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Resumo
 Esse trabalho apresenta como tema central um estudo sobre 
a indústria de animações e a nostalgia sob a perspectiva do design 
digital e tem como objetivo encontrar uma solução para ampliar de 
maneira apropriada e segura a disponibilização de conteúdo animado 
nostálgico que se encontra de forma descentralizada, além de promo-
ver formas de interação social e coletiva entre o público deste conteú-
do. Durante o andamento do projeto foram utilizadas duas metodolo-
gias de design, sendo elas design de interação de Jesse James Garrett 
e Design Thinking de Tim Brown, as quais guiaram o grupo com base 
em seus princípios até encontrar a melhor solução para o problema. 
Primeiramente, foi feita uma pesquisa aprofundada com diferentes 
usuários sobre o tema, em união a uma busca de maior compreensão 
sobre o assunto sob o ponto de vista histórico e social. Com a base te-
órica desenvolvida, foi possível então iniciar o desenvolvimento visual 
com painéis, logos, wireframes entre outros meios de geração e orga-
nização de ideias e, assim, abarcar o usuário para dentro do projeto. 
Ao término do estudo, concretizou-se que é possível ter uma maior 
disponibilização de forma ampliada gerando boas experiências. Foi 
observado também o interesse e a vontade de relembrar animações 
da infância, dentro do público jovem-adulto, o que se encaixa como 
ponto de partida para gerar por meio do design um resultado onde 
o usuário consiga ter boas experiências e se sentir emocionalmente 
ligado ao projeto.

Palavras-Chave: 
design, nostalgia, animação, streaming, coletividade 

Abstract
 This work presents as main theme a study about the animation 
industry and nostalgia under the perspective of digital design and has 
the goal of finding a solution to enlarge properly and safely the availabili-
ty of nostalgic animated content which finds itself  decentralized, as well 
as promote ways of social and collective interaction among the public of 
this type of content. Along  the work’s progress, two design methodolo-
gies were used, being them Interaction Design by Jesse James Garrett 
and Design Thinking by Tim Brown, which based on its principles led the 
group to the discovery of the best solutions concerning the approached 
problem. First, a deep research with users about the theme was fulfilled, 
along with a major quest for the comprehension on the subject under 
the historic and social point of view. With the theoretical base defined, it 
was then possible to initiate the visual development with moodboards, 
logos, wireframes, among other means of generation and organization 
of ideas and thus embrace the user into the project. By the end, it was 
concretised that it is possible to have a larger availability in an amplified 
way, generating good experiences. It was also observed the increase of 
interest and desire for remembering childhood animations within the 
young adult public, which works as a starting line to generate through 
design a result in which the user can have great experiences and feel 
emotionally connected to the project.

Key words:
design, nostalgia, animation, streaming, collectivity
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A prática da comunicação existe desde a organização do ser 

humano como sociedade. Na Era Pré-histórica, a necessidade de 
transmitir mensagens e informações era uma questão de sobrevivên-
cia, uma luta de vida ou morte. O modo de propagação desse tipo de 
conteúdo sofreu transformações, os registros pictográficos não se li-
mitavam mais apenas aos fatos em sua objetividade, mas abrangiam 
também o campo das narrativas ficcionais registradas através de in-
terpretações subjetivas com propósitos de entretenimento. Ao longo 
do tempo, o modo de transmitir essas mensagens evoluiu, a exem-
plo do desenvolvimento dos desenhos animados, que deram origem 
a produções milionárias com o surgimento dos notáveis estúdios de 
animação, a exemplo da Disney e da Pixar. Com este crescimento e 
elevado nível de consumo, a experiência, por parte dos espectadores, 
torna-se cooperativa, uma vez que, mesmo ao assistir ao conteúdo in-
dividualmente, é possível discuti-lo de modo coletivo.

Embora a sociedade atual esteja imersa em um período em 
que o avanço tecnológico gera uma constante crescente no aprimo-
ramento da usabilidade, tanto quantitativamente quanto qualitati-
vamente, ainda podem ser citadas diversas dificuldades por parte de 
usuários no quesito do acesso a determinados conteúdos, como é o 
caso de séries animadas que foram um sucesso há mais de 15 anos 
atrás, e apresentam uma queda constante da quantidade transmitida 
na TV aberta. Levando em consideração a variedade de recursos faci-
litadores ao acesso no presente momento, essa pesquisa visa buscar 
respostas para o questionamento: O acesso às animações poderia ser 
facilitado, ampliado e/ou melhor experimentado?

Com o intuito de responder a esta questão, o presente projeto 
comprova sua importância, uma vez que observa-se que este é precur-
sor em abordar características do design digital, campo no qual o foco 
é o desenvolvimento projetual visando à facilitação, à interação e à 
integração para diferentes perfis de usuários com um objetivo ou rea-
lização de uma tarefa em comum. Nesse contexto, a ponderação acer-
ca do acesso a conteúdos de animação no campo do design digital, 

mostra-se relevante dado que o designer desempenha papel funda-
mental de conexão empática com os usuários finais de seus projetos.

Uma das estratégias mercadológicas presentes nos dias atuais 
e que se utiliza desse fator é o uso da nostalgia como um recurso es-
tratégico para atrair o público, como é o exemplo dos remakes e adap-
tações cinematográficas ou televisivas. Para Castellano e Meimaridis 
(2017, p.66), com base no estudo de Keller (2016), “as empresas bus-
cam o apelo a esse sentimento como forma de ‘imbuir nas marcas um 
significado emocional e cultural adicional’ ”. O anseio pela fuga do 
presente e consequente busca pela recapitulação das memórias leva 
o expectador a sentir empatia pelo retorno de filmes e de programas 
de TV de sua época, como “He-man”, “Dragon Ball”, “Caverna do Dra-
gão”, “Digimon” e “Thundercats Roar” e consumir imagens e sons de 
forma a remeter ao passado como forma de estimulação da memória.

Devido à evolução do serviço de conteúdo sob demanda1, a 
exemplo da Netflix e da HBO Go, a distribuição e exploração de plata-
formas complementares de transmissão de conteúdo nas mídias digi-
tais, torna exponencialmente mais fácil o acesso a conteúdos de en-
tretenimento, como é o caso da indústria de animações. Tal evolução 
permite ao público optar, segundo Lemos e Lévy (2010) (apud SAN-
TOS, et al., 2012, p.79), pelo “luxo da escolha, luxo da garimpagem, o 
luxo do excesso e da profusão de coisas para além do gosto médio”. A 
reflexão acerca do “luxo” desenvolve um potencial de enriquecimento 
mútuo atrelado à experiência coletiva, gerando diferentes perspecti-
vas e um compartilhamento de memória como um meio de discussão 
cooperativa. Trazer para o âmago das discussões o conceito de nos-
talgia, expondo como esta concepção pode impactar nos relaciona-
mentos interpessoais, faz-se fundamental em um contexto mundial 

1 “Sob demanda”, também conhecido pelo termo inglês on demand, é uma solução 
baseada em tecnologias de banda larga. A solução consiste em enviar conteúdos 
em formato de vídeo, áudio, jogos, etc, continuamente, utilizando redes de banda 
larga de operadoras de comunicação. Assim, o usuário recebe conteúdos de alta 
qualidade no momento que desejar e sem sair da sua casa.
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de consumo intensivo de conteúdo, cuja transmissão de mensagens 
pode afetar este público de maneiras distintas e gerar uma troca de 
conhecimento entre pessoas de diferentes idades e condições sociais, 
levando a discussões e desenvolvimento do senso crítico na socieda-
de. 

Para este trabalho, estabeleceu-se como usuários finais jovens 
e adultos como público-alvo primário, geograficamente abrangendo a 
população brasileira, devido ao elevado nível de consumo no segmen-
to da animação, tanto estrangeira, quanto nacional, ainda que amado-
ra, como será discorrido ao longo desse projeto. O interesse por séries 
animadas, por parte desse público, decorre de uma alta quantidade 
de conteúdo disponibilizado a curto prazo e de fácil acesso, devido à 
progressão do crescimento tecnológico.

Com essa base temática estabelecida, o presente projeto tem 
sua estrutura textual dividida em três capítulos: 

 a Pesquisa Teórica Referencial, em que será abordado o reper-
tório teórico para o embasamento do projeto no qual serão con-
textualizados tópicos como animação, mídia, ética, nostalgia e 
experiência coletiva; 

 b Proposta de Desenvolvimento Projetual, em que serão discu-
tidas as possibilidades de soluções para os problemas levanta-
dos no capítulo 1, bem como todo o processo para a criação da 
identidade do projeto;

 c Testes de Usabilidade e Validação, em que as propostas esta-
belecidas ao longo do capítulo 2 serão analisadas e aperfeiçoa-
das com base em sua aplicação prática e testes com usuários.

Com o objetivo de identificar e solucionar anseios dos usuários 
de forma criativa, inovadora e de diferentes perspectivas, o grupo op-
tou por trabalhar com duas metodologias projetuais contemporâneas 
que podem, de certa forma, se complementar: o Design Thinking, pro-
cesso metodológico muito difundido por Tim Brown, CEO da IDEO, a 
mais famosa agência de design do mundo, que ajuda na produção de 
projetos mais coesos e de maior qualidade, e o Design de Interação 
proposto por Jesse James Garrett, um pesquisador e desenvolvedor 
na área de tecnologias WEB, que disseminou modos otimizados para 
projetar interfaces digitais. Segundo Brown (2008), o processo de de-
sign passa fundamentalmente por três estágios - inspiração, ideação e 
implementação - os quais podem vir a se tornar uma metodologia cí-
clica, permitindo o retorno a etapas anteriores para aprofundamento 
das reflexões. Dentro do contexto do design de interação e experiência 
do usuário citado por Garrett (2011), juntamente com a análise sobre 
o acesso a animações, esse método torna-se viável através da com-
preensão acerca do cotidiano do público-alvo, que torna-se um meio 
de inspiração para a estruturação de valores para formar uma solução 
a ser implementada no cenário atual.

Levando em consideração a análise do contexto averiguado, 
o presente trabalho de conclusão de curso em design digital tem o 
intuito de expor a visão acerca da indústria de animações seriadas e 
a nostalgia, para promover, a partir de ações projetuais, o acesso a 
animações na perspectiva do design digital, com a proposta dos se-
guintes objetivos:

 a Objetivo Geral

Ampliar de maneira apropriada e segura a disponibilização de 
conteúdo animado nostálgico que se encontra de forma descen-
tralizada nas mídias atuais para o público abordado no presente 
projeto, bem como promover formas de interação social coletiva 
entre pessoas com o mesmo interesse. 
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 b Objetivos Específicos

• Levantar dados sobre o público consumidor de animações;

• Analisar o mercado de animações;

• Traçar o percurso atual da jornada do usuário;

• Entender a relação entre consumidor e animação;

• Identificar pontos de contato que podem vir a melhorar a ex-
periência do usuário;

• Pesquisar o que já foi projetado nessa área.

Observando os objetivos geral e específicos já dispostos, o gru-
po encontra então a necessidade de realizar uma pesquisa aprofun-
dada sobre os diversos temas que compõem o projeto com o objetivo 
de detalhar seus conhecimentos sobre estes, a fim de contextualizar e 
obter a capacidade de articular livremente sobre o projeto e introdu-
zir-se neste assunto, criando assim um repertório visual e intelectual 
sobre os objetos estudados.
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1
A pesquisa teórica referencial apresentada no presente tra-

balho, tem como objetivo discorrer ao longo de quatro tópicos, com 
base em referências bibliográficas, o embasamento teórico necessá-
rio para desenvolver o tema proposto. Deste modo, os tópicos se divi-
dem em: O que é animação; Mídias digitais, suporte e transmissão de 
dados; Nostalgia; e Experiência Coletiva.
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O que é animação

1.1
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devido à sua formação e experiência artístico-cultural, que esses efei-
tos deixaram de ser entendidos como experimentos, que visavam 
apenas à técnica, e obtiveram outro propósito: o da dialogação com 
o público através do vínculo com o entretenimento, ou seja, “uma 
filosofia estética” (LUCENA JÚNIOR, 2011, p.49). Assim como nos fil-
mes com cenários e atores reais, os então chamados “desenhos ani-
mados”, “ganham vida, no sentido literal que têm motivações, alma 
e mente” (LUZ, 2009, p.921), criando uma comunicação carismática 
com os espectadores através de versões caricaturadas da realidade. 
Robert McKee (2006) faz alusão à colocação de Platão a respeito desse 
vínculo afetivo com uma narrativa:

Nossos olhos estão constantemente sob efeito de ilusão. Ao 
longo da rotina diária, cada ação visual captada e identificada pelas 
sinapses nervosas do cérebro correspondem à visualização de uma 
série de imagens em sequência, que identificamos como movimento. 
Segundo Solomon (1987 apud Luz, 2009, p. 923) “O que acontece en-
tre cada fotograma é mais importante do que acontece em cada foto-
grama’’. No filme de animação, o processo perceptivo do espectador 
segue o mesmo conceito, no qual se enxerga uma sequência deter-
minada de imagens estáticas que, em questão de milissegundos, se 
alteram, proporcionando a impressão de cinesia2. 

Parafraseando Lucena Júnior (2011), com a evolução das téc-
nicas de animação, emergiram diferentes métodos de “manipulação 
da imagem”, como é o caso dos trickfilms3 (Figura 1), precursores do 
gênero de ficção científica, com os quais o cineasta francês Georges 
Meliès foi pioneiro de 1896 a 1904. Mas foi em 1908 com Emile Cohl, 

2  Movimento ou faculdade de se movimentar.

3  Curtas-metragens silenciosos projetados para apresentar efeitos especiais 
inovadores

“ Não tardou para se perceber que a arte no cinema 
estava em “trapacear” com a realidade (agora não 
facilmente captada), na qual a manipulação do tempo 
encerrava seu grande segredo. Uma das maneiras 
encontradas para isso estava num processo conhecido 
como substituição por parada da ação. (LUCENA 
JÚNIOR, 2011, p.41)

Toda estória efetiva manda uma ideia carregada para 
dentro de nós, que nos toca, de modo que somos 
forçados a acreditar. Na verdade, o poder persuasivo 
de uma estória é tão grande que podemos acreditar 
em seu significado até mesmo quando achamos que 
somos moralmente repulsivos. Contadores de histórias, 
insistiu Platão, são pessoas perigosas. Ele estava certo. 
(MCKEE, 2006, p. 131)

“



27

Figura 1: 
Cena do trickfilm “The Man with the Rubber Head” (1901), de Georges Meliès, 
em que a cabeça do ator “explode” através da ilusão causada pelo corte de 
cena
Fonte: Century Film Project (2018) 

A empatia, sentimento constantemente aplicado por desig-
ners como ferramenta de aproximação entre empresa e usuário, é 
outro fator que complementa o envolvimento emocional do público 
com um personagem, que proporciona uma segunda perspectiva de 
episódios relatáveis da vida, visto que, ainda segundo McKee (2006, 
p. 141), “quando nos identificamos com um protagonista e seus dese-
jos na vida, estamos de fato torcendo por nossos próprios desejos de 
vida. Através da empatia, a ligação vicária entre nós mesmos e um ser 
humano ficcional, testamos e entendemos nossa humanidade”.

Para promover oportunidades de compartilhar informações e 
se relacionar, a ASIFA (Association Internationale du Film d’Animation 
ou “Associação Internacional do Filme de Animação” em português) 
apoia profissionais desta área globalmente através de publicações e 
comunicações públicas, com o intuito de preservar e sustentar os di-
reitos dos animadores, promovendo, educando, cooperando e incen-
tivando a ajuda mútua com workshops, encontros e projetos mundiais 
através de comitês locais. 

De acordo com seu site, a ASIFA (2019), foi fundada em 1960 em 

Annecy, França, idealiza um mundo de paz e diálogo para resolver as 
diferenças, com a arte da animação servindo de ponte entre diferen-
tes culturas e ideologias. Posteriormente, durante a Guerra Fria, em 
união com a UNESCO, se esforçou para encontrar formas de os ani-
madores de ambos os lados da Cortina de Ferro4 se reunirem pessoal-
mente. Seu primeiro presidente foi o animador canadense Norman 
McLaren, o qual,  junto a John Halas e outros membros fundadores 
definiu como seu principal propósito compartilhar filmes de anima-
ção e desenvolver amizades internacionais duradouras.

Em 1984, o desenvolvimento do comitê chinês da ASIFA pos-
sibilitou disseminar animação chinesa para o mundo e promoveu o 
Festival de Animação de Xangai. Seguindo este movimento outros co-
mitês surgiram no Irã, Coréia do Sul, Índia, Egito, Alemanha, Tailândia, 
China-Xiamen e Lituânia. Atualmente a ASIFA possui mais de 40 comi-
tês em todo o mundo, motivando este espírito de paz, amor e tolerân-
cia ao redor do globo.

Porém, com a inclusão de novas técnicas e tecnologias, o con-
ceito de animação tornou-se polissêmico na atualidade, portanto com 
significados subjetivos e até mesmo a ASIFA discute atualmente a de-
finição de animação, não chegando até o momento a uma conclusão 
definitiva.

Para Luz (2009, p.919), “a animação tem contornos que preci-
sam de ser bem definidos para se entender onde começa o filme de 
animação ou de representação em animação”. Por conta disso, iremos 
discorrer ao longo de diversas definições sobre o termo “animação” de 
acordo com diversos autores, mencionando quais técnicas são classi-
ficadas dessa maneira, bem como as que não são, com o propósito de 
determinar o que será abrangido como animação neste trabalho de 
conclusão de curso.

4  Cortina de Ferro foi uma expressão usada para designar a divisão da Europa 
em duas partes, a Europa Oriental e a Europa Ocidental como áreas de influência 
político-econômica distintas, no pós- Segunda Guerra Mundial, conhecido como 
Guerra Fria. 
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Uma definição pragmática do termo, segundo o dicionário 

Aurélio, é “Dar animação a; dar vida a” ou “Técnica de simulação de 
movimento por meio de sequência de desenhos ou imagens paradas”, 
como fora anteriormente contextualizado na citação de Solomon  
(1987, apud LUZ, 2009). Já nos estudos de Luz (2009, p.920), os autores 
Routt (2007) e Cholodenko (1991) concordam e afirmam, respectiva-
mente, que “Animação é uma acção de gerar percepção de movimen-
to (vida) no que está estático (inanimado). É uma questão de estar ani-
mado ou vivo” e  “A animação estende-se para vários domínios porque 
ela é um processo que cria movimento a partir do que está estático, 
inanimado” (LUZ, 2009, p.920). Outra possível vertente da animação é 
conhecida como motion graphics5, a qual Manovich (2006), descreve:

Quando você vê uma animação da Disney ou um motion 
graphics, é óbvio que você está vendo “animação”. Inde-
pendentemente de o processo envolver desenhar ima-
gens à mão ou usar software 3D, o princípio é o mesmo: 
alguém criou os desenhos ou 3D objetos, definir qua-
dros-chave6 e, em seguida, criar posições in-between7. 
(LEV MANOVICH, 2006, p.15. tradução nossa)

Do mesmo modo que faz-se importante definir o que é consi-
derado animação, para limitar seus contornos, também mostra-se ne-
cessário demonstrar o que não é. Luz (2009, p.922) faz a seguinte afir-
mação: “A animação é assim dissociada de tudo o que não é gerado a 

5  Área de criação audiovisual particular, fruto do cruzamento de processos e 
linguagens do design, do cinema e da animação

6  Um quadro-chave (em inglês, key frame) na animação e na produção 
cinematográfica é um desenho que define os pontos de início e fim de qualquer 
transição suave entre imagens. Estes são chamados de “quadros” devido ao fato de 
que a sua posição na linha de tempo é medida em quadros em uma faixa de filme.

7  Desenhos intermediários que complementam o movimento definido pelos 
quadros-chave.

partir de movimento, como a rotoscopia (Figura 2) ou o mocap (Figura 
3), pois animação é criação da ilusão de movimento e em vez da repre-
sentação de movimento”. Em seus estudos sobre Cholodenko (1991) o 
autor indica: “Desse modo, o vídeo de animação gerado por mocap ou 
rotoscopia não poderá ser considerada animação pura, ao ponto de 
diversos autores a considerarem endemoninhada devido a ser dotada 
de movimento, vida’’ (LUZ, 2009, p.934) e finalmente Luz (2009, p.932) 
comenta: “Ward vai mais longe ao referir-se a este tipo de filmes como 
“poor animation”, devido ao fascínio pelo resultado visual da tecno-
logia sobrepor-se à tradicional arte da animação, desenho, história e 
construção de personagem”. À vista disto, fica claro que métodos que 
utilizam a replicação do movimento, não são considerados animação, 
tendo em vista que este processo é, de fato, a criação de movimento a  
partir de algo estático. 

Para simplificar a definição de animação, Wells (1998) seg-
mentou o processo em 3 sub-gêneros, os quais são explicados por Luz 
(2009, p.922) da seguinte forma:

“
Figura 2: 
Processo ilustrado de rotoscopia
Fonte: Tutoriais 3D Max (2017)
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Figura 3: 
Exemplo de mocap do personagem Smeagol do filme 
“O Senhor dos Anéis”
Fonte: Graphics Journey (2015)

Figura 4: 
Cena da animação “Moana”, produzida pela Disney
Fonte: Syfywire (2018)

Orthodox animation: Compreende a forma mais livre e fantás-
tica da animação e narrativa. Exemplos deste tipo de processo podem 
ser encontrados nas animações hiper-realistas da Disney (Figura 4), as 
quais, aproximam-se da representação do real, porém os movimento 
dos personagens não seguem as leis físicas do mundo real. São mun-
dos que aproximam-se da realidade ao mesmo tempo que se distan-
ciam.

Developmental animation: Engloba a animação stop motion 
com fantoches, personagens de plasticina e técnicas de corte e  cola-
gem. Como exemplos, podem ser citados “A fuga das galinhas” (Nick 
Park, Peter Lord, 2000) e a introdução do filme “Trolls” (Mike Mitchell, 
2016) (Figura 5). É classificada como um intermediário entre orthodox 
e experimental animation.
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Experimental animation: Abrange os filmes de caráter abstrato, 
nos quais a interpretação da obra do artista é o mais relevante. Exem-
plos deste tipo de animação podem ser encontrados em “3dspace”, de 
Alexander Rutterford (2002), ou “Feet of Song”, de Erica Russel (1989) 
(Figura 6). Neste processo, costuma-se ser relevante a dinâmica mu-
sical, o ritmo, movimento e evolução dos objectos animados. Logo, 
a continuidade narrativa, unidade visual ou diálogos narrativos são 
eliminados na experimental animation.

Com a finalidade de delimitar os estudos deste conteúdo que 
é, como apresentado, muito amplo, volátil e não definido, o presente 
trabalho irá se estabelecer na definição de animação de acordo com 
Routt (2007), e nos processos de orthodox e developmental animation 
definidos por Wells (1998). Deste modo, as técnicas de mocap, rotos-
copia e demais processos que utilizam ou podem vir a utilizar-se de 
artifícios que somente reproduzem o movimento, como uma cópia do 
mundo real, não serão enquadrados como animação. 

Outro fator importante é o objetivo da animação em sua rela-
ção com o público, a qual pode ter fins como: educação, arte e infor-
mação, aspecto este que pode ser planejado por um designer como 
forma de impactar o público de determinado modo ou com uma fi-
nalidade programada. Porém para este trabalho, será evidenciado o 
aspecto da animação como entretenimento, ou seja, será enfatizada a 
finalidade de despertar o interesse da audiência como forma de lazer.

Figura 5: 
Cena da animação (da esquerda para a direita) “A 
fuga das galinhas” e a introdução do filme “Trolls”
Fonte: Autoral (2019)

Figura 6: 
Imagem de “Feet of Song” 

Fonte: Filmow (2019)
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De acordo com seu foco de produção e duração, a animação 
como entretenimento ainda pode ser dividida nas categorias de lon-
ga-metragens, séries, curta-metragens e seriados, apresentando as 
seguintes definições:

Longa-metragens: são animações com duração mínima de 70 
minutos, que constituem uma única linha narrativa estruturada. Pos-
suem um contexto próprio e independente, podendo, ou não, haver 
uma sequência em algum período posterior.

Séries: aqui emergem os conceitos de capítulos e episódios, os 
quais são interligados em determinada ordem, de modo a formar uma 
narrativa contínua, cujas peças se encaixam no decorrer de uma cro-
nologia fragmentada.

Curta-metragens: equivalem a histórias de curta duração, que 
atuam de modo autônomo, com enredos mais simplificados e sem a 
necessidade de um roteiro para continuação.

Entretenimento é o ritual de sentar-se no escuro, olhar 
fixamente para a tela, investindo uma tremenda quanti-
dade de concentração e energia naquilo que você espe-
ra ser uma experiência emocional significante e satisfa-
tória. (MCKEE, 2006, p. 130)

“ Seriados: da mesma forma que as séries, apresenta uma suces-
são de pequenas narrativas situadas em um universo ou tema em co-
mum. A diferença reside em seu aspecto desconjuntado, uma vez que 
não necessariamente apresenta conexão com os demais episódios.

Com estes termos definidos, o trabalho terá como foco a abor-
dagem dos seriados de animação que já fizeram parte da programa-
ção televisiva diária, porém não se encontram mais disponíveis ou não 
são propiciadas maneiras objetivas para encontrá-los em ambientes e 
plataformas virtuais da atualidade.
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Cada período, dentro de suas circunstâncias efêmeras, de-

monstra diferentes necessidades, seja para relatar acontecimentos 
verídicos, comunicar informações ou desenvolver narrativas ficcio-
nais. O teatro surge como pioneiro - e precursor do cinema - para o 
campo do entretenimento, no qual relatos e ficções são apresentados 
a uma audiência por meio de encenações de atores em espaços pú-
blicos. Apesar de ter suas origens datadas por volta da época do Egito 
Antigo, é com Aristóteles que o conceito de gêneros teatrais se solidi-
fica.

Em uma linha temporal cronológica, após o sucesso do teatro 
observa-se o surgimento das técnicas que dão origem à animação. Em 
1645, na cidade de Roma, emerge a lanterna mágica (Figura 7) do in-
ventor jesuíta, Athanasius Kircher, descrita no texto Ars Magna Lucis et 
Umbrae (The Great Art of Light and Shadow ou A Grande Arte de Luz e 
Sombra, em português). O escrito apresentava a invenção como “uma 
caixa com uma fonte de luz e um espelho curvo em seu interior, equi-
pamento simples que possibilitava a projeção de slides pintados em 
lâminas de vidro”, segundo Lucena Júnior (2011, p. 30). Esse foi o pon-
to de partida que desencadeou uma série de experimentos visando a 
projeção de imagens como potencial forma de entretenimento, após 
a propagação do sucesso da lanterna mágica na Europa.

(...) encontramos, ao longo da história da arte, o desejo 
atávico do homem pela animação de suas criaturas - 
inicialmente com uma intenção mágica (Pré-História), 
mais tarde como código social (Egito antigo), passando 
pelo reforço da narrativa (Oriente Próximo antigo em 
diante), até atingir o puro desejo formal com a arte 
moderna. (LUCENA JÚNIOR, 2011, p.29)

“

Aristóteles nos deu os primeiros gêneros dividindo dra-
mas de acordo com a carga de valor final e o design da 
estória. Uma estória, percebeu, pode acabar com uma 
carga positiva ou negativa. (MCKEE, 2006, p. 86)“

1.1.1 Contexto Histórico

No quesito científico e técnico, entende-se animação como 
uma forma de ilusão do sentido visual a partir de uma sucessão de 
imagens fixas que se alternam em uma sequência determinada, tra-
zendo a impressão de movimento. Ao longo da história da humani-
dade, nota-se como esse mesmo conceito evolui como uma forma de 
propagação de conteúdo informativo, que se comunica com o público 
por meio de imagens e sons colocados em uma cronologia estabele-
cida de modo a transmitir uma mensagem ou despertar sentimentos. 
Assim, para traçar uma linha histórica, considera-se para o presente 
projeto a evolução das técnicas em paralelo com seus respectivos fins 
de mercado, englobando o interesse do homem por representar o mo-
vimento e o avanço tecnológico. 

