação globalizada da 
marca.

Para a criação da identidade visual de uma marca, cria-se um método de de-
senvolvimento com o intuito de converter situações de ambientação do pro-
cesso criativo, em etapas processuais e contínuas para o bem de sua identi-
ficação e coerência narrativa com o que o projeto se propõe a ser.

TEIXEIRA; SILVA; BONA (2007) definem as etapas do processo criativo como 
uma metodologia a ser seguida, após a conclusão da discussão do briefing 
(STRUNK, 2001 apud. TEIXEIRA; SILVA; BONA (2007), etapa essa que de-
verá recorrer a qual o objetivo primordial do projeto, o tipo de negócio que 
tratará, incluindo posicionamentos mercadológicos, serviços, público, asso-
ciações e similares, e, uma vez identificados, o processo se segmentar, de 
maneira processual, em: 
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Pesquisa; Análise do Ambiente; Geração de Ideias; Definição do Con-
ceito; Desenvolvimento do Conceito; Apresentação; Correção;  
Apresentação Final.

Durante a fase de Pesquisa compreendemos os estudos de caso previamen-
te expostos na dissertação, retomando o processo de criação da interface 
como o principal fruto visual de sua identidade como um todo, analisando, 
principalmente, softwares de modelos 3D, plataformas cujo o consumo seja 
automobilístico, independente do meio em que é exposto, sejam comunida-
des, jogos, plataformas digitais de interação, ou ambientes físicos.

Maya é o software de modelagem, animação e renderização por assinatu-
ra mais difundido no mundo, de acordo com o balanço financeiro oficial da 
Autodesk em 2019 (PRICE, 2019), são mais de 120.000 usuários assinan-
tes e uma estimativa de de mais 1.200.000 de usuários estudantis e com 
licenças piratas, o que corresponde à um sétimo de toda à comunidade do  
Design Tridimensional.

Figura 42: Cena com carro esportivo no software Maya da Autodesk.

Fonte: Print da interface do Autodesk Maya.

Devido à ampla utilização no setor gráfico profissional, Autodesk Maya será 
objeto de referência no estudo das interfaces digitais de transição entre os 
software de modelagem (Maya, 3DS max, Blender, etc) e o projeto Claymade.

O simulador de corridas Project CARS 2, como visto anteriormente, é refe-
rência no tocante à imersão do usuário na simulação, e como projeto visual 
referencial do Claymade, atinge o público alvo primário.

Figura 43: Menus de configuração do simulador.

Fonte: Simulador de corridas Project CARS 2.

Podemos partir do princípio que esse projeto de referência gráfica, apoia sua 
comunidade modders, criando uma interface dedicada ao compartilhamento 
e suporte desse conteúdo independente gerado dentro da plataforma.

A Análise do Ambiente foi desenvolta como o estágio de pesquisa de cam-
po, onde já foi prelecionado no texto e, após discorrer sobre o público alvo, 
já definido, foi nivelado o tipo de consumo que o mesmo se disponibiliza a 
ser de acordo com seu usuário. A principal pontuação ao que diz respeito 
como o ambiente iria se moldar frente ao conteúdo estabelecido foi indica-
da pela pesquisa de campo com o usuário-persona prioritário, e com entre-
vistas com possíveis clientes/consumidores, para então encontrarmos uma 
demanda necessária, e, para o tema e abordagem tratada, inédita ao usuá-
rio-consumidor.

Então a fase de Geração de Ideias foi exposta, com toda as informações con-
ceituais, de campo, dispostas em um cenário ideal para que a demanda en-
contrada do público-alvo fosse definida, e como poderia ser atendida, nis-
so, a fase de Pesquisa foi retomada, com estudo de casos de interfaces que 
atendem o público-alvo segmentado dessa composição.
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Para a Definição do Conceito foram expostos painéis semânticos de identi-
dades visuais de marcas e interfaces que atingissem a demanda que propu-
semos realizar em áreas diversas, já que, como mencionado anteriormente, 
trabalhamos como uma proposição original tanto de interface, como de de-
signação da identidade visual, consequentemente. 

Figura 44: Primeiro painel semântico-visual.

Fonte: Painel Semântico Autoral.

A primeira pesquisa de campo teve como ideação a formulação de um moo-
dboard para definir e segmentar cores semelhantes em projetos visuais do 
mesmo público, ou da mesma área. A partir disso segmentamos 4 logotipos 
característicos, onde todos teriam de ter cores comuns entre eles, as duas 
segmentações foram a partir do vermelho, e do preto, com os logotipos da 
Fórmula 1 e da Indycar com a abundância na cor vermelha e complemento 
preto, e o logo da Nascar e da Daytona 500 (logo de 2019) ambos, mesmo 
que, no caso do logo da Daytona, mais incógnito, a aplicação constante e em 
maior escala de preto/cinza, em contraste com as outras cores padrões ao 
público automobilístico/automotivo.

Figura 45: Segundo painel semântico-visual.

Fonte: Painel Semântico Autoral.

O segundo painel semântico teve aplicação à pesquisa de projetos visuais se-
melhantes, em sua questão temática, aos projetos e temas apresentados no 
painel semântico anterior. O segundo painel semântico se foca na aplicação 
do carro/automobilismo como aplicação digital e segmentações similares a 
mesma. A partir da pesquisa referencial digital, e de interfaces com a mesma 
característica, foi identificado a utilização das mesmas cores utilizadas nos 
logotipos Das empresas exclusivamente , ou, que trabalham prioritariamen-
te o veículo em sua aplicação física ontem essas cores em questão são as 
cores secundárias apresentadas  nos logotipos da coluna direita, como é o 
caso de azul, amarelo, vermelho (em outras aplicações) e verde.

O Desenvolvimento do Conceito então partiu do mesmo preceito, com, es-
boços de como a disposição visual da marca como ambiente e meio de diálo-
go entre comunicador e comunicado deveria se dispor, iniciando também um 
desenvolvimento mais robusto da marca como um todo, como a logomarca.

Movemos então para a fase de Apresentação onde, com a finalização dos 
processos anteriores de desenvolvimento, separando as resoluções propos-
tas em situações, mas ainda sim, mantendo a preocupação da interface de 
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atender a necessidade de comunicação e composição entre si, com sua so-
lução e alterações já dispostas, visando a fase seguinte.

Durante a etapa de Correção o produto deve retomar seus estágios anterio-
res como perspectiva de ação ativa para mudar, e restabelecer o projeto com 
continuidade e sentido, para tal aplicação, foi retomado o real propósito do 
projeto como constituição e comunicação do veículo como objeto de dese-
jo, tanto das partes que consomem a produção final, quanto seu desenvol-
vimento, quando analisamos essas aplicações dentro da construção visual 
da marca, foram restabelecidas as prioridades e necessidades da produção 
visual com o projeto final, principalmente ao que diz respeito ao visual intera-
tivo, incluindo iconografia, e grande parte da interface digital, para então sua 
re-aplicação e desenvolvimento e finalmente chegada a abstração final da 
marca como composição visual interativa, seja ela proposta em uma interfa-
ce física, ou digital, e então a realização de uma  Apresentação Final.

