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RESUMO

RESUMO
 Esse projeto apresenta essencialmente um estudo que 
analisa os padrões da indústria artística digital, e indaga sobre 
como o posicionamento do mercado nacional brasileiro afeta a 
decisão profissional de novos artistas. Assim como um estudo da 
relação do storytelling com o design e como este age na indústria 
atualmente. Buscou-se então explorar possíveis papéis em que o 
design possa se aplicar para facilitar a entrada de jovens artistas 
brasileiros nessa indústria. À partir de metodologias como Design 
Thinking e de Garret, foi desenvolvido o projeto Arti.co, que utili-
zando conceitos de storytelling como a principal forma de cons-
trução, tem como objetivo principal proporcionar uma melhor 
interação social entre artistas para seu desenvolvimento pessoal 
a fim de ajudá-los nessa inserção ao mercado artístico. Por fim, 
após testes com usuários foi possível verificar um cenário pro-
missor a implementação da plataforma, sendo que foi vista como 
inovadora e necessária pelo público alvo envolvidos nos testes.

PALAVRAS-CHAVE: 
Design; storytelling; arte; comunidade; jornada.

ABSTRACT
 This project essentially presents a study that analyzes the 
models of the digital artistic industry, and questions how the po-
sitioning of the Brazilian national market affects the professio-
nal decision of new artists. As well as a study of the relationship 
between storytelling and design and how it affects this industry 
today. We then sought to explore possible roles in which design 
can be applied to facilitate the entry of young Brazilian artists in 
this industry. Using methodologies such as Design Thinking and 
Garret, the Arti.co project was developed, which using storytelling 
concepts as the main feature to construction, has the main ob-
jective of providing a better social interaction between artists for 
their personal development in order to help them in their inser-
tion in the artistic market. Finally, after the user test, it was pos-
sible to verify a promising scenario for the implementation of the 
platform, which was seen as innovative and necessary by the tar-
get audience involved in the tests.

KEYWORDS: 
Design; storytelling; art; community;  journey.
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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
 O storytelling é uma ferramenta utilizada como modo de 
comunicação, sendo essa oral ou por meio de imagens, sendo 
que os primeiros registros estão expostos em paredes de caver-
nas, quando homens pré históricos construíram narrativas, com 
o intuito de poder descrever suas histórias de caça sobrevivência. 
Historicamente, estes modos de contar foram se diversificando, a 
partir das tecnologias vigentes, sendo cada vez mais aplicados em 
produções da área de criação. Como o campo do design. 

 Mas recentemente, com a revolução industrial e a comu-
nicação em massa, o consumo passou a ser um objeto de poder 
e um agenciador de pertencimento social para as pessoas e por-
tanto neste sentido a arte, também passa a ser comercializada, 
não somente como modo de expressão do artista, mas enquanto 
produto  do capital. Atualmente, um dos modelos de estruturação 
e organização da visualidade, já inserido no mercado das artes, 
é o uso do storytelling, que se expande para além da construção 
simbólica.

  Nesse contexto o presente projeto tem como objetivo de-
senvolver um ambiente que incentive a interação e o compartilha-
mento de informação entre artistas, auxiliando na jornada quanto 
ao seu em seu desenvolvimento pessoal artístico.

 Para este projeto os autores referenciais são , Federizzi 
(2014), Forty (2007), Lipovetsky e Serroy (2015), Norman (2004), 
Nielsen (2000) entre outros. E para o desenvolvimento prático pro-
jetual o método do Design Thinking, contextualizado por Vianna 
et al. (2011), foi principalmente usado para o desenvolvimento do 
conceito de criação e ações projetuais, assim como Garrett (2011), 

empregado principalmente na etapa de fluxogramas, design de 
navegação e wireframes.

 O primeiro capítulo apresenta a realização de uma pesqui-
sa teórica referencial, na qual estudamos a origem do storytelling 
e a sua relação com o ato de projetar no design e o mercado das 
Artes. Em seguda, a partir de conceitos abordados por Lipovetsky 
e Serroy (2015)  observamos o papel do artista no ambiente capi-
talista.  

 O segundo capítulo começa apresentando a pesquisa de 
campo, com a finalidade de mapear o público alvo em suas di-
mensões social e cultural, sendo as personas e moodboard, apre-
sentados como resultados da pesquisa. Seguidamente é exposto 
o processo de criação da identidade visual do projeto, e suas pos-
síveis soluções. Sendo por fim apresentada a ação projetual e seu 
protótipo. 

 No terceiro capítulo, busca-se validar o projeto, a partir 
de testes com usuários, visando descobrir possíveis correções e 
ajustes necessários para a melhor experiência do usuário em um 
momento final.
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1 PROJETAR E STORYTELLING

 Historicamente, os primeiros designers surgiram a partir 
da necessidade de se criar um sistema padronizado de produção 
industrial, no qual o produto final não apresentasse possíveis va-
riações, ocasionadas pelos artesãos, que pudessem comprome-
ter a venda do mesmo. O designer atuava, desde a concepção 
visual e física dos produtos, bem como as etapas metodológicas, 
que envolve esforços relacionados a pesquisas, testes e ideações 
de formas, materiais e processos (FORTY, 2007).  

 Neste sentido, a comunidade de design mundial, abriga 
uma diversidade de metodologias, que podem ser aplicadas aos 
mais diferentes tipos de projeto, levando em conta escopos que 
envolvem estruturas digitais, gráficas e visuais, por conta do cres-
cimento do uso de aparelhos eletrônicos e smart gadgets. Contudo, 
uma ferramenta que se aliou ao design, foi a narrativa ou Story-
telling, que ajudava a agregar sentido aos produtos e influenciar 
consumidores.

 O Storytelling teve seu surgimento muito antes do design, 
por conta de que já usávamos essa ferramenta em nossa comu-
nicação e escrita. Apenas muito tempo depois, segundo Alvares 
(2019), com as primeiras teorizações de Joseph Campbell, o termo 
foi cunhado e o ato de contar histórias foi caracterizado. No âm-
bito de uma narrativa visual, desenvolvida por meio de uma idea-
ção artística, não há um processo ou método único validado pela 
expressão do artista, que, a partir de meios técnicos e teóricos, 
aplica seus conceitos. O método entra como uma forma de orga-
nização de ideias para auxiliar o processo criativo, e não causar 
desvios para os objetivos finais. A estrutura do storytelling volta-se 
para o modo de pensar, baseado em fundamentos teóricos im-
portantes, ocorrendo de forma muito orgânica.

 O método Design Thinking, traçado, em 1969, por Herbert 
A. Simon, popularizou-se como um processo criativo de desen-
volvimento de projetos, sendo uma das estratégias mais usadas 
por empresas e equipes criativas. Este método, que, visando um 
resultado ou ação sólida, fazem uso, por etapas, de diversas fer-
ramentas sociais e técnicas para obter dados e organizar ideias 
que levam a prototipação. Deste modo, pretendemos comparar 
o processo de Design Thinking com as fundamentações básicas e 
estruturais da narrativa visual para ressaltar pontos que ambos 
os processos compartilham e outros que trabalham de forma sin-
gular.  

 A primeira etapa do processo do Design Thinking é chama-
da de “Imersão”, que, de acordo com (VIANNA et al, 2011, p. 21), é 
“[n]esse momento [que] a equipe do projeto aproxima-se do con-
texto do problema, tanto no ponto de vista da empresa (o cliente), 
quanto do usuário final (o cliente do cliente)”. Em outras palavras, 
está é a etapa na qual são desenvolvidas pesquisas exploratórias 
da temática, baseadas em um briefing. 

 Este primeiro passo do projeto compartilha uma grande 
semelhança com o processo de desenvolvimento do storytelling vi-
sual, porque, como aponta Azevedo (2017)1, assim como o desig-
ner, o ilustrador é requisitado para resolver problemas advindos 
dos mais diversos contextos, com suas inúmeras características, 
como para a criação de um personagem, geralmente, é fornecido 
ao artista um briefing, em que estão todas as especificações para 
a sua criação. 

 No desenvolvimento de uma narrativa visual, como uma 

1 Palestra on-line organizada pela Innovation Creative Space− Escola de Arte e 3D.
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ilustração, as etapas metodológicas de imersão, ideação e proto-
tipagem caminham juntas sem ordem definida, gerando, assim, 
diversas possibilidades e ideias. Em vista disso, a etapa de pes-
quisa e aprofundamento apresenta-se, para o ilustrador, como 
um momento de busca por referências culturais e históricas, que 
dependem da categoria de representatividade que se quer alcan-
çar, uma reinterpretação, uma releitura ou uma representação 
descritiva, por exemplo, que busca uma retratação objetiva da 
realidade.  Pois, os artistas desenvolvem Thumbnails, testes de ilu-
minação, distorção dos pontos de fuga, gesture dos personagens, 
para representação narrativa possível.  

 Conforme Fernandes (informação verbal)2, o concept ar-
tist gera ideias, opções e – como o próprio nome indica – concei-
tos. Suas peças não precisam atingir um alto nível de finalização, 
sendo sempre sketches rápidos, características da prototipagem. 
Contudo um artista final, que muitas vezes recebe um trabalho já 
definido e vindo de uma equipe de concept artists, tem o trabalho 
de desenvolver uma arte com um alto nível de finalização. Mas 
esta linha se torna tênue, a partir do momento que o artista final 
também passa por um processo de imersão, ideação e prototipa-
gem, pois é responsável por desenvolverem uma narrativa volta-
da para o conjunto de cenário, emoção e também o personagem. 
Isto significa que, em um determinado momento, ambas funções 
farão o uso desse processo para desenvolverem seus produtos. 
Sendo assim, o conhecimento prévio desses métodos demonstra-
-se fundamental. 

2 Palestra de Vidal Fernandes intitulada “Planejamento de Carreira e Autoconhe-
cimento”, na Innovation Creative Space− Escola de Arte e 3D, São Paulo, em 5 de 
fevereiro de 2020.

Figura 1 – Comparação das etapas entre o processo de criação de 
storytelling

Fonte: Elaboração própria. 

 Como dito anteriormente, no desenvolvimento de uma 
ilustração, o artista tem que também realizar uma pesquisa de 
imersão, que será, uma parte, de referências visuais e, a outra 

parte, teórica, como a cultura de um povo ou do porquê um ob-
jeto específico ter aquele tipo de formato. Entretanto, diferente 
das etapas do Design Thinking, o artista já começa desenvolver 
ideias, logo no início, pois a sua técnica o possibilita criar concei-
tos rápidos que são capazes de ilustrarem suas ideias no papel. 
Assim, ele consegue organizar, em suas representações, todas as 
referências que ele coletou em sua etapa de pesquisa, por meio 
da criação de Sketchs, ou seja, esboços de ilustração que depois 
evoluem para o desenvolvimento de Thumbnails, e tem como ob-
jetivo testar uma variedade de composições para uma cena, com 
teste de cores, ponto de interesse, ângulo de câmera, posição dos 
elementos e dos personagens. Enquanto isso, no Design Thinking, 
a etapa seguinte a da imersão está relacionada ainda na organi-
zação das informações e dos dados coletados, para que possam 
navegar para a etapa de Ideação (VIANNA et al, 2011). A ideação 
gera propostas, que são encaminhadas para a prototipação. 

 No processo de ilustração, ao passo que a Imersão, pro-
totipação e a ideação, ocorrem ao mesmo tempo, enquanto que, 
no Design Thinking, elas são etapas que acontece separadamente. 
E existe uma diferença na etapa do protótipo, que na ilustração, 
em sua maioria das vezes, não existe uma colaboração dos usuá-
rios, ou seja, a arte é diretamente encaminhada ao cliente e não 
é divulgada até o lançamento do produto. Pode-se dizer que isso 
ocorre por conta de a peça ilustrativa ser um produto artístico, 
que tem uma identidade própria e o usuário não tem como apon-
tar erros, uma vez que a mesma pode ter entendimentos subje-
tivos. Sendo assim, a ilustração busca uma solução visual para o 
que foi passado em um briefing, enquanto o Design Thinking bus-
ca uma solução para um problema. A partir do momento que o 
artista se sente seguro com as decisões tomadas, ele parte para 

o processo de finalização, utilizando o esboço e a técnica para fi-
nalizar a ilustração, chegando ao produto finalizado, assim como 
na metodologia do Design Thinking, após os testes com o usuário 
com a prototipação, chegamos em uma solução para o problema 
apresentado na primeira etapa.

 Pode-se perceber, com isso, as similaridades entre os pro-
cessos de desenvolvimentos teóricos e práticos entre os dois mé-
todos, o que supõe que o design está inserido em processos ar-
tísticos com foco nas narrativas visuais. Isso abre possibilidades 
de inclusão ou adaptação de conceitos do design, de uma forma 
mais orgânica, no desenvolvimento de produtos artísticos, como 
a inclusão de usuários no processo de desenvolvimento das ilus-
trações, para feedbacks, buscando melhores resultados. 

 A narrativa está presente em muitos aspectos de nossa 
vida, principalmente no nosso dia-a-dia. “Ela pode ser definida 
como uma ação, efeito ou processo de narrar, de relatar, de expor 
um fato, um acontecimento, uma situação (real ou imaginária), 
por meio de palavras; narração” (NARRATIVA, 2018).   Logo, o sim-
ples fato de fofocar ou contar algum acontecimento para alguém, 
pode ser categorizado com uma forma de narrativa. Popularmen-
te, além da forma verbal, a narrativa através da literatura é uma 
das mais antigas formas de contar histórias, na qual as mesmas 
abordam em prosa ações de personagens em um determinado 
espaço e tempo. A partir dela, podemos buscar, por meio de de-
finições, o que compõe um texto narrativo, que de acordo com 
Diana (2017, s/p) possuem as seguintes divisões:  

 - Apresentação: o autor do texto faz uma introdução aos 
personagens, local e tempo que se ocorre o desenrolar da histó-
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ria, focando nas ações dos personagens. No clímax está inserido 
o momento mais importante e emocionante da narrativa geran-
do um desfecho, conhecido também como a conclusão, quando a 
narrativa chega a um fim. Contudo, isso ocorre na narrativa tradi-
cional, mas na não tradicional, podemos ter um clímax que ocorre 
no fim da história, sem um desfecho. 

 - O narrador: tem o papel de narrar a história, podendo ser 
dividido em 3 tipos. O narrador personagem, quando a história é 
narrada em 1ª pessoa, o narrador observador aparece quando a 
narrativa é contada em 3ª pessoa, demonstrando o conhecimento 
dos fatos, porém não participa das ações, e por último existe o 
narrador onisciente, que conhece todos os personagens e a tra-
ma, sendo majoritariamente narrado em 3ª pessoa, porém fluxos 
de pensamentos de personagens são posicionados em 1ª pessoa.    

 - O enredo:  trata-se da trama que irá se desenvolver ao 
longo da narrativa, podendo ser classificado como linear, não li-
near, psicológico e cronológico. Já os personagens são os com-
ponentes primários da narrativa, podendo ser classificados em 
principais, ou secundários.   

 - O tempo: que, dentro da narrativa, pode ser cronológi-
co ou psicológico, gerando assim uma delimitação de tempo na 
história, seja essa utilizando sistemas já conhecidos na realidade, 
como as horas, dias e meses. Ou utilizando de novos sistemas de 
medidas de tempo, criadas especificamente para a narrativa. Por 
último o espaço serve para indicar o ambiente físico, psicológico 
ou social em que a narrativa se desenvolve.   