É com o reforço da citação de Lucena Júnior (2011) que nota-se 
a necessidade do desenvolvimento de recursos para a comunicação 
além da invenção da escrita.
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A inovação obteve êxito em suas diferentes vertentes em ou-
tros territórios, com o surgimento das sombras chinesas (Figura 8), 
em 1795, do zoopraxiscópio (Figura 9) do fotógrafo inglês Eadweard 
Muybridge, em 1872, culminando no praxinoscópio (Figura 10) do in-
ventor francês Charles-Émile Reynaud, em 1892, o qual é responsável 
pela criação do primeiro desenho animado da história - “Pauvre Pier-
rot” (Pobre Pierrô, em português) (Figura 11). O fenômeno experimen-
tal gerou grande repercussão entre o público, tornando-se objeto de 
estudo para cientistas.

Figura 7: 
Funcionamento da 
Lanterna Mágica
Fonte: Revistas USP 
(2012, p.5)

(...) as pessoas se questionavam a respeito do fenôme-
no de perceber os raios das rodas das carruagens giran-
do ao contrário, ou mesmo ficando paradas, quando o 
veículo se movia rapidamente. Os cientistas se debru-
çaram sobre o assunto e, em 1824, Peter Mark Roget 
publicou o artigo intitulado “The Persistence of Vision 
with Regard to Moving Objects”, o qual estabelecia que 
o olho humano retém uma imagem por uma fração de 
segundo enquanto outra imagem está sendo percebi-
da. (LUCENA JÚNIOR, 2011, p. 33-34).

“

Figura 8: 
Exemplos de sombra chinesa
Fonte: PRECINEMA (2009)

Figura 9: 
Foto de um Zoopraxiscópio
Fonte: Hypescience (2012)

Figura 10: 
Foto de um Praxinoscópio

Fonte: Artecuriforme (2012)
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Figura 11: 
Quadro de “Pauvre 

Pierrot” (1892)
Fonte: Essential Films 

(2018)

Figura 12: 
Representação do 
Taumatrópio
Fonte: Oficina de 
Animação (2011)

Figura 13: 
Ilustração do Fenacistoscópio
Fonte: Apogeu do Abismo (2013)

Simultaneamente, o surgimento do cinematógrafo dos irmãos 
Lumière, em 1895, contribuiu para os estudos da fotografia em movi-
mento8, mesclando os conhecimentos de Étienne-Jules Marey9 sobre 
o princípio da câmera de filmar, de Thomas Edison acerca da utiliza-
ção de filmes perfurados e dos estudos de projeção de Reynaud (Ma-
reuse, 2002), possibilitando maior precisão e praticidade para o deslo-
camento de imagens na animação.

A similaridade entre todos esses instrumentos estava em sua 
característica de projeção de imagens proporcionando a impressão 
de cinética. Até então, essas projeções apresentavam duas vertentes 
independentes entre si: a ciência e o entretenimento. Embora alguns 
experimentos, como o Taumatrópio (Figura 12), o Fenacistoscópio (Fi-
gura 13) e o Zootrópio (Figura 14), fossem voltados para fins de recrea-
ção, principalmente infantil, ainda não havia exemplos de conexão 
entre técnica e narrativa. De um lado, a exemplo das sombras chine-
sas, o foco caía sobre a história, em detrimento da mecânica; do outro, 
aprimorava-se os experimentos óticos. 

8  Sequência de fotos levemente diferentes entre si que simulam movimento a 
partir de sua sucessão de troca rápida.

9  Étienne-Jules Marey foi um inventor e cronofotógrafo de diagrama francês, 
considerado um dos pioneiros da fotografia e da história do cinema.
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Apenas em 1908, na França, forma-se uma sólida intersecção 
entre esses dois ramos, com o lançamento do primeiro curta-metra-
gem cinematográfico de animação, “Fantasmagorie” (Figura 15), do 
desenhista (e então animador) Émile Cohl. Foi então que o termo “ani-
mação” ou “desenho animado” começou a ser estruturado como um 
conceito formal propriamente dito, dando origem a um novo gênero 
de filme, o “Cinema de Animação”.

A recém-nascida categoria cinematográfica atraiu a atenção 
do público por apresentar enredos de pura fantasia e abstração, dife-
rente das películas filmadas, que retratam visualmente uma cópia do 
mundo real. Frequentemente, o filme de animação relacionava-se ao 
escapismo10, como uma forma de viajar para um mundo ideal, com o 
qual há uma conexão carismática subjetiva. Em adição, fazia-se uso 
da flexibilidade de criação e escrita de roteiro.

Cohl também é considerado o responsável pelo nascimento da 
indústria de animação. Com a crescente demanda de conteúdo, ele 
desenvolveu e aprimorou novos métodos de produção, que repercu-
tiam na visualidade de suas obras. Mudanças como a simplificação 
dos traços em tinta nanquim, para agilização da execução dos dese-
nhos, e sobreposição das folhas de papel, para melhor precisão do re-
traçado, são observadas ao longo do século XX.

10  Tendência a fugir da realidade, como resultado de um desvio da mente para 
outras ocupações de interesse próprio individual.

Figura 14: 
Foto de um Zootrópio
Fonte: Universidade do 
Algarve (2011, p.1)

Figura 15: 
Quadro de “Fantasmagorie” (1908)
Fonte: Plano Crítico (2018)

(...) regras de “realidade” caprichosas são obedecidas 
rigorosamente. Suponha que em UMA CILADA PARA 
ROGER RABBIT um personagem humano perseguisse 
Roger, um personagem de desenho, em direção a uma 
porta trancada. De repente, Roger se torna bidimensio-
nal, desliza sob o vão da porta e escapa. O humano dá 
de cara com a porta. (...) Mas agora isso se transforma 
em uma regra da estória: nenhum humano pode captu-
rar Roger, pois ele pode tornar-se bidimensional e esca-
par. (MCKEE, 2006, p. 63)

“



36

Figura 16: 
Quadro de “Steamboat Willie” (1928)

Fonte: Plano Crítico (2018)

(...) Cohl conseguiu extraordinárias animações em mo-
vimentos de incrível fluidez, com figuras que não se 
limitavam às duas dimensões do suporte, mas permi-
tiam explorar a profundidade visual do espaço tridi-
mensional através do tratamento ilusório do escorço e 
do jogo perspectivo. (...) As imagens e a narrativa não al-
mejavam apenas o entretenimento, mas vinham alicer-
çadas sobre a filosofia antirracional, que era o princípio 
estético norteador dos incoerentes. Isso dava coerência 
ao cinema de Cohl (num paradoxo linguístico bem ao 
gosto desse artista), pois refletia seu autor e sua visão 
de mundo, estabelecendo as condições para que uma 
proposta artística alcançasse a reputação de obra de 
arte. (LUCENA JÚNIOR, 2011, p.51)

“

Não demorou para manifestarem-se os primeiros estúdios 
de animação americanos, como o Bray Studios na época do cinema 
mudo até 1920, abrindo caminho para a Era de Ouro, com a dominân-
cia de Walt Disney ao longo da década de 1920 até 1960, o qual foi 
responsável pelo primeiro desenho animado sonorizado - “Steamboat 
Willie” (“Willie do Barco a Vapor”, em português) (Figura 16), em 1928. 
Também é com Disney que a cor é introduzida nas produções, antes 
realizadas em escala de preto e branco com tinta nanquim, fenôme-
nos que ecoaram mundialmente.

Do ponto de vista do design, cada técnica emergiu a partir de 
diferentes valores e crenças pertencentes a distintas comunidades. 
Com o passar do tempo, é perceptível o desenvolvimento de identida-
des e estilos próprios de animação, visto que tanto os procedimentos, 
quanto o modo de disponibilização e acesso, varia conforme os recur-
sos locais acessíveis em paralelo com o interesse do público acerca do 
produto final. Países como os Estados Unidos, Japão e Brasil expres-
sam identidades próprias, pelas quais qualquer indivíduo, seja qual 
for sua nacionalidade, pode adquirir afinidade e preferência, de acor-
do com seus gostos pessoais. Portanto, neste trabalho será abrangida 
não apenas a animação típica americana referente aos cartums, mas 
também os animes11 japoneses e a indústria brasileira emergente, ex-
plicados a seguir.

11  Animes (ou animê, em português) é como são chamadas as animações provindas 
do Japão.
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Figura 17: 
Exemplos de animação estadunidense (da esquerda para a 
direita, por ordem de data, “Looney Tunes”, “Os Flintstones”, 
“Os Jetsons” e “Os Simpsons”)
Fonte: Autoral (2019)

Animação estadunidense: além da introdução de som e cor aos 
desenhos animados, nos Estados Unidos também surgem as anima-
ções cartum, nas quais a comunicação se faz através do exagero pro-
posital, abolição de relações temporais e leis da física, a exemplo dos 
“Looney Tunes”, dos estúdios Warner Bros. A partir do final da década 
de 1980, surgem também as primeiras sitcoms12 animadas, como “Os 
Flintstones”, “Os Jetsons” e “Os Simpsons”, que originam uma varie-
dade de produtos, como livros, brinquedos e quadrinhos. Como pio-
neiro na indústria de animação, o estilo norte-americano é visto como 
modelo para o desenho animado (Figura 17). 

Animação japonesa: os animes (Figura 18) tornaram-se popula-
res mundialmente, atualmente possuindo até adaptações americanas 
de algumas séries e longa-metragens. Diferente dos cartums e da ani-
mação norte-americana em geral, seus heróis não seguem o padrão 
idealizado e apresentam normalmente falhas e defeitos humanos. O 

12  Sitcom (abreviação de “Situation Comedy”, ou “Comédia de Situação”, em 
português) refere-se a uma série de televisão em que há a presença de uma ou mais 
histórias humorísticas em um ambiente em comum, seja em uma família, um grupo 
de amigos ou ambiente de trabalho.

estilo de traçado segue uma linha mais voltada para o realista com 
detalhismo, porém estilizado, caracterizado por seus personagens de 
olhos grandes e brilhantes. A animação em si é caracterizada por mo-
vimentos compostos por uma redução do número de quadros-chave 
e in-betweens, mostrando cenas ou quadros singulares expostos por 
muito tempo ao telespectador.

Animação brasileira: o advento da televisão no Brasil ocasio-
nou a necessidade de garantir uma programação contínua, o que le-
vou o país a recorrer à animação estrangeira americana e japonesa, 
visto que o preço e disponibilidade para as exigências era acessível. 
Entretanto, o amplo consumo desse conteúdo provindo de fora do país 
ocasionou em uma estagnação da produção nacional de desenhos 
animados. Atualmente, a animação brasileira é voltada principalmen-
te ao mercado publicitário, embora recentemente tenha começado a 
ganhar reconhecimento no exterior, com produções como “Irmão do 
Jorel”, “Turma da Mônica”, e trabalhos independentes como “O Meni-
no e o Mundo”, refletindo sobre a cultura nacional (Figura 19).
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Figura 18: 
Ilustração de vários animes

Fonte: Startnerd (2018)

Figura 19: 
Exemplos de animação brasileira (da esquerda para a direita, “Irmão do 

Jorel”, “Turma da Mônica - Bairro do Limoeiro” e “O Menino e o Mundo”)
Fonte: Autoral (2019)

1.1.2 Indústria da animação

Até o final do século XVIII e início do século XIX as animações 
eram produzidas diretamente do desenho quadro-a-quadro, ou seja 
eram realizadas diretamente a partir de desenhos com lápis e papel, 
fotografadas e reproduzidos em velocidade linear. Até que em 1914, 
Earl Hurd introduziu folhas transparentes de celulóide, mais conheci-
das como acetato, ao mercado, facilitando o processo de animação, 
uma vez que antes os desenhos eram feitos em folhas opacas, o que 
limitava o traçado das animação à linhas simples e cenários muito li-
mitados. 

Com esta ferramenta em mãos, o que foi considerado por mui-
tos como primeira revolução, os animadores agora poderiam animar 
um elemento ou personagem desejado em um plano de fundo fixo ou 
cenário, possibilitando a criação de cenários mais complexos e elabo-
rados, o que refletiu positivamente no desenvolvimento de melhores 
narrativas.

Outra tecnologia que trouxe novas possibilidades a animação 
foi a introdução do som. Com ele o desenho animado tornou-se mais 
expressivo, afinal, esta técnica não fora somente aplicada a fala dos 
personagens, mas também foi utilizada para dar mais ênfase nos mo-
vimentos e até atribuir sentido em cenas, detalhando seu tom como 
violência, suspense, velocidade ou cômico, reforçando e dando senti-
do às mais diversas cenas. 

 Deste modo a animação ruma a um processo industrial lenta-
mente em comparação a outras tecnologias como a fotografia, conse-
quência de uma dependência de um desenho manual de um artista e 
de sua criatividade em todo processo, onde cada imagem é produzida 
individualmente. 
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Várias tecnologias foram aplicadas a animação desde então, 

facilitando a execução e simplificando processos mecânicos e repeti-
tivos, por exemplo,  com a substituição dos acetatos pela digitalização 
de imagens e a inclusão de ferramentas eletrônicas. Com este avanço 
tecnológico e a aceitação do público em relação a animação, os novos 
recursos possibilitaram a produção em série, tornando mais rápido o 
desenvolvimento e independente de um único artista, onde um fun-
cionário era responsável pelo desenho, outro pelo cenário e o terceiro 
pela animação o que favoreceu sua industrialização e propagação co-
mercial.

Mesmo ao desenvolver técnicas e segmentar a produção, a ani-
mação ainda não era prestigiada e respeitada tal como o cinema de 
ação ao vivo. Este acontecimento só foi possível nos Estados Unidos 
antes da Primeira Guerra Mundial, o que para Lucena Júnior (2011, 
p.61) “contribuiu para fortalecer a emergente indústria cinematográ-
fica norte-americana como um todo, pois deixou de enfrentar a con-
corrência de produtores europeus”. No entanto, para competir com os 

(...) Fica claro o papel da tecnologia na arte, na anima-
ção em particular: algo que possibilita sua manifestação 
e que, por consequência, interfere na concepção visual. 
Mas o aprimoramento técnico precisa estar a serviço 
da arte, jamais ao contrário. Ao fazer uso de determi-
nado procedimento técnico (qualquer que seja) para 
a criação artística, está-se instrumentalizando com o 
elementar para a abordagem de uma questão cuja in-
teireza passa ao largo do domínio material. (LUCENA 
JÚNIOR, 2011, p.60)

“

filmes de ação, os desenhos deveriam apresentar a regularidade de 
produção já existente neste contexto, algo que John Randolph Bray, 
ilustrador e animador norte-americano, percebeu enquanto trabalha-
va em jornais desenhando histórias em quadrinhos de grande sucesso 
popular, ou seja, a regularidade tornou-se necessária para o suces-
so da animação. Para tal, Bray criou uma estratégia que viabilizaria 
a produção de animações, atacando quatro pontos, segundo Lucena 
Junior (2011):

 a Descartar ou modificar a maneira então vigente de produzir 
animação com esforços em detalhes proibitivos;

 b Trocar a produção individual pela divisão do trabalho;

 c Proteger os processos por meio de patente;

 d Aperfeiçoar a distribuição e o marketing dos filmes.

Ao investir nestes pontos, Bray utiliza-se do Fordismo13 e Taylo-
rismo14, para atender as necessidades mercadológicas ao mesmo tem-
po que gerava um público para este tipo de produção. Lucena Júnior 
(2011, p.62) ainda diz que “John Randolph Bray está para o cinema de 
animação assim como Henry Ford está para a indústria automobilís-

13  Sistema criado por Henry Ford, em 1914,  para produção em massa. Trata-se 
de uma forma de racionalização da produção capitalista baseada em inovações 
técnicas e organizacionais que se articulam tendo em vista, de um lado a produção 
em massa e, do outro, o consumo em massa.

14  Modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro norte-americano 
Frederick Taylor (1856-1915), caracterizado pela ênfase nas tarefas, objetivando o 
aumento da eficiência ao nível operacional.
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tica” devido tamanha perspicácia ao levar modelos industriais para 
a produção de animações e assim proporcionando o surgimento das 
séries de “desenhos animados”. 

Como fruto desta industrialização da animação, um estilo da 
mesma foi criado, com personagens  esquemáticos e construídos a 
partir de esferas e cubos. Este estilo é chamado de rubber hose (Man-
gueira de borracha), no qual cabeça, mãos e pés são circulares, geral-
mente desenhados contornando moedas, e ligados por tubos (Figura 
20). O objetivo deste tipo de animação era deixar detalhes finos de 
lado e possibilitar que diversos artistas pudessem desenhar o mesmo 
personagem e garantir sua proporção e tamanho corretos, evitando 
erros acidentais, maximizando a velocidade de produção, garantindo 
oferta ao público e demanda comercial da época.

Com o surgimento da Televisão após a Segunda Guerra Mun-
dial, o consumo de conteúdo televisivo constante e produtos fabri-
cados rapidamente transformaram a animação de modo que suas 
produções deveriam tornar-se ainda mais simples e brutas, o que 
culminou na criação de personagens como “Mr. Magoo” (Figura 21) 
e “Gerald McBoing Boing” (Figura 22) e animações menos realistas e 
mais limitadas. Do outro lado, ignorando o modelo de produção em 
massa, surgiram animações experimentais que utilizavam técnicas e 
estilos diferenciados, deste modo, o modelo de produção de anima-
ções criou duas vertentes: um sistema artesanal, no qual o foco era 
qualidade artística da produção e outro industrial, que já diferenciava 
a produção para cinema e para televisão.

Figura 20: 
Representação do estilo rubber hose de animação
Fonte: Reedart (2018)

Figura 21: 
Mr. Magoo
Fonte: Turismo 
Adaptado (2013)

Figura 22: 
Gerald McBoing Boing 

Fonte: Vimeo (2013)
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Apesar das séries se tornarem o resultado do processo de in-

dustrialização dos desenhos animados e sua resolução econômica, a 
alta demanda do público resultou em mais modificações em sua pro-
dução. É neste ponto que a técnica de repetir poses, expressões e mo-
vimentos de personagens e até o uso limitado de cenários durante os 
episódios de um desenho se consolida no que Lucena Junior (2011, 
p. 74) expressa como um “eficaz instrumento de individualização de 
personagens”, gerando um fácil reconhecimento do universo daquele 
personagem e tornando, consequentemente, a produção de seus epi-
sódios mais rápida e eficiente.

Este processo industrial foi facilitado com a evolução da tec-
nologia e nos últimos anos a grande transição foi a substituição do 
desenho em papel pelo desenho digital em computadores devido ao 
fato que muitos processos repetitivos podem ser automatizados por 
softwares especializados em animação e modelagem 3D (Figura 23) 
contribuindo para a aceleração da produção. 

Figura 23: 
Modelo 3D do personagem Minion da animação “Meu malvado favorito” 
Fonte: CGTRADER (2013)

Porém, a utilização destes softwares, gerou no mercado uma 
busca por profissionais mais qualificados, já que estes deveriam ter 
conhecimento sobre animação e também conhecimento sobre estes 
programas para que possam utilizá-los como mostra Luz (2009, p.930): 
“Enquanto o animador tradicional precisa de se concentrar no proces-
so de animação sobre o lápis e papel, o animador em suporte digital, 
terá de ser em simultâneo um técnico de informática”. Atualmente, a 
produção de uma série animada percorre quatro estágios - conceitual, 
pré-produção, produção e pós-produção - processo desenvolvido me-
todologicamente para uma maior eficiência e produtividade indus-
trial, alcançando o produto final, a animação:

Conceitual: Logo após a ideia do personagem e do conceito 
da série são feitos resumos, muito breves, de cada episódio, também 
chamados de storylines e, a partir deles são desenvolvidas as sinop-
ses ou argumentos, que são formas mais detalhadas da história com 
descrição dos acontecimentos de cada episódio. Por fim, após a apro-
vação da sinopse é produzido o roteiro, que descreve, com base nos 
acontecimentos descritos na sinopse, todas as cenas e os diálogos. 

Pré-produção: Se inicia com a adaptação dos roteiros em 
storyboards, uma espécie de história em quadrinhos do episódio, o 
que ajuda a minimizar erros e a evitar retrabalhos na fase de produ-
ção, reduzindo assim o tempo e o custo do projeto. Após o storyboard 
ser aprovado, ele é montado e levado ao estúdio de locução para a 
gravação das vozes dos personagens (diálogos). 

Produção: Nesta fase tem início a animação, isto é, a sobre-
posição de desenhos (frames), o que dá a ilusão de movimento dos 
personagens. São, então, desenhados os movimentos de cada cena, 
como uma primeira camada, que depois serão colocados sobre os ce-
nários na fase de Pós-Produção. 

Pós-produção: Nesta fase final além de concatenar a movi-
mentação dos personagens com o cenário, é inserida a trilha sonora e 
as vozes e assim o episódio é finalizado.
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Diante da produção relativamente fácil, a animação é por mui-

tos considerada um bom negócio, pois reúne diversos aspectos que a 
qualificam como tal, como sua multiculturalidade, devido ao fato de 
ser somente necessária a redublagem de seus personagens, sua lon-
gevidade, uma vez que os personagens são atemporais e por mérito 
de que os personagens podem render ao estúdio um bom retorno fi-
nanceiro pelos contratos de licenciamento, uma vez que, diferente de 
celebridades humanas, os heróis dos desenhos não se envolvem em 
escândalos em sua vida privada. Somado a isso, as grande produtoras 
podem licenciar suas animações no mundo todo sem pagar interme-
diários, podendo distribuir livremente seus desenhos e ganhar muito 
na produção.

Outro grande fator que comprova o sucesso da indústria da 
animação é sua grande abrangência de público devido à sua crescen-
te expansão. No passado, animações eram produzidas somente para 
crianças de 9 anos ou menos, porém atualmente existem séries de 
sucesso destinadas ao público adolescente e adulto, como “Os Simp-
sons” e “Rick e Morty” (Figura 24), resultado de uma crescente de aces-
sos via meio digital, a qual foi vista como oportunidade para a indús-
tria de animação criadas para este público. Quanto aos mercados de 
animação, no presente momento, os destaques mundiais são: “EUA, 
Japão, Canadá, França, Reino Unido e Alemanha” (TSCHANG, et al., 
2004). Com destaque da produção, porém, recaindo sobre a indústria 
norte-americana (para o cinema e TV) e sobre a canadense (para a TV).

Figura 24: 
A família Simpson (à esquerda),  Morty e Rick, respectivamente (à direita)

Fonte: Comicbook (2015)
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Todo este contexto foi responsável para que a produção de sé-
ries animadas brasileiras seja considerada algo relativamente recente 
e por uma busca em massa de animadores brasileiros por oportunida-
des fora do país e, apesar da perda de talentos no território brasileiro, 
possibilitou um grande contato entre profissionais nacionais e estran-
geiros, gerando repercussão positiva para o Brasil e trazendo reconhe-
cimento internacional para os profissionais do país.

Com este contato com estúdios estrangeiros, em meados dos 
anos 2000, os estúdios brasileiros chegaram à conclusão que para 
viabilizar sua produção, deveriam buscar acordos de coprodução, 
a exemplo de Brasil-Canadá, e linhas de crédito exclusivas de finan-
ciamento. Isso, unido à Lei 12.485, que obriga uma cota de produção 
nacional nas TVs pagas proporcionou um grande crescimento na pro-
dução de conteúdo brasileiro, passando de 1.007 horas em 2011 para 
3.884 horas em 2013 (ANCINE, 2014). 

Foi neste período que muitos estúdios viram possibilidade co-
mercial na produção industrial de séries animadas para a TV, inclusive 
com possibilidade de exportação. Exemplos destes estúdios que obti-
veram sucesso na produção de suas séries são: TV Pinguim, 2DLab e 
Mixer com suas animações “Escola Pra Cachorro”, “Meu Amigãozão”, 
“Princesas do Mar” e “Peixonauta” (Figura 25).

1.1.3 Indústria da 
animação no Brasil

No contexto brasileiro, o cinema de animação, apesar de ter 
sido iniciado a muito tempo, até os dias atuais não apresentou uma 
produção relevante em termos de distribuição, rentabilidade e repro-
dução em massa comparado a grandes mercados como dos EUA e Ca-
nadá. A maior causa da dificuldade de criar uma indústria brasileira de 
animação e competir diretamente neste mercado durante todos estes 
anos foi a falta de uma produção constante e consistente para o mer-
cado e a escassez de investimento na área, reflexo de diversos fatores 
que elevam o custo de uma produção no país, como: o tamanho das 
equipes, cronograma apertado e tecnologias que facilitam o proces-
so de desenho e animação, assim como dito por Gatti Junior (2014, 
p.469) ao afirmar que “Os estúdios brasileiros são capazes de compe-
tir em termos técnicos e em criatividade, mas lhes faltam recursos”.

 Outra condição que afeta diretamente este setor é o retorno 
demorado, pois de acordo com Gatti Junior (2014, p.470) “O licencia-
mento, uma das principais fontes do estúdio, só gera resultados após 
a produção, exibição e aceitação do público, um ciclo que pode levar 
mais de dois anos”. Deste modo, para cobrir suas despesas e sem edi-
tais que contemplassem um número maior de realizadores, as produ-
toras assumem outras atividades como trabalhos de cunho publicitá-
rio, fato também comum entre os animadores como revela a pesquisa 
feita por Faria (2015, p.78) :

Uma pesquisa em Minas Gerais revela que “75% dos 
entrevistados produzem animações variando entre 
projetos comerciais, material autoral e de forma inde-
pendente. Destes, 27% concentram suas produções 
somente em material autoral. E ainda, 65% afirmaram 
fazê-lo apenas com recursos próprios e 24% através de 
leis de incentivo e editais.

“
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Como dito por Gatti Junior (2014, p.472), no Brasil “o estúdio 
enfrenta a dificuldade em ter que inovar, para imprimir sua marca 
criativa e tornar sua animação diferente das demais, porém não a pon-
to de deixá-la tão diferente que não seja atraente ou compreensível 
para o público”. Estúdios que conseguiram realizar isto e são ótimos 
exemplos de como uma animação brasileira pode se tornar um bom 
negócio são a TV Pinguim e a Copa Studio. A série “Peixonauta” da 
TV Pinguim foi a primeira série nacional a ser exibida em TV aberta e 
segundo Faria (2015), a série foi exportada para mais de 70 países, ten-
do produções secundárias como “Peixonáuticos”, uma peça de teatro, 
um longa-metragem e um novo jogo multiplayer online, além de mais 
de 400 produtos de 22 licenciados no Brasil. Já a série “Irmão do Jorel” 
(Figura 19), da Copa Studio, tem 60 episódios feitos com uma quarta 
temporada já confirmada, é exibido em todos os canais latino-ameri-
canos da Cartoon, tornando-se o primeiro desenho da Cartoon levado 
ao exterior, teve um especial de cinema e, apesar de ter um público-
-alvo de 7 a 11 anos, conquistou a todos, ao ponto de ganhar o prêmio 
de “Melhor Série de Animação nos Prêmios Quirino”, que consagra o 
prêmio mais aclamado da indústria ibero-americana de animações.

Figura 25: 
Exemplos de animações feitas com TV Pinguim, 2DLab e Mi-
xer (da esquerda para a direita, “Princesas do Mar”, “Peixo-
nauta”, “Escola pra Cachorro” e “Meu Amigãozão”)
Fonte: Autoral (2019)

Como pode-se perceber e é declarado por Gatti Junior (2014, 
p.464) que “no Brasil, a indústria de animação está atravessando um 
momento singular em sua trajetória, passando a ser percebido, pelo 
mercado internacional, como país que cria e vende ideias, tanto pela 
quantidade de produções, quanto pela qualidade do que está sendo 
exibido”. Olhando para os aspectos quantitativos e qualitativos de 
um produto, realiza-se uma análise comercial, mercadológica e que 
engloba neste mercado áreas antes pouco conhecidas como a do De-
sign, que facilita este percebimento, criando e vendendo todas as suas 
ideias.
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Mídias digitais, 
suporte e transmissão 
de dados

1.2
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A partir dos anos 50 com a introdução de uma nova tecnologia 

nos ambientes domésticos, as noites com brincadeiras nas ruas, pra-
ças e parques foram substituídas por um outro tipo de entretenimen-
to: a televisão. 