O processo de composição da marca, tanto como processo, quanto como 
produto, é consequência da interferência ativa do público e da(s) personas 
sobre a mesma, com o intuito de adequar sua comunicação e implementação 
como uma extensão da usabilidade física do produto, causando, a partir do 
apelo visual, desejo de consumo da ideia e ideal que a marca quer/deseja ser, 
no caso do projeto Claymade, a sensação de movimento, não apenas como 
sinônimo de velocidade, mas, mais importante, como sinônimo de progres-
so, é o principal ideal que a marca deseja transmitir e ser, já que, lida direta-
mente com a possibilidade de aplicação do apelo visual do veículo em teste 
como um processo que deve ser necessário durante o consumo do mesmo 
como produto, e, portanto, definidor do conceito visual, seja ele aplicado ao 
veículo como objeto e fase dentro da interface, ou da própria interface como 
produto narrativo.

Enquanto a nomenclatura define a marca como propriedade e identidade 
verbal, o logo tem a função complementar, de defini-la como apelo visual, 
naturalmente, as duas composições devem ser complementares, ainda que 
a função de uma seja a reafirmação da outra. Geralmente marcas com nomes 
genéricos, como nome de animais, objetos, palavras definidas, adjetivos e 
substantivos, acompanham o logo com uma produção adequadamente si-
milar e simples, como por exemplo a rede Giraffas de restaurantes que apre-
senta a composição do logotipo de duas girafas.

O processo de influência do logo na marca, assim como o seu  processo de 
fluência, deve ser adequado pela sua composição, e não somente com sua 
tipografia, mas com todo o arranjo de sua aplicação  em interface.

10.2.    LOGO

Um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logo-
tipo, marca registrada, ou desenho de embalagem) des-
tinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor 
ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens 
e serviços daqueles dos concorrentes. Assim, uma mar-
ca sinaliza ao consumidor a origem do produto e prote-
ge, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concor-
rentes que oferecem produtos que pareçam idênticos.  

Aaker, 1998. Pg 7

JANISZEWSKI; MEYVIS (2001) definem que a quantidade de exposição do 
logo, cria uma relação direta com a resposta afetiva que o usuário terá, assim 
como sua recepção, sendo ela imediata ou não, a fim de acertar o consumo 
da marca como um todo, sendo que, essa exposição, é relativa ao quanto de 
conhecimento sobre a fonte-mãe proveniente do logo, o usuário terá, como 
por exemplo, o cultivo de consumo, ou produto, que a marca trata sobre. 
Portanto em uma comunicação subliminar do logotipo, ou da marca, com 
o cliente, usuário, ou consumidor, a mesma deve representar, e prever, um 
contato e exposição preliminares a seu resultado final.

O compromisso da marca com a sua finalidade e sua ação em relação a seu 
cliente, é a principal dificuldade de comunicação encontrada em qualquer 
ambiente comercial, independentemente do seu público, a marca deve atin-
gir uma comunicação imediata consigo mesma, e com seu consumidor, não 
prevista, ou prevista, dependendo da interface que será aplicada por quem 
irá a consumir visualmente. Quando falamos sobre marcas de veículos e si-
tuações automotivas, ou automobilísticas, falamos de marcas que tratam 
sobre, antes de tudo, velocidade, aceleração, movimento e consumo, por-
tanto devemos entender as marcas automotivas como, não só produto de 
seu meio, mas também como um produto de seu consumo, já que, como 
mencionado anteriormente, é resultado de um consumo não somente físico 
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mas também visual e semiótico. A evolução do logo comercial dentro do 
campo em questão é proveniente de uma evolução consecutiva do meio em 
que o campo se encontra, isso é presente nas alterações de logo da corrida 
Daytona 500, que, todo ano adéqua  seu logo a como o consumo do público 
atingido em questão irá influenciar a marca por meio de sua visualização. 
Em relação aos outros logotipos que se encontram no mesmo campo-situa-
ção, geralmente são produzidos de forma mais simétrica e geométrica, apli-
cando-se as leis do consumo do meio em que são vendidos/consumidos, o 
exemplo mais claro disso são videogames de corrida e afins, que trabalham 
com logotipo diretamente geométrico e diretamente em sua aplicação com 
significado ligado a velocidade e movimento, não da forma que o logo se 
apresenta, mas sim do carro como objeto, e objeto de desejo, trazendo para 
dentro do grafismo então a sensação, não de consumo de velocidade, mas 
sim de consumo do veículo como substantivo de branding.

Figura 46: Na primeira linha, logos da Daytona 500, e na inferior dos jogos Gran Turismo 4 e Forza 3.

Fonte: Painel Semântico Autoral.

A primeira aplicação do logo do projeto teve como intuito representar a  se-
gunda aplicação mencionada no parágrafo anterior, trazendo conceitos que 
remetesse não só a velocidade pela velocidade, mas também a velocida-
de como consumo do veículo. Para isso desenvolvemos esse primeiro es-
boço como sintaxe da interface que seria vendida/consumida pelo usuário  
em questão.

Figura 47: Logo Primordial.

Fonte: Autoral.

A segunda aplicação da identidade do projeto visou o início do esboço do 
ideal construtivo que o produto final transmitirá, por se tratar de uma inter-
face relativa a testes e comunicação de usuário e produto, segregamos as 
partes do carro com significados opostos a que a interface representaria, 
como a carenagem ou lataria é naturalmente usada para refletir o consumo 
do carro como produto visual, as rodas, entretanto, devem significar não só 
a velocidade, mas o consumo seguro e estável do veículo como um todo, 
assim como a disposição dos objetos durante a construção do carro tam-
bém devem refletir tanto o consumo automotivo, quanto o automobilístico, 
devendo se comunicar, ao mesmo tempo, como uma identidade industrial, 
inovadora, veloz e tecnológica. 
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Figura 48: Segunda aplicação do Logo.

Fonte: Autoral.

Figura 49: Segunda Aplicação dentro de Grid.

Fonte: Autoral.

Figura 50: Segunda Aplicação.

Fonte: Autoral.

Figura 51: Primeira aplicação Mockup.

Fonte: Autoral.
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Figura 52: Grid da aplicação final e atual do Logotipo do Projeto Claymade.

Fonte: Autoral.

Quando reafirmado dentro da construção anteriormente proposta, o rede-
sign do logotipo do projeto Claymade tem como iniciativa manter a mesma 
proporção geométrica, e o mesmo apelo, tanto industrial, quanto artístico-
-gráfico de sua aplicação anterior. A remoção da letra M de dentro da marca, 
provém de uma escolha em aplicação, onde o M, mesmo que tivesse uma 
função de sigla e reafirmação da identidade e manufatura, não condiz com a 
proposta de moldagem e incitação ótica simplificada que a marca, e conse-
quentemente o logo, devem propor para sua formação enquanto objeto de 
estímulo visual.