 Em 1993, Joe Lambert, um cineasta de documentários, ini-
ciou um estudo voltado para a arte de contar histórias. Em 1994, 

Joe cunhou a definição Storytelling, que trabalha com os mesmos 
conceitos da narrativa, contudo busca estruturar a história con-
tada para influenciar o leitor. A aplicação do Storytelling no âm-
bito comercial e de marketing digital pode ser consideravelmente 
nova, devido ao fato de que a maneira em que as empresas de-
senvolvem, não é o suficiente para chamar a atenção, as pessoas 
necessitam de histórias para serem tocadas e influenciadas (CO-
ZER, 2018).  Pensando nas estruturas das narrativas, Meneghelli 
(2018) em uma leitura de Campbell, aponta que todas as histórias 
que cercam as culturas de diferentes partes do mundo tinham 
um desenvolvimento narrativo similar: a jornada do herói em 12 
etapas de um formato cíclico. 

 Tendo isso em mente, Christopher Vogler, um roteirista de 
Hollywood, adaptou a teoria de Campbell para apenas 12 etapas 
(Figura 2), exercitada na obra de George Lucas, a franquia Star 
Wars (MENEGHELLI, 2018). Nela, a fórmula da jornada do herói 
se definiu em três atos, em que, no primeiro, temos um perso-
nagem que vive dentro de um comum, recebe o chamado para 
uma aventura na qual ele recusa o chamado, mas é orientado por 
uma figura retratada como mentor, que o faz mudar de ideia e ir 
atrás do chamado. No segundo ato, o personagem se aproxima 
do limiar que o cerca. Logo após atravessar o ponto, ele é posto a 
teste em que conhece os amigos e inimigos que se desenvolvem 
para um momento de grande mudança, na qual ocorre uma ten-
tativa, por parte do personagem, que traz consequências para si. 
Sendo assim, ele acaba entrando no terceiro ato, em que volta 
para o mundo comum que viveu, por conta das consequências, 
mas, no meio do caminho, ele realiza uma última tentativa de mu-
dança e obtém sucesso e o prêmio, dominando o problema final.

Figura 2 – 12 Etapas da Jornada do Herói
Fonte: COZER (2018)3. 

 Desde livros a grandes produções do cinema, a narrativa 
se apresenta como a principal chave de um produto de suces-
so, no mercado do entretenimento, sendo considerada um dos 
nossos mecanismos cognitivos primários para a compreensão do 
mundo em que vivemos. Pela narrativa, construímos comunida-

3 Disponível em: https://narrative.com.br/como-surgiu-essa-historia-de-story-
telling/. Acesso em 20 mar. 2020

des locais e globais, pois contamos histórias que abordam senti-
mento de perda, ódio, amor, traição etc. Murray (2013) alega que 
nossa compreensão dessas histórias consegue produzir momen-
tos de vida ou morte, por conta da força dramática que nos atin-
ge de diferentes formas, constituindo papel importante no nosso 
desenvolvimento social.  

 Atualmente, as mídias de comunicação visam criar e sus-
tentar narrativas, como a indústria do cinema, literária e de jogos 
digitais. Dentre estes, um segmento se destaca sobre os outros 
é o de jogos digitais, especialmente mobile, pois 74% dos usuá-
rios de smartphones, no mundo, faz uso do aparelho para jogar 
(ABBADE, 2019). Com um mercado tão grande, a demanda por 
profissionais qualificados, principalmente na área criativa-artísti-
ca, torna o artista digital uma peça importante no desenvolvimen-
to dos jogos.

 Desde o primeiro jogo, na Mesopotâmia, chamado de The 
Royal Game of Ur 4, diferentes culturas desenvolveram seus pró-
prios jogos, gerando uma grande diversidade, podendo-se, dessa 
forma, assumir que a relação homem-jogo está fortemente en-
trelaçada com a história humana. Com o avanço das tecnologias 
computacionais, existem possibilidades de desenvolvimentos de 
programas que não apenas aceitam inputs do usuário, mas tam-
bém possibilitam diálogos mais interativos. Isto porque, como 
apresenta Junqueira (2019), o desenvolvimento, em larga escala, 
entrega produtos completos e experiências diversas com grande 

4 O jogo foi desenvolvido em um meio metropolitano, com uma grande aglome-
ração cultural, econômica e política, em um formato que conhecemos hoje em dia 
como jogo de tabuleiro. Logo depois por volta de 2200 a.C, a China desenvolve seu 
famoso jogo de tabuleiro Go-Ban, que continua popular até os dias de hoje.
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qualidade de jogabilidade, cinemática, narrativa, gráfica e de áu-
dio.

Todavia, os jogos digitais oferecem uma história mais participa-
tiva do que aquelas que apenas assistimos ou ouvimos, como 
resgatar a princesa que fora sequestrada por um vilão ou derro-
tar os alienígenas que estão invadindo a terra para salvar a hu-
manidade. Jogos que se encontram em categorias de luta e ou 
FPS (First Person Shooter) têm um foco em distribuir mecânicas 
funcionais ao jogador, criando um ambiente de desafios, de agi-
lidades e coordenação motora. Jogos deste gênero, assim como 
o próprio nome aponta, apoiam-se em uma narrativa visual que 
coloca o jogador em posição de primeira pessoa, então, o univer-
so ilustrado ali tem que ser desenvolvido com base nesse ponto 
de vista. Contudo, o esforço em conduzir o desenvolvimento da 
jogabilidade acaba minimizando a narrativa e personagens, pois 
apresentam como conceitos esquemáticos e estereotipados. Po-
demos caracterizar esta decisão como consciente, por parte dos 
desenvolvedores, tendo em vista que temos uma linha tênue en-
tre a jogabilidade e o Storytelling, cada lado possui suas vantagens. 

 Os jogos se estruturam entre Storytelling e interatividade 
(Figura 3). O Storytelling funciona como um subsídio, que fornece 
a motivação e a justificativa para que uma ação seja executada 
por parte do jogador, este, por sua vez, utiliza das ferramentas in-
terativas que o sistema oferece para gera uma reação e, por isso, 
é possível observar como o Storytelling se torna uma ferramenta 
muito eficiente nos jogos. 

Figura 3 – Linha de jogos com storytelling
Fonte: Narrative Games5

 Pensando em questões de usabilidade, uma interface de 
cadastro de uma plataforma, às vezes, torna-se extensa e sucessí-
vel a desistência do usuário, visto que ele precisaria completar cai-
xas de texto com seus dados, responder questionários. Um jogo, 
porém, tem uma capacidade de inputs de informação do usuário 
muito superior do que outros tipos de interface e, muitas vezes, 
com uma complexidade maior de informações, como tal item tem 
uma porcentagem de dano maior em inimigos de certo tipo, que 

5 Disponível em: http://www.few.vu.nl/~vbr240/onderwijs/pim/Narrative%20
in%20Games.pdf. Acesso em 18 mar. 2020

exige muito mais do usuário. A questão é de que o jogador, por 
meio do direcionamento desenvolvido pelo storytelling, torna-se 
mais inserido no contexto que lhe é apresentado, fazendo com 
que ele fique horas e horas jogando, enquanto que o cadastro 
na plataforma pode o fazer desistir no meio do processo, mesmo 
sendo mais simples.

 O storytelling vem sendo algo bastante explorado pela in-
dústria de jogos, nos últimos anos, visto que “[h]istórias lidas no 
momento certo jamais te abandonam. Você pode esquecer o au-
tor ou o título. Pode até não lembrar precisamente o que aconte-
ceu. Mas se você se identifica com uma história, ela continua com 
você para sempre” (GAIMAN, apud MonkeyBusiness, 2020). O uso 
não é recente, desde o jogo Space Invaders, do ano de 1978, esta 
técnica já era aplicada, visto que a temática Aliens era muito re-
corrente na época. Já o famoso jogo Mario Bros, de 1983, possui 
a história de dois encanadores que vivem nos encanamentos de 
Nova Iorque e precisam derrotar criaturas estranhas. Em seguida 
os mesmos protagonistas estão em um reino de cogumelos com 
o objetivo de encontrar e resgatar a princesa Peach do vilão Bow-
ser (SARTOR, 2019). Embora esses jogos sejam da década de 70 e 
80, ainda assim abordam o storytelling para engajar os jogadores.  

 Já nos games atuais, com o desenvolvimento de tecnolo-
gias, o realismo dos personagens compõe com as ramificações 
nas histórias, diversas narrativas e desfechos diferentes dentro 
do mesmo jogo, criando uma grande adesão por parte dos joga-
dores. Um exemplo do diferenciado uso de storytelling em jogos é 
The Legend Of Zelda: Breath of The Wild, de 2017, no qual o prota-
gonista acorda após 100 anos e encontra o reino em que morava 
destruído. Além de ir atrás do vilão principal, o jogador deve ir 

recuperando a memória do herói para poder, assim, descobrir os 
acontecimentos que levaram o local à destruição. A não lineari-
dade de fases, dentro do jogo, é amplificado com o conceito de 
mundo aberto, em que possibilita o jogador andar livremente por 
todo o mapa do jogo e decidir cumprir os objetivos ou não, geran-
do diversas possibilidades de narrativas. O cenário, por exemplo, 
logo no começo do jogo, permite que o jogador decidir enfren-
tar o último inimigo, claro que gerando uma maior dificuldade de 
quem cumpre todos os objetivos e consegue armas e armaduras 
mais poderosas. Com todas essas ferramentas, é possível promo-
ver mais autonomia ao jogador, fazendo com que ele se torne um 
“storyteller” (SARTOR, 2019).

 Pelo fato de alguns jogos não terem um enredo desenvolvi-
do, por conta de suas mecânicas principais, como os da categoria 
de puzzle (quebra-cabeça), eles acabam possuindo um ritmo mais 
lento de engajamento, e não precisam da violência ou ação como 
uma ferramenta da narrativa. Oferecendo os mesmos subsídios 
que os jogos de puzzle, um jogo de FPS ganha uma vantagem com 
seu ritmo desacelerado, ao fornecer ao jogador mais detalhes da 
história apresentada, uma experiência mais imersiva. Contudo 
nos dias atuais, a mistura de gêneros/categorias permite inser-
ção de informações do universo retratado e entrega ao jogador o 
desafio tanto voltado para seus reflexos e mecânicas quanto ao 
processo cognitivo. 

 O jogo The Last Of Us, lançado em 2013, exclusivo para o 
Playstation 3, com a temática de apocalipse zumbi, consegue ser o 
exemplo de uma estrutura narrativa que reúne os aspectos cita-
dos anteriormente. O jogo divide cenas de ação, com momentos 
stealth (furtividade) mais lentos e elementos de puzzle, exploração 
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e crafting (construção). O jogo disponibiliza cartas e notas que po-
dem ser procuradas no cenário, e muitas delas contam histórias 
singulares daqueles que viveram o mesmo momento que o per-
sonagem principal passou, por um outro ponto de vista, e com 
informações que enriquecem o enredo.  

 A partir desse conceito, pode-se afirmar que os jogos ar-
ticulam o Storytelling e a interação. Um jogo, que equilibra estes 
dois aspectos, consegue construir uma narrativa, apoiada em de-
safios para o jogador ao mesmo tempo que tem a capacidade de 
criar imersão no mundo vivenciado.   

1.1 O ARTISTA E A TRANSFORMAÇÃO DA ARTE 
COMO PRODUTO 
  No período industrial de sistemas maquinários e huma-
nos de produção, o objetivo era a produção em massa, e com a 
modernização da sociedade, a indústria sofreu uma transforma-
ção, na qual buscava, “[...] através de ferramentas com o foco na 
experiência e nas emoções e nos prazeres, ou seja, novas cria-
ções de valor Estético – afetivo” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 
49).   Assim, as indústrias redirecionaram seus esforços para o de-
senvolvimento de produtos, reorganizando seus elementos com 
objetivos de cobrir áreas do mercado, em estruturas criativas que 
desenvolvam soluções pensadas na experiência e nas emoções 
(Ibidem). 

 As pessoas passaram, então, a não consumirem apenas 
por necessidade, mas começam ir atrás de experiências que en-
treguem prazeres, sensações e sentimentos, nas quais o produto 
que é fonte de tais características, em muitas vezes, não é vis-

to como um item essencial, de acordo com Lipovetsky e Serroy 
(2015). Nas palavras dos autores:

[a]té pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a massa 
da população só trabalhava para satisfazer suas necessi-
dades fundamentais; e tudo o que era supérfluo, frívolo, 
fantasista, era considerado pelas classes populares como 
algo a proscrever, por ser sinal de desperdício condená-
vel. Isso muda com o desenvolvimento do capitalismo 
artista, que vai se empenhar, com sua oferta estética, em 
incitar os consumidores a comprarem pelo prazer, a se 
divertirem, a darem livre curso a seus impulsos e a seus 
desejos, a descobrirem o prazer de mudar seu cenário 
de vida, a se libertarem de seus complexos puritanos de 
sobriedade e de economia (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, 
p. 45).

 O capitalismo artista, assim, implica na aproximação com o 
público pelo encantamento. Nele, há o intuito de seduzir e provo-
car o poder de compra dos indivíduos, que creem, fielmente, que 
determinado produto vai gerar algum tipo de benefício, principal-
mente, no âmbito social. Todavia, este universo do capitalismo ar-
tista, reserva fenômenos contraditórios aos de sua denominação, 
que sucede para o mercado alguns obstáculos. 

Lipovetsky e Serroy (2015) constatam que o capitalismo artista é

[...] um mercado cheio de investidores e cheio de indiví-
duos que procuram a liberdade, aspirantes artísticos e 
criativos. O mercado apoia e promove a área, atraindo 
artistas, contudo com a busca de lucro, procuram bar-
rar ideias audaciosas e preferem reproduzir fórmulas de 
sucesso. É conhecida como uma grande contradição no 

mercado (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 45). 

 Esta contradição é a primeira de inúmeras que se apre-
sentam em um cenário de liberdade de expressão, mas, ao mes-
mo tempo, limitado pelos investidores. Tal economia se apoia em 
narrativas, imagens e emoções movidas pelo saber, inovação e 
imaginação (LIPOVETSKY; SERROY, 2015), ao passo que as difu-
sões do conceito de arte tornam-se irrelevantes, pois o mercado 
se mantém em constante crescimento, com indivíduos consumin-
do cada vez mais rápido. 

 Neste ambiente mercadológico é preciso equilíbrio, pois 
os artistas dedicam suas vidas ao estudo e ao desenvolvimento, e, 
de certa forma, não compactuam com o pensamento dos investi-
dores. Do lado do investidor, tem-se o conhecimento estratégico 
para liderar a equipe de artistas e o profissional criativo que deve 
reconhecer seu trabalho como um produto, pois a expressividade 
não deve ficar de lado. Lipovetsky e Serroy (2015) argumentam 
que este é um sistema de produção de diversidade homogênea, 
com repetição na diferença, o mesmo na pluralidade, ou seja, os 
investidores procuram fazer uso de uma determinada fórmula 
de sucesso para o desenvolvimento de um produto, em que o 
anunciam como algo diferente e disruptivo, mas, no final, se for 
analisado, é mais uma peça que segue os mesmos padrões, com 
pequenas diferenças em sua estrutura, seja o gênero do persona-
gem em destaque ou a sua motivação, como ocorre nos filmes de 
ação. 

 O mercado do capitalismo artista também se apoia no co-
nhecido “tripé da sustentabilidade” (ELKINGTON, 1997, s/p), ca-
racterizado pelo desenvolvimento de um produto, conforme con-
ceitos ambientais, sociais e econômicos (vide Figura 4), nos quais 

todos os envolvidos no processo são beneficiados. O projeto sus-
tentável também se aproxima do Design Universal, quando pre-
tende que um produto ou objeto funcional possa ser usado por 
todos, independentemente das características dos mais variados 
grupos de indivíduos.