Com o passar dos anos e com o advento da computação e in-
ternet, outra forma de interação com a mídia foi criada, possibilitando 
uma nova gama de conteúdo e possibilidades de acesso - “A evolu-
ção das redes digitais vem alterando o cenário contemporâneo, com a 
Internet exercendo cada vez mais influência na sociedade” (RIBEIRO, 
2012, p.1). Tal influência é tão grande que para Ribeiro (2012, p.4) “A 
cultura contemporânea, em sua ligação às tecnologias digitais, está 
criando uma nova relação entre a técnica e a vida social, que se es-
tabeleceu como a cibercultura”, ambiente no qual o designer digital 
exerce grande poder de ação na sociedade através de soluções disrup-
tivas e facilitadoras.

Com esta evolução, as pessoas relacionam-se com novas mí-
dias e novos modos de interação todos os dias, porém, para Santaella 
(2003, p.25) “mídias são meios, e meios, como o próprio nome diz, são 
simplesmente meios, isto é, suportes materiais, canais físicos, nos 
quais as linguagens se corporificam e através dos quais transitam”. 
Complementando este pensamento, Souto e Camara (2012, p.3) ar-
gumentam que cada mídia consiste de três componentes principais: 
tecnologia (ferramentas métodos, e técnicas que são necessárias para 
criar a mídia), forma (aparência e estética dos componentes) e con-
teúdo (informação ou mensagem expressa).

A desmaterialização da mídia, principalmente pela atuação 
profissional de designers digitais, com a transição do meio analógi-
co para o digital, permitiu a facilitação do acesso e interação não li-
near com diferentes meios. A integração de divergentes áreas permite 
a criação de ambientes multitarefas, permitindo a sobreposição de 
conhecimentos e o desenvolvimento de diversas ações simultanea-
mente, criando novas formas de interação entre usuários e interfaces. 
Manovich (2002, p.48), define as novas mídias como sendo “a tradu-

ção de todas as mídias existentes em dados numéricos acessíveis por 
computadores”.

Para Souto e Camara (2012, p.2) “Sob o ponto de vista do de-
sign, os projetos em novas mídias requerem que os designers tenham 
entendimento da audiência, da tecnologia, e saibam comunicar de 
forma ‘cativante’ ”, ou seja, o designer deve pensar sobre os processos 
comunicativos, refletindo sobre as diferentes linguagens e a caracte-
rística híbrida presente nas novas mídias. Outro fator desafiador é a 
inconclusão de produtos para as novas mídias, uma vez que podem 
ser atualizados, expandidos e modificados para o usuário. Essa carac-
terística, traz a este profissional a falta de controle sobre o resultado 
final. Em vista disso, desenvolve-se uma nova relação do designer com 
o produto, incluindo o usuário no processo de criação de produtos di-
gitais, permitindo que estes sejam co-autores do mesmo.  

Em vista dessa crescente inclusão do usuário como parte do 
processo de concepção de um produto digital, torna-se necessária a 
adaptação a novas formas de consumo e acesso, principalmente às 
mídias digitais interativas, que serão abordadas nos tópicos a seguir 
sob a visão do design de interação.

Ao mesmo tempo, novas sementes começaram a brotar 
no campo das mídias com o surgimento de equipamen-
tos e dispositivos que possibilitaram o aparecimento de 
uma cultura do disponível e do transitório (...) Essas tec-
nologias, equipamentos e as linguagens criadas para 
circularem neles têm como principal característica pro-
piciar a escolha e consumo individualizados, em oposi-
ção ao consumo massivo. (SANTAELLA, 2003, p. 26-27)

“
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Pode-se dizer que os já consagrados meios de comunicação 

continuam presentes na vida e nos lares dos cidadãos, porém, com 
novas tecnologias, os consumidores convivem com diversos dispo-
sitivos de comunicação e isso, unido à interatividade social, altera a 
relação entre cliente e produto, alternando de uma relação passiva 
para representativa, ou seja, possibilitando a co-autoria do usuário. 
A exemplo do streaming15, o consumidor adquiriu a possibilidade de 
acessar o conteúdo na hora, local e da forma que desejar sem precisar 
estar atento à programação da TV ou aos horários predeterminados 
de exibição, ampliando sua possibilidade de interação com este meio.

15  Streaming é uma tecnologia que envia informações multimídia, através da 
transferência de dados, utilizando redes de computadores. Foi criada para tornar as 
conexões mais rápidas. 

1.2.1 Modos de consumo 
e acesso

Progressivamente, a linha divisória entre produtores e usuá-
rios vem se tornando mais tênue, ou seja, as tecnologias digitais e a 
digitalização das mídias permitem que a interatividade do consumi-
dor se torne sempre mais alta, a nomeada: interatividade digital. Para 
que essa interatividade seja eficiente, uma vez que seus usuários se 
tornam sucessivamente seletivos, as novas mídias não devem tratar 
seu público como sendo genérico, mas segmentar seu público-alvo, 
como será explicado no item 1.2.2, através de pesquisas quantitativas 
e qualitativas, desse modo intensificando o relacionamento indivi-
dual entre produto e usuário e otimizando sua experiência.

Barbosa Filho e Castro (2008), afirmam que os consu-
midores/cidadãos com acesso às novas plataformas 
digitais estão mudando seu comportamento e os seus 
padrões de consumo. “Estão cada vez mais seletivos, 
mesclando tecnologias e plataformas de informação a 
seu alcance, como por exemplo, correio eletrônico, TV, 
telefone móvel. E também estão mais participativos 
na construção de conteúdos [...]” (MONTRESOL, 2010, 
p.29).

“ Nesta perspectiva, Tapscott (2010) aponta oito caracte-
rísticas da chamada geração digital que os diferencia 
de seus pais. São elas: liberdade de escolha, tendência 
para customização, postura investigativa, defesa da 
integridade da empresas e postura responsável como 
consumidores, valorização do lúdico e do entreteni-
mento também no trabalho, atitude de colaboração e 
culto aos relacionamentos, exigência de velocidade e 
rapidez nas respostas e busca da inovação (SARTORI et 
al., 2011, p.8)  

“
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Entretanto é necessário que as mídias tradicionais continuem 

sua expansão e se modifiquem para atender às necessidades e aos de-
sejos da sociedade moderna, uma vez que, em 2017, segundo dados 
extraídos do IBGE e apresentados pelo G1 (2018), o país tinha 126,4 mi-
lhões de usuários de internet, o que representava 69,8% da população 
com 10 anos ou mais. Um ano antes, os internautas somavam 116,1 
milhões, 64,7% da população. O gráfico abaixo (Figura 26) demonstra 
a relação deste crescimento no acesso a internet e as diferentes fai-
xas etárias, onde o público que demonstra maior representatividade 
como usuário da internet no Brasil, é o de faixa etária 20 a 34 anos, 
abrangendo pouco mais de 30% dos usuários, ou seja, correlacionado 
com o público abrangido por este projeto, como pode ser visto no item 
2.3.1.

Figura 26: 
Distribuição percentual dos internautas brasileiros por grupo etário
Fonte: G1 (2018)

 Como exemplifica o gráfico, o público que demonstra maior 
representatividade como usuário da internet no Brasil, é o de faixa 
etária 25 a 39 anos, abrangendo pouco mais de 30% dos usuários. 



49

1.2.2 Design de interação

Nota-se atualmente uma intensificação no uso e desenvolvi-
mento de tecnologias de comunicação, informação e o crescimento 
de produtos ligados a IOT16 (Internet of Things), ligadas normalmente 
a mobilidade, lazer e praticidade sem restrições de tempo e espaço. 
Com o uso destes produtos, devemos pensar que em todo momento o 
ser humano interage com diversos tipos de tecnologia e interfaces das 
mais variadas. Quanto a este surgimento de novos artefatos, Ellwan-
ger, Rocha e Silva (2015, p.28), afirmam que “Ao aderir e se apropriar 
de um determinado artefato, são concebidos novos designs que pro-
porcionam novas possibilidades de ação e de interação”.

Para Arnold (2011), existem dois tipos de interação, a direta e 
a indireta, sendo a primeira responsável por apresentar diálogo, uma 
resposta e controle das ações. Já o segundo, conforme a autora, envol-
ve dois possíveis tipos de processamento: de fundo ou em lotes. Nos 
dois casos, o indispensável é a interação entre usuário e computador 
em busca da realização de uma tarefa específica, uma vez que “Pouco 
vale o desenvolvimento de produtos ou oferecimento de serviços, se 
eles não forem utilizados, pois ‘[...] se as pessoas não puderem ou não 
utilizarem um recurso, ele pode muito bem não existir’ (NIELSEN; LO-
RANGER, 2007)”. (ELLWANGER, ROCHA, SILVA, 2015, p.2)

Ao utilizar um artefato, a experiência que o usuário pode ter, 
pode ser influenciada por diversos fatores, tangíveis e intangíveis do 
produto, como o design. Para artigos digitais, que estão em constante 
uso, torna-se necessário a inclusão de um designer de interação no 
seu processo de desenvolvimento, uma vez que aperfeiçoar a expe-

16  IOT (Internet of Things) ou internet das coisas é um conceito que se refere à 
interconexão digital de objetos cotidianos com a internet. Em outras palavras, a 
internet das coisas nada mais é que uma rede de objetos físicos capaz de coletar e 
transmitir dados. 

riência do usuário traz, ao final das contas, grande retorno e destaque 
para a empresa. De acordo com Preece, Rogers e Sharp (2013, p.185), 
“por design de interação, entendemos o seguinte: design de produtos 
interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das pes-
soas, seja no lar ou no trabalho.” 

Garrett (2011) salienta que a experiência do usuário é definida 
por meio do comportamento do produto (objeto) e da forma com que 
ele é utilizado, isto é, advém do contato (interação) do usuário com o 
produto (objeto), indo além das funcionalidades e recursos inerentes.  
Uma vez que toda experiência ocorre de forma imediata e instintiva, o 
designer deve levar em conta quem é o público-alvo e seu contexto de 
uso, assim como limitações ligadas ao material, custos e viabilidade.

O grande desafio dos designers é tornar todas as interações 
mais fáceis, eficazes e capazes de proporcionar ao usuário uma expe-
riência positiva, ou seja, pensar em um produto desde seu conceito 
a favor do usuário, ou seja, um design centrado no ser humano. Para 
esse fim, significa que muitas vezes designers de interação utilizam 
muito de seu tempo nas fases iniciais de projetos, com a finalidade 
de conhecer mais seu público e seus hábitos de consumo e uso. Para 
Ellwanger, Rocha e Silva (2015), o processo de design de interação 
contempla o design de sistemas interativos e o planejamento das in-
terações dos usuários sobre estes sistemas, podendo ser dividido em 
três características:

• Proporcionar a exploração de futuros possíveis, permitindo 
dar enfoque ao que poderia ser a orientação, explorando ten-
dências, deste modo buscando envolver ou convidar novos 
usuários para participarem da concepção de produtos compu-
tacionais ou não. 

• Enquadrar o “problema” em paralelo com a criação de possí-
veis “soluções”, pois é a partir das noções de situações de mu-
dança e da exploração de possíveis demandas que se decide 
quando se deve criar algo, a situação em que esta novidade será 
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competitiva. 

• Pensar, através de esboços e de outras representações tan-
gíveis ao fazer mapas instantâneos de futuros possíveis, não 
apenas pensando em diferentes soluções de design, mas em di-
ferentes problemas, acarretando em implicações ao design de 
interação contemporâneo.

Para a criação de uma interface que obtenha sucesso através 
do design de interação, é fundamental ter o discernimento que dife-
rentes profissionais devem fazer parte de uma mesma equipe pois, de 
acordo com Arnold (2011. p.5), “o resultado da união de tantas pes-
soas, com formações diferentes em um mesmo processo resultam em 
mais ideias geradas, novos métodos sendo desenvolvidos e designs 
de maior qualidade, criatividade e originalidade.”

A característica da interação projetada de modo coletivo se 
aplica tanto ao profissional, quanto ao usuário, de formas relativa-
mente similares, mas com diferentes abordagens. O primeiro adquire 
visões divergentes acerca de um mesmo assunto, que podem comple-
mentar uma ideia, ampliando sua abrangência e relevância na socie-
dade. O mesmo acontece com o segundo, que ao jogar um jogo ou 
assistir a uma animação junto com um parente ou amigo obtém a no-
ção de diversos pontos de vista. Essa reflexão será explorada de forma 
mais profunda no tópico 1.5 deste capítulo sobre a Experiência Coleti-
va, contudo antes de entrar no assunto faz-se necessário um contexto 
sobre os direitos autorais no campo do design, a fim de compreender 
os limites do uso de desenhos animados, os quais servirão de base 
para a projeção de ações interativas desse trabalho.
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Ética e o direito 
autoral no campo 
do design digital

1.3
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A indústria do entretenimento está vastamente presente na 

cultura atual com suas temáticas e linguagens se aproximando cada 
vez mais da nossa realidade. É necessário adquirir a compreensão de 
como a ética, profissional, social, ambiental e cultural, influencia de 
forma a não ferir e não prejudicar os direitos humanos nessa área.

Uma questão ética a ser discutida quanto à indústria do en-
tretenimento e a ser planejada por designers de modo crítico no de-
senvolvimento de produtos, como é o caso da animação, trata-se da 
valorização dos artistas e de toda equipe responsável pelo desenvol-
vimento da produção em questão, principalmente em um contexto no 
qual a internet permite compartilhamento rápido e consumo desen-
freado de conteúdo, o que por sua vez oportuniza a cópia e a pirataria 
digital de modo a se tornar um acontecimento frequente neste meio, 
fato que prejudica os criadores de conteúdo como um todo, de forma 
crescente.

Para combater estes tipos de ações, o direito autoral protege e 
recompensa os autores e suas produções por lei, garantindo que este 
receba através de royalties sempre que sua obra for reproduzida, com-
partilhada ou comercializada em alguma mídia e punindo legalmente 
aqueles que não o fazem. Porém, outro fator prejudicial para produ-
ções do entretenimento é o plágio, ou seja, copiar ou assinar uma obra 
com partes ou totalmente reproduzida de outra pessoa, dizendo que 
é sua própria, o que para Imayuki (2008, p.32) acontece “por não ter 
implicação pecuniária significativa [deste modo] muitos argumentam 
que plagiar não seria tão ofensivo à ética [...] contudo, nada o justifi-
ca”. 

No entanto, com a internet, surge um movimento de direito 
autoral extremista, o qual defende que tudo deve ter seu direito ga-
rantido e toda e qualquer reprodução deve ser paga aos autores. Este 
movimento teve reflexo direto para criadores de conteúdo, os quais 
normalmente utilizam trechos curtos de outras obras para contextua-
lização, reafirmação ou exemplificação, proibindo-os de recorrer a es-
ses recursos. Para Paranaguá (2008, p.123) “É conhecimento humano 

sendo apropriado”. Por conta disso, e em resposta ao movimento ex-
tremista, diversos criadores de conteúdo e escritores tendem a buscar 
um equilíbrio entre direito e a utilização de conteúdo através do uso 
justo, ou seja, a permissão para utilizar material protegido por direitos 
autorais sob certas circunstâncias, como o uso educacional, para críti-
ca, comentário, divulgação de notícia, pesquisa ou quando não infrin-
gem monetariamente o autor da obra.

Nesta busca, diversas alternativas são citadas para enfrentar 
a questão da autoria. O primeiro exemplo é o de uso de General Pu-
blic License (GPL), uma licença que garanta que um programa ou outro 
produto criativo possa ser usado ou distribuído livremente com a adi-
ção do direito de alterá-lo desde que mantenha a mesma licença. Uma 
segunda alternativa é o Creative Commons17, onde é permitido um tipo 
de licença que mantém apenas alguns direitos reservados, por exem-
plo, permitindo o remix de uma música, mas proibindo sua venda. Por 
fim, uma última opção sugerida por Paranaguá (2008, p.129) com foco 
em conteúdo digital, é a de permitir downloads ilimitados contanto 
que uma taxa seja paga ao distribuidor daquele conteúdo, para o mes-
mo repassar aos produtores.

 Atualmente, com o avanço tecnológico, o barateamen-
to e simplificação da distribuição de arquivos digitais, a convergência 
digital e midiática, fez com que a indústria de entretenimento se adap-
ta-se às demandas do consumidor e as tecnologias atuais, trazendo 
seu conteúdo do meio físico, desmaterializando-se, para o serviço de 
streaming, o qual utiliza-se normalmente da última opção sugerida 
por Paranaguá como modelo comercial, onde o usuário paga uma 
taxa ao serviço e este re-distribui parte de seus ganhos aos produtores 
e artistas. 

A título de exemplo desse modelo comercial de distribuição 

17  Creative Commons é uma organização não governamental sem fins lucrativos 
localizada em Mountain View, na Califórnia, voltada a expandir a quantidade 
de obras criativas disponíveis, através de suas licenças que permitem a cópia e 
compartilhamento com menos restrições que o tradicional todos direitos reservados. 
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midiática via streaming, podemos citar a Netflix, uma plataforma de 
vídeo sob demanda por assinatura, em que o usuário faz um paga-
mento periódico a fim de obter acesso a conteúdo audiovisual. Neste 
modelo, os estúdios fecham contratos com a empresa por determi-
nados períodos para cada região ou país e caso este contrato não se 
renove aquele conteúdo é imediatamente bloqueado para estes ter-
ritórios. Neste caso, como explicado por Messias (2018, p.1186), “os 
direitos autorais devem ser arrecadados pelo ECAD18 dos provedores 
que disponibilizam tais conteúdos ao público pela internet, devendo 
ser distribuída ao titular de direito de autor e conexo sua cota parte”, 
isto é, no caso Netflix no Brasil, a empresa é responsável pelo paga-
mento dos direitos autorais de seus conteúdos diretamente ao ECAD, 
o qual redistribui o valor arrecadado a seus devidos produtores e em 
caso de fim de contrato o conteúdo daquele estúdio deverá ser ime-
diatamente bloqueado para os assinantes da Netflix naquela região 
ou país.

Paralelamente, do ponto de vista do consumidor, uma das 
questões abrange o acesso a determinados tipos de conteúdo volta-
dos a seus respectivos públicos. A partir dessa colocação, é possível 
classificar a natureza do conteúdo e, assim, pensar nas possíveis op-
ções éticas como método de acesso, identificação do pesquisador, 
temáticas escolhidas (AMARAL, 2010). Assim, conforme Carvalho e 
Kaninski (2000) as formas de entretenimento surgem como um direito 
do homem de se libertar dos limites impostos pela ignorância e pela 
falta de acesso ao conhecimento e informação. 

Nesse contexto, emerge o conceito de inclusão digital, que per-
mite a inserção dos indivíduos, em todas as suas diferenças, às TICs 
(Tecnologias da Informação e Comunicação), possibilitando a forma-
ção de uma sociedade com direitos igualitários, no que diz respeito 
ao acesso a conteúdos digitais. Para Silva (2005) citada por Câmpelo, 

18 ECAD ou Escritório Central de Arrecadação e Distribuição é uma instituição 
privada criada pela Lei nº5.988/73 e mantida pela Lei Federal nº 9.610/98 responsável 
pela a arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos seus autores.

(2014, p.23) “É possível, portanto, formular uma base conceitual para 
inclusão digital, com fundamento no espírito de ética universal”.

Complementando, Câmpelo (2014) ainda afirma que o princi-
pal fundamento da inclusão digital refere-se ao acesso à informação 
online por parte de pessoas de baixa renda, que, com isso, têm a opor-
tunidade de transformar os conhecimentos adquiridos em ações para 
melhorar sua qualidade de vida. Para isso, o usuário precisa ter em 
mente que o novo percurso pela busca de informação exige a adapta-
ção a uma nova postura de gestor de suas próprias atividades, passan-
do a ter um papel ativo no meio digital, com seus próprios objetivos 
diante das informações que lhe são disponibilizadas. “Esse aspecto de 
conscientização do usuário, [...] contribui para ampliar, de forma se-
gura, as atividades humanas quer na área sociocultural, quer na eco-
nômica” (CARVALHO; KANINSKI, 2000, p. 6). Além disso, a informação 
adquirida no meio digital torna-se mais rápida e exige menos esfor-
ço para ser encontrada, proporcionando um ambiente de busca mais 
propício ao consumidor. 

Essa questão da comunicação com o meio digital é comple-
mentada, em conjunto ao pensamento de Carvalho e Kaninski (2000), 
pelo fortalecimento das relações de interação do indivíduo com ou-
tras pessoas em um ambiente coletivo, não mais somente com as má-
quinas ou com a natureza, ponto que será melhor abordado no tópico 
1.5.1 sobre coletividade.

 A fim de promover acesso à cultura e ao entretenimen-
to e ainda combater a pirataria, promovendo remuneração a artistas, 
pode-se destacar o modelo comercial do Spotify. Este modelo vulgar-
mente chamado de freemium19 divide a empresa em duas modalida-
des de serviço: a gratuita, que é mantida por anúncios e a paga, no 
qual é cobrado um valor mensalmente de seus usuários para que eles 
tenham privilégios como a não aparição de anúncios e download de 
músicas para acesso off-line.

19  Freemium (união dos termos free + premium) é um modelo de aquisição de dois 
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O Spotify utiliza este modelo unido ao avanço da internet, da 

desmaterialização da música dos CDs para o MP3 e do fenômeno do 
streaming, o qual permite o acesso em qualquer lugar e hora a deter-
minado conteúdo com um baixo custo de distribuição sem necessi-
dade de download, para atrair o público e promover o acesso a músi-
ca para todos, desde que possuam o acesso a internet. Para tal fim, a 
empresa realiza acordo com produtoras musicais e trabalha com GDD 
(Gestão de Direitos Digitais), o que garante que a empresa possa gerir 
os direitos das obras. O Spotify também dá espaço para que qualquer 
artista disponibilize suas obras na plataforma, filiando-se a um dos 
selos parceiros da empresa, que se encarregam da distribuição dos 
arquivos no serviço. Em seu site, o Spotify (2018) afirma: 

O modelo freemium visto na empresa Spotify, também é utili-
zado em diversas startups modernas e pode ser explicado, com base 
no pensamento de Mendes (2013), como um modelo de serviço em 
que plataformas disponibilizam o conteúdo básico de forma livre para 
o público a custo zero e depois criam um catálogo de serviços e outras 
funções pelas quais são capazes de cobrar. Este modelo pode ser con-
siderado um exemplar de sucesso econômico, já que, de acordo com 
Pedroso (2015), este modelo permite ao consumidor experimentar os 

níveis que divide o produto ou o serviço em versão gratuita e premium.

“Se você não trabalha atualmente com um distribui-
dor, o Spotify trabalha com empresas que podem lidar 
com o licenciamento e a distribuição de suas músicas e 
pagar os royalties que você ganha quando os ouvintes 
transmitem suas músicas no Spotify.” (SPOTIFY, 2019, 
tradução nossa)

“

benefícios do produto, o que ajuda na divulgação no mesmo e com 
um bom planejamento, os consumidores, ao conhecerem as funções 
e a utilidade que o software possui,  muitas vezes ficam com vontade 
de comprar a parte paga. O grupo deste trabalho também consegue 
visualizar um valor ético neste tipo de produto, uma vez que beneficia 
todos os envolvidos em seu processo: os usuários ganham o acesso 
grátis ao entretenimento e cultura, a empresa lucra em cima de anún-
cios e os artistas se beneficiam com parte do lucro. Por conta disso, é 
um modelo que deveria ser mais explorado e experimentado no mer-
cado não só do entretenimento, mas em toda indústria digital.

No desenvolvimento deste projeto o grupo está ciente de que 
o ato de transmitir animações nostálgicas implica na necessidade do 
desenvolvimento de propostas e contratos comerciais condizentes 
com as leis em vigor no país quanto a redistribuição de conteúdo, uma 
vez que de acordo com a Lei Brasileira de Direito Autoral, nº 9.610 de 
19 de fevereiro de 1998 - Art. 5º, § VI (BRASIL, 1998), considera-se para 
efeito da mesma a “reprodução - a cópia de um ou vários exemplares 
de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de 
qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento perma-
nente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de 
fixação que venha a ser desenvolvido” incluindo, de acordo Art. 7º, § 
VI “as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinemato-
gráficas”, assim resguardando os direitos autorais dessas obras inte-
lectuais a seus respectivos estúdios uma vez que essas obras ficariam 
armazenadas no servidores do projeto.      
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 Como explicado anteriormente neste capítulo, os direitos au-
torais de uma obra audiovisual como as séries animadas, devem ser 
cobrados dos provedores que distribuem estes conteúdos na internet. 
No caso Netflix, por exemplo, existe uma peculiaridade que dificulta a 
distribuição destes direitos: o Regulamento de Arrecadação do ECAD 
não demonstra nenhuma metodologia para que os provedores fa-
çam registros das transmissões de conteúdo audiovisual através de 
streaming, deste modo impedindo a fiscalização econômica das obras 
transmitidas e a má distribuição dos direitos. Atualmente, de acordo 
com MESSIAS (2018, p.1183), a Netflix realiza o pagamento de 2,55% 
de sua receita bruta ao ECAD, sendo 1,77% a título de direitos autorais 
e 0,85% a título de direito conexo, modelo que pode prejudicar os au-
tores e estúdios, tendo em vista que o dinheiro que é distribuído sem 
base nenhuma de dados para comprovar este pagamento e a propor-
cionalidade da distribuição.

No caso do audiovisual, as etapas de distribuição en-
volvem a exibição em salas de cinema, o licenciamento 
para o mercado de DVDs, a autorização para difusão em 
serviços de televisão por assinatura, a liberação para 
TVs abertas. Os serviços de streaming, ao invés de rom-
per esta cadeia, constituem-se como outra possibilida-
de para licenciamento e difusão. (LADEIRA, 2013, p.158)

“
Com base nos dados levantados, o grupo ressalta duas possí-

veis opções de negócio para desencadear o desenvolvimento do pro-
jeto. A primeira tem como fundamento a criação de contratos com um 
ou mais estúdios de animações, visando obter o direito de reprodução 
de seus desenhos animados no Brasil que se encontram fora de cir-
culação na TV aberta. Nesse caso, é necessária a divisão correta dos 
direitos autorais respectivos à quantidade de acessos a tal conteúdo, 
dado que apenas será divulgado via contrato à empresa, porém não 
ao público através de um contabilizador de visualizações ou divulga-
ção midiática. Considerando o número total de acessos por parte dos 
espectadores, uma porcentagem do lucro obtido com as visualizações 
será direcionada à empresa parceira. Já a segunda, consiste na apre-
sentação de uma proposta de fusão do projeto como parte de um con-
glomerado midiático20, tornando-se uma plataforma exclusiva de um 
estúdio de animação específico. Nesse caso o projeto visa transmitir 
apenas conteúdos desse fornecedor e incluirá a menção dos direitos 
dentro da plataforma, através da escrita “powered by” (distribuído 
por), seguida do logo da empresa distribuidora.

20  Um conglomerado de mídia, grupo de mídia, ou instituição de mídia é uma 
empresa que possui numerosas empresas em vários meios de comunicação 
de massa; ou seja, na televisão, rádio, publicações, filmes e na internet.

O streaming pode vir a ser uma alternativa para brigar 
contra a pirataria, contudo, ainda é necessário desen-
volver uma forma que permita o contentamento dos 
usuários e autores. O sistema atual ainda possui bre-
chas que podem prejudicar os dois lados. (VIRTUOSO, 
2015, p.1)

“
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Nostalgia

1.4
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Um elemento importante relacionado ao contexto da indústria 

da animação é a nostalgia, umas vez que ela, como efeito interpre-
tativo, gera um grande interesse como um recurso mercadológico, 
influenciando o comportamento do consumidor. Este termo, sendo 
tratado sob o olhar da etimologia, é a composição das palavras, de 
raízes gregas, “nóstos”, que significa “voltar para casa”, e “álgos”, cujo 
significado é dor.

Esta expressão, foi originado e datado em 1688 (HUTCHEON, 
VALDÉS, 1998, p.2) por um estudante suíço de 19 anos, Johannes Ho-
fer, em sua dissertação médica como uma maneira de falar sobre um 
tipo literalmente letal de saudade severa. Foi descrita como uma pato-
logia, “um transtorno físico e emocional” ou uma forma de melancolia 
ocasionada pela saudade de casa.