As aplicações relativas a última composição, como por exemplo a exclusão 
do naming do projeto no logo, devem repercutir como estudos de comuni-
cação do branding  da marca com como o consumidor irá a assimilar, ideali-
zando um visual mais simples e comunicativo para sua proposta, ainda que 
apelativo ao cliente.

Figura 53: Logotipo aplicado

Fonte: Autoral.

Figura 54: Logo semi-finalizado.

Fonte: Autoral.
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Figura 55: Logo finalizado.

O produto final da aplicação visual da última versão do logotipo trata-se de 
uma conscientização da interface/produto com a identidade final da marca, 
propondo seu apelo visual por forma de adequação comunicativa do que irá 
representar, com seu aspecto estético e implicação como produto único e 
exclusivo. FOROUDI (2018) afirma que a assinatura da marca deve ser o con-
junto que abrange seu logo, nome, aparência da interface, seja ela física ou 
digital, atitude e consciência.

A assinatura da marca de uma empresa pode influen-
ciar as atitudes dos espectadores em relação à marca 
e, com o tempo, o logotipo e o nome da marca ofere-
cem simbolicamente representações de uma marca. 
A assinatura da marca é essencial como aspecto da 
identificação na marca. A assinatura da marca pode 
ser construída para atingir respostas particulares de-
pendentes da natureza das comunicações e objetivos 
de marketing desejados. As percepções que os clientes 
têm de a empresa / marca deve ser compartilhada, po-
sitiva e consistente. Uma assinatura de empresa afeta 
os atributos positivos e desejados, que pode agregar 
valor à reputação de uma organização.

Foroudi, 2018

O resultado da produção da identidade da marca do projeto, é, antes de 
tudo, um reflexo de como a marca deve agir como especiaria de seu campo, 
atualizando dentro de si suas intenções e desejos, a fim de se tornar uma real 
assinatura, e mais, uma definição de seu conceito como ponto visual.

Figura 56: Processo de recriação do logo.

Figura 57: Mockup do Logo semi-final dentro do Projeto Claymade.
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No capítulo anterior, foi construída uma relação direta entre o automobilis-
mo (como cultura e pesquisa) e as inovações tecnológicas mecânicas e de 
design. Assumimos agora essa relação de maneira visual diretamente na co-
municação tipográfica com o intuito de instigar  à um olhar crítico-construti-
vo para com o conteúdo dentro da plataforma. 

À fonte ethnocentric foi à escolhida para representar à marca quanto à sua 
versão tipográfica, aplicação em plano de fundo e títulos de menus. Essa fa-
mília de fontes traz um design geométrico que remete diretamente aos sof-
twares de modelagem de veículos tridimensionais tendo em vista que todo 
processo de modelagem se inicia à partir de formas primitivas; À ponta de 
cada tipo se inicia e termina em um corte diagonal agressivo e sem fechar à 
forma remetendo respectivamente aos conceitos de velocidade e rastro.

10.3.    TIPOGRAFIA E ICONOGRAFIA

Figura 58:  3 fontes da família ethnocentric e seus tipos.

Dentro da família ethnocentric 3 fontes foram designadas para as 3 apli-
cações tipográficas propostas à cima: Light italic, Ultralight italic e  
Regular italic.

Fonte: Autoral.

Figura 59: Fonte ethnocentric light italic e aplicação.

Fonte: Autoral.

À fonte ethnocentric Light italic representará Claymade em sua ver-
são tipográfica, isto é logo por extenso. Sua aplicação poderá ser fei-
ta em preto, branco ou laranja-argila para substituir o logo gráfico em  
determinados casos.

Figura 60: Fonte ethnocentric Ultralight italic e aplicação Autoral.
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À proposta de ação projetual demanda à composição de diversos planos de 
fundo, tanto para os menus, quanto para as interfaces de interação com os 
modelos digitais tridimensionais. À fonte ethnocentric Ultralight italic será 
utilizada na aplicação inserida no plano de fundo de acordo com à necessi-
dade de interface, por representar à marca de modo mais leve, remetendo 
ao lápis de grafite, assim carregado parte do conceito de criação do nome e 
logotipo do projeto Claymade.

Figura 61: Fonte ethnocentric Regular italic e aplicação.

Fonte: Autoral.

Seguindo à demanda do ação projetual por diversas interfaces de menus, à 
fonte ethnocentric regular italic vem ao projeto como aplicação especial de 
título de menus, e outras aplicações tipográficas inseridas em texto que re-
metem à marca Claymade. Apesar do caráter estilizado da família tipográfica 
em questão, à regular italic trazendo consigo os conceitos de velocidade e 
rastro já mencionadas, tem larga espessura e caixa alta padrão para uma boa 
legibilidade e destaque em texto de uma ou duas palavras (ideial para títulos 
especiais).

Como família tipográfica complementar, foi escolhida à fonte Azo Sans pela 
sua construção geométrica seguindo o conceito de criação do projeto, sem 
serifa caracterizando o moderno. Sua aplicação, como fonte secundária com-
plementar, será em texto corrido, diferente da família ethnocentric, à família 
Azo Sans garante alta legibilidade principalmente em interfaces digitais.

Figura 62:  Fonte Azo Sans e aplicação.

Fonte: Autoral.

Ainda trabalhando sobre os conceitos de argila, lápis e borracha, os ícones 
têm a função principal de transmitir os significado de botões, caminhos e 
outros elementos da interface gráfica.

Ícones são representações visuais de objetos, conceitos, ações, etc. Tem 
a função principal de servir como “atalho” para o usuário ler à interface.  
(CARDOSO, RAMALHO, 2012) Dentro de um conjunto podemos determinar 
seu estilo gráfico semelhante, além de tentar entender sua compreensibili-
dade e adaptabilidade, isso determina que função vêm à mente do usuário. 
Tanto que devemos sempre analisar as características dinâmicas do ícone e 
seu uso de cores.

Figura 63: Protótipos de ícones para interfaces do Claymade.
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10.4.    CORES

Definimos por cores, todo o espectro de reflexão da luz que vemos de dife-
rentes formas, seja ele aplicado em qualquer superfície, situação, constru-
ção, ou aplicação que encontramos, e a partir disso, definimos constituições 
elaboradas para moldar, aplicar e manipular o uso da mesma. Quando pensa-
mos nas cores como caracteres singulares e específicos de um determinado 
ambiente, nos lembramos, antes de tudo, da imagem como um todo, e como 
sua modelagem é afetada pela mesma, e não o contrário, e o mesmo aconte-
ce em aplicações externas da marca como identidade e produção exclusiva, 
as cores em que nela são dispostas devem fazer um sentido harmônico, é, 
igualmente importante, à sua construção vetorial, para então, o sentido da 
aplicação final, aos olhos do consumidor, ter sentido inquestionável e natu-
ral, dentro do contexto da aplicação.