Figura 4 - Tripé da Sustentabilidade
Fonte: Adaptação dos três pilares de Elkington (1997)

 A partir dos referenciais apresentados, este projeto tem 
como objetivo desenvolver um ambiente digital que promova di-
recionamento, assim como conteúdos voltados para áreas de in-
teresse no processo de criação, incitando a produtividade em um 
ambiente colaborativo. Portanto podemos caracterizar o projeto 
como sustentável, pois a plataforma, por ser digital, não agride 
o meio-ambiente. E, ainda, concede ferramentas de monetização 
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que possibilitam que a plataforma se torne autossuficiente, quan-
to aos custos, para manter o sistema no ar, criando, deste modo, 
um espaço para o desenvolvimento de profissionais e artistas, de 
forma comunitária, enriquecendo o social. 

1.2 STORYTELLING VISUAL
  Storytelling vem da junção das palavras “story” (que em In-
glês significa história) e da palavra “telling” (cuja tradução é con-
tar). A tradição de contar histórias é algo que vem acontecendo 
desde sempre, seja por meio de livros, filmes ou até conversas 
casuais em volta de uma fogueira. Isto é,

[...] Storytelling é a arte de contar, desenvolver e adap-
tar histórias utilizando elementos específicos — perso-
nagem, ambiente, conflito e uma mensagem — [...] para 
transmitir uma mensagem de forma inesquecível ao co-
nectar-se com o leitor no nível emocional (VIEIRA, 2019b). 

 Storytelling visual é, segundo Ron (2016, s/p, tradução nos-
sa), “[...] uma história contada principalmente através do uso de 
mídia visual” 6. O modelo visual de contar histórias está presente 
desde que os humanos conseguiram colocar cores em uma pare-
de, fazendo desenhos de suas caçadas (Figura 5) e, como conse-
quência, sendo possível vivenciar suas culturas e costumes, assim 
como aquelas registradas nas paredes da Serra da Capivara, no 
Brasil, com a maior concentração de sítios pré-históricos da amé-
rica, cada um com suas histórias da época a serem contadas. 

6 Do original: “a story told primarily through the use of visual media”.

Figura 5 - Imagens na Serra da Capivara
Fonte: Fio Cruz (2008)7.

 Atualmente, a narrativa visual está presente na maioria dos 
meios de entretenimento, especialmente, nos jogos produzidos 
nas últimas décadas, desde semideuses querendo vingança con-
tra os deuses, até um simples encanador em busca de resgatar 
uma princesa no castelo. Essas narrativas têm como o principal 
objetivo facilitar a imersão do jogador na história, fazendo com 
que o usuário se sinta como o personagem principal e vivencie as 
emoções do protagonista no decorrer da história.  

 O principal fator para tal imersão é a criação de um enredo 
bem articulado, coerente e convergente com as peças envolvidas 
na criação do jogo, por exemplo, a etapa de concept art, em que é 
produzido todo o visual de um jogo, sempre promovendo a nar-
rativa. Pensando nisso, a empresa Riot Games cunhou um estilo 

7 Disponível em: http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoi-
d=974&sid=9. Acesso em 13 mai. 2020

padronizado para suas peças, que envolvem uma base, extrema-
mente, apoiada no storytelling, através de técnicas de finalização, 
buscando um certo nível de realismo. 

 Desta maneira, as representações visuais dos persona-
gens, no seu jogo League Of Legends (Figura 6), ganharam mais 
vida e personalidade através da forma em que eram retratados 
em suas ilustrações, visto que, anteriormente, não possuíam ne-
nhum método de storytelling e um nível de finalização inferior com 
menos detalhes, que não obedeciam a conceitos de profundida-
de, luz, sombra e cenários. Com o crescimento do jogo e o aumen-
to de sua popularidade, outras empresas acabaram adotando o 
estilo de arte, fazendo com que o storytelling visual se tornasse pa-
drão estrutural para as pinturas e ilustrações dispostas nos jogos. 

 

Figura 6 - Splash art do personagem Sion de League of Legends 
Fonte: League of Legends (2020)8.

8 Disponível em: https://universe.leagueoflegends.com/pt_BR/champion/sion/. 

  Os artistas que proviam este tipo de material, durante o 
desenvolvimento dos aspectos característicos dessas artes, reali-
zavam um trabalho local, dentro da empresa de desenvolvimento 
de jogos, empregados como outros funcionários. Porém, com o 
aumento da necessidade de produção de mais peças, devido à 
grande demanda, as empresas começaram a buscar artistas que 
trabalhavam remotamente e, portanto, não localmente. Desta 
forma a empresa pagava pelo serviço, que, por conta das varia-
ções da moeda, até gastava menos nas produções de peças artís-
ticas, sem os custos com marketing e propaganda. A partir desse 
momento, as empresas de desenvolvimento de jogos começaram 
a terceirizar processos da criação dos jogos, tais como concept art, 
ilustrações finais, animações e derivados de multimídia, que cada 
um possui uma finalidade dentro do processo.

 
1.2.1 CONCEPT ART 
  De acordo com Takahashi e Andreo (2011, p.1), “[o] con-
cept art, pode ser considerado como representações visuais que 
buscam a materialização de conceitos idealizados para a indús-
tria de entretenimento”. Ou seja, é uma parte fundamental para 
a produção de um jogo, contendo na maior parte as decisões de 
storytelling que estarão inseridos nos personagens, cenários e na 
mecânica do jogo. 

 No processo de produção de um concept art, principalmen-
te em design de personagens, é muito importante seguir uma li-
nearidade, pois “[o] processo empregado na criação do concept 
art trata-se de um processo de design, e assim como em qualquer 

Acesso em 27 abr. 2020
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outro processo possui algumas etapas fundamentais em seu de-
senvolvimento para o sucesso do projeto” (TAKAHASHI; ANDREO, 
2011). Assim, utiliza-se de um planejamento prévio e de etapas já 
propostas por diversos autores (como apresentado no capítulo 
1.1), essencialmente, para a inserção do elemento narrativa, que 
se inicia pelas etapas de busca e estudo do tema.

 Vale ressaltar que o “[c]oncept art não tem que contar uma 
história, mas é útil manter a história em mente durante o design, 
porque faz você ter um propósito e torna o design único” (PA-
LOSZ, 2017, informação verbal, tradução nossa)9. Logo, o concept 
art, se constitui, sobretudo, por decisões que se apoiam em uma 
narrativa, que são usadas para definir conceitos de espaço, per-
sonagem, emoção, dentre outros. Muitas vezes, o seu processo 
se assemelha a criação de arte final, no qual a diferença é que, na 
arte final, o artista já recebe o espaço e os personagens desenvol-
vidos, ele apenas tem que com a técnica conseguir encaixar tudo 
em uma arte finalizada.  

 No mercado atual, um exemplo prático da utilização des-
se processo de produção é a West Studio, localizada nos Estados 
Unidos, há 12 anos, que desenvolve artes para jogos, filmes e 
televisão. E que, sendo uma empresa colaborativa, estrutura-se 
em uma network de mais de 1071 artistas por todo o mundo. A 
partir do tipo de projeto, ela organiza uma equipe baseada nas 
proficiências de cada participante, como a temática principal que 
o artista procura retratar, estilo e até a facilidade que o mesmo 
tem com cores, profundidade e outras técnicas, podendo ser uma 

9 Do original: “Concept art doesn’t have to tell a story but it’s helpful to keep the 
story in mind while design, because make you have purpose, and makes the design 
unique”.

equipe local ou remota. O processo projetual é linear, começan-
do pela fase de exploração e de pesquisa, quando se aprofunda 
na temática, para o desenvolvimento da identidade. Em seguida, 
o universo é criado, com a estruturação e criação dos primeiros 
personagens, objetos e cenários. 

 Depois, por meio da documentação e classificação, um ma-
nual de linguagem visual é criado para o projeto, com a finalidade 
de compartilhar com a equipe, para que todos sigam o escopo do 
projeto. Assim, com este manual como guia artístico, os elemen-
tos do universo começam a constituir o projeto da narrativa visual 
desejada. O estúdio ainda oferece suporte para o desenvolvimen-
to de material voltado para campanhas publicitárias, marketing e 
para ações de pós-lançamento.

Figura 7 - Concept para jogo God of War
Fonte: West Studio (2020)10.

10 Disponível em: https://www.weststudio.com. Acesso em 27 abr. 2020

 Como temos frisado, ao longo deste estudo, é por meio de 
etapas que são desenvolvidos os cenários e o personagem, de-
finindo todos os traços físicos e de personalidade, que possam 
aprimorar o storytelling. Todos estes elementos compõem o per-
sonagem e influenciam na maneira como os jogadores irão com-
preender e consequentemente entender a história. 

 Monika Palosz (2017), artista conceitual no estúdio Six More 
Vodka, em uma palestra feita para a Digital Dragons, explicou como 
os traços físicos podem afetar o personagem e sua personalida-
de, argumentando que “[...] uma história fornece um propósito 
e uma personalidade/linguagem corporal para um personagem” 
(PALOSZ, 2017, informação verbal, tradução nossa)11. Por exem-
plo, personagens ágeis são desenhados com o joelho dobrado 
para dar a impressão de que podem desviar a qualquer momen-
to ou, quando utilizam o arco como arma, fazendo com que não 
precisem de grandes músculos, por isso sua fisionomia pode ser 
de um personagem mais magro. Já uma versão mais evoluída de 
um personagem aparece totalmente em pé, mais ereto e, como 
sua funcionalidade é ser um mago, apresenta um ar misterioso 
usando um sobretudo com uma das mãos escondida, evocando 
desconfiança em não saber o que pode estar fazendo com essa 
mão. 

 McCaig (2019), artista reconhecido e premiado internacio-
nalmente e um dos principais designers conceituais da indústria 
cinematográfica, explica que na construção de personagens de 
outras culturas e costumes é, extremamente, necessário estudar 
e entender os valores, costumes, fazeres, a partir de referências, 

11 Do original “a story provides a purpose and personality/body language for a 
character”.

pesquisas geográficas e históricas. Uma técnica bastante utilizada 
pelo artista é ouvir músicas à medida que constrói o personagem, 
como na elaboração de um personagem mais relaxado, ele escu-
ta uma música mais lenta e calma, já para um personagem com 
aspectos conflitantes, a música ouvida durante o planejamento 
evoca características diversas e contraditórias. Isto é, ele, levan-
do em conta culturas estrangeiras, usa músicas nativas, ainda 
que desconhecidas. Uma outra maneira eficaz para resolver as 
características que constituem o personagem é fazer pequenas 
perguntas e tentar resolvê-las, visualmente, de modo que a com-
posição apresente as informações sem maiores apoios externos, 
como textos, apontamento de narradores etc (MCCAIG, 2011). 

 Segundo Meer (2018), um cenário, é um lugar “conceitu-
al”, ou seja, uma área fantasiosa no qual o indivíduo está volun-
tariamente, que condiciona, limita e guia o espaço. Desta forma, 
o cenário ajuda na construção e na contextualização da história 
que está sendo retratada no momento. Consequentemente, a 
possibilidade de o espectador ser inserido na história enquanto 
narrativa construída dá-se pelo Storytelling,  por exemplo, do iní-
cio de um jogo quando o próprio jogador descobre e aprende as 
mecânicas por meio de um cenário interativo, e com construções 
visuais autoexplicativas, se apoiando em elementos já existentes 
no mundo real. Então, “[c]ontar histórias nos ambientes é sobre a 
construção de um mundo vivido em vez de apenas um espaço de 
jogo”12 (BYCER, 2018, s/p, tradução nossa).  

 De acordo com a explicação de Lynch, em sua palestra fei-
ta para GNOMON em 2017, um dos grandes fatores para que o 

12 Do original: “Environmental storytelling is about building a lived-in world 
instead of just a game space”.
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cenário funcione, de maneira correta, é o eficaz uso de texturas 
na fase de criação de ambientes. Isto é, um prédio abandonado, 
por exemplo, deve apresentar diversas texturas em que podemos 
confirmar o abandono: o musgo presente nas paredes, metais 
enferrujados, pedaços do teto caindo, janelas quebradas, vege-
tação invadindo o local, objetos desgastados pelo tempo e outros 
detalhes que aumentam a imersão para fazer daquele lugar acre-
ditável. Podendo ter, também, rastros do aquecimento global, en-
chentes que mudam as superfícies do espaço e objetos, perma-
nentemente. 

1.2.2 ILUSTRAÇÃO 
  A ilustração materializa o storytelling, mas não participa da 
criação de um jogo, e sim da fase final, como a divulgação do jogo 
para o público, retratando algum momento do jogo, uma arte pro-
mocional, ou um novo personagem do jogo. 

 Em uma ilustração, o artista deve utilizar técnicas já difun-
didas no meio artístico, que possuem embasamentos e são com-
preendidas como procedimentos potentes de criar uma narrativa 
visual. Porém, cabe ao artista decidir quais serão eficientes para 
atingir o objetivo da peça. Em suma, “[n]a ilustração, o artista deve 
se tornar o diretor e decidir de onde vem a luz, que roupa os per-
sonagens vestem, a estação, o local etc. No final, cinema e ilustra-
ção têm muitas coisas em comum” 13 (GI, 2020, informação verbal, 
tradução nossa). 

13 Do original: “In illustration, the artist must become the director and decide 
where the light comes from, what outfit the characters wear, the season, location, 
and so on. Film and illustration actually have quite a few things in common”.

 Algumas técnicas de storytelling são bem conhecidas, como 
o enquadramento do personagem na ilustração, que determina-
rá perspectiva desse personagem, por exemplo, quando visto de 
baixo para cima, ele terá uma entonação de herói, conquistador 
se comparado com a visão de cima para baixo, em que ele parece-
rá menor. Outro exemplo de ferramenta de storytelling é o uso de 
cores, podendo a ilustração formalizar um sentimento de tristeza, 
usando cores frias no círculo cromático (azul, verde, roxo) ou um 
tema mais feliz, ficando para o lado de cores quentes (vermelho, 
amarelo, laranja). (DOSSIE, 1758)

 O uso dos chamados valores, que possuem papel impor-
tante na iluminação e no destaque dos elementos na cena, como 
pontos de interesse, geralmente trabalhados nos tons entre o 
branco e o preto, também é muito usado para demonstrar story-
telling, pois a partir dos valores é possível criar um ritmo na peça. 
Por esta razão que as técnicas de storytelling aplicadas às ilustra-
ções vem crescendo, conforme a indústria dos jogos cresce, como 
os personagens do jogo League of Legends retratados em suas ilus-
trações. De acordo com o site oficial,

[...] League of Legends é um jogo de estratégia em que 
duas equipes de cinco poderosos Campeões se enfren-
tam para destruir a base uma da outra. Escolha entre 
mais de 140 Campeões para realizar jogadas épicas, as-
segurar abates e destruir torres conforme você luta até a 
vitória (RIOT, 2020, s/p).   

 O jogo se classifica como o gênero Moba, uma espécie de 
jogo tático de tabuleiro, em que, dentro dele, existem recursos 
que podem ser explorados, que aumentam a sua probabilidade 
de vencer uma partida. Neste jogo, um time é composto por cinco 

jogadores individuais e, cada um, possui uma função em sua rota, 
seja ela a rota do topo, rota do meio, rota inferior ou rota na selva. 
Na rota superior, há jogadores que jogam com personagens que 
conseguem entrar em combate sozinhos, sem a ajuda de outros 
jogadores. Normalmente, estes são categorizados como tanques, 
pois conseguem absorver muito dano sem morrer. 

 Já na rota do meio, os jogadores escolhem personagens 
magos ou assassinos, que possuem uma capacidade de infligir 
uma grande quantidade de dano, mas são mais fáceis de morre-
rem pela defesa baixa. A rota inferior é composta por dois joga-
dores, o atirador, que tem como objetivo distribuir muito dano 
e quebrar defesas, e o suporte, que contorna a fraqueza de seu 
atirador, servindo como um suporte a ele, oferecendo curas, ou 
até proteções adicionais. E, por último, a rota da selva, que há os 
jogadores que coletam recursos disponíveis por todo o tabuleiro 
e vagam pelas outras rotas para auxiliar o time a garantir o abate 
de monstros épicos que dão vantagens. 