No século XIX, a palavra nostalgia começou a perder seu sig-
nificado puramente médico, ou seja, foi perdendo o status de uma 
doença. Hutcheon e Valdés (1998, p.2), citando Prete (1992), diz que 
a nostalgia se generalizou e, no século XX, foi alvo de interesse de psi-
quiatras pelo mundo todo.

 

A nostalgia tornou-se menos uma condição física do 
que psicológica; em outras palavras, tornou-se psiqui-
camente internalizado. Isto também passou de ser uma 
doença médica curável para uma incurável (na verdade, 
insuperável) condição do espírito ou da psique. (HUT-
CHEON, VALDÉS, 1998, p.2, tradução nossa)

“

Hutcheon e Valdés (1998, p.2) ainda realizam um paralelo com 
o pensamento de Immanuel Kant, em 1798, em que notaram que as 
pessoas que voltavam para a casa geralmente ficavam desapontadas, 
uma vez que o real desejo não era voltar para o local de origem, mas 
sim a um tempo, um tempo de juventude.

Para se aprofundar nesse conceito o grupo recorreu à Semióti-
ca, disciplina que analisa os signos e suas percepções, ou seja, estuda 
o mundo das representações e da linguagem, sendo definida como 
“ciência que tem por objetivo de investigação todas as linguagens 
possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de cons-
tituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção 
de significado e sentido” (SANTAELLA, 1983, p.13). Por signo, enten-
de-se tudo aquilo que representa ou substitui o objeto em nossa men-
te, para Santaella (2016) é qualquer coisa que representa outra coisa, 
produzindo um efeito interpretativo, ou seja o interpretante.

O signo é qualquer coisa de qualquer espécie (uma pa-
lavra, um livro, uma biblioteca, um grito, uma pintura, 
um museu, uma pessoa, uma mancha de tinta, um ví-
deo etc.) que representa uma outra coisa, chamada de 
objeto do signo, e que produz um efeito interpretativo 
em uma mente real ou potencial, efeito este que é cha-
mado de interpretante do signo. (SANTAELLA, 2016, p.8)

“
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Santaella (2016), expõe uma concepção de signos midiáticos, 

sendo eles feitos de imagens, fotografias, filmes criados exclusiva-
mente pela mídia. Este signo consegue perdurar quando sustentado 
pelo ser humano real, ou “o objeto dinâmico que existe por trás destas 
imagens” (SANTAELLA, 2016, p.107). Em virtude do tempo, muito des-
tes signos desaparecem, restando apenas a nostalgia e posteriormen-
te apagados da memória dos seres humanos.  

Para Pignatari (1979), a semiótica peirciana possibilitou cons-
tituir ligações entre diferentes códigos, com linguagens diversas, ofe-
recendo a oportunidade de decodificar o mundo não-verbal (uma 
pintura, um filme) e compreender o vínculo do  mundo verbal com o 
não-verbal. É de se notar que tudo à volta, podendo ser real ou abstra-
to, mostra-se primeiro como uma qualidade (cor, forma), em seguida 
relacionando com algo que se é conhecido e/ou vivenciado e por fim, 
como uma interpretação inerente à mente, estes três fenômenos re-
ferem-se ao que Peirce (1999 apud SANTAELLA 2016) chamou de Pri-
meiridade, Secundidade e Terceiridade, ou seja, os estágios da inter-
pretação sensorial e associativa que podem preceder o sentimento de 
nostalgia e suas definições.

Um estudo realizado por Comassetto, Solalinde, Souza, Trevi-
san, Abdala e Rossi (2013, p.366) acerca da pesquisa de carácter feno-
menológica de Schindler e Holbrook (2003), indica em quais assun-
tos a nostalgia é correlacionada: “experiências sensoriais, lar, ritos de 
passagem, amizade e pessoas amadas, presentes de amor, segurança, 
fuga, arte e entretenimento, desempenho e competência, e criativida-
de”. Em contrapartida, citam Goulding (2001), associando a nostalgia 
como “forma de aliviar a frustração com o presente, pois ‘essencial-
mente, aqueles indivíduos que estão felizes, cheios de si e em contro-
le, com sólidos sistemas de suporte social, tendem a não reagir nostal-
gicamente às imagens do passado’ ” (COMASSETTO et al., 2013, p.366).

A nostalgia, por sua vez, pode ser interpretada por diferentes 
olhares, sendo retratada como um sentimento positivo e/ou negativo. 
Goulding (2001), conceitua como algo negativo, se referindo a uma ala-

vanca amenizadora de frustrações. Outros pensadores que possuem 
uma visão pessimista acerca do termo nostalgia são Hertz e Holbrook 
(2003), apresentados por Toledo et al. (2013, p.55) como “um senti-
mento de um passado irremediavelmente perdido”. Considerando a 
perspectiva positiva, pode-se referenciar Kaplan (1987 apud TOLEDO 
et al., 2013, p.67) ao citar que nostalgia “é um sentimento quente do 
passado, um passado no qual se inserem memórias felizes, prazerosas 
e divertidas”. Schmidt e Mahfoud (1993) utilizam dos conhecimentos 
de Halbwachs, sociólogo francês discípulo de Durkheim, ao compor 
seu pensamento em relação a memória e lembranças, elevando sua 
compreensão ao reconhecimento e a reconstrução de “quadros so-
ciais”21. É reconhecimento, na medida em que porta o “sentimento do 
já visto” e é reconstrução por existir o resgate de acontecimentos e 
vivências do passado “localizada num tempo, num espaço e num con-
junto de relações sociais” (SCHMIDT, MAHFOUD, 1993, p.289).

Em uma pesquisa de campo qualitativa e quantitativa, realiza-
da pelos responsáveis por este trabalho, foi identificado uma grande 
concordância do significado de nostalgia correlacionado com os au-
tores mencionados anteriormente. A pesquisa foi realizada com 147 
usuários, cuja grande maioria menciona as palavras: passado, lem-
brança, saudade, sensação, sentimento, infância (Figura 27).

21  Conjunto de relações sociais.
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As definições propostas pelos pesquisadores mencionados, 
não englobam todo conceito de nostalgia e suas relações com a men-
te humana. Entretanto é possível isolar três elementos em comum 
descritos pelos autores e associá-los com a definição do público en-
trevistado, sendo eles uma interpretação direta (a e b) e a outra sim-
bólica (c): 

 a Nostalgia é a relação do indivíduo com o passado, sendo um 
sentimento e uma emoção.

 b Refere-se a: lugares, coisas, objetos, pessoas, experiências, 
lar, segurança, entretenimento, criatividade entre outros. 

Figura 27: 
Nuvem de palavras
Fonte: Autoral (2019)

 c A percepção de tempo difere para cada indivíduo. A idade e as 
experiências do telespectador interferem diretamente na rela-
ção subjetiva do que é nostálgico, não deixando de ser, por defi-
nição, um sentimento atrelado ao passado.
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1.4.1 Obsolescência e 
remakes

A palavra obsolescência, vem do infinitivo latino obsolescere, 
que significa “tornar-se obsoleto”, ou seja, algo que é considerado fora 
de moda, ultrapassado e antiquado. Este termo é utilizado desde o 
final do século XIX, quando ocorreu a troca do ferro por aço em pro-
dutos diversos e a chegada da energia elétrica, gerando na indústria 
uma necessidade de atrair consumidores para essas inovações, uma 
vez que a produção era contínua, porém era pouco utilizada pela po-
pulação no período diurno.

Entretanto, por ser uma nova tecnologia cara e desconheci-
da socialmente, uma estratégia para solucionar esta questão foi in-
centivar o uso da energia nas casas através da criação de aparelhos 
elétricos facilitadores do dia-a-dia da população, solução sem muito 
resultado, uma vez que grande parte da população  temia a eletricida-
de - “nos Estados Unidos noticiou-se nos anos 1930 o caso de uma mu-
lher que se recusava a usar o fogão elétrico moderno dizendo que era 
‘mal-assombrado demais’ e preferia seu fogão a lenha” (FORTY, 2007, 
p.260). Em adição a essa situação, o fator do custo era um influencia-
dor relevante na decisão de consumo:

A partir deste período, somado à crise dos Estados Unidos, te-
mos uma busca pela rápida troca de produtos e um consumo acelera-
do. Por conta disso, o termo obsolescência programada começa a ser 
utilizado e aplicado a vários produtos através de pesquisas relativas 
aos materiais envolvidos em suas produções, definindo prazos de vida 
útil para as mercadorias - “toda mudança, seja aparentemente sen-
sata ou aparentemente insensata, ajuda a criar obsolescência. O que 
importa é a mudança” (PACKWARD, 1965, p.82). Tal mudança causou 
alterações no comportamento popular, que muitas vezes, aderiam à 
troca de produtos, devido a uma obsolescência psicológica. Em outras 
palavras, a troca não era atrelada à vida útil, mas à falta de interesse 
sobre aquele objeto, gerando o “desejo por algo mais novo, um pouco 
melhor e um pouco mais moderno do que o necessário” (SLADE, 2009, 
p.153, tradução nossa). De acordo com Lia Assumpção (2017, p.47), a 
obsolescência ainda pode ser dividida em quatro etapas (Figura 28), 
sendo elas:

O alto custo da eletricidade e o fato de ela não ser mais 
eficiente do que o gás para cozinhar e aquecer signifi-
cavam que os consumidores que a escolhiam deviam 
estar sob influência de outras razões, além do valor do 
dinheiro. Uma dessas razões era que se dizia que a ele-
tricidade era uma fonte de energia progressista e liber-
tadora, com um potencial futuro ilimitado. Em última 
análise, dar ou não crédito a essas afirmações depen-
dia do que as pessoas pensavam dos aparelhos que 
utilizavam a energia. O futuro da eletricidade, portanto, 
dependia da melhoria do design dos eletrodomésticos. 
(FORTY, 2007, p.360)

“
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Ao contrário da obsolescência física ou psicológica de arte-

fatos industriais, produtos digitais como a animação tendem a não 
apresentar obsolescência, uma vez que, como já colocado pelo gru-
po, personagens são seres atemporais. Uma alternativa da indústria 
de animação para criar desejo e buscar a obsolescência deste tipo de 
produção são os remakes, ou seja, novas versões de obras que num 
passado mais próximo ou até mesmo distante souberam cativar o 
público, reproduzido fielmente a história, da mesma maneira que os 
personagens também interagem através de suas características e per-
formances, respeitando e mantendo a originalidade, evitando a perda 
de atração (QUECONCEITO, 2019).

Buscando abrir perspectivas mais amplas de compreensão, 
Hildenbrand e Farias (2016) utilizam os pensamentos de Huyssen 
(2014) para identificar na memória, fenômenos ligados a nostalgia,  
musealização22 e, porventura, remakes.

22  É o ato de se preservar um artefato para mostrar sua história e assim cultivar 
sua cultura.

 a Obsolescência tecnológica 1.0: obsolescência de um produto 
devido a uma nova tecnologia não presente no mesmo;

 b Obsolescência psicológica: fenômeno psicológico que torna 
um produto obsoleto ao passo que existe a falta de interesse do 
usuário;

 c Obsolescência artificial: obsolescência criada pela indústria 
através da troca de materiais em seus produtos, para que estes 
durem menos, sendo consumidos com maior frequência pelo 
público;

 d Obsolescência tecnológica 2.0: categoria mais moderna de 
obsolescência tecnológica, também chamada de E-waste, a qual 
refere-se a todos os tipos de eletrônicos e eletrodomésticos que 
são descartados como resíduos, ou seja, sem a intenção de reu-
tilização devido a sua tecnologia limitada em comparação a no-
vos produtos da indústria.

Figura 28: 
Linha do tempo de acordo com a cronologia proposta por Slade.
Fonte: Lia Assumpção (2017, p.47) 

No decorrer das últimas duas décadas, a cultura da me-
mória e a política da memória tornaram-se verdadeira-
mente transnacionais, se não globais (...). Para alguns, 
essa obsessão recente com a memória marca uma ne-
cessidade crescente de historicidade num mundo de 
obsolescência planejada, bem como no presente em 
eterna expansão da cultura de consumo (...). Na verda-
de, a própria memória pode tornar-se uma mercadoria 
a ser colocada em circulação por uma indústria voraz 
da cultura, sempre em busca de novos floreados (HUYS-
SEN, 2014, apud HILDENBRAND, FARIAS, 2016, p. 99). 

“
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As considerações acerca do processo de industrialização da 

memória, estabelece um grande aumento da produção de remakes, 
Huyssen (2000), citado por Hildenbrand e Farias (2016) discorre em 
conjunto a críticos e pensadores, que existe uma obsessão, dentro 
de cada indivíduo, pela repetição e replicação destes conteúdos. 
Remakes hollywoodianos, em sua grande parte, são “produzidos de 
forma completamente diferente da proposta original: são filmes co-
merciais com orçamentos multimilionários, explícitos (o espectador 
não tem espaço para nenhum tipo de reflexão durante o filme, as ima-
gens nos impõem uma interpretação padronizada)” (HILDENBRAND, 
FARIAS, 2016, p.102), logo apresentando uma reincidência de fatos e 
acontecimentos para o espectador. Agregando ao conceito descrito, 
Motter e Mungiolli (2006, p.7), dialogam que “essas repetições funcio-
nam como índices de reconhecimento e dão ao telespectador o status 
de um connaisseur23, alguém que prevê as atitudes da personagem 
diante de certas situações. Em certa medida, é possível dizer que o 
telespectador se sente como um co-autor”.

Do ponto de vista da indústria cinematográfica de animação, 
os remakes podem ser considerados como um método que visa atrair 
público, criando um vínculo com o espectador através do despertar 
do sentimento de nostalgia. Segundo Lipovetsky e Serroy (2015, p. 
43), “As empresas têm de atrair os talentos e estimular a inovação, 
mas, ao mesmo tempo, a fim de diminuir os riscos, elas se empenham 
em frear as criações audaciosas, em reproduzir as fórmulas que ‘dão 
certo’ mais facilmente’’. A exemplo, os estúdios Disney demonstram 
destaque nos contemporaneidade, com a volta de grandes clássicos 
em live-action, como “O Rei Leão”, “Dumbo”, “Aladdin”,  “Mulan” (Fi-
gura 29) e outros que ainda estão para ser confirmados. Como cada 
narrativa está atrelada a determinados valores do período histórico 
em que foi criada, o mesmo se encaixa nos remakes, uma vez que os 
valores individuais e coletivos variam conforme a época - “Os tempos 

23  Connaisseur é um termo francês, que significa conhecedor, em português.

mudaram, e, por isso, as representações que os acompanham tam-
bém.” (ELMOGAHZY, 2018, p. 11, tradução nossa).

Figura 29: 
Exemplos de remakes da Disney e suas comparações com a animação 
original (na ordem de leitura, “Dumbo”, “Aladdin”, “O Rei Leão” e “Mulan”)
Fonte: Autoral (2019)
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1.4.2 Design emocional

A disposição dos designers pela busca da dimensão emocio-
nal cresceu muito ao longo dos últimos anos e vem se desenvolvendo 
gradativamente com novas pesquisas e concepções de pensadores. 
Donald Norman iniciou seus estudos em design com fundamento na 
concepção de um objeto. No entanto, suas pesquisas na área da psico-
logia do design trouxeram valores e uma nova dimensão a ser explo-
rada, a dimensão emocional, tendo assim, a fundação de seu pensa-
mento teórico/prático predominantemente na interação, tomada de 
decisão e no emocional.

Queiroz, Cardoso e Gontijo (2009), refletem que o estudo das 
emoções tem apresentado mais interesse pelo design, por conta da 
importância na tomada de decisões dos usuários, uma vez que a emo-
ção apresenta uma grande autoridade na escolha dos produtos. Nor-
man (2004, p.10, tradução nossa), ainda tem por objetivo refletir as 
agradáveis e detestáveis experiências que os objetos propiciam, por 
exemplo, ao levar em consideração o processo neurológico do ser hu-
mano, o autor comenta: “uma das maneiras pelas quais as emoções 
trabalham é por meio de substâncias químicas neuroativas que pe-
netram determinados centros cerebrais e modificam a percepção, a 
tomada de decisão e o comportamento. (…) [Elas] mudam os parâme-
tros de pensamento”.

O autor ainda defende que ao se desenvolver produtos, deve-
-se atribuir com muita relevância a produção de peças que minimizem 
frustrações e efeitos negativos no indivíduo, sendo essa uma das abor-
dagens do design emocional. O designer, por assim dizer, se encontra 
cada vez mais adepto a aderir às necessidades dos usuários, ou seja, 
na facilidade de execução de tarefas, geração de satisfação, prevenção 
e correção de erro. A adaptação do design à usabilidade, à estética e 
à praticidade estão associadas aos aspectos da cognitivos da emoção 
e o modo como o design influencia a mente humana. Norman (2004, 
p.87, tradução nossa) concede um exemplo a respeito da pintura, no 
qual diz: “Se a pintura é sobre estética, então uma boa reprodução 
deve ser suficiente. Mas, obviamente, as pinturas são mais do que es-
téticas: elas são sobre o valor reflexivo que possui o original”.

A emoção, por sua vez, não pode ser considerada neutra e nem 
ser isolada dos objetos, pois estes sempre oferecerão algum efeito 
emocional. Para uma melhor compreensão, Norman (2004), a partir 
de um estudo realizado, concluiu a existência de “níveis de interações 
emocionais” sendo denominados por visceral, comportamental e o 
reflexivo (Figura 30).

Coisas desagradáveis fazem os músculos ficarem tensos 
como preparação para uma resposta. Um gosto ruim faz 
a boca se franzir, a comida ser cuspida, e os músculos 
do estômago se contraírem. Todas essas reações são 
parte da experiência da emoção. (NORMAN, 2004, p.12, 
tradução nossa)

“
Figura 30: 

Níveis de interações emocionais 
Fonte: Tonetto e Costa (2011, p.135)



65
 a Visceral: Sendo considerado o mais básico, no processo emo-

cional. Tem sua origem no impacto inicial, concebe julgamentos 
rápidos sobre o que é seguro ou perigoso, bom ou ruim, e envia 
esta informação ao cérebro através do sistema motor, formando 
o que se denomina primeira impressão.

 b Comportamental: Se apresenta associado com o comporta-
mento. Por ser uma experiência inconsciente, está ligada ao uso, 
função, compreensão e experiência, permitindo a realização de 
tarefas ligadas ao comportamento enquanto se pensa em outras 
coisas. Exemplificando o ato de se alimentar enquanto pensa 
em como foi seu dia.

 c Reflexivo: É conhecido como a parte “mais evoluída” do cé-
rebro, sendo racional e intelectual. Se encontra de forma cons-
ciente com pensamentos,  reflexões, aprendizados, onde “a 
consciência e os mais altos níveis de sentimentos, emoções e 
cognição residem” (NORMAN, 2004, p.37-38, tradução nossa). 

O autor reconhece os objetos como fonte de “emoções fortes 
e positivas, tais como amor, apego e felicidade” (NORMAN, 2004, p. 
7, tradução nossa). Esta citação pode ser associada a ideia de Munari 
(2015) quando o mesmo descreve um modo de projetar um jogo ou 
brinquedo que seja útil ao crescimento individual e reflexivo, utilizan-
do-se de informações que podem ser úteis ou melhor compreendidas 
na fase adulta, sem desconsiderar o valor estético, podendo “ajudar a 
criar indivíduos criativos e não repetitivos, indivíduos com uma men-
talidade elástica” (MUNARI, 2015, p.234 - 236), uma vez que “O cérebro 
infantil é como um computador: tudo o que a criança percebe é me-
morizado para a vida toda” (MUNARI, 2015, p.240) o processo parte de 
um nível visceral, e o homem, ao alcançar a maturidade, concebe um 

nível de interação reflexiva. O mesmo acontece dentro da indústria de 
animações, as quais diversas vezes são pensadas e projetadas para 
que uma pessoa possa reinterpretá-la diversas vezes ao longo de sua 
vida, alterando seu significado e gerando outros valores para aquela 
animação, fenômeno chamado de Double Coding, que será discutido 
no item 1.5.2
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Experiência coletiva

1.5
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a omissão de companhia nesses momentos, mas por questões de di-
vergência de horários e/ou afinidades se adaptam a essa situação. Ale-
gam, ainda, que após assistirem a um desenho animado apreciam o 
compartilhamento de suas opiniões com outras pessoas, virtualmen-
te e pessoalmente, em uma relação de troca de impressões críticas e 
de novos conhecimentos.

Complementando a ideia da conexão do ser humano com a 
necessidade de dialogar, McKee (2006, p. 362) coloca que “conversas 
não foram feitas para argumentar ou atingir conclusões; Isso é o que 
os psicólogos chamam de ‘manter o canal aberto’. A conversa é como 
desenvolvemos e mudamos nossos relacionamentos.”

A partir dessa interação, o indivíduo não apenas cria oportuni-
dades de fortalecer suas relações com familiares e amigos próximos, 
mas também de originar laços com outros que possuem interesses em 
comum. Desse modo, McKee (2006) acrescenta uma analogia entre a 
figura das pessoas da vida real e personagens fictícios:

Da mesma maneira que ocorrem as interações diretas entre 
usuário e produto, provocando equilíbrios e desequilíbrios cognitivos, 
um agente intermediário - uma companhia - pode vir a proporcionar 
perspectivas adicionais acerca da mesma interação, complementan-
do a experiência por meio do diálogo opinativo, tanto verbal quanto      
não verbal.

Para fins de progredir o processo de pensamento, enriquecen-
do o repertório cultural e comportamental, essa experiência coletiva 
é de grande relevância, tanto para a formação do indivíduo ao longo 
de sua infância, quanto para a prosperidade da vida adulta, visto que 
contribui para a sua estruturação como ser social. Segundo Piaget 
(1973, p. 44):

No campo do entretenimento é comum encontrar exemplos 
de experiência coletiva. Em uma pesquisa de opinião realizada pelos 
autores deste trabalho, abrangendo 63 pessoas da faixa etária dos 16 
aos 50 anos, que têm o costume de assistir animações, obteve-se que 
47,6% preferem assistir acompanhados de amigos ou família (Figura 
31). Daqueles que têm o hábito de assistir sozinhos, a maioria critica 

O desenvolvimento do ser humano está subordinado 
a dois grupos de fatores: os fatores da hereditariedade 
e adaptação biológicas, dos quais depende a evolução 
do sistema nervoso e dos mecanismos psíquicos ele-
mentares, e os fatores de transmissão ou de interação 
sociais, que intervêm desde o berço e desempenham 
um papel de progressiva importância, durante todo o 
crescimento, na constituição dos comportamentos e da 
vida mental.

“ Figura 31: 
Gráfico de pessoas que preferem assistir desenhos acompanhados de 
amigos ou família.
Fonte: Autoral (2019)
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Com a evolução do ambiente digital e a difusão das redes so-
ciais virtuais, surgem novas relações imersas em uma infinita cadeia 
de conteúdo online24, permitindo a disponibilização de meios mais rá-
pidos e eficazes para a comunicação, que repercute também no mun-
do físico, a exemplo comum de amigos que se conheceram através 
dae meios da internet.

24  Online (conectado ou em linha, em português) refere-se a uma rede conectada a 
um sistema, que por extensão o seu utilizador, diz-se em linha.

A vida ensina este princípio fundamental: o que parece 
não é o que é. As pessoas não são o que parecem ser. 
Uma natureza escondida espera calada atrás de uma 
fachada de traços. Não importa o que elas digam, não 
importa como se comportam, a única maneira de co-
nhecermos profundamente os personagens é através 
de suas escolhas sob pressão. (MCKEE, 2006, p. 107)

“

Em Teorias da Cultura, Maria Laura Pires ressalta que a 
cultura também é apreendida e que nessa nova cultura 
digital, esse fator é aplicado de forma intensa, não só na 
inclusão digital do cidadão, mas também na assimila-
ção de um novo programa, linguagem ou caminho a ser 
desbravado. Neste universo da cibercultura, apreende-
mos a possibilidade de uma visão partilhada do mun-
do. (RIBEIRO, 2012, p.6) 

“

Para compreender com melhor precisão as relações de expe-
riência coletiva e sua conexão com o presente trabalho, faz-se neces-
sário definir o termo coletividade, em conjunto com o Double Coding, 
os quais serão explicados nos tópicos a seguir.

1.5.1 Coletividade 
Ao destacar qualidades observáveis de um ser humano, McKee 

(2006) define o termo caracterização como tudo aquilo que pode ser 
descoberto sobre alguém todo dia, fazendo, desta forma, com que 
cada pessoa seja única em pensamento, intelecto e experiência acu-
mulada. Em contrapartida, Treviso (2013) utilizando dos pensamentos 
de Piaget (1973), levanta uma diferença a partir do viés sociológico, no 
qual o “eu” é substituído pelo “nós” dentro de uma dimensão coletiva.

Toda interação social se manifesta sob via de regras, valores e 
símbolos, sendo estes constituídos a partir de uma relação entre dois 

Na sociológica o ‘eu’ é substituído pelo ‘nós’ e que as 
ações e ‘operações’ se tornam, uma vez completadas 
pela adjunção da dimensão coletiva, interações, quer 
dizer, condutas se modificando umas as outras (segun-
do todas as escalas intercaladas entre a luta e a siner-
gia) ou formas de “cooperação”, quer dizer operações 
efetuadas em comum ou em correspondência recípro-
ca (...) (PIAGET, 1995, 33 - Tradução nossa) 

“
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indivíduos ou de alguém para um grupo. Esta relação inclui, segundo 
Piaget (1973) citado por Treviso (2013, p.32), “as interações históricas 
sobre os indivíduos atuais”. Os elementos até agora apresentados, de-
monstram grande valor na relação entre indivíduos, logo, proporcio-
nando diferentes tipos de experiências no âmbito da  coletividade. O 
ato de vivenciar o coletivo, para Vendramini (2004, p.35) trata-se da 
reunião de pessoas em torno de objetivos comuns e que se identifi-
cam, permitindo “se tornar emancipadoras”, ou seja, convertendo-se 
uma forma libertadora de vivenciar as experiências.

Baseado no dicionário online Dicio, coletividade pode ser de-
finida como “Natureza do que é coletivo, do que contém, abrange ou 
pertence a várias pessoas ou coisas: a coletividade é a essência da so-
ciedade” enquanto para outros pensadores é definida como “grandes 
aglomerados de usuários da web, conhecidos e desconhecidos - que 
utilizam as mesmas tecnologias e, com isso, podem trocar informa-
ções e conhecimentos conforme os interesses” (BARROS, et al., 2012, 
p.14). 

A observação, investigação, indagação e a própria experiência 
provém de pesquisas, sua interação com estes fenômenos, é, para Fio-
ravanti e Kaiser (2012) baseado no pensamento de Maldaner (2004), 
um ato de construção, complementação e implementação de conhe-
cimento, construindo assim um pensar coletivo. Hames (2004), con-
cebe que a partir da concepção de um professor, torna-se mais fácil 
desenvolver a pesquisa quando realizada a partir do pensar e agir co-
letivo, podendo ter trocas de conhecimentos, pontos de vistas e expe-
riências, fazendo assim uma ressignificação25 dessas concepções. Vi-
sando a proposta gerada por este trabalho, o conceito de coletividade 
será abordado segundo aspectos sociais e educacionais, a partir da 
união das definições dos pensadores apresentados acima.

25  Ressignificação é o método utilizado em neurolinguística para fazer com que 
pessoas possam atribuir novo significado a acontecimentos através da mudança de 
sua visão de mundo.

1.5.2 Double Coding
Para cada texto, narrativa e produção, existe um leitor, e cada 

leitor representa um papel fundamental para a vida destas histórias, 
fazendo parte da construção e do sentido que emprega. Umberto Eco 
(1994, p.9), afirma que “todo texto é uma máquina preguiçosa, pe-
dindo ao leitor que faça uma parte do seu trabalho”. Eco realça que 
o leitor deverá completar o texto narrativo a partir de suas próprias 
referências e experiências adquiridas durante a vida. Porém observa 
que este complemento deve ser estipulado a partir do tipo de leitor 
desejado pelo autor.