Ainda assim, para que esta identidade física e psi-
cológica da marca funcione, é preciso dá-la a co-
nhecer ao consumidor. Pelo que o marketing deve 
concentrar os  seus esforços não só numa defini-
ção clara e coerente de uma identidade forte para 
as suas marcas, mas deve igualmente apostar num 
mix comunicativo capaz de sustentar esse esforço.  

Ruão; Farhangmer, 2000

A síntese da construção visual deve fazer parte de um processo de aplicação 
simultânea entre o que a cor é, como produto, e o que ela irá representar en-
quanto simplificação visual da marca, e para o mesmo, seus subsídios, sejam 
eles aplicados em qualquer ambiente dentro da mesma, ou em seu externo.

Para averiguar a utilização de uma cor, um deve reconhecer sua importância 
crescente na interface como responsável por causar sentimentos, caracterís-
ticas, funcionamentos práticos à interface, ou relativizados ao entendimento 
do consumidor.

Reconhecendo a sociedade como objeto de consumo, GONSALES (2018) 
subdivide a justificativa da utilização da cor em 4 categorias básicas de pro-
cesso criativo que visam impulsionar, e concluir, como objeto de estudo e 
finalidade, a escolha, e aplicação de uma cor em seu próprio âmbito. 

A construção da cor deve se estabelecer como um monolítico da interface, 
é esse estabelecimento visual que define como a interface se sustentará a 
olhar de seu usuário, seja pelo apelo direto e indireto, ou que a mesma irá 
realizar a partir de seu signo parêntesis como ícones, Logos,  wireframes.

Quando  se analisa o estabelecimento da cor dentro de seu conceito, e con-

sumo, automotivo e automobilístico, é comum a retratação visual por meio 
da repetição de marcas e interfaces já averiguados por seu público e usuá-
rio. Por exemplo, um usuário se estabelece mais dentro da marca comprada, 
ou proposta, quando é afetado por cores, ou iconografias, já dentro de seu 
repertório visual comum onde se torna natural a associação a novas deman-
das, projetos, e opções dentro do englobo mercadológico, também, a re-
petição de animais de corrida como signos de veículos  automobilísticos, 
por exemplo cavalos, que, graças a disseminação do âmbito de marketing da 
marca Ferrari, hoje é relacionado à potencialização, não só da velocidade que 
um carro urbano pode chegar, mas de uma justificativa e sinônimo de inser-
ção de qualidade no mercado, que por si, acompanha em conjunto com as 
cores nacionais da nação criadora do produto seguidos pelo preto, branco, 
ou cinza, por se estabelecerem como cores neutras.

Figura 64: Paleta de Cor Laranja.

Ao reconhecer o estímulo principal, e o circuito cromático mais repetido den-
tro do projeto, identifica-se o laranja. O estabelecimento da cor, se dá pela 
repetição cromática já presente em identidades automobilísticas que repe-
tem o vermelho e amarelo, e, dependendo de sua reflexão, essas identida-
des se tornam laranjas. A escolha do laranja dentro da identidade do projeto, 
se estabelece como processo de intensificação do mesmo, já que, quando 
colocado ao lado de uma paleta vermelha, ou azul, que ainda é relacionada 
ao meio, se aguça, ficando mais aparente e vivo.

Fonte: Autoral.
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Da mesma forma, pode parecer laranja um objeto que 
reflete a radiação vermelha, laranja e parte da ama-
rela. O objeto com aparência azul reflete somente as 
radiações violeta, azul e parte da verde (não reflete 
a parte vermelha e amarela do espectro). Isto quer 
dizer que a parte da luz incidente no objeto e não re-
fletida é absorvida e pode ser transformada em calor.  

Silveira, 2004

A cor laranja aplicada ao logotipo final do projeto, aqui se culmina com o  
vermelho de outras marcas automobilísticas: Bugatti; Mitsubishi;  
Fiat; Holden.

Figura 65: Logos Comparados.

A contraposição do verde, acontece na paleta de cores da interface/identida-
de, exatamente para repor e realçar a contraposição que as cores primárias, 
e o sistema RGB, cria em relação com o laranja. O sistemático com os verdes 
apresentados em questão, reflete e absorve a luz, destacando assim a cor 
secundária que se irá relacionar com a mesma.

Figura 66: Paleta de Cor Verde.

Fonte: Autoral.

A ideação dentro do azul na identidade visual, é similar ao contexto propos-
to para a cor verde, mas também, ao refletir cores, principalmente a verde, 
se complementar, se dispõe a aumentar a incandescência do produto visual 
como um todo, realçando as cores principais do projeto, oriundas, no caso, 
das tríades relacionadas ao laranja.

Da mesma forma, pode parecer laranja um objeto que 
reflete a radiação vermelha, laranja e parte da ama-
rela. O objeto com aparência azul reflete somente as 
radiações violeta, azul e parte da verde (não reflete 
a parte vermelha e amarela do espectro). Isto quer 
dizer que a parte da luz incidente no objeto e não re-
fletida é absorvida e pode ser transformada em calor.  

Silveira, 2004

A cor azul aqui, além de contrastar com o verde, contrasta com o vermelho, 
se aproximados, e com o próprio branco das aplicações em superfícies lisas, 
para, até, gerar disparidade entre o laranja do projeto, e o vermelho de outras 
marcas, caso sejam aplicadas juntas.
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A detecção fisiológica visual da cor é feita basicamente 
pelo contraste de cores, que existe tanto entre cones 
adjacentes como entre cones distantes entre si. Por 
exemplo, uma área vermelha é sempre contrastada 
contra uma área verde, ou uma área azul contra uma 
vermelha, ou uma área verde contra uma amarela. Es-
tas cores podem também ser contrastadas contra uma 
área branca dentro da cena visualizada. Na verdade, é 
esse contraste com o branco que é o principal responsá-
vel pelo fenômeno denominado constância cromática, 
isto é, quando a cor da luz de iluminação se modifica, a 
cor do branco muda com a luz e a apreensão cerebral 
adequada permite que o vermelho seja interpretado 
como vermelho, apesar da fonte de iluminação ter, na 
verdade, alterado a cor do espectro incidente nos olhos.  

Silveira, 2004

Figura 67: Paleta de Cor Azul.

Fonte: Autoral.

Na paleta final então aplica-se a cor principal, o laranja em contrapartida com 
suas cores complementares, tanto o verde, como o azul, e mais uma aplica-
ção possível em vermelho, para excluso realço da cor principal e diferencia-
ção de suas complementares.

Figura 68: Paleta de Cor Mista/Geral.

Fonte: Autoral.

10.4.1.    Originalidade

Independente das bibliografias extensivas no contexto de cores, marca e 
consumo, há uma escassez de exploração de trabalhos relacionados à intera-
ção de cor-marca-consumo. Por isso, deve ser realizado um aprofundamento 
dentro do campo de comunicação visual estratégica.