 Com isso, a equipe precisa abater, o máximo de vezes, os 
inimigos e suas estruturas, com o objetivo de conseguir ouro para 
comprar itens que os fazem cada vez mais poderosos. Sendo as-
sim, o time que consegue mais eliminações conquista abrir es-
paço para dar dano em estruturas que protegem a base do time 
inimigo, em que, consequentemente, após a destruição de 5 es-
truturas, a base fica exposta ao dano e, ao ser destruída, o jogo 
acaba.

 Como a empresa enfatiza, existe uma grande diversidade 
de campeões para os jogadores utilizarem. A escolha depende de 
splash arts, quando o personagem é projetado, desde sua apa-

rência física, como também sua personalidade. Porém, de acordo 
com Silver (2015), líder da equipe de ilustração da Riot Games, 
isso foi colocado em prática, a partir de meados de 2015, quando 
a empresa entendeu a ilustração como expressão dos persona-
gens, com o principal objetivo de “ [...] contar fortes histórias de 
fantasia para os jogadores e assim criar janelas para o mundo de 
League of Legends” (SILVER, informação verbal, 2015).

 Uma das empresas mais famosas desse mercado, é a Six 
More Vodka (SMV), estúdio localizado em Berlin, que desenvolve 
desde concepts até ilustrações finalizadas para grandes franquias 
de entretenimento, na área de filmes, quadrinhos, videogames e 
editorial. A SMV tem foco no desenvolvimento de personagens e 
peças, estruturadas totalmente em storytelling. Em 2014, o estú-
dio firmou um contrato exclusivo com a gigante da indústria, Riot 
Games, e que, desde então, desenvolve conteúdo apenas para os 
seus jogos. 

 A SMV Ganhou destaque na comunidade artística pelos 
trabalhos desenvolvidos para o jogo Lendas de Runeterra, um 
jogo de cartas digital, desenvolvido para computadores e smar-
tphones. Uma expansão do universo já existente, do jogo League 
of Legends (Figura 8), que pode ser contemplada na ilustração que 
mostra o momento que o monstro Vilemaw ataca uma carroça 
que passava perto de uma localidade situada no universo do Le-
ague of Legends, chamada Twisted Treeline, que hoje é um mapa 
desativado dentro do jogo. O Monstro, até então, não possuía um 
destaque tão grande, pois sua história não era conhecida pelos jo-
gadores, sendo assim, a empresa evidenciou este personagem de 
outra forma e para outro jogo, junto com informações adicionais, 
expandindo sua história dentro do universo.
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Figura 8 - Arte de projeto para cliente
Fonte: Six More Vodka (2020)14.

 Tendo em vista este mercado de terceirização de serviços 
voltado para artes, o artista brasileiro, Mike Azevedo, em 2018, 
abriu a Mar Studio (2018), um estúdio brasileiro, voltado para out-
sourcing, ou seja, a terceirização de arte digital. A equipe é com-
posta por grandes nomes conhecidos na comunidade artística, 
tais como César Rosolino e Marco Alvares e tem como objetivo 
entregar peças de qualidade e originalidade, mas, principalmen-
te, contribuir com o cenário brasileiro, promovendo excelência e 
oportunidades. Com a popularidade de Mike Azevedo e seu estilo 
de arte, a empresa fechou muitas peças de arte com estúdios do-
nos de jogos famosos como o jogo Arena of Valor, um jogo mobile 
(Figura 9).

14 Disponível em: https://sixmorevodka.com Acesso 27 abr. 2020

Figura 9 - Ilustração para o jogo Arena of Valor
Fonte: Mar Studios, Artstation (2020)15.

15 Disponivel em: https://www.artstation.com/artwork/JlL56n. Acesso em 27 abr. 
2020
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2. DESENVOLVIMENTO 
PROJETUAL

 A partir das discussões levantadas no capítulo 1, seguindo 
o método Design Thinking (VIANNA et. al., 2011), o capítulo 2 pas-
sa a abordar a transição entre a etapa de imersão para a etapa 
de análise e síntese, quando através de uma pesquisa de campo 
e o desenvolvimento de moodboards, o projeto avança na direção 
da caracterização do público-alvo, detectando suas necessidades, 
assim como no desenvolvimento da identidade visual do projeto, 
seguindo referências de branding (RODRIGUES, 2011) e conceitos 
de criação desenvolvidos através de sessões de brainstorming. 

 O desenvolvimento realizado no capítulo 2 tem como obje-
tivo, estruturar conceitos e definir escopos para a criação de uma 
ação projetual que impacte diretamente o público-alvo definido, 
no qual se trata de uma plataforma digital, sendo necessário o 
desenvolvimento de funcionalidades, e a organização de fluxos 
de informação e design de navegação (GARRET, 2011). Utilizando 
a ferramenta de wireframes, a ação pode vir a se tornar um pro-
tótipo de alta fidelidade, que servirá de ferramenta de teste de 
usabilidade com usuários selecionados.

2.1 PESQUISA DE CAMPO 
 Apoiados no método de Design Thinking, especificamente 
na etapa de imersão (VIANNA, et. al., 2011), buscamos nos aproxi-
mar dos artistas digitais, desenvolvendo uma pesquisa de campo 
em forma de um questionário, no ambiente digital, com 43 parti-
cipantes, abordando métricas de tempo de estudo, idade, relacio-
namento com a arte e o storytelling.

 Na questão, “Qual a sua Idade” (Figura 10), mais da metade 

dos participantes possui entre 18 e 21 anos com 55,8%, e em se-
guida com 20,9% e 16,3%, artistas com 22 a 25 anos e 15 a 17 anos 
respectivamente. Desta forma, percebemos que a maior parte dos 
artistas se encontram em etapas de entrada na vida acadêmica, 
ou vivenciando a mesma. Esse pensamento foi articulado a partir 
de discussões no meio artístico, no qual é existente a contestação 
de muitos artistas em qual a melhor decisão educacional tomar 
em prol da arte, seja estudar por si só, entrar em um curso de 
graduação ou entrar em um estúdio ou escola artística (QUERO, 
2018). O que também nos chamou a atenção foi da quantidade de 
artistas que beiram as idades de 18 a 21, sejam menores de 18 ou 
maiores de 21. 

Figura 10 - Gráfico de idade
Fonte: elaborada pelos autores.

 Na questão, “Quantas horas semanais você dedica ao es-
tudo de arte (videoaulas, Cursos, Sketchs, Desenho com referên-
cias etc)”, 34,9% dos entrevistados dizem que estudam mais de 6 
horas por semana, e 18,6% estudam de 3 a 6 horas, por semana. 
Os entrevistados, nestas faixas, estudam, aproximadamente, 50 
minutos por dia, representando 53,5% do total de entrevistados. 



38 39

Com 1 a 3 horas, temos 23,3% dos entrevistados e com menos de 
1 hora por semana temos também 23,3%. Artistas que se encon-
tram nessas faixas, estudam aproximadamente entre 8 minutos e 
25 minutos por dia. Encontramos aqui um grande déficit de tem-
po de estudo, se compararmos com as horas diárias de estudo em 
um curso de graduação médio, com duração de 4 à 3 anos, com 
uma carga horária de 3600 horas até 4000 horas (SILVA, 2018), 
distribuídas em 200 dias letivos propostos pelo Ministério da Edu-
cação (MEC) (PERA, 2020), temos o equivalente uma média de 4,5 
horas por dia de estudo. Ou seja, a maior parte dos entrevistados 
possui uma rotina de estudos que beira 50 minutos diários, apro-
ximadamente 1/5 de horas que um curso possui. Contudo, artis-
tas estabelecidos dentro da indústria aconselham uma média de 
1 hora de estudo por dia, visando uma consistência de produção 
(PROCESSO, 2019). Entretanto, 46,6% dos entrevistados estudam 
aproximadamente ¼ do que o restante dos participantes do gru-
po.

Figura 11 - Gráfico de tempo dedicado ao estudo 
Fonte: elaborada pelos autores.

 

 Grande parte dos entrevistados já exerce algum tipo de 
atividade com arte em um grande período de tempo, sendo 48,8% 
com mais de 7 anos (Figura 12). Esse resultado pode se dar devido 
ao grande impacto da arte em todos os indivíduos, a partir do in-
centivo da produção da arte em nossa educação, com um contato 
cedo ao conceito, e como forma de expressão. Com 20,9% e 9,3% 
temos os indivíduos que podem ser considerados estudantes ini-
ciantes, tendo como base a estrutura da jornada infinita do artista 
(AO VIVO, 2017), que propõe um caminho de estudos que envolve 
o desenvolvimento de fundamentos da arte, como perspectiva, 
cor, volumes, dentre outros, que é cíclica e dura pela vida inteira. 

Figura 12 - Gráfico de tempo dedicado à arte 
Fonte: elaborada pelos autores.

 Por último, desenvolvemos uma questão para saber um 
pouco sobre o processo de criação no qual eles se apoiam (Figura 
13). Para isso, usamos fundamentos de storytelling e design, que 
consistem em dedicar uma etapa do processo a pesquisa e logo 
em seguida através da criatividade desenvolver uma solução visu-
al que conte uma história. Como resultado, 93% dos entrevistados 
se dedicam a se aprofundar no tema retratado, com o objetivo 

de coletar referências para desenvolver o personagem, ou seja, a 
grande maioria dos artistas já se apoiam em conceitos de design 
e storytelling sem ao menos conhecerem por completo o que são 
esses métodos e conceitos, abrindo possibilidades de compreen-
são dos mesmos quanto ao tema, e o aprimoramento dos proces-
sos que usam para desenvolver arte.

Figura 13  - Gráfico do nível técnico
Fonte: elaborada pelos autores.

2.2 PAINÉIS SEMÂNTICOS
 De acordo com McDonagh e Denton (2004, apud Federizzi 
et. al. 2014), moodboards são definidos como uma disposição de 
diferentes elementos visuais, com o principal objetivo de estimu-
lar o processo de desenvolvimento em design. Utilizando-se de di-
versas referências visuais, é possível criar um “quadro-ferramen-
ta”, que irá servir de auxílio no projeto.

 No design estas colagens (“charts”) são realizadas para 
evidenciar o mundo em que vive o usuário (“mood”), os 
segmentos de mercado nos quais se movem as empre-

sas ou para tornar os campos de produtos (contextos) 
visíveis e representados (Küthe/Thun, 1995 apud Bürdek, 
2006, p. 265).

 Esses moodboards estão apresentados em 7 painéis, na 
medida em que cada um apresenta específica dimensão da pes-
quisa realizada. Esses são: 

1. O de público alvo (Figura 14), feito com o intuito de levantar 
aspectos semelhantes no estilo de vida dos possíveis usuários, 
focando principalmente em seus ambientes de trabalhos, as-
sim como locais de possível reunião entre artistas, sejam es-
ses em eventos, ou no escritório. 

2. O painel de empresas semelhantes (Figura 15), é feito para de-
monstrar o layout e design de algumas das plataformas que 
oferecem cursos ou aulas focadas para artistas, permitindo 
assim uma comparação entre as plataformas já existentes no 
mercado. 

3. O painel de identidade visual de similares (Figura 16) foi cria-
do com o intuito de analisar visualidade de empresas equiva-
lentes no mercado de arte, sejam essas, escolas que buscam 
incentivar o aprendizado, sites de compartilhamento de arte 
que promovam a exposição de peças artísticas ou sites de ven-
das de cursos que são produzidos pela própria comunidade 
artística. Podendo assim fazer um levantamento também do 
estilo/composição das cores e tipografia utilizada nos logos.

4. O painel de projetos similares (Figura 17), cujo principal objeti-
vo é exemplificar layouts de plataformas que possuem o intui-
to de disponibilizar a ferramenta para o compartilhamento de 
peças artísticas dentro dessa rede, possibilitando assim uma 
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interação entre artistas, mesmo essa sendo limitada a comen-
tários e likes. Composto por fóruns e redes sociais, esse painel 
foi construído para que haja a possibilidade de comparação 
entre diferentes projetos cujo principal objetivo é a dissemi-
nação de conteúdo artístico, nos mais diversificados formatos.

5. O Painel de redes sociais (Figura 18) demonstra diferentes pla-
taformas que não tem como o principal objetivo a divulgação 
de artes, porém foi adotado pelos artistas como um grande 
meio de promoção própria, divulgando seus trabalhos, po-
dendo até ampliar os fãs e assim prosperar em sua jornada 
artística.

6. O painel de estúdios de artes para jogos (Figura 19), repre-
senta de uma maneira geral a forma nas quais as empresas 
se comportam nesse meio, e demonstram os aspectos visuais 
que essas entidades assumem no ambiente online. Possibili-
tando assim a oportunidade de observar uma certa igualdade 
entre os estúdios presentes no mercado.

7. Por último, o painel semântico de conceito (Figura 20), cons-
truído para melhor visualizar a construção do storytelling que 
estará presente em todo o processo de criação no projeto. 
Seu papel no trabalho foi de auxiliar na definição do estilo e 
do sentimento que será passado no decorrer do desenvolvi-
mento das ações projetuais. Para a construção desse, primei-
ramente foram feitos diversos painéis, com diferentes modos 
de exploração contidos nesses, porém para a definição final, 
foi realizado um agrupamento das melhores ideias dos pai-
néis em somente um.

Figura 14 - Painel de Público Alvo
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 15 - Painel de Empresas semelhantes
Fontes: udemy.com; khanacademy.org; unhideschool.com

Figura 16 - Painel de Logos e Identidades visuais similares
Fontes: artstation.com; skilltreecursos.com; schoolism.com

Figura 17 - Painel de Projetos similares
Fontes: behance.net; reddit.com/r/Art; deviantart.com

Figura 18 - Painel de Redes Sociais.
Fontes: pinterest.com; instagram; youtube; facebook

Figura 19 - Painel de Estúdios de Artes para jogos
Fonte: weststudio.com; mar.studio; madboogie.co
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Figura 20 - Painel de Conceito
Fonte: artstation.com

2.3 PÚBLICO-ALVO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
 A estruturação do público-alvo para esse projeto foi defini-
da através das características demográficas, que serviram de dire-
cionamento para o desenvolvimento de seus demais aspectos. A 
faixa etária foi pensada para conseguir um recorte de um momen-
to de decisão que é intensificado a partir dos 16 anos, quando o 
indivíduo jovem se encontra por caráter de lei, no final do ensino 
médio e é submetido a escolher um direcionamento profissional, 
que não ocorre de maneira simples ou rápida. Essa indecisão e 

incerteza quanto ao caminho profissional, pode perdurar até eta-
pas nas quais o aluno se encontra matriculado em uma univer-
sidade, que esteja no fim do curso ou até após a conclusão do 
mesmo. Por conta da média de duração dos cursos de graduação 
no Brasil serem de 4 anos (QUANTO, 2019), e levando em conta 
as idades que são atribuídas para cada etapa escolar, chegamos à 
faixa dos 22 anos. Contudo, de acordo com pesquisas, 54,3% dos 
ingressantes abandonam a faculdade antes da hora, e dentre os 
principais motivos temos a não identificação com o curso, dificul-
dades financeiras ou necessidade de mudança de turno. Em mé-
dia, a maior parte dos estudantes que trancam suas faculdades, a 
fazem durante seu segundo ano, representando 16,7% dos aban-
donos, e em seguida 10% no primeiro e terceiro ano (SILVA, 2018). 
Na busca em tentar representar demograficamente esse perío-
do profissional e universitário, adicionamos 2 anos a faixa etária, 
chegando aos 24 anos. Ao atrelarmos o fato de que a área artís-
tica em si já é caracterizada por ser informal e incerta, de acordo 
com as entrevistas realizadas na etapa de pesquisa, conseguimos 
definir um espaço de tempo no qual o peso dos acontecimentos 
é amplificado, somados aquelas incertezas já características da 
área. Desta forma, conseguimos segmentar nosso público, identi-
ficando nossa demanda projetual.  