A concepção dada ao termo “texto” refere-se para McKee (2006, 
p.239) como “a superfície sensorial de uma obra de arte”. Todavia, 
ao abstrair o termo, ele apresenta a palavra “subtexto”, sendo esta, 
“a vida sob essa superfície - pensamentos e sentimentos tanto cons-
cientes quanto inconscientes, escondidos pelo comportamento”. Este 
conceito pode ser visto dentro da indústria cinematográfica como as 
imagens na tela, trilhas sonoras, efeitos e diálogos, além de tudo, ao 
olhar para a tela têm-se a impressão de se estar lendo a mente e os 
sentimentos do personagem.

Os autores de uma obra estabelecem dentro de determinada 
história uma estratégia narrativa em que o filme prevê certo padrão de 
espectador. Baseado em uma pressuposição de que o leitor consiga 
interpretar os diversos signos de modos subjetivos. Eco (1994), susten-
tado em Peirce, não nega a infinidade das interpretações, mas decorre 
sobre a existência de limites, determinados pelas estratégias textuais 
do autor e a ampliação do conhecimento do leitor.

Tendo em vista a concepção de leitor, de interpretação e es-
tendendo a reflexão para narrativas cinematográficas, Eco (2003) em 
seu livro “Sobre a literatura” retoma um conceito elaborado por Char-
les Jenks denominado como Double Coding. Jenks (1977, apud ECO, 
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2003, p.200) cunhou esta expressão dentro do cenário arquitetônico, 
no qual relata que “o Edifício ou a obra de arte pós-modernos dirigem-
-se simultaneamente a um público minoritário de elite, usando códi-
gos ‘altos’, e a um público de massa, usando códigos populares” ou 
seja, “para identificar a fala em dois níveis distintos” (GOMES e SAN-
TOS, 2008, p.76). 

O Double Coding refere-se ao discurso direcionado a dois pú-
blicos distintos ao mesmo tempo, com códigos pensados para am-
bos. Com base na bagagem de conhecimentos do indivíduo, certas 
intertextualidades são percebidas mais facilmente por determinadas 
pessoas, em detrimento de outras. Essas divergências de mensagens 
costumam ser voltadas, especificamente, para adultos e crianças, 
com o primeiro decodificando sinais culturalmente mais elaborados, 
e o segundo captando informações mais simples, de acordo com suas 
vivências e experiências pessoais. Empregando o conceito de Double 
Coding de Eco, Gomes e Santos (2008, p.76) afirmam que “No caso dos 
desenhos animados, o Double Coding é visível na atração do público 
infantil e do público adulto”.

De certo, os leitores incultos poderiam se limitar a apre-
ciar o texto pelo ritmo, pelo som, por aquele tanto de 
fantasmático que aparece no nível do conteúdo, intuin-
do confusamente que haveria algo mais a perceber e 
usufruindo do texto como quem escuta atrás de uma 
porta entreaberta, distinguindo apenas alguns trechos 
de uma promitente revelação. (ECO, 2003, p. 205)

“

A título de exemplo, Pillar (2005) em seu artigo, realiza um es-
tudo de caso acerca do episódio “Patas de formiga” da série animada 
“O Laboratório do Dexter”, apontando a visão de um adulto e de um 
grupo de crianças contendo idades de 6 a 7 anos e 10 a 11 anos.

Por meio de pesquisas, Pillar (2005) revela sob uma perspecti-
va adulta o caminho trilhado por um indivíduo ao longo do episódio, 
que à primeira vista está em conciliação com a natureza (simbolizada 
por formigas), porém é manipulado por um sujeito que se apresenta 
em um estado de disjunção. A interpretação chega a um ponto em que 
o tema, abrangido como formigas, retrata toda uma complexa ideia de 
respeito e cuidado com a natureza. Além do mais, o oportuno título, 
interpretado na mente do enunciatário o estimula sensorialmente, fa-
zendo com que se assemelhe à fábula “A cigarra e a formiga”.

Por estar no plural, remete à ideia de muitas patas, 
que se mostram ao olhar e evocam o tato. A formiga, 
tal como na fábula “A cigarra e a formiga”, é apreciada 
por ser trabalhadora, disciplinada, organizada, desta-
cando-se por ser previdente. Em contraponto, a cigarra 
representa o preguiçoso, aquele que só quer cantar sem 
se preocupar com o amanhã. (PILLAR, 2005 , p.134)

“
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Perante a ótica de crianças de 6 a 7 anos, as diversas formas de 
expressões, como imagens em movimento, cores, formas e expressões 
do personagens, se tornam muito mais atrativas do que seu enredo e 
conteúdo. Nesta faixa etária, Pillar (2005) notabiliza que é habitual ou-
vir as crianças pedirem a adultos para repetir uma história inúmeras 
vezes, por conta de não conseguirem entender a sequência dos fatos 
no desenhos. Sendo assim, a forma e o aspecto expressivo são tidos 
como o interpretante destes espectadores. No que tange a faixa etária 
de 10 a 11 anos, já existe um amplo interesse pelo conteúdo, muitas 
vezes mencionando a história inteira, fazendo relações entre outros 
episódios e associando-a a outros desenhos animados.

Com base nos assuntos discutidos até o momento no Projeto 
Referencial Teórico, e a relação apreendida entre a experiência coleti-
va, a nostalgia e o acesso a animações, forma-se uma estrutura para 
o desenvolvimento do projeto em si, que será detalhado no capítulo 
a seguir.
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PROPOSTA DE 
DESENVOLVIMENTO
PROJETUAL

2 A abordagem e pesquisa teórica demonstrada no capítulo 1 
traz uma demanda de conteúdo onde é realizada um aprofundamen-
to no tema proposto e, desta forma, abrindo espaço para que, neste 
capítulo, exista um desenvolvimento criativo e visual a partir da pro-
posta definida pelo grupo em conjunto das opiniões formadas e for-
necidas pelos usuários. 

Neste capítulo serão apresentados a partir de um conceito de 
criação, a utilização de painéis semânticos e a comunicação e criação 
de personas a geração da identidade visual, o processo e definição de 
naming, fluxogramas, wireframes, além de acompanhar o desenvolvi-
mento processual da criação da principal ação projetual e das ações 
secundárias. 

Será possível destacar também os vínculos metodológicos do 
design thinking, nas etapas de ideação e  prototipação e de forma mais 
abundante do design de interação nas etapas de estrutura e esqueleto 
do projeto com a finalidade de transformar um produto abstrato em 
um produto real e palpável a partir de possíveis ideias fundamentadas 
no primeiro capítulo, sendo assim, a base primordial para entender, 
relacionar e aprimorar as convicções dos membros do grupo com as 
possibilidades vista em teste de campos com usuários, fornecendo 
um produto bem estruturado e com boa experiência.
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Conceito de criação

2.1
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Ao entrar em contato com uma marca, ou seja, com os aspec-

tos sensoriais e sentimentais que uma identidade desperta no sub-
consciente das pessoas, é gerada uma representação imagética em 
suas mentes, que, para os designers, é associada ao conceito simbóli-
co transmitido ao observador ao contemplar a marca. Vásquez (2007, 
p.202) fortalece este termo ao definir marca não apenas como um lo-
gotipo ou um slogan, mas sim “um meio de vida, uma atitude, um con-
junto de valores, uma expressão, um conceito”. De acordo com a As-
sociação de Designers Gráficos (2012, p.28), conceito é definido como 
uma “manifestação mental de alguma coisa”, além de citar como uma 
possível argumentação prévia de peças de comunicação. 

Outra possível definição, provém de Wheeler (2019) que corro-
bora com o significado provindo dos símbolos, onde são vistos como 
veículos de significados que, com um maior destaque, uma maior usa-
bilidade a sua representação e compreensão encontra-se mais desen-
volvida e profunda, deste modo, “o significado raramente é imediato 
e precisa evoluir com o tempo” (WHEELER, 2019, p.38).

Do ponto de vista de Franzato (2011), este termo pode ser as-
sumido como “conceito projetual”, sendo apenas uma ideia de projeto 
na sua primeira fase, em seu começo. É derivado de um briefing26 e de 
pesquisas pré projeto e com a comparação com outros conceitos simi-
lares pode ser escolhido e trabalhado para melhor aperfeiçoamento, 
sendo “interpretado como uma proposição dialética que sintetiza a 
reflexão desenvolvida através do projeto” (FRANZATO, 2011, p.8)

O conceito é a essência de uma idéia e norteador do proces-
so de criação, a alma da pesquisa no desenvolvimento do projeto. É 
viável pensar o conceito de criação por intermédio de relações esta-
belecidas e diretamente associadas ao objeto de estudo. Deste modo 
o olhar do designer sobre o planejamento do projeto é crucial para 
que todo o processo de seu desenvolvimento aconteça de forma coe-

26  Briefing é um conjunto de informações ou uma coleta de dados passados em 
uma reunião para o desenvolvimento de um trabalho ou documento.

sa, uma vez que este profissional possui um papel de facilitador e um 
difusor de significados.

Neste projeto, o conceito de criação escolhido pelo grupo para 
desenvolvê-lo baseia-se na figura de um mamute-lanoso (Figura 32), 
pois, como ser ancestral do elefante, remete à ideia de uma época 
passada, a qual relacionamos ao sentimento de nostalgia, além de ser 
um símbolo icônico para animação, uma vez que eram retratados nas 
pinturas rupestres, as quais foram os primeiros registros com a inten-
ção do homem de representar o movimento. Ele possui uma memória 
incrível, grande longevidade e demonstra manifestações de afeto e so-
ciabilidade. Esta espécie de mamute foi escolhida, pois sua aparência 
é a mais simbólica e referencial entre qualquer animal pré-histórico, 
devido aos muitos espécimes encontrados congelados com tecido 
mole e representações preservadas por humanos contemporâneos 
em sua arte. Os mamutes, assim como os elefantes, viviam em ma-
nadas, sendo que cada uma é dividida em famílias, caracterizando a 
cooperatividade e trabalho em grupo deste tipo de animal.

Figura 32: 
Representação ilustrativa de um mamute-lanoso
Fonte: Veja (2016)
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Painéis semânticos

2.2
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Na criação de produtos, projetos de design, naming e identida-

de visual, especificamente na fase de ideação, a qual sintetiza todos 
os dados coletados na fase de análise com o objetivo de gerar ideias e 
gerar soluções utilizando diversas ferramentas e dinâmica, uma ferra-
menta utilizada por designers para auxiliar neste processo é chamado 
de moodboard ou painel semântico. Para Garner e McDonagh‐ Philip 
(2001) os moodboards podem ser tanto uma ferramenta utilizada para 
identificar problemas, quanto para solucioná‐los. Este quadro-ferra-
menta consiste no ato do designer recortar e colar elementos visuais 
como imagens, textos, texturas, sons, palavras e tipografias em uma 
composição concisa e, de acordo com Pereira (2010), o designer o em-
prega não com o intuito de copiá-los, mas utilizá-los de referências 
que podem ser relacionadas apoiando o processo de criação de novos 
projetos.

Após estudos, Fedrizzi (2014) explica sobre duas funções do 
moodboard no design, sendo sua função primária a de inspirar o de-
signer e a secundária a de comunicação, desta forma construindo no-
vos significados e não limitando-se a um simples quadro com colagens 
de imagens e gerando diálogos entre todos os envolvidos no processo 
de desenvolvimento. Sobre esta facilitação através da representação 
visual, Pereira (2010, p.50) cita que “A representação desses conceitos 
por meio de imagens está sendo associada à noção de construção de 
metáfora” desta forma ligando o visual ao conceito de criação do pro-
jeto, assim servindo “simultaneamente como um guia que representa 
a direção que deve ser tomada, mas também uma interface de comu-
nicação entre cliente e a equipe de designers.” (Fedrizzi, 2014, p.4).

Para este projeto, segmentamos as referências para o conceito 
de criação em 5 vertentes: identidade de estúdios de animação (Figu-
ra 33), memória e nostalgia (Figura 34), tipografia de animações (Figu-
ra 35), principais cores encontradas em séries animadas nostálgicas 
(Figura 36), e palavras relacionadas ao sentimento de nostalgia (Figu-
ra 37), sendo que:

Identidade de estúdios de animação: selecionamos os estúdios 
de animação mais relevantes, analisando sua paleta de cores, tipogra-
fia e identidade visual para compreender os conceitos e metáforas por 
trás de sua aparência.

 a Memória e nostalgia: nesse painel foram escolhidas imagens 
que, por convenção, remetem à ideia de nostalgia e memória, 
bem como considerou-se suas tonalidades e narrativas visuais.

 b Tipografia de animações: as principais tipografias de anima-
ções relativamente antigas foram colocadas lado a lado para 
análise de sua composição e estilo marcante da época nostálgi-
ca, cuja mudança é perceptível ao longo do tempo, consideran-
do a existência dos logos menos detalhados do período atual.

 c Séries animadas: para se ter uma noção mais aprofundada 
das paletas de cor características dos desenhos animados refe-
rentes ao projeto, algumas cenas de variadas séries foram esco-
lhidas para apresentar um panorama geral.

 d Palavras relacionadas a nostalgia: com base na pesquisa de 
campo realizada pelo grupo, na qual uma das perguntas ques-
tionava qual era a noção subjetiva do entrevistado sobre o sig-
nificado de nostalgia, colocou-se em uma nuvem de palavras os 
termos mais citados entre as respostas, com seus tamanhos re-
lativos à quantidade de suas respectivas ocorrências dentro do 
questionário.
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Figura 33: 
Painel semântico sobre estúdios de animação e suas principais cores
Fonte: Autoral (2019)

Figura 34: 
Painel semântico sobre memória, nostalgia e suas principais cores
Fonte: Autoral (2019)

Figura 35: 
Painel semântico sobre tipografia das animações e suas principais cores
Fonte: Autoral (2019)

Figura 36: 
Painel semântico sobre séries animadas e suas principais cores
Fonte: Autoral (2019)
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Figura 37: 
Nuvem de palavras
Fonte: Autoral (2019)
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Público-alvo 
e personas

2.3
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Com base nas definições de design, um projeto é sempre dire-

cionado a um determinado público, adaptando-se funcionalmente e 
visualmente às características desses usuários. Neste tópico, o grupo 
define o conceito de público-alvo e personas com base em autores, 
vinculando essas definições ao presente trabalho.

2.3.1 Público alvo 
“A seleção do público dá início ao processo de comunicação”, 

afirmam Galão e Crescitelli (2012, p. 3) em seus estudos sobre Shimp 
(2009). A denominação público-alvo (target, em inglês) é um dos ter-
mos mais utilizados nas áreas de comunicação para definir o direcio-
namento de uma campanha, evidenciando a importância da segmen-
tação de público como algo fundamental e primário em um projeto, 
levando em consideração que este público apresenta uma necessida-
de na qual o projeto é a solução. Acrescentados ao pensamento de 
Shimp (2009), os estudos do professor Rodolfo Nakamura (2011, p. 
1) sobre Rabaça e Barbosa (1987) nos fornecem a seguinte definição 
sobre público-alvo: “Parcela da população a qual é dirigida a mensa-
gem. Segmento do público que se pretende atingir e sensibilizar com 
uma campanha, um anúncio, uma notícia, etc.”.

Como base demográfica, este trabalho estabeleceu a faixa etá-
ria de 18 a 40 anos como seu público-alvo, tendo em vista que este 
público corresponde a 81,8% dos entrevistados que se interessam por 
animações (Figura 38). Para o brasileiro, o final da adolescência signi-
fica ter competência para ganhar sua própria independência, o que 
pode acontecer por volta de 22 anos de idade ou com o ensino supe-
rior completo. Em adição, conforme afirma Vygotsky (1988), a criança 
por possuir uma capacidade de memorização ainda em fase de desen-
volvimento, apresenta uma noção de atribuição de valores psicológi-
cos ainda precária em comparação com a mente adulta.

Observamos que as operações com signos aparecem 
como o resultado de um processo prolongado e com-
plexo, sujeito a todas as leis básicas da evolução psico-
lógica. Isso significa que a atividade de utilização de sig-
nos nas crianças não é inventada e tampouco ensinada 
pelos adultos, ao invés disso, ela surge de algo que ori-
ginalmente não é uma operação com signos, tornando-
-se uma operação desse tipo somente após  uma série 
de transformações qualitativas (VYGOTSKY, 1988, p. 60)

“
Por esse motivo, a faixa etária abaixo da maioridade não foi 

considerada para a realização do projeto, justamente por ainda estar 
no processo de desenvolvimento da percepção do que é nostálgico. 
Demais dados demográficos como sexo, grau de instrução, estado ci-
vil, salário e grupo étnico não são levados em consideração, pois estes 
não influenciam no presente projeto.  

Figura 38: 
Faixa etária dos entrevistados
Fonte: Autoral (2019)
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Geograficamente, o público-alvo abrange a população brasi-
leira, uma vez que há um elevado nível de consumo do segmento da 
animação, situação decorrente do alto índice de animações provindas 
de países estrangeiros em adição à produção ainda amadora no Brasil.

Segundo a interpretação de Gatti Junior, Gonçalves e Barbosa 
(2014, p. 464) sobre a tese de doutorado de Hyejin Yoon (2008), afir-
mam que “nos EUA estão em funcionamento 1.211 estúdios de anima-
ção, contra 376 na Inglaterra, 354 no Canadá, 108 na Espanha e ape-
nas 38 no Brasil”. 

“A demanda está cada vez maior. Há uma atenção cres-
cente de agências, anunciantes e plataformas de strea-
ming, como a Netflix, por esse tipo de conteúdo, o que 
cria espaço para novos negócios”, diz Odete Cruz, geren-
te-executiva da Associação Brasileira da Produção de 
Obras Audiovisuais (Apro). (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018)

“ Em contraste com a alta demanda de animações, podemos 
apontar a dificuldade do brasileiro ao acesso a esse tipo de conteú-
do, consequência de uma queda constante da quantidade de dese-
nhos animados transmitidos na TV aberta e, nos casos onde ainda são 
transmitidos, seu horário matutino o torna inviável para um público 
que trabalha em sua maioria no horário comercial, ou seja, das 08:00 
às 17:00. De acordo com a UOL (2017), a Globo abandonou a transmis-
são de animações diárias em 2012, quando trocou a “TV Globinho” 
pelo “Encontro com Fátima Bernardes” e três anos depois a removeu 
até aos sábados, substituindo-a pelo programa “É de casa”, limitan-
do seu consumidor a pagar pelo canal Gloob, lançado em 2012, para 
assistir desenhos. Este fato, cria a dependência do consumidor a ad-
quirir acesso em televisão a cabo, muitas vezes com custo elevado,  
geralmente levando-o a desistir de consumir este tipo de conteúdo.  

Como diferencial psicográfico, o público estudado apresenta 
interesse por séries animadas. Por estarem habituados e viverem em 
meio ao crescimento tecnológico e à consequente rapidez da gera-
ção de material, já anseiam por uma alta quantidade de conteúdo a 
curto prazo, com boa qualidade e de fácil acesso, que são entregues 
atualmente pela tecnologia de distribuição de conteúdo chamada 
streaming. Buscam as animações como modo de fuga da rotina e re-
laxamento em meio ao mundo contemporâneo, o qual é mais estres-
sante, por conta do trabalho e dos estudos, muitas vezes optando por 
animações nostálgicas, agora buscando novos significados e informa-
ções nesses desenhos, em uma visão reinterpretada. Como são um 
público mais independente, em suas decisões de compra privilegiam 
a facilidade de aquisição e faixa de preço, priorizando e aderindo a 
promoções sempre que possível.

Nos estudos de Nakamura (2011, p. 2) sobre Kotler (1997), nos 
informam que “nenhuma empresa pode operar em todos os merca-
dos e satisfazer a todas as necessidades. Nem pode fazer um bom tra-
balho dentro de um mercado muito amplo”. Contudo, o presente tra-
balho não se submete absolutamente a essa definição, uma vez que 

Os programas infantis morreram na televisão aberta e 
só existem em duas situações distintas: quando o dono 
da emissora bate o pé e fala “EU QUERO PASSAR DESE-
NHOS ANIMADOS”, que é o caso do Silvio Santos e o SBT, 
e também tem o caso de “eu não tenho o que passar, 
então vou usar um tapa buracos”, que é o caso da Band 
e seu Verão Animado. (MAISDEOITOMIL, 2019) 

“
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uma empresa deve levar em consideração todos os agentes necessá-
rios para que o produto chegue até ele, não limitando uma campanha 
somente ao público-alvo, uma vez que o público secundário, sendo 
caracterizado neste trabalho por crianças e adultos com 40 anos ou 
mais, também será impactado por esse processo como um todo. Ga-
lão e Crescitelli (2012, p. 51) mostram em seus estudos sobre Fill (2002) 
que “o ponto central da comunicação de marketing é justamente reco-
nhecer a necessidade de se comunicar com diversos públicos (muitas 
vezes de forma simultânea), e compreender que cada um deles possui 
requisitos de informação distintos”. Segundo Nakamura (2011), o pú-
blico-alvo pode ser segmentado em 5 classificações:

 a Iniciador: Aquele de quem parte a iniciativa da compra do pro-
duto/serviço, normalmente quem detecta a necessidade;

 b Influenciador: Aqueles que ajudam a definir as especificações 
do produto, oferecendo informações para avaliação das alterna-
tivas; 

 c Decisor: Tem o poder formal ou informal para selecionar e 
aprovar os fornecedores e a compra em si;

 d Comprador: Muitas vezes, o decisor e o comprador são a mes-
ma pessoa. Nem sempre, porém, isso ocorre. O comprador pode 
auxiliar na especificação do produto, mas o principal papel é se-
lecionar fornecedores e negociar com eles;

 e Usuário: Efetivamente, quem utiliza o produto ou serviço. Em 
muitos casos, exerce o mesmo papel do iniciador.

Levando em conta as definições de Nakamura citadas pre-
viamente, para este trabalho classificaremos nosso público-alvo pri-
mário como iniciador, decisor, comprador e usuário, tendo em vista 
que assistem a animações e emerge deles a necessidade de consumo 
deste conteúdo, bem como a decisão e compra de produtos que rea-

lizem este desejo. Como influenciadores, as redes sociais, televisão 
e propagandas online podem ser classificadas como os maiores dis-
seminadores de “desejo de compra”, assim como amigos, parentes e 
conhecidos, que podem influenciar no consumo do produto. Já para 
o público secundário, a mesma classificação utilizada no público-alvo 
vale para adultos acima de 30 anos porém, no caso de crianças, estas 
podem ser classificadas somente como iniciadores e usuários, dado 
que a decisão de compra e negociação fica a cargo de seus pais ou 
responsáveis (Tabela 1).

Tabela 1 - Perfil do consumidor 

Classificação Público

Iniciador
Público-alvo, Público secundário (crianças), Pú-
blico secundário (adultos com 40 anos ou mais)

Influenciador
Redes sociais, Amigos, Televisão,

 Propagandas

Decisor
Público-alvo, Público secundário (adultos com 

40 anos ou mais)

Comprador
Público-alvo, Público secundário (adultos com 

40 anos ou mais)

Usuário
Público-alvo, Público secundário (crianças e 

adultos acima de 40 anos)

Fonte: Produzida pelos autores deste projeto, com base em Nakamura 
(2011).
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2.3.2 Personas
Com o intuito de obter uma boa solução ao problema proposto, 

é importante que se defina e conduza o conteúdo ao seu público-alvo. 
Möller (2017, p.23) reforça esta ideia ao citar Silk (2008), o qual consta-
ta que “o primeiro passo em qualquer estudo sobre comportamento 
de clientes é definir a(s) unidade(s) de análise (ou seja, o que ou quem 
está se tentando entender ou explicar)”, esta afirmativa demonstra a 
importância de definir seu público para o projeto. Em conjunto aos 
pensamentos de Peçanha (2015), um bom conteúdo só é útil para a 
pessoa correta no momento ideal, ou seja, a atração do público pelo 
seu conteúdo provém da definição de seus interesses, um mapeamen-
to do que gostam, do que buscam e o quão propensos estão a receber 
e compartilhar este conteúdo.

Tendo em vista esta busca pela definição e compreensão do 
público, é realizado a definição e a criação de personas, sendo este um 
dos passos mais importantes no processo, pois só assim se faz possí-
vel levar e entregar um conteúdo bom, útil e acessível para aqueles 
a quem se quer atingir. Seus interesses, necessidades, desejos, suas 
rotinas, hobbies e sua personalidade são algumas dentre as caracte-
rísticas a serem levantadas pela representação por personas, para as 
quais serão desenvolvidas as ações projetuais do trabalho, de forma 
que estes resultados estejam relacionados e consigam atingir ao pú-
blico proposto.

Para criar uma persona, deve-se ter em mente que a represen-
tação de um público tem a necessidade de ser a mais fiel possível, 
uma vez que se é baseada em pesquisas e dados reais, como entre-
vistas com clientes, pesquisas de mercado, pesquisas online e outros 
possíveis métodos. Para o presente trabalho a definição das perso-
nas partiu da pesquisa de campo com entrevistas feitas online e al-
gumas realizadas pessoalmente, em que foram traçadas as relações 

do público com animações, seus passatempos, rotinas, preferências 
e personalidade.  Foram criadas 5 personas, das quais três abrangem 
o público-alvo primário de 18 a 40 anos e as outras duas representam 
o público secundário, sendo eles: uma criança de 8 anos e um adulto 
de 53 anos, conforme definido no público-alvo. Em sua maioria, exis-
te uma busca pelo encaixe de animações dentro de suas rotinas ou 
como um hobbie que impacta de formas distintas no dia a dia de cada 
pessoa, como no caso de Fernanda (Figura 39) que assiste a desenhos 
animados junto de sua família durante o jantar. Quanto ao público se-
cundário, as personas criadas representam dois extremos que não ne-
cessariamente apresentam o ato de assistir a um desenho como pas-
satempo ou parte de sua rotina, mas que sofrem influência de amigos, 
familiares e meios midiáticos (televisão e internet) que participam de 
forma indireta. Cada persona apresenta suas particularidades, como 
diferentes questões financeiras, personalidades e gostos, todas reti-
radas das pesquisas realizadas pelo grupo. Fernanda (Figura 39), Caio 
(Figura 40), Kaique (Figura 41), Gabriela (Figura 42) e Pedro (Figura 43) 
passam a ser a representação do público escolhido como um todo, 
aos quais o projeto será direcionado. 
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Figura 39: 
Painel técnico sobre a persona Fernanda

Fonte: Autoral (2019)
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Figura 40: 
Painel técnico sobre a persona Caio

Fonte: Autoral (2019)
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Figura 41: 
Painel técnico sobre a persona Kaique

Fonte: Autoral (2019)
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Figura 42: 
Painel técnico sobre a persona Gabriela

Fonte: Autoral (2019)



92

Figura 43: 
Painel técnico sobre a persona Pedro

Fonte: Autoral (2019)
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Identidade visual

2.4
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Toda marca possui sua identidade singular, com códigos es-

tabelecidos em características estéticas que compõem um conjun-
to específico de símbolos, elementos e abstrações referentes a um 
conceito coerente com os objetivos e essência do projeto. Consolo 
(2012) afirma que a construção de uma identidade situa-se em um flu-
xo contínuo de construção no qual há uma associação a elementos 
cotidianos e sociais por convenção. Portanto, uma marca estabelece 
sua diferenciação por meio de fatos, tragédias, conquistas, símbolos e 
representações, estruturadas de modo a transmitir uma determinada 
mensagem a uma audiência na qual esse sistema de códigos está in-
serido. Semioticamente, “A identidade visual é um sistema de signos 
criado, organizado e disposto segundo critérios e princípios que visam 
representar, caracterizar e comunicar a identidade conceitual da mar-
ca” (VÁSQUEZ, 2007, p.206).

Para contextualizar a criação da marca, considera-se seu per-
curso histórico demarcado pelos hieróglifos egípcios, “que, em sua 
evolução, processaram a transição dos pictogramas e ideogramas 
para os fonogramas”(DIAS et. al, 2012, p.2-3). Atualmente, no campo 
do Design Gráfico, esse conceito sustenta o processo de composição 
de logos. Para as empresas, as marcas são valiosas como parte do pa-
trimônio corporativo em meio a um mercado de constante disputa. 
Segundo Vásquez (2007, p. 201) “As transações das marcas (vendas, 
aquisições e fusões) revelam seu valor monetário e, por conseguinte, 
determinam o quanto elas significam”. Nesse contexto, faz-se neces-
sário construir uma marca que cumpra não só os objetivos e metas 
comerciais, mas também conquiste a mente do consumidor.