10.4.2.    Criatividade

Sendo que, a cor é um signo da marca, há uma grande importância na elabo-
ração de um ideal sistemático no modo e uso da cor na criação e comunica-
ção marcárias. Ainda sim, o desenvolvimento da cor como processo criativo 
é uma construção que deve ser feita de maneira minuciosa e apartidária, já 
que é influenciada pelo meio em que será consumido, disposição, controle 
da interface, e resposta do usuário a mesma. 
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O poder de comunicação da cor se estende muito mais 
do que simplesmente destacando partes específicas do 
texto; cores também transmitem simbólico cultural sig-
nificados. O léxico da cor muda conforme as culturas mu-
dam, fornecendo à designer com a oportunidade de se 
conectar melhor a um grupo-alvo, mas também corre o 
risco de aliená-lo, devido às opções de cores. Por exem-
plo, a cultura ocidental associa branco ao casamento e 
preto à morte, mas esse não é o caso em outras partes 
do mundo. Entender as associações culturais de cores 
pode ajudar garantir o sucesso de uma comunicação, 
pois as opções de cores podem reforçar mensagem. 

Ambrose; Harris, 2010

10.4.3.    Função Social

As reflexões críticas sob ideologias e valores naturalizados em textos visuais 
para apoiar a elaboração de letramento visual do cidadão-consumidor, além 
de providenciar a capacitação de tomar decisões conscientes sobre imagens 
e marcas quais consome, produz e circula ao longo do tempo.

10.4.4.    Conclusão Visual

De um ponto de vista comunicativo-empresarial, a coloração final de um de-
terminado produto é consumida de acordo com sua demanda estratégica 
dentro do mercado localizado em questão. Desse mesmo preceito, parte-se 
do ponto que usuário deve consumir a informação “colorativa”, não de forma 
que o aliene, mas de maneira que agregue seu consumo visual da marca ou 
identidade em questão, e para o funcionamento deste tipo de designação do 
produto é necessário identificação do mesmo em cores, situações, e signos, 
já inseridos dentro da identidade visual, que já sejam ou comuns no merca-
do, ou já façam parte do repertório individual de cada persona selecionada 
ou de um público ou generalizado.

10.4.5. Relevância Acadêmica E Comercial

Comunicadores (publicitários, designers, gestores,etc.) são capacitados e 
cientes de transmitir informações sobre o potencial sígnico das cores dentro 
de logos de diferentes marcas, para que o processo de criação e comunica-
ção de marcas contemporâneas sejam futuramente utilizados de um modo 
ético e eficiente.



139138

Enquanto Levinson diz que a comunicação é falha pois não estabelece um 
diálogo, e sim um monólogo entre o usuário e a interface, Bourdieu afirma à 
necessidade de aplicação da comunicação como processo seletivo fruto do 
consumo individual e coletivo. A função de qualquer plataforma, seja ela in-
terativa, ou não interativa, é informar e comunicar o usuário sobre suas pro-
priedades, sendo elas de qualquer caráter. O estruturalismo dessa interface 
se constitui por um processo acumulativo de interações, e relativizações da 
sua intenção como mídia e signo, com o usuário pré-definido, ou persona, e 
o usuário real que irá utilizar o produto finalizado, ainda que falho. Saussure, 
quando aborda a semiologia, em sua teoria, nega a existência do intermédio 
entre o usuário individual, aqui chamado de “falante solitário”, e o sistema 
com que dialoga, aqui, sistema linguístico. GIRARDI JÚNIOR(2017), ao es-
tudar Bourdieu, entende por como o habitus influencia o estruturalismo, ao 
que diz respeito sua interface trabalhar diretamente, com o tipo, e maneira 
de consumo de seu consumidor, inserido dentro do contexto do próprio ha-
bitus: Nessas condições, é preciso lembrar que todo ato de fala só pode ser 
colocado em movimento por toda uma conjuntura que mobiliza as dispo-
sições incorporadas pelos agentes (habitus) em sua experiência social em 
campos sociais muito particulares. A Economia das trocas simbólicas obser-
va que o discurso não é uma simples troca de signos em situações de comu-
nicação, mas o encontro de certas disposições sociais (habitus) com certos 
mercados simbólicos e seus “sistemas de formação de preços”. Essa falha 
na comunicação individual com o sistema, ou monólogo, pode se entender 
como a oportunidade/necessidade de ação dentro desse espaço pela dispo-
sição e relação dos agentes, ou aqui, usuários, com à plataforma e sistema 
de maneira direta, ou indiretamente interativa, para que à mesma interface 
tenha liberdade de responder ao usuário e suas experiências pessoais de ma-
neira transparente e rápida, seja pela resposta imediata e adaptação/univer-
salidade da mesma, ou pela inserção de futuras atualizações, também prevê 
essa necessidade explicada por meio do habitus.

A instituição responsiva, deve, em particular, responder a como a disposição 
e conhecimento prévio do usuário se encaixa como ferramenta e modelado-
ra, porém, ao realizá-lo, ela deve também ser uma observadora, de possíveis 
reações futuras, ou imediatas, a sua mutação híbrida, consequente a suas 
respostas ao consumo.  Concluindo-se, o habitus, como conjunto de con-
texto onde está inserido, usuário, limitações, conhecimentos e disposição, 
reflete uma persona específica, que diz como o processo de consumo deve 
ser teoricamente ditado, apesar de ainda limitar-se por uma necessidade de 
resposta, se contextualizado em uma plataforma utópica, o habitus devido, 
também iria prever, por meio da observação, como o entorno social, se por-
taria como provedor e consumidor de seu próprio meio. 

A identificação de um objetivo de Projeto deve prover de como suas ca-
racterísticas primordiais temáticas (não confundir com funcionalidades) se 

11.    POTENCIAL MERCADOLÓGICO

relacionam com o mercado em que será/está inserido. Conceitualmente, a 
aplicação objetiva deste projeto deve, não só a sua relação direta com a ca-
pacitação de uma comunidade como um todo, mas também, relativa a como 
irá compor-se como um projeto inovador, inédito, e, conceitualmente, abran-
gente e importante para a especificação, incisão, educação e inclusão de sua 
comunidade consumidora como um todo.

Durante a pesquisa teórica, foram realizados diversos testes que compõe a 
seguinte questão: Como o automóvel abrange seu público enquanto meio, 
fim, e interação?

 Essas três perguntas temático-narrativas não devem apenas a aristo-
cracia do processo construtor-conceitual do veículo como objeto de consu-
mo, mas a inclusão do público, como, antes de tudo, uma comunidade insti-
gada que deve, e deseja, se inserir, enquanto experimentadores/experiência 
dentro da produção automotiva/automobilística para com qual o veículo se 
dispõe a ser.

Dentro dessa construção, entende-se como o automóvel é uma fonte de 
consumo virtualmente ilimitado quando diz respeito a sua composição esté-
tico-apelativa de mercado para com qual seu consumidor, podendo implicar 
questões visuais, de velocidade, de benefício, entre diversas outras segmen-
tações individuais que levam a preferencial mercadologia do público de uma 
marca, por outra. Apesar de vendido como um produto único, é comprado 
como um pacote composto, por diversos outros signos e funcionalidades 
menores que levam ao seu consumo estrutural-temático.