 Foi então, estabelecido que a faixa etária trabalhada para 
o projeto seria dos 16 aos 24 anos. A partir de uma pesquisa de 
campo realizada com 43 indivíduos, 93% dos participantes corres-
ponderam a faixa etária definida, e que também compartilham 
algum tipo de relação com artes digitais, seja atuando profissio-
nalmente, atuando com caráter de hobbie ou como uma futura 
área de desenvolvimento profissional. 

 No contexto geográfico, o público alvo definido foi de ar-
tistas brasileiros, visto que atualmente o mercado criativo interno 
brasileiro apresenta uma grande falta de investimento em com-
paração a países desenvolvidos, porém com o estudo “Economia 
Criativa: uma análise sobre o crescimento do mercado das indús-
trias criativas”, elaborado por Ferreira Filho (2019) e publicado 
pela revista Comunicação & Inovação, aponta dados quantitativos 
sobre o crescimento da área criativa no país, o estudo foi reali-
zado a partir de dados de 1990 até o ano de 2019, demonstran-
do que a área criativa é um investimento que pode trazer grande 
lucro ao país, e por ser uma área que não apresenta um grande 
investimento interno pode-se classificar como um mercado emer-
gente. 

 Um dos mercados inseridos na área criativa são os jogos 
digitais, dentro do ranking mundial o Brasil é o terceiro país que 
mais cresce e o quarto maior mercado consumidor, porém sua 
produção é muito inferior. Nos últimos anos seu mercado tem 
apresentado um grande crescimento, como publicado pela Exa-
me, o mercado de jogos digitais movimentou 1,5 bilhões de dóla-
res em 2018 e teria uma previsão de aumento de 5,3% até 2022, 
de acordo com os resultados da 19ª Pesquisa Global de Entreteni-
mento e Mídia, da PwC.

 Psicograficamente, o público alvo pesquisado procura por 
conhecimento no que lhes oferece prazer durante as horas de la-
zer envolvendo videogames, artes, séries, desenhos, entre outras 
formas de entretenimento. Por estarem envolvidos nesses univer-
sos apresentados, existe um desejo de ampliar suas perspectivas, 
e com esse pensamento, recriar essas artes passa a ser um lazer 
prazeroso, levando o público alvo a criar nas mais diversas áre-

as presentes no mercado, como pintura digital, animação 2D/3D, 
modelagem 3D, entre outras áreas, assim incentivando a procura 
por conhecimento na área artística para melhor desempenho em 
suas criações e já apresentando as áreas de possível atuação do 
mercado artístico. 

 Um aspecto do público alvo é a presença da cultura geek, 
que apresenta grande consumo de jogos e tecnologia, levando o 
interesse por parte do público alvo a pintura digital, muito presen-
te em jogos digitais e na indústria do entretenimento atual, sendo 
assim a arte no âmbito digital passa a ser um ato obrigatório, para 
os que procuram trabalhar na área artística de jogos digitais.

 De modo comportamental, o público alvo foca em artistas 
que consomem diariamente conteúdos relacionados ao processo 
de criação, no campo de ensino ou de entretenimento. Essa busca 
define esse público como interessado em evoluir o seu lado artís-
tico, e mostra o comprometimento deste com o crescimento de 
seu conhecimento acerca do assunto. E principalmente o foco do 
público são pessoas que já estão no processo de inserção ou que 
tem o interesse de ingressar na indústria de jogos digitais, com 
o objetivo de trabalhar como artista, seja essa 2D, 3D, animação, 
etc.

 Outro indicador de comportamento desse público é o in-
teresse em compartilhamento de conteúdo artístico com outros 
artistas de suas respectivas áreas, seja para pedir ajuda e críticas 
em suas produções, ou compartilhar com alguém mais experien-
te no desenvolvimento das peças. 

 O público secundário é caracterizado por todo indivíduo, 
acima de 13 anos, por conta das regulamentações da Children’s 
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Online Privacy Protection Act (COPPA), que determina essa idade 
como a mínima para cadastros em plataformas digitais (PRASS, 
2019). Esse público se caracteriza pelo fato de terem diferentes 
níveis de familiaridade com o tema, sendo com pouca proximida-
de aqueles que desejam conhecer um pouco sobre o cenário de 
arte digital no Brasil, ou que almejam trabalhar com isso algum 
dia, como também aqueles indivíduos com bastante proximidade, 
onde os mesmos já trabalham ou já incorporaram essa atividade 
em seu dia a dia. Não foi definido uma idade limite acima dos 13 
anos, pois de acordo com diversos artistas da indústria, não existe 
uma idade certa para se aproximar da arte digital, ou até mesmo 
para começar a produzir com caráter profissional, segundo Chiu 
(6 SIGNS, 2016). Isso torna a caracterização de uma idade nesse 
contexto, inviável, por conta da variabilidade que cada indivíduo 
pode apresentar.

2.4 PERSONAS
 Para caracterização do público alvo, visando o desenvolvi-
mento das ações projetuais, há a necessidade da criação de per-
sonas geradas a partir das pesquisas de campo na definição do 
público alvo. “Personas são arquétipos, personagens ficcionais, 
concebidos a partir da síntese de comportamentos observados 
entre consumidores com perfis extremos” (VIANNA et. al., 2011, p. 
80).

 Para a criação das personas, escolhemos categorias a se-
rem descritas para representar os extremos de nosso público 
alvo, dentre as características estão presentes personalidade, 
rotina, hobbies e gosto artístico. Na categoria de personalidade 

apresentamos traços fortes da persona em seu círculo social, bus-
cando mostrar seu nível de sociabilidade, sendo assim o quanto 
essa pessoa consegue interagir com outras para compartilhar ou 
buscar informações, na medida de seus interesses estéticos.

 Ao definir a rotina pessoal como aspecto relevante, procu-
ramos apresentar o quanto do tempo era destinado aos estudos 
de arte, assistindo vídeos de aprendizagem, ou outro conteúdo, 
sendo todas essas atividades partilhadas com suas tarefas coti-
dianas, como trabalho, escola e lazer. Como outra característica 
estão os hobbies, considerados para a definição de seus gostos, 
para melhor entendimento da origem de suas referências para 
arte, como séries, animação, desenhos animados, jogos, entre ou-
tras.

 Na dimensão da arte, procuramos escolher características 
que exemplificam o estilo artístico pretendido de cada persona, 
procurando também explorar as diversas áreas de atuação artís-
ticas presentes em jogos digitais, tais como pintura digital e 3D 
junto a suas ramificações. 

Figura 21 – Persona André
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 22 – Persona Ana
Fonte: elaborada pelos autores.
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Figura 23  – Persona Carol
Fonte: elaborada pelos autores.

2.5 NECESSIDADES E REQUISITOS 
 A partir da caracterização do público-alvo do projeto, defi-
nidos na etapa de “imersão” (VIANNA et. al., 2011), começamos a 
organizar as ações projetuais visando atender às necessidades do 
público-alvo primário. Esse processo se dá pelo levantamento e a 
organização das necessidades, enumerando aquelas que possam 
ser consideradas de maior relevância. Com as necessidades em 
mãos, são apontados os requisitos da mesma, para a aplicação 
em uma plataforma, definindo as funcionalidades (GARRET, 2011) 
que compõem/definem a estrutura da ação projetual. Foram le-
vantadas 10 necessidades e respectivos requisitos conforme des-
critos na tabela 1.

Necessidades Requisitos

Pesquisar referências visuais - O 
usuário depende de referências 
visuais para desenvolver seu 
trabalho criativo. Quanto mais 
referências, melhores representa-
ções o artista consegue atingir

Ferramenta que consiga reu-
nir uma grande quantidade de 
referências visuais, a partir de 
palavras-chaves e outros tipos de 
filtros, de diferentes origens, de 
dentro da plataforma, com seus 
respectivos autores/criadores.

Pesquisar outros artistas - Artistas 
costumam se apoiar nas obras 
um dos outros, buscando sempre 
procurar entender como cada um 
chegou naquele determinado re-
sultado. Desta forma, essa análise 
acaba resultando em uma forma 
de estudo e de inspiração. Buscar 
analisar obras de grandes artistas 
da indústria pode trazer bons 
insights ao pequeno artista.

Uma plataforma com uma base 
de dados dos artistas que mais se 
destacam em cada categoria da 
arte digital, com um compilado de 
suas obras e uma breve introdu-
ção sobre a sua história.

Compartilhar projetos - Artistas 
sempre devem procurar divulgar 
e compartilhar seus projetos, 
sejam eles com amigos próximos 
ou comunidades. Muitas vezes 
o próprio artista fica inibido de 
conseguir detectar falhas em sua 
obra, e uma visão do exterior 
pode sempre trazer críticas cons-
trutivas, sendo ela vindo de uma 
pessoa experiente ou leiga.

Espaço digital no qual os ar-
tistas possam estar colocando 
suas obras em exposição para 
um público determinado, com a 
possibilidade de outros usuários 
comentaram em cima da arte, 
sobre uma estrutura que apoie 
o desenvolvimento de críticas 
construtivas, que possam se 
desenvolver em discussões mais 
aprofundadas sobre o assunto

Agendar etapas projetuais para 
estudo - Um questionamento 
recorrente feito por artistas 
iniciantes, são como desenvolver 
planos de estudo artístico, tendo 
em mente que a maior parte des-
ses artistas, estão em um cami-
nho autodidata, onde também, 
justamente na jornada artística 
o processo de aprendizagem é 
longo e demora para demonstrar 
resultados, principalmente de 
forma mercadológica, onde as 
oportunidades de trabalho demo-
ram a aparecer.

Uma ferramenta digital, que dê 
para o artista uma estrutura de 
estudos baseadas em horas/dia, 
se montando metas, e que ao fi-
nal de uma grande etapa, consiga 
mostrar ao artista um resumo de 
sua evolução durante este perí-
odo. Sendo assim, todo estudo 
feito deve ser colocado dentro da 
ferramenta através do upload dos 
arquivos.

Socializar com outros artistas - A 
comunicação entre os artistas é 
muito importante para o meio, 
assim como é importante no sen-
tido de networking, que carrega 
um peso grande nas oportuni-
dades de trabalho que podem 
surgir ao indivíduo. Muitas vezes 
a comunicação não precisa ser 
embasada em temas específicos 
sobre arte, mas também nos mais 
variados assuntos, como jogos, 
culinária, e-sports, etc.

Mural digital, na qual os artistas 
possam organizar grupos, even-
tos, combinar encontros, de tal 
forma que não limite a interação 
de todos somente dentro de uma 
plataforma.

Compartilhar conhecimentos 
- Em uma comunidade, o com-
partilhamento de informações e 
conhecimento, principalmente no 
mercado artístico que é informal 
e possui pouca informação dispo-
nível. Por isso a colaboratividade 
dessa comunidade é o coração de 
todo o sistema.

Ferramentas de streaming, de 
elaboração de workshops virtu-
ais,e espaço para o desenvolvi-
mento de artigos e textos digitais.

Adquirir conhecimento - Assim 
como todo estudante, o artista 
precisa de conteúdo centrado 
naquilo que ele quer aprender, 
de uma forma que seja garanti-
do a ele uma educação rica e de 
qualidade.

Uma biblioteca digital, que abran-
ge desde vídeos no youtube, até 
grandes obras literárias, cursos 
digitais e workshops.
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Discutir sobre arte com outros ar-
tistas - Assim como o networking 
a discussão e interação com 
outros artistas são importantes 
para seus desenvolvimentos, e 
o debate de todos os aspectos 
da área artística, cases, debates, 
estruturas legais (devido a infor-
malidade), etc.

Uma ferramenta, que dê aos ar-
tistas um espaço para debater os 
mais variados assuntos da área, 
de forma organizada, bem dividi-
da/segmentada.

Conexão com artistas da indústria 
- Como o mercado se apresenta 
distante para novos artistas, exis-
te a necessidade dos indivíduos 
que já conseguiram se estruturar 
com sucesso no mercado, entra-
rem em contato com essa nova 
leva de artistas. É preciso diminuir 
o espaçamento entre esses dois 
mundos, o dos artistas iniciantes 
e dos artistas seniores, de forma 
gratuita.

Organização de eventos e pales-
tras com as grandes figuras artís-
ticas do mercado, possibilitando a 
interação dos novos artistas com 
artistas mais experientes.

Oportunidade de desenvolvimen-
to de portfólio - No quesito de 
produtividade e desenvolvimento 
de portfólio, os artistas novos 
podem achar muitos empeci-
lhos no começo de sua jornada, 
pois oportunidade reais podem 
ser escassos e o individualismo 
no desenvolvimento de peças e 
projetos os tornam mais difíceis 
de serem desenvolvidos até o 
final, pois não existe uma cobran-
ça imediata, nem a dependência 
de outras pessoas como em uma 
equipe.

Uma ferramenta que auxilie artis-
tas a organizar collabs e projetos 
grandes, sem finalidades financei-
ras, focando no enriquecimento 
de seu portfólio.

Tabela 1 – Necessidades e Requisitos
Fonte: elaborada pelos autores.

 A partir das necessidades levantadas, organizamos as fun-
cionalidades conforme relevância e impacto na experiência do 
público-alvo do projeto – impacto na jornada dos artistas. Sendo 
assim, descrevemos a seguir:

 - Fórum: contexto para os artistas criarem tópicos sobre os 
diversos assuntos que abrangem o mundo artístico no domínio 
digital, onde os mesmos podem discutir e interagir, através tópi-
cos, classificados por tags e enumerados pelo número de upvotes. 
Os usuários podem criar seus tópicos, navegar pelos destaques 
usando ferramentas de pesquisa e seguir tópicos que acham de 
seu interesse. Teve sua origem das necessidades de “Discussão 
sobre arte com outros artistas” e “Compartilhamento de Proje-
tos”.

 - Co-lab: ambiente interativo para os artistas participarem 
de projetos e desafios com outros usuários, para promover a pro-
dutividade entre os participantes. O usuário pode criar seu co-lab, 
participar em outros projetos, checar os projetos que já está parti-
cipando e usar uma ferramenta de pesquisa para descobrir os co-
-labs disponíveis. Teve sua origem da necessidade “Oportunidade 
de desenvolvimento de portifólio”.

 - Projetos: dimensão para divulgação de eventos, workshops, 
projetos mais complexos, acessados por outros artistas. Teve sua 
origem da necessidade “Socializar com outros artistas”.

 - Biblioteca digital: ambiente de pesquisa dos artistas para 
encontrar reviews de livros, cursos, cursos e até vídeos do youtube, 

relacionados ao campo da arte. Os reviews e cadastros dos conte-
údos são feitos todos pelos usuários, de forma comunitária. Teve 
sua origem da necessidade “Adquirir conhecimento”.

 - Ferramenta de estudos: Ferramenta que busca ajudar o 
artista a desenvolver uma rotina de estudos, no qual ele consegue 
configurar, por exemplo a quantidade de horas de estudo por dia, 
obter o resumo mensal das peças desenvolvidas e recomenda-
ções de referências da biblioteca, pelo tema escolhido para o es-
tudo. Teve sua origem da necessidade “Agendar etapas projetuais 
para estudo”.

 Um objetivo, referente à plataforma, foi pensar a possibili-
dade de ampliação com novos conteúdos, adicionados a partir do 
feedback dos usuários e da comunidade, de maneira dinâmica e 
dialógica.

2.6 CONCEITO DE CRIAÇÃO
 Ao lidarmos com um público que quer ou está atuando 
com ilustração digital, uma das subcategorias da Indústria criati-
va, existe uma comoção entre os indivíduos na busca da expres-
são e da liberdade em seu trabalho.