Além de atrair público e construir relações de lealdade com o 
público, o processo de branding27  deve ser flexível, ágil e responsivo 
a mudanças, uma vez que o design adentra constantemente no am-
biente digital, social e contextual. Dentro do processo de branding de 
uma empresa, a Associação de Designers Gráficos (2012) cita a etapa 
de desenvolvimento de uma identidade visual, ou seja, um sistema 
de elementos gráficos que identificam uma empresa visualmente, os 
quais contemplam logotipo, símbolo gráfico, tipografia e conjuntos de 
cores. Para Wheeler (2019, p.4, tradução nossa) “A identidade da mar-
ca é tangível e apela aos sentidos. Você pode vê-lo, tocá-lo, segurá-lo, 
ouvi-lo, vê-lo se mover. A identidade da marca estimula o reconheci-
mento, amplia a diferenciação e torna as grandes ideias e significados 
acessíveis”. Esta etapa favorece as empresas pois permite uma dife-
renciação, associação e um reforço da marca atraindo o público vi-
sualmente, através de todos os elementos que compõem aquela iden-
tidade. Wheeler (2019, p. 12, tradução nossa) complementa: 

O principal elemento de uma identidade visual de uma empre-
sa é a marca, elemento com o qual o designer exerce papel fundamen-
tal em seu desenvolvimento. De acordo com o pensamento de Whee-
ler (2019), marcas são basicamente compostas por três elementos: 
forma, cor e conteúdo.

27  Sustentação da identidade de uma marca de empresa, produto ou serviço; 
conjunto de ações destinadas à consolidação de uma marca no mercado.

O design desempenha um papel essencial na criação e 
construção de marcas. Ele diferencia e incorpora os ele-
mentos intangíveis - emoções, contexto e essência, que 
mais importam para os consumidores. (MOIRA CULLEN 
apud WHEELER, 2012, p.14)

“
A ciência da percepção examina o modo como indiví-
duos reconhecem e se lembram de formas em primeiro 
lugar. Imagens visuais podem ser relembradas e reco-
nhecidas diretamente, enquanto palavras devem ser 
decodificadas em um significado.

“



95
 a Forma: identificar formas é o processo primordial para reali-

zar uma leitura, não necessariamente verbal. O cérebro capta e 
distingue formas de maneira que constituem uma captura mais 
ampla pela memória do que textos.

 b Cor: a paleta de cores pode provocar uma determinada emo-
ção subjetiva ou relativa a algo existente. Além de ser um ele-
mento imprescindível para justificar a essência de uma marca, 
também é um fator diferenciador da identidade.

 c Conteúdo: o conteúdo enquadra tanto a composição geral da 
marca, quanto a mensagem a ser transmitida. Nesse quesito, o 
processamento de informação é mais complexo e associativo.

2.4.1 Naming
Um importante processo para a construção de uma marca re-

fere-se ao naming da mesma, processo este que gradualmente amplia 
sua importância no marketing moderno, possuindo diferentes aproxi-
mações (Tabela 2). Segundo Branco (2004, p.28):

(...) um mesmo produto pode ter vendas diferentes se 
tiver um nome diferente. Será que os consumidores de 
produtos Nestlé continuariam comprando os seus cho-
colates se a empresa mudasse de nome? Talvez com-
prassem mais ou talvez comprassem menos. Mas cer-
tamente não comprariam a mesma quantidade. E cabe 
aos executivo de marketing assegurar que as suas mar-
cas gerarão o maior número de compras possível, o que 
deve ser lembrado antes mesmo de seu lançamento.

“
Tabela 2 - Tipos de nome

Tipos de nomes

Fundadores
Muitas empresas são nomeadas a partir de seus fundadores: Ford, McDonalds, Christian Louboutin, Ben & Jerry’s, 
Tory Burch. Este caso é mais fácil de proteger e infla o ego. O lado negativo é que é inextricavelmente preso a um ser 
humano real.

Descritivo
Este nomes transmitem a natureza do negócio. Bons exemplos são Match.com, Toys “R” Us, Petco, E*TRADE, Ever-
note, Ancestry.com e Citibank. O benefício de nomes descritivos é que claramente comunicam a intenção da empre-
sa. A desvantagem potencial é conforme empresa cresce e diversifica, o nome pode ser um limitante.
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Inventado

Um nome inventado, como Pinterest, Kodak ou Activia são distintivos e sofrem menos com direitos autorais. Entre-
tanto a empresa deve investir um significante capital na educação do mercado sobre o tipo de negócio, serviço ou 
produto. Häagen-Dazs é um nome estrangeiro inventado que foi extremamente efetivo em seu mercado consumi-
dor.

Metafórico
Coisas, lugares, pessoas, animais, processos, nomes mitológicos ou nomes estrangeiros são usados para aludir a 
uma qualidade de uma empresa. Bons exemplos são Nike, Patagonia, Monocle, Quartz, Tesla, Kanga, Amazon.com, 
Hubble e Hulu.

Acrônimos

Estes nomes são difíceis de lembrar e dificilmente passarão por problemas de direitos autorais. IBM e GE se torna-
ram conhecidas somente depois que suas empresas se estabeleceram com a pronunciação completa de seus no-
mes. Acrônimos são difíceis de aprender e necessitam de um investimento substancial em propaganda. Bons exem-
plos são: USAA, AARP, DKNY, CNN e MoMA.

Feitiço mágico
Alguns nomes alteram a ordem de escrita de uma palavra para criar um nome distintivo e protegido, como Flickr, 
Tumblr, Netflix e Google.

Combinação de todos os 
exemplos anteriores

Alguns dos melhores nomes combinam vários tipos de nomes. Alguns bons exemplos são Airbnb, Under Armour, 
Trades Joe’s, Shinola Detroit e Santa Classics. Consumidores e investidores gostam de nomes que eles consigam 
entender.

Fonte: Wheeler (2019, p.27, tradução nossa)

Para o presente trabalho, seguindo o conceito de criação es-
colhido pelo grupo e os painéis semânticos apresentados no item 2.2 
foi alavancada a discussão a respeito da identidade visual do projeto. 
Como primeira etapa do processo de confecção da identidade, o na-
ming foi determinado a partir de um brainstorming coletivo e votação 
pública. O nome definido inicialmente foi “Nimmo” (Figura 44), como 
resultado da junção da sílaba sonoramente marcante “Ni”, da palavra 
animação, com “mmo” de mammoth (mamute em inglês), o qual se 
encaixa na categoria de nome inventado. Houve, portanto, o início da 
construção do logo a partir do nome proposto (Figura 45), atrelado a 
elementos da composição visual da representação visual de um ma-
mute, correspondente à metáfora.

Figura 44:
Processo de naming
Fonte: Autoral (2019)
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Figura 44:
Processo de naming
Fonte: Autoral (2019)

Porém, como consequência da etapa de verificação da existên-
cia do termo, descobriu-se que o mesmo já se encontra em uso por 
parte de outro serviço e teve de ser alterado. O nome foi modificado 
para “Nosti”, como uma abreviação do termo nostalgia. A escolha de 
um nome inventado, descritivo e feitiço mágico (conforme a tabela 2) 
parte da intenção de ser um termo universal, independente de restri-
ções de pronúncia atrelada a idiomas. Esse novo nome favoreceu a 
marca uma vez que, de acordo com Wheeler (2019), nomes que con-
tém uma variação de categorias são melhores vistos pelos consumi-
dores e investidores, pois estes “gostam de nomes que consigam en-
tender” (WHEELER, 2019, p. 27, tradução nossa). O termo “Nosti” por 
se tratar de um produto novo, não descreve sucintamente a platafor-
ma, seus benefícios ou funções. Portanto, para auxiliar o processo de 
naming e identificação da marca, foi criado, a partir de um processo 
de brainstorm, uma tagline para encapsular de forma concisa a essên-
cia da marca com uma frase breve que transmite sua natureza funda-
mental, definida como “Transmitindo nostalgia”.

2.4.2 Cores
A cor da identidade do projeto consiste em um tom intenso 

de vermelho, que ressalta a vivacidade e agilidade voltada às carac-
terísticas da maioria das séries animadas nostálgicas. Tal cor foi es-
colhida com base nos painéis semânticos, descritos e apresentados 
no item 2.2, os quais, em sua grande maioria, apresentaram tonalida-
des quentes como amarelo, vermelho e laranja (Figura 46). Paralela-
mente, apoiando-se na colocação de Santaella (2016), o sentimento 
de nostalgia pode ser relacionado à durabilidade do fogo, sendo esse 
elemento uma metáfora para o passado, enquanto a fumaça produ-
zida por ele, uma analogia às memórias consequentes. Com base 
nessa comparação com o fogo, um elemento de coloração vibrante, 
justifica-se a tonalidade da cor selecionada (Figura 47) e a escolha por 
uma aplicação monocromática da mesma, uma vez que, alinhada a 
seu objetivo, apresenta uma vasta possibilidade de aplicações, sendo 
simples, porém funcional. 

Signos midiáticos só podem continuar existindo na me-
dida em que sugam a vida, transformando a existência 
viva em superfície imagética. Na ausência, no desapa-
recimento da vida ininterruptamente sugada pelos ín-
dices, eles próprios, os índices, também desaparecem. 
Essa é a fragilidade de que são feitos os índices, do 
mesmo modo que a fumaça só existe enquanto existir 
o fogo. Depois de muito pouco tempo, o máximo que 
pode restar desses índices é a nostalgia. (...) E conforme 
o tempo passar, esses índices não serão nada mais do 
que meros documentos de época, apagados da memó-
ria dos seres humanos (SANTAELLA, 2016, p. 108).

“

Figura 45: 
Processo de criação do logo “Nimmo”
Fonte: Autoral (2019)
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2.4.2 Símbolo gráfico
Quanto ao símbolo gráfico presente no logotipo desenvolvi-

do para este projeto (Figura 48 e 49), em seus traços é possível notar 
formas arredondadas em toda sua concepção (Figura 50 e 51), com 
exceção da parte inferior de suas patas, as quais são cortadas horizon-
talmente permanecendo retilíneas, escolha que para Cortina e Silva 
(2014, p.216) “cria um efeito vibrante e tônico, que já causa uma im-
pressão viva no leitor”.

Figura 46: 
Cores retiradas dos moodboards
Fonte: Autoral (2019)

Figura 47: 
Cor principal e suas tonalidades
Fonte: Autoral (2019)

Figura 48: 
Logotipo vertical final do projeto

Fonte: Autoral (2019)

Figura 49: 
Logotipo horizontal final do projeto

Fonte: Autoral (2019)
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Figura 50: 
Grid do logo vertical Nosti
Fonte: Autoral (2019)

Figura 51: 
Grid do logo horizontal Nosti
Fonte: Autoral (2019)

O grupo optou por utilizar-se do conceito de criação descrito 
no item 2.1 para representar um mamute-lanoso em posição diantei-
ra, seguindo uma narrativa visual, na qual a direção do corpo implica 
em um movimento inicial de locomoção no sentido da ordem crono-
lógica de leitura, da esquerda para a direita. Em sua posição atual, o 
animal está com a cabeça e a tromba erguidas e viradas para o sentido 
contrário de seu corpo, o que representa uma interrupção da progres-
são linear do animal e uma forma de saudar o passado. Essa narrativa 
é exemplificada de maneira cartunizada28 no motion29 do logo, em que 
o deslocamento do mamute é formado pela técnica de quadro-a-qua-
dro30 e exagero dos movimentos (Figura 52), inspirando-se no estilo de 
animação predominante nas séries animadas do final do século XX. 

28  “Cartunizado” refere-se ao estilo de representação visual humorístico, que 
consiste em representações exageradas dos cotidiano.

29  Motion (também conhecido como motion graphics, motion design, videografismo 
ou design de animação) é uma vertente do design gráfico que mescla princípios de 
design e cinema, para criar formas em movimento.

30  Quadro-a-quadro é uma técnica de animação que forma movimentos a partir de 
imagens dispostas em sequência.
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2.4.2 Iconografia
Pensando em simplificar a visualidade de determinadas fun-

ções que estarão presentes na interface do projeto, foram desenvol-
vidos ícones que visam traduzir o significado de algumas ações, por 

Figura 52: 
Composição visual do motion do logo (seguindo a ordem de leitura)
Fonte: Autoral (2019)

meio da associação convencional dos usuários. Foram determinadas 
as principais funções que podem ser facilmente compreendidas pelo 
público através de imagens, enquanto outras funções e categorias es-
pecíficas do projeto, que não se encontram nos conhecimentos pré-
vios do público, são apresentadas em forma de texto, com o intuito 
de não causar dúvidas em sua compreensão, conforme reforça Ellen 
Lupton (2010):

O mesmo conceito de formas utilizado para a construção do 
símbolo gráfico foi adaptado para a iconografia do projeto (Figura 53), 
a qual apresenta símbolos com o mesmo contraste entre cantos arre-
dondados e bordas retilíneas, sempre curvando os cantos em sentido 
anti-horário, mantendo assim sua consistência e homogeneidade du-
rante toda sua aplicação.

Outra suposição comum é a de que ícones são um 
modo de comunicação mais universal do que o texto. 
(...) Porém, textos podem muitas vezes providenciar 
uma sugestão mais específica e compreensível do que 
imagens. Ícones nem sempre simplificam a tradução do 
conteúdo para múltiplos idiomas, pois eles requerem 
explicações em múltiplos idiomas. Os infinitos ícones 
nas interfaces digitais, muitas vezes feitos com detalhes 
e profundidade, funcionam mais para reforçar a iden-
tidade da marca do que auxiliar na usabilidade. (p. 98, 
tradução nossa)

“



101

2.4.5 Tipografia
 

Em sua tipografia, o grupo optou pelo uso de três fontes. Se-
gundo Lupton (2010, p. 13, tradução nossa), “designers gráficos às 
vezes criam seus próprios tipos e letterings customizados. Mais comu-
mente, entretanto, eles recorrem à vasta biblioteca de tipos existen-
tes, escolhendo-os e combinando-os para uma audiência ou situação 
em particular”. Portanto, as fontes selecionadas para o projeto visam 
cumprir determinados objetivos individualmente, que serão explica-
dos a seguir, ao mesmo tempo mantendo a coerência visual entre si.

O primeiro tipo é o “SnappyServiceNF” (Figura 54), uma fonte 
não serifada e que, assim como o símbolo gráfico, apresenta aspec-

Figura 53: 
Iconografia do projeto
Fonte: Autoral (2019)

tos arredondados e base retilínea. O lettering “Nosti” sofreu uma sutil 
adequação em seu kerning e na estrutura da letra “o”, visando manter 
uma harmonia mais homogênea na construção visual da palavra, uma 
vez que a fonte não será utilizada para textos. Ainda conforme Lupton 
(2010, p. 102, tradução nossa), “trabalhando em um programa para 
layout de página, um designer pode optar por usar kerning métrico ou 
kerning óptico, bem como ajustar manualmente o espaço entre as le-
tras quando desejado”. Com isso, essa tipografia será aplicada apenas 
na identidade do logo, como complemento ao símbolo gráfico. 

Figura 54: 
Caracteres da família “SnappyServiceNF”

Fonte: Autoral (2019)
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A segunda, “Paytone One” (Figura 55), será utilizada em títulos 

e áreas de destaque, por ser uma tipografia decorativa e não voltada 
para textos longos, devido ao seu aspecto denso e de construção lar-
ga. Essa fonte foi escolhida em consequência de seu formato arredon-
dado, seus componentes diagonais e irregularidade de espessura, que 
criam a impressão de movimento animado, porém sem desconsiderar 
a legibilidade.  

Para textos longos em que a legibilidade deve ser priorizada, 
a fonte aplicada será da família “Source Sans Pro” (Figura 56), a qual 
possui código aberto e uso gratuito, sendo disponibilizada pelo Goo-
gle. É uma tipografia não serifada e possui espaçamento adequado 
para visibilidade e identificação em textos grandes e pequenos. Além 
de ser visualmente compatível com a fonte ”Paytone One”, estabelece 
um equilíbrio entre título e texto (Figura 57), uma vez que suas formas 
não possuem detalhes tão chamativos e encorpados, estabelecendo 
aspecto de elemento complementar. A combinação entre elas tam-
bém cria um novo nível de contraste entre a hierarquia de importância 
das informações, sem necessariamente modificar as suas respectivas 
escalas ou estilos: 

Figura 55: 
Caracteres da família “Paytone One”

Fonte: Autoral (2019)

Designers criam hierarquia e contraste brincando com 
a escala das letras. Mudanças na escala ajudam a criar 
contraste visual, movimento e profundidade, bem 
como expressar as hierarquias de importância. (LUP-
TON, Ellen, 2010, p. 42, tradução nossa)

“
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Figura 56: 
Caracteres e estilos da família “Source Sans Pro”

Fonte: Autoral (2019)
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Figura 57: 
Combinação das fontes atuais para títulos e textos do projeto

Fonte: Autoral (2019)
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Ações projetuais

2.5
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Com base no que foi observado sobre o assunto até o momen-

to, foram levantadas algumas hipóteses com fundamento nos concei-
tos metodológicos do Design Thinking e do Design de Interação, visto 
que uma forma de correlacionar a experiência coletiva ao sentimento 
de nostalgia mostra-se viável através de meios interativos em ambien-
tes públicos ou virtuais para também promover a socialização, além 
do acesso facilitado às animações nostálgicas em locais do cotidiano 
do público-alvo. Conforme apontado por Brown (2008), a compreen-
são aprofundada da vida dos consumidores como ponto de partida 
cria um vínculo empático por parte do design para inovar e repensar 
valores já existentes, passando pelos três estágios de projeto do De-
sign Thinking: inspiração, ideação e implementação. Na prática, essas 
etapas demonstraram um estado de constante revalidação, uma vez 
que houve um retorno contínuo a fases anteriores do projeto, recor-
rendo a novas vertentes de inspiração, na tentativa de viabilizar uma 
ideia no preceito mercadológico de forma inovadora. 

O conceito de inovação atrelado ao projeto segue os pensa-
mentos de Porto (2011, p.55), em que posiciona o termo na condição 
de mutável, considerando sua capacidade de “desfazer ou modificar 
algo já estabelecido” no contexto de mudanças cotidianas e possibili-
dade de novas combinações. É o valor percebido pelo impacto na vida 
das pessoas e como sua influência reflete no modo de vida e trabalho. 
Complementando, a Lei Brasileira de Inovação, nº 10.973 - Art. 2º, § IV 
(BRASIL, 2004) cita a definição do termo como:

 

Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no am-
biente produtivo e social que resulte em novos pro-
dutos, serviços ou processos ou que compreenda a 
agregação de novas funcionalidades ou características 
a produto, serviço ou processo já existente que possa 
resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade 
ou desempenho.

“

No processo de definição das ações projetuais, outro fator a ser 
considerado é a experiência individual no processo de aprendizado, 
não necessariamente no campo educacional, mas psicológico, no que 
diz respeito às memórias e sua semiótica, conforme esclarecido no 
tópico 1.4 sobre nostalgia deste trabalho. A evolução do aprendizado 
decorre de um procedimento contínuo de reconstrução e aprofunda-
mento, em que “o conhecimento é criado através da transformação 
da experiência, na qual o processo de aprendizado se resume na apli-
cação de quatro fases: experimentação, reflexão, pensamento e ação” 
(BECKMAN, 2007, p.28, tradução nossa).

Entrando no campo do Design de Interação, existe uma grande 
recorrência a exercícios de brainstorming31, não só por parte do grupo, 
como também por interações com o público por meio de pesquisas de 
campo, já citadas ao longo do trabalho, para determinar suas impres-
sões e noções acerca do tema abordado. Garrett (2011), partindo do 
pressuposto que as conversas em grupo exploram as possibilidades 
de um projeto, consolida que as pessoas em geral não sabem primor-
dialmente o que querem, até algo concreto ser apresentado.

Tomando como base a proposta de Garrett (2011) sobre o pla-
no estratégico de criação, as ações para este trabalho partiram de 
conceitos abstratos, como a nostalgia e a coletividade, definindo uma 
relação com séries de animação para projetar operações concretas, 
as chamadas ações projetuais. Em meio a esse raciocínio, mostra-se 
necessário determinar estratégias de duração de longo prazo voltadas 
ao acesso a desenhos animados nostálgicos, buscando inspiração, e 
voltando novamente ao conceito do Design Thinking, em produtos e 
serviços de empresas concorrentes, analisando a repercussão e rele-
vância de suas soluções e o retorno por parte dos consumidores em 
situação similar à abordagem deste trabalho. A essência de todo pro-
jeto, segundo Garrett (2011, p. 67), é “demonstrar empatia com as ne-

31  O brainstorming ou tempestade de ideias, mais que uma técnica de dinâmica de 
grupo, é uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um 
indivíduo ou de um grupo.
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cessidades dos stakeholders32” o que faz-se “essencial na resolução de 
conflitos qualitativos”.

A partir dessas reflexões e posicionamentos, o grupo estabele-
ceu a confecção de quatro ações projetuais (Figura 58) sob o ponto de 
vista do design digital, das relações sociais e da interatividade, com 
seus respectivos fluxos representados a seguir: um painel interativo 
(Figura 59), vídeos para mídia indoor e divulgação da marca (Figura 
60) e um stand para eventos de nicho (Figura 61), as quais foram ela-
boradas pelo grupo como forma de estratégia de divulgação, com o 
objetivo de direcionar seus usuários para a ação projetual principal:  
um website com possibilidade de streaming e aspectos de redes so-
ciais (Figura 62).

32  Stakeholder (da junção das palavras em inglês stake, que significa “interesse”, e 
holder, que significa “posse”) refere-se ao público estratégico, uma pessoa ou grupo 
que tem interesse em uma determinada empresa, negócio ou indústria, investindo 
ou não nesta.

Figura 58: 
Fluxo de ligação entre ações projetuais

Fonte: Autoral (2019)
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Figura 60: 
Fluxo do painel interativo

Fonte: Autoral (2019)

Figura 59: 
Fluxo do planejamento dos vídeos para mídia indoor e divulgação da marca
Fonte: Autoral (2019)
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Figura 61: 
Fluxo inicial da plataforma de streaming
Fonte: Autoral (2019)

Figura 61: 
Fluxo do planejamento espacial e de conteúdo do stand

Fonte: Autoral (2019)
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2.5.1 Plataforma de 
streaming

Uma plataforma desenvolvida e otimizada para o uso em apa-
relhos desktop ou notebooks, a qual possibilita ao usuário assistir, via 
streaming de vídeo, desenhos nostálgicos ou antigos, bem como usu-
fruir de funções e elementos voltados a interações de aspecto social. 
As funcionalidades proporcionadas pela plataforma consistem em:

 a Assistir a desenhos nostálgicos ou antigos via streaming;

 b Personalização e edição de perfis pessoais;

 c Criação de listas customizadas de séries animadas de prefe-
rência pelo usuário;

 d Adicionar e excluir amigos, bem como receber recomenda-
ções de amizades com pessoas que possuem os mesmos inte-
resses de animações;

 e Visualizar atividades de amigos, ou seja, o que estão assistin-
do na plataforma no momento bem como status de presença;

 f Ambientes de playout de desenhos com chat para interação 
dos espectadores com o intuito de promover a interação e rela-
cionamento com novos amigos com gostos em comum e com a 
comunidade daquela série animada;

 g Criação de salas/grupos particulares, onde será possível con-
vidar amigos para assistir a episódios de animações em conjun-
to com chat para interação;

 h Organização de animações de acordo com os estúdios pelas 
quais foram produzidas, tipo de produção e estilo de roteiro;

A plataforma em questão pode apresentar duas variações de 
acordo com o andamento do projeto em relação a direitos autorais, 
implementação e parcerias. A primeira versão da plataforma é com-
pletamente autoral, na qual a Nosti é uma empresa autônoma, que 
realiza contratos com diversas produtoras de conteúdo a fim de ob-
ter os direitos de transmissão sobre suas propriedades e abranger 
o maior número de desenhos animados nostálgicos em seu acervo 
digital. Caso a primeira versão se encontre impossibilitada devido a 
um número muito baixo de parcerias, o que refletiria diretamente na 
quantidade e qualidade de seu conteúdo, uma segunda versão  ain-
da é possível na condição de que, ao apresentar o projeto para uma 
empresa participante de um conglomerado de mídia, essa demonstre 
interesse pelo projeto e decida realizar uma proposta de compra da 
Nosti com a finalidade de expandir seu conteúdo digitalmente, limi-
tando a plataforma a transmitir somente conteúdos referentes à em-
presa de posse e seus parceiros. 

Com as etapas de estratégia, escopo e definição das funções da 
plataforma, a fase do escopo da metodologia de Garrett foi utilizada 
para criar fluxos com os pontos de contato entre o usuário e a plata-
forma (Figura 62 e 63)(vide apêndices), promovendo uma visão geral 
de navegação, com a possibilidade de antecipar a percepção sobre 
determinados comportamentos. Dessa forma, economiza-se trabalho 
e esforço a longo prazo no decorrer do projeto, minimizando erros e 
prevendo as necessidades dos usuários. 
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Figura 62: 
Fluxograma cadastro
Fonte: Autoral (2019)
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Figura 63: 
Fluxograma da página principal
Fonte: Autoral (2019)
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Com o objetivo de desenvolver e evoluir a plataforma Nosti de um plano abstrato para um plano concreto, o próximo passo foi realizado con-

forme a metodologia do Design de Interação. Agora, partindo para a etapa de esqueleto foram criados wireframes (Figuras 64 e 65) (vide apêndices) 
para diversas telas principais do projeto com o objetivo de sistematizar e organizar os elementos em uma interface, podendo deste modo prever e 
evitar potenciais erros em suas interações.

Figura 64: 
Wireframe da landing page

Fonte: Autoral (2019)
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Figura 65: 
Wireframe página principal
Fonte: Autoral (2019)
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Seguindo para a última etapa da metodologia de Garrett, os wireframes foram transformados em um protótipo navegável de alta fidelidade 

(Figuras 66 e 67)(vide apêndices) através dos softwares Adobe Experience Design apoiado através do Adobe Photoshop para edição de imagens. É 
importante citar que algumas alterações foram feitas em posicionamento de elementos na interface nesta transição uma vez que nesta etapa são 
tomadas as decisões finais de estética de um produto, como tipografia, cores, imagens, ilustrações e guidelines que fazem parte da composição, 
harmonia e consistência em toda interface e interações. Com o protótipo de alta fidelidade também é possível seguir para a próxima etapa do Design 
Thinking: a validação, a qual será realizada a partir de testes com os usuários, que serão descritos de modo mais aprofundado no item 2.6 deste pro-
jeto, e através de feedback e resultados que serão coletados e explicados no capítulo 3.

Figura 66: 
Landing page
Fonte: Autoral (2019)
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Figura 67: 
Página principal

Fonte: Autoral (2019)
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2.5.2 Painel interativo
Seguindo o conceito de marketing emocional33, será situado 

em ambientes urbanos, como estações de metrô, pontos de ônibus 
ou shoppings, locais que geralmente demonstram um alto tempo de 
espera pelos pedestres, além de serem ambientes propícios à forma-
ção de multidões. Apresentará a gamificação de painéis interativos 
abrangendo a participação de duas ou mais pessoas, promovendo a 
coletividade. O painel apresentará dois lados opostos, um no qual o 
usuário terá um tempo médio para desenhar um personagem de uma 
animação nostálgica, cujo nome aparecerá na tela, enquanto do ou-
tro lado o segundo indivíduo, observando o processo do desenho fei-
to pelo colega, tentará adivinhar a qual personagem ele se refere. A 
importância da utilização de telas touchscreen e de uma inteligência 
artificial para detectar desenhos obscenos e bloquear os mesmos é a 
chave para que a ação funcione (Figura 68).

33  O marketing emocional trabalha em cima de valores. Mais do que atender a uma 
necessidade específica, o produto conquista o coração de quem compra e desperta 
nele uma sensação positiva que o leva ao ato da compra. Isso é muito mais do que 
apenas vender e gerar lucro para uma empresa: é atrair, conquistar e fidelizar o 
cliente.