Durante a pesquisa, foi selecionado um texto de apelo gestivo-artístico que 
contempla a estratégia procedural não só de gestão mercadológica, mas co-
municativa, abrangendo questões aplicadas a como a análise de mercado, 
que deve indicar desejos e problemas da interface, devem gerir-se.
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O indivíduo está inserido numa determinada cultura 
existente e tem, necessariamente, de buscar adap-
tar-se a ela; caso contrário, não será aceito como al-
guém pertencente ao grupo organizacional e, por 
conseguinte, não será reconhecido como parte da-
quela cultura organizacional. A incorporação de um 
indivíduo, numa cultura, ocorre quando ele absorve 
ou aceita a cultura existente como sendo a sua própria 
e, paralelamente, passa a contribuir para com ela. As 
organizações são formadas por indivíduos que car-
regam manifestações culturais e que compartilham 
metas comuns unidas em torno de objetivos, ações 
e comportamentos; ou seja, representam a própria 
identidade da organização e produzem a cultura orga-
nizacional. Cabe ressaltar que os processos decorren-
tes do convívio social na organização são marcados 
pelos traços culturais dessa organização, que podem 
ser influenciados por padrões de comportamento dos 
variados níveis de pessoas que passam a constituí-la.  

Candido; Valentim; Contani, 2005

Davenport e Prusak (1998) apud. CANDIDO; VALENTIM; CONTANI(2005) 
definem o processo de gestão como uma implicação procedural e comuni-
cativa seguida de 4 passos primordiais que se localizam como a separação 
de externo e interno dentro da análise SWOT, são esses processos: Determi-
nação das Exigências; Obtenção; Distribuição; Uso da Informação, sendo a 
última a maneira de como a informação será interceptada e distribuída, tanto 
em seu primeiro contato com o usuário, tanto quanto seu diálogo direto com 
o mesmo, assim como feedbacks, então tem-se:

Figura 69: Tabela da análise SWOT.

Fonte: Autoral.

Para cada indicação da tabela anterior, é indicada uma resposta orientada 
pelo relativismo da interface com seu público final, Chiavenato (1983) apud. 
CANDIDO; VALENTIM; CONTANI(2005), define as decisões como:
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Figura 70: Tabela de definição de decisões.

Tabela de Chiavenato (1983) apud. CANDIDO; VALENTIM; CONTANI(2005)

Assim como a constituição e construção da imagem como signo e aplicação 
visual, Garrett explica aplicação e conceptualização do Projeto como, não 
só uma contextualização de como a interface se dispõe enquanto única e 
inédita, mas também para segmentar, explicar e desenvolver a prototipação 
mercadológica que trás consigo durante a pesquisa referencial e estabeleci-
mentos (físicos, imaginários, ou virtuais) em que a mesma será disseminada. 

A aplicação da Análise SWOT como produto e justificativa, não só estabele-
ce a falta de comunicação como uma possível fraqueza da interface, como 
também, um problema generalizado de aplicação e documentação, tanto 
externo, quanto interno de como situações, interfaces diversas, e produtos 
midiáticos naturalmente se comportam com o cliente de maneira indireta e 
por meio da criação de monólogos e relações de via-única, onde o feedback 
do usuário enquanto parte de sua comunidade, não só é segmentado, como 

não faz sentido temático-conceitual para o mundo virtual contemporâneo.

Quando aplicamos os estudos de Garrett à Análise SWOT encontramos uma 
similaridade no que diz respeito a conceitualização, e construção da inter-
face interativa por meio de etapas e diálogos, similar a como é previsto por 
Levinson em Marketing de Guerrilha, porém aqui explicado pela experiência, 
prioritariamente mercadológica, de como a interface deve se comportar en-
quanto produto, então:

Figura 71: Gráfico do método de Garrett.

Fonte: Autoral.

Figura 72: Gráfico de Garret aplicado ao Método do Projeto.

Fonte: Autoral.
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Figura 73: Tabela Canvas aplicada ao Mercado do Projeto.

Fonte: Autoral.

A aplicação do processo metodológico/de raciocínio de Garrett se expande 
em questão de como a interface se estabelece dentro de seu âmbito comer-
cial, e, enquanto a análise SWOT define a pontualização de mercado possí-
vel a ser melhorada e aplicada, o Business Model Canvas descreve e com-
plementa como esse processo será realizado e seu segmento de clientes  
em questão.

A implicação da tabela do modelo Canvas dentro do projeto indica como a 
segmentação de mercado pode ser a grande ferramenta das empresas de 
discutirem, definirem e encontram públicos dispersos e focaliza-los em ape-
nas um ambiente de consumo, onde assim podem quantificar e numerar o 
tipo de produto, tanto estético-cultural, quanto físico.

Em suma, a fonte de receita proveniente do Branding e demanda em encon-
trar novos públicos, economizar dinheiro com targeting impróprio e fora dos 
público e a inserção de um recurso que seja, não só atraente ao consumi-
dor físico, mas ao consumidor artista que irá vender/projetar/modelar seu 
concept para outras formas de consumo, como jogos eletrônicos e vídeos 

conceituais, também possibilitando-o a ser um novo tipo de consumidor de 
grandes marcas, e as respectivas se estabelecerem como novas precursoras 
de produtos “mais artísticos”.

A demanda de informações, dados individuais e a entrada de um novo pú-
blico dentro desse mercado, é o grande expoente que define como o futuro 
automotivo irá ser tratado, e se reportará à seu consumidor.

Em relação ao andamento do projeto como processo mercadológico, se es-
tabelece uma ordem crescente de aplicação do modelo Canvas dentro do 
processo-método de Garrett.

Figura 74: Tabela Canvas aplicada ao processo metodológico de Garrett.

Fonte: Autoral.

A oportunidade de mercado se conclui pela aplicação que a marca trás con-
sigo em seus diferentes valores, tanto de aplicação, quanto de experimen-
tação. A partir da necessidade de problematização do usuário, o mercado 
estabelecido precisa dedicar-se a finalidade de melhorar a experiência que 
o veículo midiático impactará dentro da vida individual do consumidor, seja 
ele de qualquer público. Ao consumir o mercado automotivo o consumidor 
deverá ter uma determinada relação com o tipo de comunidade e de consu-
mo em que o mesmo se encontra, e, cada vez mais, ansiar pela sua expansão 
experimental e segmentação. 

O tipo de conteúdo em questão, anseia por uma sociabilização conceitual, 
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que deve ser o pilar essencial da plataforma, e essa correlação deve se dar 
pelo usuário, pelo habitus, pelo teste, ou mesmo o tipo de diálogo que a 
plataforma irá se disponibilizar a ascender, de forma iterativa, quando tam-
bém exposta ao consumidor leigo. Ao mesmo tempo, a plataforma deve se 
relacionar com a interação do consumidor/usuário/público desenvolvedor e 
já entusiasta.

A interface, portanto, deve ter como objetivo: Compreender o consumo 
de conteúdo, aqui conteúdo automotivo/automobilístico; Compreender 
as influências culturais desses setores; Segmentar os públicos entusiastas 
desses setores; Segmentar o público produtor de conteúdo independente 
desses setores; E levantar o interesse da indústria no consumo de conteúdo 
independente.