 A designação do termo Arte vem do latim Ars, que signi-
fica habilidade. É definida como uma atividade que ma-
nifesta a estética visual, desenvolvida por artistas que se 
baseiam em suas próprias emoções. Geralmente a arte 
é um reflexo da época e cultura vivida. [...] A Arte é de-
senvolvida com o intuito de mostrar o pensamento do 
artista e expressar os sentimentos, por meio de corren-

tes de estilo e estéticas diferentes. Estilo e Estética são as 
suas manifestações. Estilo é a forma da obra e estética é 
o fundamento da Arte. Cada qual interpreta os cenários 
e objetos de uma maneira única e singular, o que carac-
teriza o movimento que a nomeia (ADAMI, 2009, [n. p.]).

 A partir disto, pensamos em um contexto para desenvol-
vimento da livre expressão, passível de ser explorado pelos ar-
tistas. Desta forma, nossa proposta conceitual envolve um mun-
do fantasioso e fictício, como um arquipélago de ilhas flutuantes 
(Figura 24), que representam estilos, temas, formatos e técnicas 
diferentes. Em cada ilha podemos encontrar estruturas que se as-
semelham a grandes castelos, que correspondem aos estilos que 
representam. 

Figura 24 - Conceito de ilhas
Fonte: artstation.com/artwork/Lr6Rk. Acesso em 02 jun. 2020
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Figura 25 - Conceito de estruturas
Fonte: artstation.com/artwork/floating-capital. Acesso em 02 jun. 2020

 Um conceito operatório recorrente no processo de criação 
é a representação gráfica da jornada do artista. De acordo com 
Azevedo (AO VIVO, 2017), a jornada do artista pode ser represen-
tada em uma espiral de forma cilíndrica que se direciona sempre 
para cima, como uma busca quase infinita pela sua representação 
ideal (Figura 26). A curva de aprendizado também atua de forma 
cíclica, pois o artista sempre revisita os fundamentos da arte, pe-
los quais ele já passou, em busca da masterização, e a cada vol-
ta apresenta-se com mais experiência e uma visão mais aguçada 
para seus próprios erros. Desta forma, podemos aplicar esta re-
presentação visual em espiral, na composição de elementos do 
universo fictício, como também em elementos gráficos presentes 
nas ações, norteadores de logos, iconografia, identidade visual e 
nome.

Figura 26 - Conceito de aprendizado
Fonte: youtube.com/watch?v=P5k6O8ExHKs&t=980s

 Contudo, buscamos algumas palavras-chave, como norte-
adores secundários para o processo de criação do universo, jun-
tamente com o desenvolvimento da identidade visual das ações 
projetuais, sendo elas:

a.   Alegria: Trabalhar com o que gosta, pode ser considerado 
já um motivo de alegria, mas o espaço deve ser acolhedor e con-
fortável para o artista. Como afirma Ferreira (2014), um espaço de 
trabalho que oferece descontração e promove o bem-estar da-
queles que o frequentam, aumenta a produtividade dos mesmos.

b. Vivo: O mundo deve se mostrar vivo e orgânico, sempre se 
adaptando às mudanças, tendo em vista que o mundo artístico 
não é estático e possui uma grande variedade de formatos.

c. Colorido: A paleta deste universo, apesar de ter que repre-
sentar uma variedade de contextos, é preciso de uma estrutura 
de cores base para cada ilha. Uma busca por cores mais satura-
das, como do céu, ou das folhas das árvores.

d. Fantasioso: Acima de tudo, o universo tem que cultivar as-
pectos fantasiosos, como castelos, grandes esculturas, animais 
fantásticos e personagens vivos.

e. Storytelling: O mundo precisa contar sua história por si só, 
e deve ter espaço para novas histórias acontecerem.

f. Comunidade: O cenário ilustrado é um local que além da 
representatividade, funciona como um ponto de encontro da co-
munidade artística, onde se trocam experiências, conhecimentos 
e vínculos são criados.

2.7 IDENTIDADE VISUAL
 Toda grande marca possui um conjunto de características, 
que podem ser reorganizadas e transformadas em soluções visu-
ais. De acordo com a ADG (1998) “[...] marca é design, nome, sím-
bolo gráfico, logotipo ou combinação desses elementos utilizados 
para identificar produtos ou serviços de um fornecedor/vendedor 
e diferenciá-los dos demais concorrentes”. Contudo, além desta 
proposta projetual evidenciar uma marca diante de um amplo 
mercado, também, em segundo plano, deve mobilizar os usuá-
rios pelas conotações afetivas (BAUDRILLARD, 1968), através de 
associações e significações, que não somente representam, mas 
definem experiências memoráveis. 

 A identidade consiste em caracterizar em visualidade o 
conceito da marca, com suas qualidades imateriais como missão, 
decodificando estes elementos através de símbolos, significados 
pelos usuários (RODRIGUES, 2011). Portanto, desenvolver a base 
de uma marca é organizar os fundamentos da sua identidade, 
para poder aplicá-los nos pontos de contato da marca (Figura 27).
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Figura 27 - Pontos de contato da marca
Fonte: Rodrigues (2011, p. 26)

 Desta forma, a partir das propostas realizadas no item 2.5, 
o grupo desenvolveu concepções da marca, se embasando tam-
bém nas características do público-alvo, trazendo uma identidade 
que se aproximasse do mesmo, e que trabalhasse de forma fun-
cional com toda a arquitetura digital.

2.7.1 NAMING
 O Naming, caracterizado como parte do processo de Bran-
ding, atua na criação de um nome para uma empresa ou produto, 
com o intuito de entregar uma solução significativa, tendo em vis-
ta aspectos que auxiliem a interpretação do público, dentre ou-
tras aproximações. De acordo com Rodrigues (2011),

[a]o nomear uma nova marca, é importante conhecer 
claramente quais serão os seus públicos de interesse e 
se futuramente existirá alguma expansão geográfica ou 
alteração de mercado - é preciso ter uma ‘’visão” clara 
do negócio, e de como se dará essa ampliação. Assim, a 
atividade de Naming está também muito relacionada ao 
planejamento estratégico e a visão de uma marca des-
cobrir o melhor nome é uma tarefa difícil, que começa 
com um estudo cuidadoso do produto/empresa, de seus 
benefícios, dos mercados de interesse e das estratégias 
de marketing propostas (Rodrigues, 2011, p. 75).

 Podemos, no entanto, realizar uma classificação dos tipos 
de naming, que nos permite entender tanto as decisões que in-
fluenciaram as grandes marcas no mercado, assim como na ajuda 
de estruturação de novas. De acordo com os dados levantados 
por Rodrigues (2011):

a.   “Nomes Patronímicos”: são denominações que provém de 
nomes próprios de pessoas, sendo fundadores ou indivíduos as-
sociados a marca, como a marca de pasta de dente Colgate, origi-
nada do nome William Colgate.

b.  “Nomes Descritivos”: caracterizados por possuírem uma 
nomenclatura que descreve a natureza do negócio ou de seus 

produtos de forma direta, incorporada em sua estrutura, como a 
marca Banco do Brasil.

c.  “Nomes Toponímicos”: esse provém do local de origem da 
marca na qual a mesma foi inventada, vendida ou desenvolvida, 
como a marca Nokia, que teve sua primeira fábrica estabelecida 
nas margens do rio Nokia, onde posteriormente, houve o surgi-
mento da cidade de Nokia na Finlândia.

d.  “Nomes Metafóricos”: buscam revelar a natureza dos ne-
gócios de forma indireta, com o objetivo de fazer o espectador 
realizar associações, através de imagens literárias. A metáfora 
animal costuma ser bastante utilizada no mercado, e se apresenta 
por exemplo na marca de carros de luxo Jaguar, pelas característi-
cas do animal Jaguar, destacando a força de sua mordida, ou sua 
denominação de guardião da floresta, que acaba sendo associado 
à marca.

e.  “Nomes Encontrados”: é o uso de uma palavra já conheci-
da, mas que não exerce uma relação com o que o produto ou a 
empresa representa. Neste caso, a identificação desses aspectos 
pelo público se torna limitado, sendo preciso um grande inves-
timento em comunicação para que a mensagem seja passada. 
Contudo, o uso da palavra já conhecida auxilia a fixação do espec-
tador. Marcas como a OI e a VIVO, fazem uso dessa estrutura, e 
também são conhecidas pelas suas ações de propaganda. 

f.  “Nomes Artificiais”: o desenvolvimento de palavras com-
pletamente novas, que não fazem parte da linguagem clássica, 
podendo ser pedaços de palavras ou a junção das mesmas, assim 
como onomatopeias. A Kodak teve seu naming desenvolvido a par-
tir da letra K, e a partir disso, foram realizados testes na tentativa 

de formar uma palavra nova. Nomes que provém deste conceito, 
não recebem significados intrínsecos, mas também dependem de 
um grande investimento em comunicação e propaganda.   

g.  “Abreviações”: quando o nome da empresa e do produto 
se tornam muito longos ou são difíceis de se ler ou falar, as abre-
viações entram para corrigir esses problemas. A partir de contra-
ções, o nome se torna mais curto, e fácil de se identificar. Marcas 
como a IBM e a antiga TAM, que respectivamente tem o nome 
original de International Business Machines Corporation e Trans-
portes Aéreos Marília. 

h.  “Nome de Status”: designa nomes que através de sua sono-
ridade, transmitem significado e remetem a questões de status. 
As marcas Diamante Negro e Consul entram nesta categoria. Mui-
tos nomes de status podem ser caracterizados como metáforas 
também (Rodrigues, 2011, p. 48). 

 Seguindo os conceitos de criação definidos pelo grupo 
para o projeto, foram realizadas sessões de Brainstorming para a 
definição do naming, a primeira ferramenta da etapa de ideação 
na metodologia de Design Thinking (VIANNA et. al., 2011). A partir 
das palavras-chave definidas para o nome do projeto, foi desen-
volvido um painel semântico com palavras e nomes (Figura 28) 
que os integrantes do grupo conseguiram criar algum vínculo de 
relação com o tema, em uma grande fase de exploração.
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Figura 28 - Exploração Naming
Fonte: elaborada pelos autores.

 Através da sessão, obtivemos uma grande quantidade de 
nomes, e por um longo tempo caminhamos lado a lado com o ter-
mo colônia, que no ponto de vista biológico é definido de acordo 
com Santos (2020),

[n]as colônias, os organismos estão unidos anatomica-
mente, de modo que parecem ser um único ser. Eles tra-
balham de maneira cooperativa, proporcionando a so-
brevivência de todos. Cada indivíduo é tão dependente 
um do outro que é incapaz de viver isoladamente (SAN-
TOS, 2020, [n. p.]).

 Mas, revendo o conceito em um segundo momento, redi-
recionamos para estruturas mais básicas, visando manter o for-
mato descritivo para o nome do projeto. O nome “Arteco” sur-
giu da junção da palavra “Arte” com a palavra “Colaboração”, ou 

“co”. Contudo a leitura e a fala não se tornaram agradável, preju-
dicando as características de Branding do projeto. Sendo assim, 
trocamos a vogal “e” de “Arte”, pela vogal “i” tendo em vista que 
escrevemos e lemos “Arte” com “e”, mas falamos de forma oral a 
palavra com “i” (Figura 29).

Figura 29 – Pronúncia “Arte”
Fonte: elaborada pelos autores.

 Chegando então ao nome “Artico”, realizarmos alguns tes-
tes com o nome, e percebemos a necessidade de não associar com 
a localização Ártico, tendo em vista que é uma palavra comum, e 
que estava sendo usada em outros segmentos do mercado, como 
na venda de refrigeradores. Como não queríamos perder essa so-
noridade, que auxiliava a fixação do nome, e que dentro de sua 
estrutura, continha as palavras “Arte” e “Colaboração” de forma 
abreviada, resolvemos a questão colocando um ponto entre as 
palavras, remetendo a um ambiente digital, tema e ação principal 
do projeto, pela forma que os endereços eletrônicos são estru-
turados, ficando “Arti.co”. Uma classificação de naming, derivada 
de várias categorias, é quando trabalham juntas para descrever o 
serviço oferecido, de forma reduzida e abreviada, com um nome 
facilitador de memorização por parte do espectador. 

 

 Com o nome definido, caminhamos para os aspectos legais 
de registro de marca, realizando pesquisas no Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI) e na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (JUCESP), onde não encontramos posses do nome “Arti.
co”, concretizando a possibilidade de uso. Contudo, com uma das 
ações é uma plataforma digital para web, buscamos saber se o 
domínio “www.artico.com.br” estava disponível através do site re-
gistro.br, onde descobrimos que já estava em uso. Desta forma 
podemos explorar outras possibilidades disponíveis como “artico.
art.br” ou “articoop.com.br”, fazendo referência a um modelo de 
jogo Co-op, onde dois jogadores jogam o mesmo jogo, ao mesmo 
tempo, de forma conjunta para cumprir os objetivos.

2.7.2 CORES, FONTES E ICONOGRAFIA
 O desenvolvimento da paleta de cores foi baseado nas pes-
quisas dos painéis semânticos, onde foi apresentado uma grande 
quantidade de referências com cores saturadas. Por serem refe-
rências fantasias ligadas, diretamente, ao storytelling apresentado 
nas ações projetuais onde o universo se passa em ilhas flutuantes 
representando as comunidades, as cores mais presentes foram o 
azul e o verde, a partir destas cores optamos por utilizar de uma 
tríade que promove um contraste entre as cores definidas. Por 
apresentarem um tema fantasia outro aspecto presente na paleta 
foi sua saturação, muito presente em artes, para criar o contraste 
da informação apresentada.

Figura 30 - Paleta de Cores
Fonte: color.adobe.com

 Para a produção da paleta foi utilizado como ferramenta o 
Adobe Color, que permite a criação de paletas e a verificação das 
tonalidades para pessoas daltônicas, garantindo acessibilidade 
para os diferentes tipos de usuários.

Figura 31 - Paleta de Cores para daltónicos
Fonte: color.adobe.com

 Para a escolha tipográfica deste projeto, alguns fatores ti-
veram que ser seguidos, como por exemplo, a legibilidade e leitu-
rabilidade geral das fontes, por conta das ações projetuais terem 
como o principal objetivo auxiliar os artistas, a disposição de le-
tras não deve ser um problema, e assim deve-se evitar que o usu-
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ário não entenda, ou até mesmo se canse ao ficar lendo durante 
muito tempo. 

 O principal fator para a escolha de fontes foi a mistura de 
bases retilíneas e cantos arredondados, formalizando a caracte-
rística do storytelling de construir uma narrativa linear com dife-
rentes recursos. A metáfora da linearidade da narrativa seria dada 
pelas linhas retilíneas, enquanto as curvas essas outras maneiras 
de contar a mesma história.

 A escolha da primeira tipografia foi para compor a iden-
tidade do logo no projeto: a “Azonix” (Figura 32), uma fonte não 
serifada, que com algumas alterações da estrutura do lettering 
adequou-se ao escopo projeto.

Figura 32 - Fonte “Azonix”
Fonte: dafont.com/azonix.font. Acesso em 7 jun. 2020

 A escolha da segunda e da terceira tipografia também foi 
feita baseando-se nos parâmetros já definidos no projeto, bem 
como priorizando a leiturabilidade e legibilidade dessas. Para áre-
as em destaque e eventuais títulos, foi escolhida a fonte, “Ubuntu” 
(Figura 33), uma tipografia decorativa, de construção simples, que 
pode ser utilizada em diferentes cenários. 