Figura 68: 
Mockup do painel interativo
Fonte: Autoral (2019)

Seguindo a mesma linha de raciocínio metodológico utilizada 
para detalhar a plataforma no item 2.5.1, o planejamento da interface 
do painel interativo se manteve nas etapas cronológicas de criação 
de wireframe (Figuras 69) e prototipação (Figura 70 e 71) (vide apên-
dices). Algumas alterações foram levadas em consideração ao longo 
do desenvolvimento da ação, visando aprimorar a usabilidade e dis-
posição dos elementos na tela, sem interferir na ordem do fluxo. A 
exemplo, a posição da área em que aparece a imagem de referência 
foi modificada, pensando na facilidade de visualização no quesito al-
tura, tanto por parte de adultos, quanto por crianças ou pessoas de 
estatura baixa. A contagem de tempo, que antes se apresentava na 
forma circular, foi alterada para o formato de barra, gerando uma har-
monia mais adequada em relação à disposição visual dos elementos.

Figura 69: 
Wireframe adivinhação
Fonte: Autoral (2019)
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Figura 70: 
Advinhe o personagem
Fonte: Autoral (2019)

Figura 71: 
Compartilhe

Fonte: Autoral (2019)
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2.5.3 Stand em eventos 
de nicho

Consiste em uma área reservada para divulgação da marca 
Nosti, seguindo a ideia de marketing de nicho34, e atividades voltadas 
à nostalgia em animações (Figura 72 e 73), presente em eventos de 
nicho como Comic Con, Brasil Game Show, Animefest, entre outros. É 
voltado ao público fã de animações nostálgicas, e conta com variadas 
atrações como: 

 a Área reservada para entrevistas com dubladores e convidados 
especiais

 b Ponto de venda de produtos nostálgicos, 

 c Atividades em grupo acerca de desenhos animados antigos, 
como fantasias de animações disponível juntamente com um 
chroma key para fotos temáticas

 d Telão com transmissão de animações nostálgicas

 d Painel interativo

 e Locais para descanso e interação

34  O marketing de nicho é um tipo de marketing direcionado com o objetivo de 
atender à demanda de uma parte específica do mercado, ou seja, ele se concentra 
em um nicho de mercado que foi identificado com a necessidade de atenção, ao 
invés de tentar competir em um mercado maior.
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Figura 72: 
Rascunho do stand para eventos
Fonte: Autoral (2019)
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Figura 73: 
Modelo tridimensional do stand para eventos

Fonte: Autoral (2019)
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2.5.4 Vídeos para mídia 
indoor e divulgação da 
marca
 

Semelhante ao painel interativo, essa ação atrelada ao marke-
ting de conteúdo35 visa preencher o tempo do público-alvo nos mais 
diversos ambientes e contextos através de parcerias com empresas 
multimídia, a exemplo da Elemídia36. Utilizando-se de mídias indoor, 
a qual abrange a utilização de qualquer tipo de mídia em espaço fe-
chado, como lojas, supermercados, consultórios médicos, estações de 
metrô e frotas de ônibus. Através de uma tela, ocorrerá a reprodução 
vídeos curtos, contendo um desafio de múltipla escolha referente a 
uma curiosidade aleatória de um desenho animado nostálgico. Há 
uma introdução para cada vídeo, apresentando o desafio a ser solu-
cionado e as explicações necessárias por meio de textos e imagens em 
motion graphics e narrações simultâneas, seguido da apresentação de 
quatro alternativas, das quais apenas uma está correta. É dado um 
tempo curto para que o espectador escolha uma das opções, sendo 
esta revelada ao final da contagem e contextualizada a uma curiosida-
de sobre os bastidores, criação ou repercussão do desenho animado 
ao qual o desafio se refere. Os vídeos consistem em uma forma tan-
to de divulgar a marca Nosti em ambientes cotidianos, quanto para 
disseminar curiosidades e a cultura de séries animadas da segunda 
metade do século XX ao início do século XXI, fazendo com que o senti-
mento de nostalgia provenha não só da exibição de episódios, como 

35  Marketing de conteúdo é o processo de criar, publicar e promover conteúdos 
personalizados para seu cliente. É um método de marketing que se baseia na 
formação de um público fiel por meio da criação e compartilhamento de conteúdo.

36  A Elemidia é uma empresa de mídia digital fundada em 2003. Tem presença 
nacional, com telas em 19 estados do Brasil e na Argentina.

também do reforço da memória por parte do próprio público ao re-
lembrar fatos que possivelmente marcaram sua infância. 

Em primeiro momento, foram escritos seis roteiros para esta 
ação (Figura 74)(vide apêndices), exemplificados abaixo, dos quais 
três foram detalhados em storyboards (Figura 75)(vide apêndices) e 
editados (Figura 76)(vide apêndices).

Figura 74: 
Roteiro “De qual desenho são as pernas”

Fonte: Autoral (2019)
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Figura 75: 
Storyboard “De qual desenho são as pernas?”

Fonte: Autoral (2019)
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Figura 76: 
Quadro do vídeo “De qual desenho são as pernas” finalizado
Fonte: Autoral (2019)
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O layout dos vídeos segue o mesmo estilo para todos, considerando o tempo de leitura e a leiturabilidade dentro do intervalo estabelecido. 

Uma vez que os desenhos animados abordados pelo projeto apresentam a proporção 4:3, diferente das mídias indoor da atualidade, que em sua 
maioria são padronizadas na proporção 16:9, houve uma adaptação da disposição dos elementos visuais presentes nos vídeos. Como em todas as 
peças será exibido um trecho curto de alguma animação, este sempre aparece em uma posição padronizada, acima da caixa de legenda e entre mar-
gens verticais que cobrem o espaço vazio entre o trecho da animação e a tela em resolução full hd (Figura 77), em decorrência do formato compacto 
pensado para televisões de tubo.

Figura 77: 
Exemplo da disposição dos elementos visuais que acompanham o trecho da animação nos vídeos para mídia indoor e divulgação da marca
Fonte: Autoral (2019)
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TESTES DE 
USABILIDADE 
E VALIDAÇÃO
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TESTES DE 
USABILIDADE 
E VALIDAÇÃO

3
	 Proporcionar	 interações	 fluidas	 de	 acordo	 com	 o	 modelo	
mental	de	seus	clientes	é	essencial.	Esta	etapa	envolve	os	usuários	na	
realização	das	tarefas	mais	relevantes	e	verificar	a	efetividade	de	um	
projeto	interativo,	fornecendo	diferentes	experiências	e	hipóteses	para	
se	chegar	ao	produto	ideal,	disponibilizando	informações	detalhadas	
de	 maneira	 organizada	 para	 cada	 item,	 assim	 como	 maneiras	 de	
trazer	 cada	vez	mais	o	usuário	para	dentro	do	projeto.	Contudo,	 se	
nada	disso	for	testado	e	validado	com	usuários,	será	apenas	um	tiro	
no	escuro,	meras	suposições	e	achismos.	

	 O	 teste	 de	 usabilidade	 é	 uma	 ferramenta	 de	 pesquisa	
qualitativa	e	quantitativa	com	o	objetivo	de	testar	a	interface	de	um	
produto	para	 verificar	 se	os	usuários	que	 foram	 identificados	 como	
público-alvo	 conseguem	 realizar	 determinadas	 tarefas,	 além	 de	
aprender	 sobre	 padrões	 importantes	 de	 uso	 que	 não	 haviam	 sido	
identificados	 previamente,	 e	 podem	 estar	 sendo	 negligenciados	 na	
interface.	Este	tópico	é	dividido	inicialmente	no	plano	de	teste	(item	
3.1),	no	qual	é	descrito	o	que	o	grupo	pensou	para	a	realização	dos	
testes	como	sua	metodologia,	recrutamento	e	perguntas,	seguido	dos	
relatórios	(item	3.2)	obtidos	através	dos	testes	com	o	público-alvo	e,	
por	fim,	as	propostas	de	adequação	do	produto	(item	3.4)	com	base	
nos	relatórios	dados	fornecidos	pelos	usuários.	

O	 teste	 de	 validação,	 também	 referido	 como	 teste	 de	
verificação,	 é	 realizado	 numa	 fase	 adiantada	 do	 pro-
cesso	e	pretende	verificar	a	usabilidade	do	serviço	e	a	
eficácia	 dos	 recursos	de	 aprendizagem.	 [...]	 Revê-se	 a	
consistência	do	sistema,	a	interface.	(CARVALHO,	2002)“
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Planos de Teste

3.1
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	 O	plano	de	teste	tem	o	objetivo	de	testar	as	ações	do	projeto	
Nosti	através	da	 interação	por	meio	de	usuários-chave.	Descreve-se	
o	plano	geral	de	testes	referente	às	principais	funções	da	plataforma	
de	streaming	e	ao	impacto	gerado	pela	visualização	dos	vídeos	para	
mídia	 indoor	 e	 divulgação	 da	marca.	 Para	 tanto,	 o	 grupo	 levou	 em	
consideração	o	artigo	“Why You Only Need to Test with 5 Users” (“Porque	
Você	Deve	Testar	com	Apenas	5	Usuários”,	em	português),	de	Jakob	
Nielsen,	em	que	o	autor	afirma	que	a	quantidade	de	cinco	pessoas	é	
ideal	para	se	realizar	um	teste	de	usabilidade:	

Com	 o	 número	 chave	 de	 usuários	 definido,	 existe	 uma	
necessidade	de	documentar	e	detalhar	o	processo	de	teste	que	será	
realizado.	 Através	 disso	 se	 tem	 um	 controle	 do	 que	 está	 sendo,	 do	
que	já	foi	e	do	que	ainda	será	testado,	desta	forma,	gerando	insumos	
para	o	tópico	3.4	onde	serão	realizados	ajustes	e	correções	baseadas	
no	 feedback	 dos	 usuários.	 O	 teste	 cumpre	 seu	 papel	 fundamental	
quando	o	usuário	detecta	possíveis	erros	e	dificuldades,	gerando	ao	
final	uma	melhor	qualidade,	segurança,	confiabilidade	e	experiência	
no	produto	desenvolvido.

3.1.1 Objetivos
 

Os	 principais	 objetivos	 do	 teste	 referem-se	 a	 observar	 as	
possíveis	 dificuldades	de	 interação	dos	usuários	 com	a	plataforma,	
bem	como	sugestões	que	possam	vir	a	causar	impacto	positivo	para	
a	 navegação	 e	 usabilidade.	 Quanto	 aos	 vídeos	 para	mídia	 indoor e 
divulgação	da	marca,	examinar	 se	a	 legibilidade	e	 tempo	de	 leitura	
se	 encontram	 favoráveis	 às	 percepções	 dos	 espectadores,	 além	 de	
captar	as	 impressões	do	público	acerca	das	curiosidades	e	desafios	
propostos	nos	vídeos.	

3.1.2 Recrutamento

	 O	 recrutamento	 segue	 a	 ideia	 do	 Live Marketing,	 no	 qual	 os	
potenciais	participantes	são	abordados	antecipadamente	pelo	grupo	
para	realizar	o	 teste	de	usabilidade,	sendo	recompensados	com	um	
chocolate	 “Twix”	 ao	 final	 do	 processo.	 Esse	 método	 consiste	 em	
pequenos	estudos	da	usabilidade,	com	o	intuito	de	captar	as	principais	
questões	a	serem	aperfeiçoadas	nas	interfaces.	Uma	vez	que	o	público-
alvo	ao	qual	o	projeto	se	refere	possui	uma	ampla	abrangência,	não	se	
restringindo	a	um	único	perfil,	 torna-se	necessária	a	observação	da	
interação	e	reações	provindas	de	quaisquer	participantes,	mesmo	que	
este	 não	 se	 encaixe	 completamente	 nas	 características	 do	 público-
alvo	determinadas	pelo	grupo.

“ Conforme	você	adiciona	mais	e	mais	usuários,	menos	
e	menos	você	aprende,	pois	vai	continuar	observando	
as	mesmas	coisas	repetidamente.	Não	há	necessidade	
real	 para	 continuar	 observando	 a	 mesma	 situação	
múltiplas	 vezes,	 e	 você	 ficará	 bastante	 motivado	 a	
voltar	 para	 o	 quadro	 de	 anotações	 e	 redesenhar	 o	
site	para	eliminar	os	problemas	de	usabilidade.	Após	
o	 quinto	 usuário,	 você	 estará	 gastando	o	 seu	 tempo,	
observando	 as	 mesmas	 descobertas	 repetidamente,	
mas	 não	 aprendendo	 nada	 novo.	 (NIELSEN,	 Jakob,	
2000,	Tradução	nossa)
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3.1.3 Metodologia do teste com ação plataforma 
de streaming
 

	 O	 principal	 fundamento	 deste	 teste	 baseia-se	 em	 preceitos	 de	 usabilidade,	 apoiando-se	 em	métodos	 analíticos	 e	 empíricos	 de	 Nielsen	
(heurísticas	de	usabilidade).	No	que	tange	aos	testes	com	usuários,	serão	realizados	considerando	a	interação	dos	mesmos	com	a	plataforma	e	com	
um	pequeno	questionário	quantitativo	e	qualitativo	servindo	como	um	instrumento	de	avaliação,	o	qual	foi	elaborado	a	partir	das	10	heurísticas.	Por	
conta	da	ampla	faixa	etária,	serão	efetuados	os	testes	com	10	pessoas,	sendo	elas	cinco	de	18	a	30	anos	e	cinco	de	31	a	40	anos,	apenas	necessitando	
de	um	notebook	que	será	fornecido	pelo	grupo	no	local	para	o	usuário	navegar	na	plataforma.	O	modelo	adotado	consiste	em	um	teste	presencial	
guiado,	no	qual	há	o	acompanhamento	presencial	por	parte	do	grupo	ao	longo	da	interação	do	usuário	com	a	interface.	As	ações	do	usuário	são	
monitoradas,	podendo	ele	receber	dicas	e	desafios	de	usabilidade	para	cumprir	ao	navegar	pela	plataforma,	testando	assim	a	compreensão	acerca	
das	funções	por	parte	do	público.

3.1.3.1 Cronograma
 

Tabela	3	-	Cronograma	de	testes	da	plataforma	de	streaming

Tipo de teste Data Local Horário Tempo estimado

Presencial	guiado 09/10/2019 PUC-Campinas 09:00	-	11:00 20	minutos

Presencial	guiado 10/10/2019 PUC-Campinas 09:00	-	10:30 20	minutos

Presencial	guiado 14/10/2019 NetGlobe 14:00	-	14:30 30	minutos

Presencial	guiado 18/10/2019 Instituto	de	Pesquisa	Eldorado 15:30	-	17:00 30	minutos

Fonte:	Autoral	(2019)
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3.1.3.2 Tarefas de teste
	 Com	o	 intuito	de	testar	a	navegação	para	determinadas	funcionalidades,	as	tarefas	de	teste	devem	avaliar	a	capacidade	do	usuário	para	
cumprir	as	seguintes	ações	específicas	para	responder	aos	respectivos	questionamentos:

Tabela	4	-	1ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de	streaming

Tarefa nº 1 Criar	conta	e	entrar	na	plataforma

Objetivo A	partir	da	landing page,	o	usuário	deve	criar	uma	conta	na	plataforma	Nosti	e	realizar	o	login.

Critérios de êxito Criar	a	conta	e	chegar	na	tela	inicial	da	plataforma.

Questão
Ao	longo	do	processo	para	efetuar	o login	na	plataforma,	existem	informações	irrelevantes	que	atrapalharam	sua	
navegação?	Explique.
Heurística:	Estética	e	design	minimalista

Fonte:	Autoral	(2019)

Tabela	5	-	2ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de	streaming

Tarefa nº 2 Transformar	a	conta	grátis	em	premium

Objetivo
A	 partir	 da	 página	 principal	 dentro	 da	 plataforma,	 o	 usuário	 deve	 transformar	 sua	 conta	 para	premium na 
plataforma	Nosti.

Critérios de êxito Escolher	um	plano	e	realizar	a	compra	de	um	pacote	premium.

Questão
Conseguiu	identificar	até	o	final	das	etapas	qual	era	o	seu	plano	e	se	sentiu	seguro	ao	tomar	as	decisões	para	
assinar	o	plano?	Explique.
Heurística:	Prevenção	de	erros

Fonte:	Autoral	(2019)
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Tabela	6	-	3ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de	streaming

Tarefa	nº	3 Conversar	com	um	amigo

Objetivo A	partir	da	tela	inicial,	o	usuário	deve	abrir	uma	conversa	com	um	amigo	e	depois	fechá-la.

Critérios de êxito Entender	qual	o	comportamento	do	chat	global	da	plataforma.

Fonte:	Autoral	(2019)

Tabela	7	-	4ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de	streaming

Tarefa nº 4 Adicionar	um	amigo

Objetivo A	partir	da	tela	inicial,	o	usuário	deve	adicionar	um	novo	amigo.

Critérios de êxito Adicionar	um	amigo	na	plataforma.

Fonte:	Autoral	(2019)

Tabela	8	-	5ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de	streaming

Tarefa nº 5 Excluir	um	amigo

Objetivo A	partir	da	tela	inicial,	o	usuário	deve	excluir	um	amigo.

Critérios de êxito Excluir	um	amigo	da	plataforma.

Questão
Você	se	sentiu	seguro	que	estava	excluindo	o	amigo	certo?	Explique.
Heurística:	Ajude	os	usuários	a	reconhecerem,	diagnosticarem	e	recuperarem-se	de	erros

Fonte:	Autoral	(2019)
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Tabela	9	-	6ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de	streaming

Tarefa nº 6 Criar	grupo

Objetivo A	partir	da	tela	inicial,	o	usuário	deve	criar	um	grupo	com	2	amigos	na	plataforma.

Critérios de êxito Realizar	a	criação	de	um	grupo	com	sucesso.

Questão
A	iconografia	utilizada	auxilia	ou	prejudica	a	conclusão	desta	tarefa?	Explique.
Heurística:	Compatibilidade	entre	o	sistema	e	o	mundo	real

Fonte:	Autoral	(2019)

Tabela	10	-	7ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de	streaming

Tarefa nº 7 Assistir	a	“Dragon Ball Z”

Objetivo A	partir	da	tela	inicial,	o	usuário	deve	iniciar	a	transmissão	do	conteúdo	intitulado	“Dragon Ball Z”.

Tarefa de êxito O	usuário	deve	chegar	à	página	da	transmissão	de	stream	do	conteúdo	citado.

Fonte:	Autoral	(2019)

Tabela	11	-	8ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de	streaming

Tarefa nº 8 Criar	sala

Objetivo A	partir	da	tela	inicial,	o	usuário	deve	criar	uma	sala	compartilhada	com	amigos.

Critérios de êxito Chegar	dentro	da	sala.

Questão
Você	se	sentiu	no	controle	da	situação,	com	liberdade	para	criar	uma	sala?	Explique.
Heurística:	Controle	e	liberdade	para	o	usuário

Fonte:	Autoral	(2019)
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Tabela	12	-	9ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de	streaming

Tarefa nº 9 Abrir	o	chat

Objetivo A	partir	da	tela	de	streaming	ou	dentro	de	uma	sala,	o	usuário	deve	encontrar	e	abrir	o chat	global.

Critérios de êxito
Assimilar	o	funcionamento	do	chat	em	salas	privadas,	onde	este	se	encontra	como	secundário	 localizado	na	
barra	superior	da	plataforma.

Questão
Foi	possível	localizar	facilmente	o	chat	global	ao	estar	em	uma	transmissão?	Explique.
Heurística:	Consistência	e	Padronização

Fonte:	Autoral	(2019)

Tabela	13	-	10ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de	streaming

Tarefa nº 10 Selecionar	outro	episódio	de	“Dragon Ball Z”

Objetivo A	partir	da	sala	de	vídeo,	o		usuário	deve	encontrar	um	modo	de	mudar	de	episódio	da	animação	em	questão.

Critérios de êxito Compreender	o	local	e	modo	de	alterar	o	episódio	a	ser	assistido	dentro	da	sala	de	transmissão.

Questão
Foi	possível	facilmente	localizar	onde	é	feita	a	mudança	de	episódio	bem	como	o	episódio	atual	a	que	se	está	
assistindo?	Explique.
Heurística:	Visibilidade	do	status	do	sistema

Fonte:	Autoral	(2019)
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Tabela	14	-	11ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de streaming

Tarefa nº 11 Adicionar	notificação	de	transmissão	ao	vivo	

Objetivo
A	partir	da	tela	inicial,	o	usuário	deve	ir	à	aba	de	transmissões	ao	vivo	e	adicionar	uma	notificação	para	quando	
um	desenho	específico	for	transmitido.

Critérios de êxito Entender	qual	o	comportamento	do	chat	global	da	plataforma.

Questão
O	quão	reconhecível	foi	para	acessar	a	página	do	calendário?	Explique.
Heurística:	Reconhecimento	em	vez	de	memorização

Fonte:	Autoral	(2019)

Tabela	15	-	12ª	tarefa	de	teste	da	plataforma	de	streaming

Tarefa nº 12 Acessar	perguntas	frequentes

Objetivo A	partir	de	qualquer	tela,	o	usuário	deve	ir	ao	rodapé	da	página	e	clicar	sob	o	item	“Perguntas	frequentes”	

Critérios de êxito
Perceber	 que	 em	 qualquer	 página,	 a	 opção	 “Perguntas	 Frequentes”	 estará	 sempre	 presente	 para	 auxiliar	 o	
usuário

Questão
A	sessão	“perguntas	frequentes”	o	faz	sentir	mais	seguro	ao	acessar	a	plataforma	de	modo	que,	em	caso	de	
quaisquer	dúvidas,	possamos	auxiliá-lo?	Explique.
Heurística:	Ajuda	e	documentação

Fonte:	Autoral	(2019)



137

3.1.4 Metodologia do teste dos vídeos para mídia 
indoor e divulgação da marca (individual)

O	método	de	teste	para	o	vídeo	diferencia	do	padrão	utilizado	na	plataforma	de	streaming	(item	2.3),	uma	vez	que	não	existe	uma	interação	
física	com	o	objeto.	Neste	ponto	refere-se	a	um	teste	de	observação,	sem	interferir	na	reação	natural	do	testador,	no	qual	são	registradas	pelo	
grupo	as	ações	e	impressões	do	usuário,	como	tempo	de	leitura,	dicção	e	entonação	da	narração,	tempo	para	a	resposta	da	questão	e	nível	de	
interesse	pela	curiosidade	mostrada	ao	final	do	vídeo.	O	teste	será	realizado	com	10	pessoas,	cinco	mantendo	a	faixa	etária	de	18	a	30	e	mais	cinco	
de	31	a	40	anos	com	a	necessidade	de	um	notebook	e	um	fone	de	ouvido	que	serão	disponibilizados	pelo	grupo	no	local	do	teste.

3.1.4.1 Cronograma

Tabela	16	-	Cronograma	de	testes	individuais	do	vídeo	para	mídia	indoor e	divulgação	da	marca	

Tipo de teste Data Local Horário Tempo estimado

Presencial	guiado 09/10/2019 PUC-Campinas 09:00	-	11:00 20	minutos

Presencial	guiado 10/10/2019 PUC-Campinas 09:00	-	10:30 20	minutos

Presencial	guiado 14/10/2019 NetGlobe 14:00	-	14:30 30	minutos

Presencial	guiado 18/10/2019 Instituto	de	Pesquisa	Eldorado 15:30	-	17:00 30	minutos

Fonte:	Autoral	(2019)



138

3.1.5 Metodologia do teste dos vídeos para mídia 
indoor e divulgação da marca (em grupo)

O	último	teste	pensado	segue	o	mesmo	raciocínio	do	teste	individual,	porém	será	realizado	a	partir	da	observação	das	reações	de	um	grupo	
de	pessoas	como	um	todo,	bem	como	a	forma	de	interação	social	entre	elas	ao	longo	do	teste	e	o	nível	de	interesse	compartilhado	após	assistirem	
ao	vídeo.	Para	compreender	e	observar	melhor	a	reação	dos	usuários,	o	teste	será	trabalhado	apenas	com	5	pessoas	de	faixa	etária	de	18	a	40	anos,	
tendo	a	necessidade	de	um	notebook	que	será	disponibilizado	pelo	grupo	no	local	do	teste.

3.1.5.1 Cronograma

Tabela	17	-	Cronograma	de	testes	em	grupo	do	vídeo	para	mídia	indoor	e	divulgação	da	marca

Tipo de teste Data Local Horário Tempo estimado

Observação 10/10/2019 PUC-Campinas 10:00	-	10:10 10	minutos

Fonte:	Autoral	(2019)

3.1.6 Registros de testes
Os	registros	serão	realizados	por	meio	de	gravações	dos	usuários	(Figura	78)	em	processo	de	teste	da	plataforma	e	visualização	dos	vídeos,	

de	modo	a	captar	as	dúvidas	e	impressões	tanto	visualmente,	quanto	verbalmente,	como	uma	possibilidade	de	poder	rever	os	testes	e	comparar	
as	impressões	de	cada	participante.	Com	base	nesses	registros,	também	serão	realizados	questionários	quantitativos,	seguindo	a	ideia	da	escala	
Likert37	para	a	formação	e	análise	de	um	gráfico	de	teia,	processo	que	será	detalhado	ao	longo	do	item	3.2,	além	de	perguntas	qualitativas,	cujas	
respostas	serão	anotadas	em	papel	ou	gravadas	por	áudio.

37	 	Criada	em	1932,	pelo	psicólogo	norte-americano	Rensis	Likert,	a	Escala	Likert	é	uma	escala	de	resposta	psicométrica	utilizada	na	maioria	das	vezes	em	pesquisas	de	opinião	
de	clientes.	Sendo	uma	das	principais	KPI’s	(Key Performance Indicator)	de	pesquisas	do	mundo,	a	escala	é	um	dos	indicadores	mais	antigos	e	tradicionais.
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Figura	78:	
Registros	imagéticos	dos	participantes	recrutados	para	o	teste	de	usabilidade	da	plataforma	e	dos	vídeos
Fonte:	Autoral	(2019)
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Neste	 tópico	 apresenta-se	 o	 relatório	 e	 a	 análise	 dos	
resultados.	 O	 questionário	 conduzido	 sobre	 a	 plataforma	 Nosti	 foi	
realizado	conforme	descrito	no	item	3.1,	porém,	diferente	do	que	foi	
citado	no	plano	de	testes,	foram	utilizados	os	mesmos	usuários	tanto	
para	o	teste	da	plataforma	quanto	para	o	teste	do	vídeo	para	mídia	
indoor e	divulgação	da	marca,	obtendo-se	uma	amostra	 total	de	10	
respostas	para	cada	participante,	sendo	compilados	e	gerados	dados	
quantitativos	e	qualitativos	em	forma	de	um	resumo	descritivo,	além	
de	uma	representação	gráfica	dos	resultados	quantitativos.	As	tarefas	
serão	analisadas	 separadamente	nos	 itens	 a	 seguir	 e	 ao	final	 serão	
apresentados,	de	forma	ampla,	os	erros	e	acertos	relevantes	que	serão	
modificados	ao	longo	do	projeto.	Os	entrevistados	foram	classificados	
como	 participantes,	 diferenciados	 por	 números	 conforme	 a	 ordem	
crescente	 de	 suas	 idades	 (Tabela	 18)	 e	 comparados	 diretamente	 as	
personas	criadas	no	item	2.3.2.

Para	 obter	 resultados	 visualmente	 perceptíveis	 e	 dados	
quantitativos,	será	utilizada	a	escala	Likert,	na	qual	os	participantes	
especificam	seu	nível	de	concordância	a	respeito	de	uma	afirmação.	
O	usuário	pode	escolher	dentro	de	uma	escala	de	0	a	5	qual	melhor	
representa	a	sua	experiência	sendo	as	extremidades	dos	gráficos	duas	
limitantes	distintas.	O	processo	é	realizado	conforme	a	opção	pessoal	
de	 cada	participante	 sobre	 a	 experiência	 que	 este	 obteve	 ao	 testar	
o	produto.	Após	a	obtenção	das	 respostas	numéricas,	os	dados	são	
transformados	 em	 um	 gráfico	 de	 teia38	 (sendo	 a	 representação	 das	
escolhas	dos	10	participantes	mediante	a	tarefa	em	que	se	encontram)	
para	serem	melhor	compreendidos	e	analisados	quantitativamente.	
Ao	 final	 das	 tarefas	 realizadas	 obteve-se	 duas	 respostas	 para	 cada	
questão,	uma	com	base	na	escala	Likert	e	uma	proposta	opinativa	do	
que	pode	ser	melhorado	ou	experiências	gerais	na	aplicação.