A partir da segmentação de conteúdo anteriormente proposta, define-se o 
projeto Claymade como uma plataforma de experimentação e compartilha-
mento de veículos modelos e conceitos 3D do automotivo e automobilístico. 
A demanda por meio deste consumo é oriunda do conceito automotivo que 
não tem um ambiente de testes para aplicar seus conceitos e ambientações 
mercadológicas, tanto para o uso pessoal do modelo/conceito, tanto para 
empresas que desejam segmentar ainda mais seu espaço de atuação e es-
paço midiático para qual com seus consumidores.

O designer, ou artista, independente, hoje não tem como estabelecer seus 
conceitos e modelos 3D novos em um ambiente acessível para teste fácil e 
jogável o que demonstra, e evidencia, o grande tamanho, e grande oportuni-
dade, de atuação do mercado dentro desta segmentação. 

As grandes marcas do setor automotivo buscam novas maneiras de enga-
jamento do público em futuros projetos. Esse interesse é exemplificado 
pelo investimento das empresas em stands interativos em eventos do setor, 
como é o caso do “Salão do Automóvel”. 

O projeto entra como uma Inovação Incremental, onde se propõe a simplifi-
car o processo de testes de veículos e modelos 3D, o que é um problema no 
mercado atual, onde o consumidor, artista, designer e marcas precisam ter 
um know hall de diversos segmentos para apenas fazer o teste básico.

Por meio de uma pesquisa realizada JOGHEE e DUBE (2016), e, comparando 
com dados atuais, emite-se a validação do público alvo.

A pesquisa de JOGHEE e DUBE(2016), realizada nos emirados árabes, um dos 
polos de consumo automotivo mundial, teve 400 pessoas entrevistas, onde 
em sua maioria, tinham de 30 a 40 anos e uma renda média de 11 mil dóla-
res mensais. essa pesquisa traz, entre diversos outros dados, um percentual 

de 67,5% de entrevistados que realizam uma pesquisa intensiva ao adentrar 
o consumo automotivo, ou durante a hora de comprar um carro, destes, a 
maioria, que é 27,5% do público total, adquire essa experiência ainda pelas 
ferramentas de comunicação audiovisual, e a segunda maior parcela, 20% 
deste público, se conscientiza sobre o consumo pela internet, com um gráfi-
co crescente de usuários mais novos dispostos a adentrar esse pré-consumo 
digital.

Em contrapartida, em 2020, existe um perfil de compartilhamento de mode-
los 3D de veículos, atingindo, em média, uma parcela de 95 mil seguidores, 
em redes sociais, apenas compartilhando ideias e modelos conceituais 3D, 
enquanto, em plataformas de venda e compra destes mesmos modelos, se 
vê uma média de 1 milhão de visualizações por artista, ou empresa, empe-
nhada em compartilhar, vender, seus modelos conceituais como produtos e 
ferramenta de branding.

Figura 75: Perfil de Karol Miklas no site Sketchfab.

Fonte: Site Sketchfab.com.
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Figura 76: Perfil de Eugene Galison no Instagram.

Fonte: Aplicativo Instagram.

Hoje o mercado automotivo, e automobilístico, tem um déficit visível em 
relação a seus modelos conceituais, principalmente durante a experimenta-
ção, compartilhamento e teste desses modelos, tanto no ambiente indus-
trial, como no ambiente digital.

No tocante ao público, seja ele artista, industrial, ou consumidor, que dese-
jam experimentar, não só o veículo físico, mas o avanço do status do mesmo, 
inclusive por meio digital, e é papel da empresa, ou do artista vendedor, in-
centivar seu público a ser parte da manutenção desse status. por exemplo, 
a audi liga para os consumidores atualizarem seus status, e a aston martin 
anuncia como seus produtos agregam valor, assim os clientes que conso-
mem a marca, ou os modelos 3D, caso essa pessoa seja um artista individu-
al, permite gerar um feedback útil para adequação de segmentos de clientes, 

e ao mesmo tempo, permite que os fabricantes, ou artistas, aumentem o 
valor do seu trabalho.

O processo criativo, decorrente de seu Escopo inicial, teve como base uma 
um estudo prévio sobre o mercado e atuação do ambiente automotivo e au-
tomobilístico aplicado a o mundo digital como em jogos e seus respectivos 
processos, e equipes, de desenvolvimento.

Por meio de uma pesquisa quantitativa, foi levantado à questão da experi-
mentação de veículos em ambiente digital nos simuladores e Mods do am-
biente digital, e, por meio desta mesma pesquisa proveniente dos reposi-
tórios de Mods, fóruns e portais de desenvolvedores, foi possível encontrar 
uma demanda específica dos produtores de conteúdo automotivo/automo-
bilístico conceitual: Experimentação virtual interativa  (simulação jogável) de 
seu conteúdo, configurável e compartilhável, que também abrange à deman-
da por consumo interativo proveniente de parte do público alvo primário, 
onde, a principal questão levantada foi a simplificação do ambiente de teste, 
em que o usuário possa estabelecê-lo de maneira simplória e intuitiva para a 
exposição e criação do conteúdo desejado.

A segmentação proposta anteriormente do público-alvo, então, é retomada 
como parte do processo de entendimento de atuação e aplicação mercado-
lógica já que interagem e dialogam entre entre si, no mercado, e no consumo 
direto, sendo eles, primário, secundário e terciário.

O Projeto ilustra o cenário conceitual que pode ser disponibilizado como 
gerência de consumo, disponibilizando criações e edições feitas pelos usu-
ários, e de  argumentos distribuídos aos melhores criadores de conteúdo, 
fortalecendo a comunidade a continuar motivada a desenvolver novas ideias 
e planos para a plataforma. A grande oportunidade se justifica pela possibi-
lidade do acompanhamento de modelos conceituais, fotos, vídeos, notas e 
por fim, justamente a aplicação de downloads de cada um dos conteúdos de 
modo seguro pela aprovação dos próprios criadores que cuidam, adminis-
tram e justificam o espaço online, por meio de uma Inovação Incremental.

Ainda a respeito de como o projeto ilustra a sua oportunidade de mercado,  
uma empresa do campo Industrial do automotivo, ou automobilístico, pode  
utilizar os dados, conceitos, e esferas de consumo, para ascender sua forma 
de comunicação direta e/ou indireta, seja ela com um usuário que consome, 
ou irá consumir o produto/conceito pelo mundo digital, ou um usuário tradi-
cional, que, ainda sim, consumirá os mesmos valores e conceitos do público 
“digitalizado”, como abordado na pesquisa quantitativa realizada por JOGHEE 
e DUBE em 2016.
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Para fins de mediar o compartilhamento de conteúdo conceitual Automoti-
vo/Automobilístico, Claymade oferece ambiente virtual de exposição de mo-
delos 3D e ambiente virtual de experimentação jogável de modelos 3D.