Figura 33 - Fonte “Ubuntu”
Fonte: fonts.google.com

  A terceira fonte, “Open Sans” (Figura 34) possui uma cons-
trução simples, que prioriza a legibilidade, sendo perfeita para 
textos longos, com linhas retilíneas e cantos arredondados. Um 
grande fator para a escolha dessas duas fontes, destinadas aos 
textos, foi a sua similaridade gráfica, ainda que apresentem for-
mas bases iguais, é possível identificar uma hierarquia, sem muito 
ajuste.

Figura 34 - Fonte “Open Sans”
Fonte: fonts.google.com

 Para o desenvolvimento da iconografia, fizemos uso da bi-
blioteca oferecida pela plataforma Material Design, que oferece 
materiais, guias, componentes e ferramentas com o objetivo de 
estabelecer bases sólidas de interface, nos mais variados proje-
tos. A decisão de usar os ícones do Material Design (Figura 35), 
surgiram da necessidade de um equilíbrio, sem competição visu-
al, entre as ilustrações. Nesse caso, a plataforma oferece diversas 
famílias de ícones, já usados em diferentes interfaces, e desta for-
ma criam-se menos barreiras para o usuário, trazendo um am-
biente com características que o mesmo já conhece (KRUG, 2014).

Figura 35 - Iconografia
Fonte: elaborada pelos autores.

2.7.3 LOGOTIPO
 Para o desenvolvimento do símbolo gráfico do projeto, a 
partir do naming, o grupo decidiu desenvolver um logo que tra-
balhasse com o nome do projeto, “Arti.co”, juntamente com os 

conceitos de criação descritos no item 2.6, em busca de represen-
tações da curva de aprendizado do artista. 

 Como estaríamos trabalhando primeiramente com o de-
senvolvimento gráfico do nome, realizamos uma pesquisa quanto 
às fontes que poderíamos estar utilizando, buscando uma fonte 
moderna que conversasse bem com as ilustrações digitais, onde 
visualmente as duas se encaixassem em uma única peça. Chega-
mos então na fonte “Azonix”, e começamos a explorar as possibi-
lidades (Figura 32), utilizando a paleta de cores descritas anterior-
mente.

Figura 36 - Experimentações do logo
Fonte: elaborada pelos autores.
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 Inicialmente, organizamos a fonte com a letra “a” e a letra 
“i” (figura 36) formando uma flecha apontada para cima, fazendo 
referência a direção na qual a curva de aprendizado se direciona 
de forma cilíndrica para cima, também carregando um significado 
de crescimento e dos sonhos altos dos artistas, sempre apontan-
do para cima. Este arranjo distorceu a leitura para “Rt co”. Em um 
segundo momento dividimos as letras em duas colunas na verti-
cal, e três linhas na horizontal, colocando a letra “a” sobre a letra 
“t”, formando novamente uma seta (Figura 37), e percebemos a 
importância de destacar o “.co” de “Arti.co”, em vez da flecha, de-
monstrando que se trata de uma plataforma colaborativa.

Figura 37 - Teste de estruturação
Fonte: elaborada pelos autores.

 O grupo então definiu essa estrutura de organização para 
as fontes, que mantinha a metáfora inicial da flecha, e com ade-
quada leitura. Contudo, precisávamos também de uma estrutura 
que funcionasse por extenso, para conseguirmos inserir a marca 
em espaços mais limitados, mas ela acaba perdendo a capacidade 
de gerar a flecha, contudo, tornava a leitura muito mais funcional. 
Sendo assim, começamos a realizar alguns testes com as paletas 
de cor definidas anteriormente, e as usando para dar destaque a 
abreviação “.co” (Figura 38).

Figura 38 -Testes de cores
Fonte: elaborada pelos autores.

 Contudo, percebemos que a linguagem de linhas retas e 
duras da fonte não condizem com as estruturas orgânicas das 
ilustrações digitais, e isso dificultava seu encaixe. Por conta desse 
problema, decidimos arredondar levemente as pontas das fontes, 
para causar um efeito entre o reto e o arredondado, e não como 
uma estrutura única. A seguir, (figuras 39-42) fizemos várias apli-
cações.

Figura 39 - Teste de disposição em arte
Fonte: artstation.com/artwork/W2KVWv

Figura 40 - Teste em disposição em arte 2
Fonte: artstation.com/artwork/PmgBm3

Figura 41 - Teste em disposição em arte 3
Fonte: artstation.com/artwork/PmgBm3
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Figura 42 - Teste em disposição em arte 4.
Fonte: artstation.com/artwork/PmgBm3

 Com os testes das paletas escolhemos o verde para a pa-
lavra “co”, retirado dos painéis semânticos, sendo uma metáfora 
de crescimento saudável, aspecto presente em uma comunidade 
colaborativa. Sendo assim, estruturamos em um grid para ajustar 
os elementos, e finalizar o símbolo gráfico da Arti.co, em um back-
ground preto como um padrão (figuras 43-45).  

Figura 43 - Grid logo vertical
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 44 - Grid logo horizontal.
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 45 - Logotipo final
 Fonte: elaborada pelos autores.

2.8 AÇÃO PROJETUAL
 A partir de toda informação coletada e observada, confor-
me o método do Design Thinking (VIANNA et. al., 2011), na etapa 
de ideação, realizamos sessões de Brainstorming, tendo em vista, 
apresentar ações projetuais no meio digital contemplando as pro-
postas de Garret (2011), assim como regras voltadas para o De-
sign de interação (KRUG, 2014), a partir do público-alvo definido. 

 Procurando auxiliar artistas em suas jornadas criativas, 
produtivas e profissionais, Arti.co tem como ação projetual, uma 
plataforma web, um espaço para a comunidade artística brasilei-
ra desenvolver conteúdos e promover discussões, assim como, 
o acesso a uma biblioteca de referências. Para pensarmos o Arti.
co, abordamos a jornada desses artistas com um desafio diante 
de um mercado nacional não bem desenvolvido, que funciona na 
informalidade, sem nenhuma estrutura trabalhista. Percebeu-se 
também a carência de ensinos voltados para a ilustração profis-
sional no cenário nacional de graduações.

 O artista enfrenta uma série de decisões, como qual facul-
dade cursar ou qual caminho seguir profissionalmente, mas dian-
te da informalidade do mercado de arte digital, alguns arriscam 
realizar cursos rápidos e se desenvolvem praticamente como au-
todidatas. Questões sociais e psicológicas, também interferem no 
desenvolvimento do artista, como a constante cobrança de aper-
feiçoamento, e a busca pela suposta perfeição inexistente (DUFF, 
2020), que vem acompanhada da independência social e finan-
ceira. Outra questão levantada, é o mercado internacional mais 
amadurecido, que gera uma procura maior dos Brasileiros ainda 
que exista uma barreira de língua.
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 Diante deste cenário, com base no método de Garret 
(2011), após definirmos as necessidades do usuário, partimos do 
conceito definido de storytelling para definição visual da ação pro-
jetual, buscando por um ambiente inovador, de maior imersão. 
Desta forma, desenvolvemos cenários para criar uma ambienta-
ção lúdica para a interface. 

 Partimos do conceito de comunidade colaborativa, tendo 
em vista o cotidiano nada amigável para os profissionais atuantes 
no mercado nos dias de hoje (AO VIVO, 2017). Pensar em comuni-
dade e colaboração é uma forma de fortalecer e oferecer uma es-
trutura para o desenvolvimento do artista, assim como também 
centralizar as atividades distribuídas por diversas plataformas. 

 Foram realizadas pesquisas de mercado, relacionados a 
plataformas que possuem alguma semelhança com os aspectos 
levantados, assim como também empresas que contratam os ar-
tistas e escolas de arte digital. Desta forma, foi possível analisar a 
resposta dos usuários, quanto às plataformas e nos ajudaram a 
nortear decisões. O levantamento não se limitou apenas aos pro-
dutos relacionados ao tema, pois investigamos a competitividade 
das redes sociais, quando não evocam um ambiente colaborativo.

2.8.1 FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA
 Com a propostas de funcionalidades definidas no tópico 
2.5 para a estrutura da plataforma, escolhemos as funcionalida-
des Fórum de discussões e o Co-lab para serem desenvolvidas, 
pois elas significam, materializam e formalizam o aspecto inova-
dor da proposta. 

 O Fórum, que nasceu da necessidade de discussão entre 
artistas e o compartilhamento de projetos ou artes, apresenta-se 
complexo diante das possibilidades projetuais, como escolher so-
bre o que falar, para além de um canal de conversa e divulgação. 
Nosso objetivo é que nesse espaço, os artistas também possam 
compartilhar sentimentos, problemas, e contribuir com conse-
lhos e apoio em questões pessoais. Compreendendo que a arte 
é o mote e norteia todas funções da plataforma, o acesso dos tó-
picos dá-se por imagens, e não por um sistema de listas e títulos, 
enfatizando a imersão em um ambiente lúdico.

 Ao pensar sobre o modo de gerenciamento dos tópicos, 
estudamos as ferramentas conhecidas pelo público-alvo: Upvotes 
e Donwvotes, como um recurso para medir o grau de importân-
cia dos comentários em uma discussão, que pode ser compara-
do com a ferramenta de likes em diversas redes sociais (LISBOA, 
2018). Contudo, entendendo o conceito de Donwvote, como uma 
atitude negativa, sem benefícios para uma plataforma que prio-
riza os processos de criação e suas possibilidades de inovar, sem 
um certo ou errado, optamos apenas pelo uso de Upvotes (Figura 
46), para definir a relevância do tópico.

Figura 46 – Página de um Tópico
Fonte: elaborada pelos autores.

 O Co-lab, teve sua estrutura voltada para as necessidades 
de oportunidade de desenvolvimento de portfólios, assim como 
de certa forma, promover mais produtividade. De acordo com 
nossa pesquisa de campo, os artistas entrevistados não mostram 
adesão às possibilidades de produção, e assim desenvolver um 
compromisso com um projeto sem obrigação profissional ou de 
estudo, pode contribuir para o portifólio do artista. O desenvolvi-
mento de um portifólio é de extrema importância para o profis-
sional artista, e em muitas vezes, maior que qualquer certificado 
de cursos ou até graduações (AO VIVO, 2017). O Co-lab pode pro-
por o projetar, ainda que indiretamente entre os participantes, 
com regras próprias, desafios e temáticas, assim como configurar 
prazos de entrega. O usuário precisa então programar-se para as 
entregars das peças, sendo de extrema importância conhecer o 

tempo para desenvolver uma peça pronta, ajudando a cobrar por 
um serviço futuramente, atuando assim como uma ferramenta 
de autoconhecimento. Entende-se também que o desenvolvimen-
to de portifólio, formaliza o esforço com os colegas de projeto.

2.8.2 FLUXOS DE INFORMAÇÃO E DESIGN DE 
NAVEGAÇÃO
 Utilizando o método de Garret (2011), na etapa do “plano 
estrutura”, foram selecionadas duas funcionalidades mais impor-
tantes para o público-alvo, para serem desenvolvidas e incluídas 
no protótipo de alta-fidelidade, para a realização dos testes com 
usuário. As funcionalidades escolhidas, Fórum e o Co-lab, tiveram 
seus respectivos fluxogramas de informação para cada função. 
Para o Co-lab, temos o fluxo de criação de Co-lab (Figura 47) e 
participar de Co-lab (Figura 48), e para o Fórum, tivemos o fluxo 
de criar um tópico (Figura 49) e pesquisar tópico (Figura 50):
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Figura 47 – Fluxograma: Criar um Co-lab
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 48 – Fluxograma: Participar de um Co-lab
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 49 – Fluxograma: Criar um Tópico
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 50 – Fluxograma: Pesquisar um Tópico
Fonte: elaborada pelos autores.
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Para desenvolvermos o design de navegação do website, a partir 
de Garret (2014), estruturamos as funcionalidades – classificamos 
e organizamos um menu global, pelo qual o usuário tem acesso 
constante as todas interfaces, assim como os menus locais, que 
desempenham uma função de navegação próxima, condizentes 
com a navegação complementar, pela qual permite-se atalhos a 
conteúdos que não se apresentam na navegação global (Figura 
51). A navegação faz uso de ilustrações, na tentativa de fugir dos 
padrões, com o objetivo de desenvolver uma navegação mais 
imersiva no storytelling, quando cada clique na plataforma, implica 
caminhar pelo espaço.

Figura 51 – Design de navegação do Website Arti.co 
Fonte: elaborada pelos autores.

 O menu global foi desenvolvido como uma vista aérea do 
arquipélago Arti.co (Figura 52), que mostra as estruturas e como 
estão distribuídas no complexo de ilhas. Essa imagem será utiliza-
da pelo usuário para a navegação entre as páginas, como Co-lab 
e Fórum. Para auxiliar o usuário, foram desenvolvidas pequenas 
descrições das estruturas com o objetivo de auxiliar a interpreta-
ção do usuário quanto à onde ele está clicando.

Figura 52 – Menu Global, Mapa de Arti.co
Fonte: elaborada pelos autores.

 Para a navegação pelos menus locais, ilustramos com de-
talhes para serem utilizados como botões. Trouxemos elementos 
fantasiosos e atemporais para incorporar a temática. A partir das 
escolhas no menu local, o acesso às funcionalidades do site, dá-
-se a partir de grids e com linguagem gráfica já estabelecida nos 
conceitos de criação, com destaque para as imagens dentro da 
plataforma. 

 A navegação complementar foi desenvolvida para permitir 
o upload de imagens, arquivos, e vídeos da biblioteca. Este acesso 
acontece enquanto cria um tópico no fórum (Figura 53), ou quan-
do responde, podendo salvar em sua área de mídia, links e/ou 
referências de livros, cursos, vídeos do youtube. Ela se apresenta 
também no Co-lab, durante a criação do mesmo, pois o usuário 
pode anexar referências da biblioteca para auxiliar aqueles que 

estarão participando.

Figura 53 – Media Center
Fonte: elaborada pelos autores.

 

Figura 54 – Página meus Co-labs
Fonte: elaborada pelos autores.
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2.8.3. WIREFRAMES
 Ainda na etapa do plano esqueleto proposto por Garret 
(2014), a partir dos fluxos de informação e do design de navega-
ção, o próximo passo é o desenvolvimento de wireframes, que são 
considerados protótipos de baixa fidelidade para auxiliar o desen-
volvimento de um layout em um ambiente digital (WIREFRAME, 
2019), definindo a localização de botões, áreas de texto, barras 
superiores, etc. Para o projeto, a ferramenta se torna muito im-
portante, a partir do momento em que a nossa plataforma deixa 
de usar ilustrações e adota uma navegação tradicional. Pensamos 
que as imagens a serem inseridas pelos usuários poderiam com-
petir visualmente com a interface mais ilustrada. Contudo, desen-
volvemos uma estrutura que deixa clara quando essa troca de 
navegação acontece, ou seja, o usuário só terá acesso ao conteú-
do presente no menu local, quando ele clicar na imagem, que irá 
expandir o tamanho da página para baixo. 

 O Fórum foi arquitetado com 4 links em sua homepage, 
sendo eles tópicos em destaque, pesquisar tópico, criar tópico e 
meus tópicos e tópicos seguidos (Figura 55, itens 4, 5, 6 e 7). Ao cli-
car nas imagens correspondentes as funções a janela se estende 
para parte inferior (Figura 56), revelando o conteúdo do menu lo-
cal. No caso da janela dos tópicos em destaque, foi desenvolvido 
um layout que comportasse apenas as imagens de capa de cada 
tópico, e seu tamanho seria definido pela quantidade de upvo-
tes que tem (Figura 56, itens 3 e 4), ou seja, quanto mais upvotes 
maior a imagem fica no grid, sinalizando sua relevância dentre to-
das as imagens e as com menos ficam em um tamanho reduzido, 
mas que ainda permita a identificação das imagens. No os itens 
5, 6, 7 e 8 da figura 56, ao usuário passar o cursor do mouse por 

cima de uma imagem, a mesma vai arredondar, e revelar um bo-
tão de seguir e um botão para abrir o tópico em outra guia, para 
que ele possa acessar vários tópicos, sem precisar sair da página 
de pesquisa. Essa tela também vai mostrar a quantidade de upvo-
tes, assim como título do tópico e o subtítulo do mesmo.

 Para a página do tópico, foi definido que o texto assim 
como os botões de interação com o post, ficariam fixos no topo 
da página para melhor localização (Figura 57, item 1), onde em 
seguida as respostas se mostram em formatos de lista (Figura 
57, item 11). Quando o usuário estiver escrevendo uma resposta 
a um tópico, ele possui uma ferramenta que lhe permite fazer 
o upload de arquivos, imagens e vídeos, assim como um botão 
especial para adicionar a sua resposta, referências da biblioteca 
digital de Arti.co (Figura 58, item 3)

Figura 55 – Página Fórum
Fonte: elaborada pelos autores. Figura 56 – Página de pesquisa do Fórum

Fonte: elaborada pelos autores.
Figura 57 – Página do tópico

Fonte: elaborada pelos autores.
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Figura 58 – Página de resposta ao Tópico 
Fonte: elaborada pelos autores.

 A página Co-lab, possui uma estrutura de menu local igual 
a página do fórum, com link para a lista de Co-labs, pesquisar 
Co-labs, criar Co-lab e acessar meus Co-labs e Co-labs que estou 

participando (Figura 59, itens 4, 5, 6 e 7). O layout estruturado em 
formato de lista, diante das informações que compõem cada pro-
jeto, quando o usuário pode visualizar conteúdos importantes do 
mesmo, como a data de início, data de término, quantidade de 
participantes e tema (Figura 60, itens 6, 7 e 3). Ao acessar o Co-lab 
escolhido, o usuário vai se deparar com as mesmas informações 
dispostas na interface anterior, mas com mais detalhes no corpo 
do post, como a descrição do projeto. Sendo assim, ele poderá cli-
car para participar do Co-lab (Figura 61, item 12) e receberá uma 
confirmação de participação, sendo que a mesma irá aparecer na 
página de meus Co-labs, onde o usuário poderá fazer o upload de 
sua peça digital. 

Figura 59 – Página Co-lab
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 60 – Página lista de Co-labs
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 61 – Página do Co-lab
Fonte: elaborada pelos autores.

2.8.4. PROTÓTIPO
 Dando continuidade ao método do Design Thinking (VIAN-
NA et. al., 2011), na etapa de prototipação, o grupo escolheu o 
software Adobe XD, com o objetivo de desenvolver um protótipo 
de alta fidelidade para ser aplicado em testes com o usuário. O 
protótipo possui sua navegação funcional, assim como botões e 
animações que operam a partir do input do usuário e também as 
páginas que compõem as funcionalidades do Fórum (Figura 62 e 
63) e Co-lab (Figura 64). 
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Figura 62 – Protótipo fórum, Menu local e de pesquisa
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 63 – Página de criação de tópico e do tópico
Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 64 – Páginas do Co-lab
Fonte: elaborada pelos autores.
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3. PROTOTIPAÇÃO E 
TESTES COM USUÁRIOS

 A partir da criação das ações projetuais e criação de protó-
tipos, foi iniciada a fase de prototipação, que tem como principal 
objetivo validar as ideias geradas nas etapas anteriores do pro-
jeto. “Protótipos reduzem as incertezas do projeto, pois são uma 
forma ágil de abandonar alternativas que não são bem recebidas 
e, portanto, auxiliam na identificação de uma solução final mais 
assertiva” (VIANNA et. al., 2018, p. 124).

 Para a realização do projeto, foi desenvolvido um protó-
tipo de alta fidelidade, permitindo que os usuários participantes 
dos testes contassem com a maior imersão da plataforma possí-
vel, trazendo assim, um feedback mais preciso de suas dificulda-
des na usabilidade e navegação. Algo considerado também foi o 
nível de contextualidade, visto que os usuários escolhidos fazem 
parte do público alvo, assim como o ambiente remoto de uso do 
aplicativo, em seus próprios computadores. (VIANNA et. al., 2018).

 Nosso objetivo com a prototipação é observar como o usu-
ário interage com o ambiente desenvolvido, permitindo assim o 
compartilhamento de sugestões do próprio usuário sobre suas 
dificuldades em relação à plataforma. Nesta etapa foi priorizada a 
verificação da navegação e entendimento da interface gráfica, vis-
to que a plataforma é baseada no storytelling visual para permitir 
a navegação do usuário.

 Para um melhor aproveitamento do teste e levando em 
consideração o artigo de Nielsen (2000), foi definido que o núme-
ro correto de participantes é de 5 usuários, visto que de acordo 
com o autor, com esse número é possível identificar as informa-
ções mais relevantes  ao mesmo tempo em que não começam a 
se repetir. 

 Em relação aos participantes escolhidos, visto que o pú-
blico alvo em questão já possui familiaridade com interfaces di-
gitais, a elaboração do roteiro para o teste manteve sua atenção 
inteiramente para a navegação do usuário na plataforma, sem se 
desviar muito para a confirmação de ícones, presentes em outras 
plataformas.

 Utilizando o método de teste moderado remoto (TERA, 
2020), no qual o testador desenvolve tarefas específicas para o 
usuário dentro da plataforma e produz um roteiro para monitorar 
e avaliar a efetividade das ações dos usuários.

 Utilizamos (Tabelas 2 e 3) o formato de lista de tarefas pro-
posta por Ferreira (2002), que por sua vez contêm descrições das 
atividades e tem como objetivo principal explorar situações hipo-
téticas que o usuário final possa encontrar.

Número da tarefa  Descrição da tarefa
Detalhamento da 

tarefa

1
Entrar na página do 
Fórum

Identificar no mapa o 
botão para acessar o 
Fórum e clicar

2

Interpretar a imagem 
que aparece ( o que 
acha que é, o que sen-
te)

Observar como o usu-
ário reage ao ambien-
te
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3

Você viu um efeito 
neon em uma ilus-
tração e quer saber 
mais como você pode 
reproduzir em suas 
imagens. Pesquise um 
tópico relacionado a 
esse tema e entre nele

Clicar na imagem de 
pesquisa -> Selecionar 
as Tags -> Clicar em 
pesquisar -> Procurar 
a imagem que contém 
a animação -> clicar 
para acessar

4

Agora, você quer in-
teragir com o tópico, 
mostrando a imagem 
que achou na internet 
com o efeito. Respon-
da o tópico

Clicar em responder 
-> Clicar em postar 
resposta

5

Como você postou no 
tópico, você quer se-
guir o mesmo para se 
atualizar sobre as res-
postas. Você também 
achou o conteúdo lá 
dentro muito relevan-
te e decide deixar o 
seu upvote. Siga o tó-
pico e dê um like

Clicar no botão seguir 
e botão Upvote

Tabela 2 - Roteiro de testes A
Fonte: elaborada pelos autores.

Número da tarefa  Descrição da tarefa
Detalhamento da 

tarefa

6

Você ficou com vonta-
de de criar um tópico 
para outros artistas 
fazerem um review de 
sua arte. Crie um novo 
tópico.

Voltar ao menu local 
do fórum -> Criar Tó-
pico -> Selecionar a 
caixinha de review -> 
Publicar o tópico.

7

Você está a muito 
tempo sem desenhar, 
e gostaria de parti-
cipar de um projeto 
colaborativo. Acesse a 
página de Co-Lab

Mapa -> Clicar no Co-
-Lab

8

Interpretar a imagem 
que aparece ( o que 
acha que é, o que sen-
te )

Observar como o usu-
ário reage ao ambien-
te

9

Procure na lista de co-
-labs, um tema que é 
de seu interesse e cli-
que participar

Clicar na imagem de 
lista de co-labs -> cli-
car no co-lab e clicar 
no botão participar.

10
Perimitir a navegação 
livre do usuário

Analisar se o usuário 
irá compreender e 
se adaptar ao uso da 
navegação no menu 
local e global, além de 
observar o interesse 
pela interface

Tabela 3 - Roteiro de testes B
Fonte: elaborada pelos autores.

3.1 TESTES
 Para a realização dos testes com o usuário, foi escolhida 
uma plataforma que permitia a comunicação e o compartilha-
mento de telas, sendo assim foi possível observar onde o usuário 
estava navegando. O teste foi aplicado por dois integrantes do 
grupo, que deveriam sanar problemas presentes na plataforma 
por conta de limitações técnicas do protótipo, e em alguns casos 
extremos quando o usuário não sabia prosseguir para a próxima 
tarefa.

 Após o cumprimento de todas as tarefas ditadas pelos 
aplicadores do teste, havia um formulário para o usuário contar 
sobre suas dificuldades durante a navegação, evitando que algum 
desconforto passasse despercebido pelos integrantes avaliado-
res.

3.2 RESULTADOS
 A partir da análise dos resultados dos testes realizados po-
demos perceber que na maioria dos casos, as dificuldades foram 
recorrentes, demonstrando claramente onde a plataforma apre-
sentava falhas de usabilidade. 

 A primeira falha perceptível foi o menu inicial quanto ao 
objetivo de introduzir o usuário no universo, na medida em que 
o usuário conseguiu localizar-se e navegar pelo no mapa, porém 

não assimilou os lugares que neles estavam sendo exibidos. Para 
isso foi construída uma extensão da tela inicial para inserir um 
tutorial (Figura 65), esclarecendo sobre o contexto lúdico da nar-
rativa.

Figura 65 - Tutorial da Plataforma
Fonte: elaborada pelos autores.

 Ainda relacionado ao mapa inicial, outra falha percebida 
foi a dificuldade na identificação do botão ‘mapa”, que tem fun-
ção de voltar para o menu principal, permitindo o acesso às ou-
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tras funcionalidades da plataforma, uma ferramenta de extrema 
importância para o projeto, visto que no projeto final, seriam 5 
funcionalidades diferentes que dependem desse menu para se-
rem acessadas. Acreditamos também que o tutorial construído 
irá ajudar o usuário a reconhecer simbolicamente a iconografia 
projetada.

 Outro apontamento, mencionado por todos os usuários, é 
a falta de feedback dos botões clicáveis da plataforma, na medida 
em que os participantes sentiram uma pequena dificuldade em 
diferenciar essas áreas com a ilustração de fundo, causando con-
fusão para prosseguir. A solução foi criar um feedback visual para 
as áreas clicáveis por meio de uma linha em volta do botão (figura 
66) aparecendo assim que o usuário posicionar o cursor na região 
demarcada.

Figura 66 - Menu com feedback visual nos botões
Fonte: elaborada pelos autores.

 Em relação às ilustrações, foi apontada a ausência de dife-
renciação entre as placas que tem como função identificar os bo-

tões com a ilustração do fundo (figura 67). Os usuários acharam 
que estavam pouco contrastadas, atrapalhando a legibilidade e 
leiturabilidade dessas, e consequentemente atrasando a identifi-
cação dos botões representados. 

Figura 67 - Mudança nas placas
Fonte: elaborada pelos autores.

 Com a conclusão das tarefas do roteiro o usuário era li-
berado para navegar livremente pela plataforma, podendo assim 
demonstrar maiores dificuldades não atingidas pelo roteiro. No 
final, o usuário era convidado a relatar sua opinião sobre o teste 
e apresentar observações para a plataforma. Apontamos a lista 
de participantes na funcionalidade de “Co.lab” e a substituição do 
botão com a funcionalidade de mapa, pelas portas centrais locali-
zadas em ambas as ilustrações do Fórum e do Co.lab.

 Em geral, a plataforma mostrou-se intuitiva para a maioria 
dos usuários testados, gerando um feedback positivo em relação 
à navegação. Infelizmente ocorreram certas dificuldades referen-
tes ao limite da capacidade do aplicativo, como resposta de mu-
dança de tela, assim como áreas clicáveis. Gerando assim algu-
mas confusões com os usuários, porém nada que interferisse no 
resultado final. 

 Em relação ao visual, foi possível observar uma reação po-
sitiva dos usuários, visto que o principal objetivo da plataforma é 
criar um ambiente interativo e convidativo, proporcionando assim 
um ambiente lúdico para os artistas.
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 Importa-nos primeiramente apontar a importância do uso 
de métodos do design diante da complexidade do ato de criar, 
diante da necessidade das pesquisas e estudo acerca do tema em 
foco. O método Design Thinking foi essencial para a realização 
das pesquisas, análises e desenvolvimento do projeto, bem como 
a organização das etapas de análise, síntese e teste.

 No início das pesquisas do presente projeto, com o foco 
nas carências do mercado brasileiro, reordenamos a ideia proje-
tual, a partir de um usuário entrevistado, para pensarmos sore as 
possibilidades de apoio ao artista. Entendemos que em um tra-
balho futuro poderemos desenvolver o ambiente da comunidade 
com maior propriedade.

 A plataforma desenvolvida apresenta funcionalidades mui-
to utilizadas pelo público alvo definido, sendo apresentadas em 
um layout não padronizado inovador, com a utilização do story-
telling visual para a interação do usuário, tornando a navegação 
na plataforma mais interessante. 

 Durante os testes com os usuários, o feedback de suas ex-
periências com a plataforma apresentada, foi positivo, podendo 
perceber o engajamento dos participantes na interface. Mesmo 
com as dificuldades apresentadas, posteriormente corrigidas, 
os usuários não apresentaram repulsa durante a navegação, de-
monstrando uma afeição às ilustrações.

Entendemos que a complexidade proposta demanda uma equi-
pe multidisciplinar, com diferentes habilidades, para cumprir com 
eficácia as necessidades projetuais que mobilizam os bancos de 
dados e os acessos de pesquisa e compartilhamento de conteú-
dos. 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

 A conclusão do presente projeto representa um grande 
passo para nossa evolução pessoal, reconhecendo com maior cla-
reza as etapas processuais que o design aplica para desenvolver 
um produto, seja para qualquer for a finalidade. A conclusão des-
te projeto, a partir do conhecimento acumulado durante os anos 
letivos, representa claramente a importância do design, que leva-
remos não só para nossas carreiras profissionais, mas também 
para nossas vidas.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - CURTAS PARA DIVULGAÇÃO DA 
PLATAFORMA

 Está ação consiste no desenvolvimento de 4 curtas, que 
estariam funcionando como materiais de marketing e divulgação 
da plataforma. Porém utilizando os princípios de storytelling, é 
possível criar animações que teriam efeito comercial ao mesmo 
tempo em que possibilitam a introdução da história do projeto 
para o público alvo. Como mostrado ao longo do texto, a inserção 
de storytelling, permite uma maior comunicação com o usuário e 
assim criando uma participação deste no projeto.

 Por meio dessas animações podemos introduzir o universo 
criado ao público, e para facilitar, os curtas foram desenvolvidos 
de forma que representasse o nosso público alvo conhecendo a 
plataforma, ou de modo mais fantasioso, conhecendo o mundo 
em que estarão participando caso venham a entrar na comunida-
de. Situações cotidianas estarão sendo representadas nas anima-
ções, fazendo com que o público possa se conectar ainda mais e 
assim formar uma maior conexão.

 
ROTEIROS
 Para um primeiro momento foram escritos quatro rotei-
ros, do qual foi escolhido um para a exemplificação em storybo-
ard. 

Roteiro Animação 1
Fonte: Autoral
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Roteiro Animação 2
Fonte: Autoral

Roteiro Animação 3
Fonte: Autoral

Roteiro Animação 4
Fonte: Autoral

STORYBOARDS

1 Storyboard da 3 Animação
Fonte: Autoral
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2 Storyboard da 3 Animação
Fonte: Autoral 

3 Storyboard da 3 Animação
Fonte: Autoral

APÊNDICE B - IMAGENS DA PLATAFORMA
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