O usuário produtor de conteúdo, carrega o modelo 3D (Configura à Tuna-
gem), fotos, vídeos e descrição do projeto para a plataforma. O projeto esta-
rá à mostra no ambiente de visualização e jogável no ambiente de teste. Às 
grandes marcas e estúdios, podem , além de compartilhar conteúdo, patro-
cinar produções independentes e concursos de design.

A monetização do produto, acaba por ser segmentada, consequência de seu 
público, e custo de manutenção. O Produto(Software), terá a necessidade da 
inserção de um login e uma respectiva senha, e, para cada tipo de login (que 
serão prioritariamente três, um para cada público-alvo selecionado e descri-
to), o usuário será monetizado, por meio de uma taxação por assinatura, de 
forma diferente, por exemplo, uma empresa, decorrente do terceiro público-
-alvo, em sua assinatura, terá o benefício do patrocínio, tanto de seus pro-
dutos como um todo, como suas produções independentes, promoção de 
concursos dentro da plataforma, entre outras disponibilizações gerais, como 
a captura sem marca d’Água, impulsionando o mercado do Software como 
um fórum temático, e uma conectividade de fornecedores (principalmente 
relativa ao segundo usuário).

A plataforma Claymade foi estabelecida como uma possível potencialização 
de negócios, prioritariamente dentro do meio automotivo, para abordar-se 
tal questão, a interface cumpre um preceito básico da negociação digital, 
o diálogo entre cliente/usuário e interface, e, por mais simples que seja tal 
preceito, ainda é inédito no mercado em questão. O Projeto Claymade tra-
balha, como já explicado anteriormente, com a relação direta entre produto, 
produtor e consumo, viabilizando assim uma disposição de marketing mais 
imperativa ao criador e designer de veículo, que também acaba por fazer par-
te do público consumidor. A vantagem empresarial no projeto, e portanto, 
sua grande chance de negócio, provém da possibilidade de targeting que a 
indústria como um todo pode ter, sendo por controle de qualidade, ou cura-
doria de testes, seja por como o usuário em questão se relaciona com a pro-
paganda, para assim, criar meios de venda por mídia mais apelativos.  

Os mercados potenciais da plataforma, abrangem à sua demanda de consu-
mo de Design Conceitual Automotivo, agregando o compartilhamento de 
projetos independentes (com ou sem patrocínio), e, compartilhamento de 
projetos de grandes marcas.

A concorrência do Produto final é estabelecida por um contato indireto com 
suas áreas de abrangência, como por exemplo, o próprio Sketchfab e a pla-
taforma Unity, fruto do consumo do usuário dentro da interface, como visu 
alização de modelos, compartilhamento, login, captura e patrocínio de con-
teúdo.

Fora os dois projetos citados, que englobam um nicho específico diretamen-
te do escopo do projeto, também se analisa um software fora desse escopo, 
o jogo  GTA V (Grand Theft Auto Five), que, apesar de não fazer parte do 
gênero de simuladores de corrida, este jogo tem uma comunidade Modder 
enorme. GTA 5 MODS, 2020, o repositório de Mods de veículos já ultrapassa 
os 11.000 pacotes de conteúdos e os 10 primeiros veículos da lista sendo es-
portivos de grandes marcas como: Nissan, BMW, Ferrari, Lamborghini dentre 
outros carros de pista e somados, ultrapassando 4,5 milhões de downloads, 
demonstrando o potencial de procura sobre inserção, teste, captura e expe-
riência de modelos específicos para utilização.
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12.    CONCLUSÃO

Quando alinhado, um produto final deve estar de acordo não só com sua 
demanda de público definido e especificações funcionais, mas deve servir 
como um pretexto acionista, uma conclusão para determinada oportunida-
de, problema ou demanda, social, mercadológica, teórica, e seguir seu chor-
rilho até o momento que seja realmente aplicado e indicado como solução. 
O Projeto Claymade teve como função definir duas demandas essenciais 
na vida dos locutores dos públicos definidos, a primeira de indicar a seg-
mentação teórica, e pensamento pragmático que hoje tanto se ausenta no 
mercado midiático, exemplificado pelo relacionamento entre as asserções 
de Bourdieu, Garrett e Levinson, a definição encontrada demonstra como a 
comunicação mercadológica é hoje falha, por conta, principalmente, da re-
lação indireta que as interfaces se propõe a fazer com seus clientes usuários 
em forma de monólogos, a incorporação de um novo método de pensamen-
to que estabilize uma possibilidade de relacionamento direto entre todas as 
fases do produto, é uma ferramenta inédita, mesmo que sua ideação não. 

Quando o público em questão foi dissecado, encontrado e excluso, a defi-
ciência em comunicação no mercado automobilístico, se tornou não só um 
signo do problema, mas uma oportunidade de ação. O mercado automoti-
vo/automobilístico representa a conservação de um método retrógrado de 
consumo, o vislumbre físico-visual de um modelo, e a constante retomada 
desse processo limita a definição e pluralidade mais apurada na hora de uma 
compra, tanto teórica, quanto material do produto final. Como mencionado 
e descrito anteriormente, um modelador 3D, cuja atuação se pratique por 
meio da “venda estética” e da interação digital com seu produto, não adquire 
números e processos de testes, onde o mesmo não só perde a oportunidade 
de teste, como a de se aproximar com um possível cliente ou comprador, 
pela interação.

A partir da estabilização do processo comunicativo da interface reclusa ao 
mercado automotivo, encontra-se a segunda demanda, a implicação de uma 
plataforma de testes, onde o usuário comum, que não teve, ou não deve, 
ter contato com o mercado e consumo digital, o usuário já digitalizado, o 
artista e o produtor, seja ele uma grande multinacional ou uma pequena em-
presa, possam se comunicar como um único sistema, corroborando assim a 
importância de tratamento individual e potencialização de mercado de um 
novo público, no caso, o usuário comum não-digitalizado, mas também a re-
clusão, massificação, e indicação de mercado, para terminação de uma pro-
dução mais focalizada, determinada e reclusa, tanto para o consumidor que 
é possibilitado a comprar monetária, ou não monetariamente, um produto 
que viu, testou, ou assistiu, tanto para a empresa que deseja consumir, de 
forma fidedigna, um banco de informações sobre como o usuário vive em 
relação consigo e com sua ingestão procedural. 

Após identificar a demanda explicitada, o projeto se permitiu utilizar dos pro-
cessos metodológicos dos autores antes mencionados, para criar uma rede 
possível, que, por meio da interação, feedback proposto, e pesquisa inclusi-
va, estabelece-se como uma grande solução para ambas fragilidades teóricas 
e funcionais, visando desenvolver o mercado como processo, meio e fim, e, 
antes de tudo, transcrever uma ação de comunhão entre as fases criativas 
de um ambiente de trabalho, para melhor aproveitamento tanto individual, 
como comunitário, gerando melhora qualitativa, ascensão quantitativa do 
público, e desenvolvimento empresarial, procedural e projetual.
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