38	 	O	gráfico	de	teia	ou	de	radar	é	um	diagrama	que	consiste	de	uma	sequência	de	
raios	equi-angulares,	com	cada	raio	representando	uma	das	variáveis.

Tabela	18	-	Tabela	de	identificação	dos	participantes39

Participantes Idade Persona correspondente

Participante	1 18	anos Kaique

Participante	2 18	anos Kaique

Participante 3 19	anos Kaique

Participante	4 21	anos Caio

Participante	5 21	anos Caio

Participante	6 30	anos Fernanda

Participante	7 31	anos Fernanda

Participante	8 33 anos Fernanda

Participante	9 34	anos Fernanda

Participante	10 36	anos Fernanda

Fonte:	Autoral	(2019)

39	 Conforme	figuras	39	a	43	referentes	às	personas	apresentadas	no	item	2.3.2	do	
presente	projeto.
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3.2.1 Relatório Tarefa 1
A	tarefa	consiste	no	participante,	a	partir	da	landing page,	criar	

uma	conta	na	plataforma	Nosti	e	realizar	o	login,	seguido	da	pergunta:	
“Ao	 longo	 do	 processo	 para	 efetuar	 o	 login	 na	 plataforma,	 existem	
informações	 irrelevantes	que	atrapalharam	sua	navegação?”,	 com	o	
resultado	demonstrado	no	gráfico	abaixo	(Figura	79).

Figura	79:
Gráfico	resultante	da	tarefa	1
Fonte:	Autoral	(2019)

Ao	 se	 analisar	 o	 gráfico,	 reparamos	 que	 o	 participante	 7	
obteve	uma	dificuldade	para	realizar	a	proposta,	enquanto	os	outros	
concordaram	totalmente	ou	parcialmente	mas	conseguiram	realizar	
o	objetivo	sem	nenhuma	dificuldade.	Algumas	recomendações	dadas	
pelos	 participantes	 com	 um	 maior	 destaque	 ao	 participante	 7	 foi	
em	 relação	 ao	 tamanho	 da	 fonte	 (Figura	 80),	 onde	 no	 seu	 formato	
atual	dificultou	a	leitura,	outra	recomendação	é	a	de	colocar	as	dicas	
de	gêneros	depois	de	efetuar	o	 login.	Em	 linhas	gerais	a	 tarefa	1	 foi	
realizada	 com	 êxito,	 todos	 conseguiram	 completar	 o	 objetivo	 sem	
precisar	de	orientação	dos	desenvolvedores.

Figura	80:
Resposta	referente	à	Tarefa	1,	por	parte	do	participante	7
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.2 Relatório Tarefa 2
A	segunda	tarefa	consiste	no	participante,	a	partir	da	página	

principal,	transformar	sua	conta	para	premium,	seguido	da	pergunta:	
“Conseguiu	identificar	até	o	final	das	etapas	qual	era	o	seu	plano	e	se	
sentiu	seguro	ao	tomar	as	decisões	para	assinar	o	plano?”	(Figura	81).

Figura	81:
Gráfico	resultante	da	Tarefa	2
Fonte:	Autoral	(2019)

Durante	a	realização	da	segunda	tarefa,	todos	os	participantes	
tiveram	boa	recepção	e	identificação	das	etapas,	se	sentindo	seguros	
ao	realizá-las.	O	participante	7	cita:	“O	comparativo	entre	os	planos	
deixou	claro	a	diferença	e	me	deu	segurança	para	escolher”,	enquanto	
o	participante	8	diz:	“Fluxo	bem	simples	e	objetivo,	porém	encontrei	
lorem ipsum	nas	descrições	dos	planos	e	não	identifiquei	qual	plano	
estou”,	 também	 recomendaram	 a	 possibilidade	 de	 um	 reembolso	
e	 informações	 sobre	o	 tempo	de	 assinatura	 (Figura	 82).	 A	 tarefa	 foi	
realizada	com	sucesso	e	sem	a	necessidade	de	auxílio.

Figura	82:
Resposta	referente	à	tarefa	2,	por	parte	do	participante	4
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.3 Relatório Tarefa 3 
A	terceira	tarefa	consiste	no	participante,	a	partir	da	tela	inicial,	

abrir	 uma	 conversa	 com	 um	 amigo	 e	 depois	 fechá-la.	 Resultante	
da	 observação	 e	 do	 teste	 realizado	 pelo	 participante,	 a	 tarefa	 3	
cumpriu	seu	papel	 fundamental	de	compreender	o	comportamento	
do	chat	global.	Por	ser	uma	tarefa	de	 fácil	 reconhecimento,	ou	seja,	
não	 tem	 muita	 mudança	 para	 outras	 plataformas	 e	 redes	 sociais,	
os	 participantes	 conseguiram	 realizá-la	 sem	 nenhuma	 dificuldade	
(Figura	83).

Figura	83:
Participante	2	realizando	a	Tarefa	3	

com	sucesso
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.4 Relatório Tarefa 4
O	mesmo	 resultado	 da	 tarefa	 3	 ocorre	 para	 a	 quarta	 tarefa	

(Figura	 84),	 que	 consiste	 em	 adicionar	 um	 novo	 amigo,	 também	
seguindo	 um	 modelo	 comum.	 Alguns	 participantes	 até	 afirmam	
que	 a	 forma	 iconográfica	 utilizada	 é	 idêntica	 à	 utilizada	 em	 outras	
plataformas,	facilitando	a	interpretação	de	seu	significado.

Figura	84:
Participante	2	realizando	a	Tarefa	4	
com	sucesso
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.5 Relatório Tarefa 5
A	quinta	tarefa	consiste	no	participante,	a	partir	da	tela	inicial,	

excluir	um	amigo,	 seguido	da	pergunta:	 “Você	 se	 sentiu	 seguro	que	
estava	excluindo	o	amigo	certo?”	(Figura	85).

Figura	85:
Gráfico	resultante	da	Tarefa	5
Fonte:	Autoral	(2019)

Ao	 analisar	 esta	 etapa,	 é	 possível	 ver	 uma	divergência	 entre	
os	 dois	 extremos.	 Seis	 dentre	 os	 dez	 participantes	 concordam	e	 de	
acordo	com	suas	observações	se	sentiram	seguros	pelo	processo	ser	
simples	e	semelhante	a	outras	plataformas	que	já	são	conhecidas.	O	
participante	8	(Figura	86)	comentou:	“Só	coloquei	essa	nota	mais	baixa	

devido	ao	cursor	do	navegador	não	mudar	quando	coloco	ele	sobre	o	
ícone	referente	ao	drop	menu”	problema	este	que	está	vinculado	às	
limitações	do	Adobe	XD,	programa	utilizado	para	a	prototipação	da	
plataforma,	não	tendo	como	ajustar	perante	as	condições	do	programa.	
Por	 outro	 lado,	 o	 participante	 10	 acreditou	 que	 era	 necessário	
primeiramente	abrir	o	chat	para	depois	apagar	o	amigo,	além	de	alguns	
participantes	não	conseguirem	realizar	a	tarefa	por	não	encontrarem	
o	botão	de	 “excluir	 amigo”.	Obteve-se	 também	a	 recomendação	de	
modificar	o	ícone	para	uma	identificação	mais	compreensível.	Nesta	
etapa	 foi	 necessário	 o	 auxílio	 dos	 desenvolvedores,	 principalmente	
com	os	participantes	dentro	da	 faixa	dos	30	a	40	anos,	 sendo	claro	
que	esta	faixa	etária	não	tem	o	costume	de	utilizar	plataformas	que	se	
assemelham	a	este	formato	e	isso	acaba	dificultando	o	processo.

Figura	86:
Resposta	referente	à	Tarefa	5,	por	parte	do	participante	8
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.6 Relatório Tarefa 6
A	sexta	tarefa	consiste	no	participante,	a	partir	da	tela	inicial,	

criar	um	grupo	com	dois	amigos	na	plataforma,	seguido	da	pergunta:	
“A	iconografia	utilizada	auxilia	ou	prejudica	a	conclusão	desta	tarefa?”	
(Figura	87).

Figura	87:
Gráfico	resultante	da	Tarefa	6
Fonte:	Autoral	(2019)

Na	 sexta	 tarefa	 existe	 uma	 consistência	 visual,	 quebrada	
pelos	participantes	4	e	5	que	acreditam	que	falta	a	possibilidade	de	
alterar	 o	 nome	 do	 grupo.	 Até	 mesmo	 por	 estes	 dois	 participantes	

foram	 obtidos	 resultados	 positivos,	 recebendo-se	 respostas	 como:	
“Facilita	 a	 identificação	 dos	 recursos	 a	 utilização	 de	 ícones.	 E	 seria	
interessante	 poder	 dar	 nome	 ao	 grupo”	 (Figura	 88)	 e	 “Muito	 boa,	
ficou	bem	fácil	de	identificar”.	Não	houve	a	necessidade	de	auxílio	e	
a	partir	da	observação	feita	pelos	desenvolvedores	foi	possível	ver	o	
quão	intuitivo	está	realizar	esta	etapa,	adquirindo	sugestões	precisas	
e	muito	importantes	por	parte	dos	participantes.

Figura	88:
Resposta	referente	à	Tarefa	6,	por	parte	do	participante	7
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.7 Relatório Tarefa 7
A	sétima	tarefa	consiste	no	participante,	a	partir	da	tela	inicial,	

iniciar	a	 transmissão	do	conteúdo	 intitulado	“Dragon Ball Z”.	Esta	é	
pensada	para	que	o	participante	consiga	manter	o	fluxo	e	caminhar	
até	as	próximas	tarefas,	que	 foi	 realizada	com	sucesso	por	 todos	os	
participantes	independente	de	sua	idade,	com	uma	taxa	de	100%	de	
sucesso	(Figura	89).

Figura	89:
Participante	1	realizando	a	Tarefa	7	

com	successo
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.8 Relatório Tarefa 8
A	oitava	tarefa	consiste	no	participante,	a	partir	da	tela	inicial,	

criar	uma	sala	compartilhada	com	amigos,	seguido	da	pergunta:	“Você	
se	sentiu	no	controle	da	situação,	com	liberdade	para	criar	uma	sala?”	
(Figura	90).

Figura	90:
Gráfico	resultante	da	Tarefa	8
Fonte:	Autoral	(2019)

A	 partir	 da	 observação,	 reconhecimento	 e	 verificação	 com	
os	 participantes,	 a	 tarefa	 8	 foi	 facilmente	 entendida,	 no	 entanto,	
sete	dos	dez	participantes	ressaltaram	uma	dificuldade	nesta	etapa,	
que	 fez	com	que	não	se	sentissem	à	vontade	com	a	criação	da	sala	
compartilhada.	Esta	dificuldade	é	resultada	pela	busca	do	botão	de	
convidar	amigos	que	se	encontra	de	forma	“escondida”,	conforme	o	

participante	3	e	7	relatam:	“Está	visível,	mas	gostaria	que	fizesse	parte	
do	player”;	“Senti	liberdade	na	criação	da	sala,	mas	tive	dificuldade	
de	 encontrar	 o	 local	 pois	 não	 visualizei	 o	 scroll”	 (Figura	 91).	 Alguns	
tambèm	tiveram	dificuldade,	achando	que	para	criar	a	sala	precisava	
se	encontrar	fora	do	player	e	não	como	um	convite,	como	é	proposto	
(Figura	 92).	 Amplamente,	 após	 encontrarem	 o	 “convidar	 amigos”	
tiveram	 facilidade	 para	 criar	 a	 sala,	mas	 perderam	um	bom	 tempo	
procurando	esta	função,	sendo	assim,	não	estando	de	forma	adequada	
de	acordo	com	a	heurística	Controle	e	liberdade	para	o	usuário.

Figura	91:
Resposta	referente	à	Tarefa	8,	por	parte	do	participante	7
Fonte:	Autoral	(2019)

Figura	92:
Resposta	referente	à	Tarefa	8,	por	parte	do	participante	8	
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.9 Relatório Tarefa 9
A	 nona	 tarefa	 consiste	 no	 participante,	 a	 partir	 da	 tela	 de	

streaming	ou	dentro	de	uma	sala	compartilhada,	encontrar	e	abrir	o	
chat	global,	seguido	da	pergunta:	“Foi	possível	localizar	facilmente	o	
chat	global	ao	estar	em	uma	transmissão?”	(Figura	93).

Figura	93:
Gráfico	resultante	da	Tarefa	9
Fonte:	Autoral	(2019)

Para	 a	 realização	 desta	 análise,	 existe	 a	 necessidade	 de	 se	
observar	 uma	 grande	 variação	 de	 respostas,	 nas	 quais	metade	 dos	
participantes	 concordam	 com	 o	 que	 foi	 disposto	 e	 a	 outra	metade	
discorda,	como	pode-se	notar	nas	opiniões	a	seguir:	“Super	fácil	para	
achar	já	que	está	no	header”	e	“Esperava	que	o	ícone	de	acesso	ao	chat 

não	ficasse	na	top bar”,	fazendo	com	que	perdessem	tempo	ao	tentar	
encontrar	 o	 ícone	 de	 chat (Figura	 94).	 Uma	observação	 em	 comum	
percebida	pelo	grupo	a	respeito	do	comportamento	dos	participantes	
refere-se	 ao	 costume	 de	 navegação	 de	 cada	 usuário,	 uma	 vez	 que	
alguns	buscam	 todas	e	quaisquer	 informações	a	partir	 do	header e 
outros	chegam	a	esquecer	que	o	mesmo	existe,	mostrando-se	notável	
a	necessidade	de	adaptações	para	que	ambos	os	usuários	consigam	
realizar	a	tarefa	de	forma	fácil	e	rápida.

Figura	94:
Resposta	referente	à	Tarefa	9,	por	parte	do	participante	9
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.10 Relatório 
Tarefa 10

A	 décima	 tarefa	 consiste	 no	 participante,	 a	 partir	 da	 sala	
de	 vídeo,	 encontrar	 um	modo	 de	mudar	 de	 episódio	 da	 animação,	
seguido	da	pergunta:	 “Foi	 possível	 facilmente	 localizar	 onde	 é	 feita	
a	 mudança	 de	 episódio	 bem	 como	 o	 episódio	 atual	 a	 que	 se	 está	
assistindo?”	(Figura	95).

Figura	95:
Gráfico	resultante	da	Tarefa	10
Fonte:	Autoral	(2019)

Ao	realizar	esta	tarefa,	havia	um	planejamento	prévio	de	que	
os	participantes	seriam	capazes	de	realizar	tal	ação,	uma	vez	que	se	
encontra	ao	lado	do	botão	“convidar	amigos”	(realizado	no	item	3.2.8).	
O	tempo	entre	uma	tarefa	e	outra	demonstrou	que	o	posicionamento,	
para	alguns,	novamente	está	equivocado	e	se	encontra	“escondido”.	
Sete	dos	dez	participantes	lembraram	onde	estava	a	função,	por	já	a	
terem	identificado	na	tarefa	anterior:	“Foi	fácil	pois	já	havia	visto	que	
estava	 lá”	e	 isso	vai	contra	a	trajetória	pensada,	 fazendo	com	que	o	
usuário	leve	muito	mais	tempo	para	concluir	a	tarefa	e	até	de	desistir	
neste	período:	 “Procurei	 no	player e,	 além	disso,	busquei	uma	 lista	
fora	da	página	de	exibição	do	episódio”	e	“Não	ficou	tão	claro	qual	o	
episódio	atual	que	estou	assistindo”	(Figura	96).

Figura	96:
Resposta	referente	à	Tarefa	10,	por	parte	do	participante	7
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.11 Relatório 
Tarefa 11

A	décima	primeira	tarefa	consiste	no	participante,	a	partir	da	
tela	 inicial,	 clicar	 na	 aba	 de	 transmissões	 ao	 vivo	 e	 adicionar	 uma	
notificação	 para	 quando	 um	 desenho	 específico	 for	 transmitido,	
seguido	da	pergunta:	“O	quão	reconhecível	foi	para	acessar	a	página	
do	calendário?”	(Figura	97).

Figura	97:
Gráfico	resultante	da	Tarefa	11
Fonte:	Autoral	(2019)

Os	 resultados	 obtidos	 desta	 tarefa	 são	muito	 positivos,	 com	
objetividade	 e	 alguns	 elogios.	 O	 participante	 7	 diz:	 “Achei	 simples	
chegar	 as	 transmissões	 e	 o	 calendário	 aberto	 também	 deixa	 bem	
explícito	 as	 informações”,	 além	 do	 participante	 1	 dizer:	 “Objetivos	
claros	e	não	tive	dificuldade”.	Mesmo	com	uma	média	muito	positiva	
e	acima	do	esperado,	houve	orientações	de	mudança	para	melhorar	o	
fluxo	e	as	informações,	como:	“Fiquei	na	dúvida	quanto	aos	conteúdos	
que	serão	notificados.	Poderia	ser	mais	específico”	 (Figura	98).	Este	
comentário	 mostrou	 um	 equívoco	 na	 prototipação,	 na	 qual	 faltam	
informações	cruciais	para	que	a	experiência	do	usuário	seja	completa.

Figura	98:
Resposta	referente	à	Tarefa	11,	por	parte	do	participante	4
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.12 Relatório 
Tarefa 12

A	décima	segunda	tarefa	consiste	no	participante,	a	partir	de	
qualquer	 tela,	 clicar	 sob	 o	 item	 “Perguntas	 frequentes”,	 seguido	da	
pergunta:	“A	sessão	“perguntas	frequentes”	o	faz	sentir	mais	seguro	
ao	acessar	a	plataforma	de	modo	que,	em	caso	de	quaisquer	dúvidas,	
possamos	auxiliá-lo?”	(Figura	99).

Figura	99:
Gráfico	resultante	da	Tarefa	12
Fonte:	Autoral	(2019)

A	 sessão	 “perguntas	 frequentes”,	 como	 pode	 ser	 visto	 no	
gráfico,	 cumpre	 seu	 papel	 de	 trazer	 uma	maior	 segurança	 para	 as	
pessoas,	 principalmente	 novos	 usuários	 dentro	 da	 plataforma.	 Um	
caso	em	específico	(participante	6)	não	localizou	o	item,	tendo	assim	
que	pedir	auxílio	para	os	desenvolvedores.	Os	demais	participantes	
se	mantiveram	nas	faixas	altas	e	auxiliaram	dando	um	feedback	para	
melhorar	ainda	mais	esta	etapa:	“Poderia	ter	uma	opção	também	no	
topbar”;	 “Eu	acredito	que	o	 recurso	é	 legal	para	 facilitar	as	dúvidas	
simples,	 tive	 dificuldade	 de	 localizar	 pelo	 tamanho	 da	 janela.	
Normalmente	 tem	 um	 interrogação	 na	 parte	 principal,	 próximo	 a	
busca”	(Figura	100).	Portanto	é	perceptível	que	ainda	existe	formas	de	
adequar	o	projeto	para	que	cada	vez	mais	se	aproxime	da	experiência	
que	o	usuário	busca.

Figura	100:
Resposta	referente	à	Tarefa	12,	por	parte	do	participante	7
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.2.13 Relatório dos 
testes dos vídeos para 
mídia indoor e 
divulgação da marca

Os	 vídeos	 foram	 testados	 presencialmente	 com	 os	 mesmos	
10	 participantes,	 através	 da	 observação	 das	 reações	 ao	 conteúdo	
audiovisual,	bem	como	as	 impressões	pessoais	de	cada	espectador.	
Em	 suma,	 foi	 possível	 observar	 uma	distinção	 entre	 as	 opiniões	do	
grupo	de	faixa	etária	18	a	30	e	o	grupo	da	faixa	31	a	40.	Os	usuários	
mais	 velhos	 demonstraram	 um	maior	 nível	 de	 interesse	 nostálgico	
sobre	as	curiosidades	de	bastidores	apresentadas	nos	vídeos	e	maior	
engajamento	no	quiz	do	que	os	mais	jovens,	embora	ambos	tenham	
reagido	positivamente	ao	conteúdo	exibido.	Uma	questão	relevante	
a	ser	resolvida	foi	apontada	por	100%	dos	participantes,	na	qual	eles	
alegam	que	sentem	a	falta	de	uma	forma	de	conexão	entre	os	vídeos	
e	 a	 plataforma	 de	 streaming,	 uma	 vez	 que	 não	 foi	 possível	 fazer	 a	
ligação	mental	entre	as	duas	ações.	Conforme	diz	o	participante	8:	“Só	
senti	falta	de	saber	como	que	acesso	a	plataforma	de	vocês,	porque	
apareceu	 (o	 logo)	 Nosti,	 mas…	 e	 depois?”.	 O	 participante	 1	 ainda	
diz:	“Fiquei	na	expectativa	de	aparecer	algo	no	final,	falando	para	vir	
conhecer	a	plataforma,	algo	assim…”.

	 Outro	tópico	a	ser	repensado	refere-se	à	localidade	e	à	mídia	
em	que	serão	transmitidos	os	vídeos.	No	teste	com	o	participante	7,	ao	
questionar	se	a	ação	seria	relevante	em	uma	mídia	indoor,	como	em	
uma	televisão	dentro	de	um	ônibus,	a	pessoa	afirma	que	demonstraria	
interesse	 pelo	 conteúdo,	mas	 não	 se	 sentiria	motivada	 a	 pesquisar	
mais	sobre.	Contudo,	considera	útil	a	presença	de	alguma	forma	de	

call to action:	 “Se	eu	visse	ele	na	minha	 rede	social,	provavelmente	
eu	pararia	 para	 assistir,	 porque	 é	 um	 tema	que	 eu	 gosto.	 Talvez	 eu	
clicasse	para	ver	mais.	Mas	se	eu	visse	na	TV,	eu	não	pararia	para	abrir	
em	algum	lugar.	Se	já	tivesse	algum	lugar	para	clicar,	aí	eu	iria	querer	
saber	mais,	talvez	seguir	o	perfil/canal,	esse	tipo	de	coisa.”

Em	geral,	 as	 críticas	 sobre	os	vídeos	em	si,	desconsiderando	
sua	 ligação	 com	 a	 plataforma,	 obtiveram	 comentários	 positivos	 a	
respeito	da	visibilidade	e	relevância.	O	participante	3	afirma:	“Sinto	
que	 estou	 fazendo	 alguma	 coisa,	 não	 estou	 só	 assistindo.	Me	 sinto	
jogando	um	jogo.”	O	participante	10	complementa	que	o	conteúdo	do	
vídeo	prendeu	sua	atenção,	por	ser	algo	nostálgico	em	seu	ponto	de	
vista:	“Fiquei	totalmente	preso	ali	no	negócio…	Fiquei	curioso	mesmo	
para	saber	o	desenrolar	do	vídeo.”

Por	 outro	 lado,	 ao	 se	 observar	 o	 teste	 coletivo	 (Figura	 101),	
que	foi	adequado	a	partir	do	plano	de	testes	descrito	no	 item	3.1.5,	
devido	ao	surgimento	da	oportunidade	de	 realizá-lo	com	um	grupo	
maior	 de	 pessoas,	 o	 vídeo	 foi	 reproduzido	 através	 de	 um	 projetor	
simultaneamente	 para	 um	grupo	 com	 cerca	 de	 30	 espectadores	 do	
público	jovem	em	uma	sala	de	aula	da	PUC-Campinas.	Os	resultados	
demonstram	a	necessidade	de	alguma	 indicação	que	possa	 levar	o	
público	a	visitar	a	página	da	plataforma,	bem	como	uma	introdução	
mais	 curta	 no	 início	 dos	 vídeos,	 visto	 que	 o	 nível	 de	 interesse	 dos	
espectadores	é	rebaixado	ao	longo	da	apresentação	da	marca	Nosti	
logo	no	início.	Alguns	dos	principais	comentários	realizados	ao	longo	
do	teste	foram:	“A	animação	do	logo	no	começo	achei	meio	longa,	não	
entendi	direito	o	que	é	o	projeto	logo	no	começo.	E	dependendo	do	
lugar,	se	eu	visse	em	um	elevador	e	estivesse	com	pressa,	não	prestaria	
muita	 atenção.”,	 “Se	 não	 tivesse	 falado	 que	 é	 uma	 plataforma	 de	
streaming no	começo,	eu	não	saberia	dizer	o	que	é…	acharia	que	é	
mais	para	mostrar	curiosidades	dos	desenhos.”	e	“Sei	que	a	intenção	
é	 ser	 um	vídeo	 rápido	e	 chamativo,	mas	 falta	mencionar	o	que	é	o	
projeto	em	algum	lugar,	que	é	uma	plataforma	de	streaming”.
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Figura	101:
Teste	coletivo	dos	vídeos	para	mídia	indoor	e	divulgação	da	marca
Fonte:	Autoral	(2019)
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Conclusão dos 
relatórios

3.3
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Os	relatórios	de	testes	analisados	indicam	que	a	maioria	dos	
defeitos	 encontrados	 tendem	 a	 ser	 problemas	 ligados	 a	 pequenos	
detalhes,	 para	 auxiliar	 na	 dinâmica	 e	 na	 facilidade	 de	 navegação.	
Foram	 encontradas	 barreiras	 que	 fizeram	 com	 que	 o	 usuário	 não	
conseguisse	realizar	as	tarefas,	além	de	erros	vinculados	a	limitações	
do	programa	de	prototipação	utilizado	(Adobe	XD),	mas	estes	de	forma	
pontual.	Diante	da	versatilidade	do	projeto	e	de	sua	semelhança	com	
outras	 plataformas	 de	 streaming,	 jovens	 (da	 faixa	 de	 18	 a	 26	 anos)	
tendem	a	utilizá-la	com	uma	maior	compreensibilidade,	realizar	fluxos	
de	 navegação	 de	 modo	 mais	 eficiente	 e	 sem	 muitas	 dificuldades,	
enquanto	os	participantes	acima	de	30	anos	já	encontraram	maiores	
obstáculos,	a	partir	dos	quais	foram	geradas	orientações	e	correções	

para	 o	 projeto	 com	 base	 na	 observação	 dos	 usuários.	 O	 mesmo	
ocorre	com	os	vídeos	para	mídia	 indoor e	divulgação	da	marca,	nos	
quais	a	diferença	entre	idade	dos	espectadores	é	deveras	acentuada,	
sendo	que	esse	detalhe	afeta	a	proposta	e	a	percepção	de	nostalgia	
explicada	no	tópico	1.4.	Mesmo	sabendo	que	a	nostalgia	abrange	um	
conceito	 subjetivo,	o	projeto	atingiu	a	meta	e	 conseguiu	 trazer	este	
sentimento	 para	muitos	 dos	 participantes.	 Em	 sua	 grande	maioria,	
os	 resultados	 foram	 positivos,	 cumprindo	 seu	 papel	 perante	 as	
heurísticas	de	Nielsen,	descritas	no	item	3.1.3,	sofrendo	adequações	
que	 serão	explicadas,	pontuadas	e	 visualizadas	detalhadamente	no	
tópico	a	seguir.	
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Propostas de 
adequações

3.4
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 Ao	realizar	os	testes	de	usabilidade	com	a	plataforma	e	analisar	
seus	resultados,	é	possível	notar	que	as	definições	tomadas	pelo	grupo	
em	alguns	casos	ou	pontos	do	produto	geraram	certa	dificuldade	dos	
usuário	em	sua	navegação	ou	realização	de	tarefas,	porém	uma	vez	
que	as	metodologias	Design	Thinking	e	Design	de	Interação	utilizadas	
para	o	desenvolvimento	desde	 trabalho	possuem	caráter	cíclico,	ou	
seja,	possibilitam	o	retorno	a	etapas	anteriores	a	qualquer	momento	
para	realizar	ajustes	e	reparos	não	previstos	anteriormente.	Portanto,	
foram	definidos	ajustes	nas	interfaces	finais	em	questões	de	fluxo	de	
navegação,	posicionamento	de	elementos	e	clareza	de	elementos.

3.4.1 Adequações 
implementadas na  
plataforma de 
streaming

	 Iniciando	pela	 parte	 exterior	 da	 aplicação,	 ou	 seja,	 antes	 do	
usuário	 realizar	 o	 login,	 alguns	 ajustes	 foram	 feitos	 priorizando	 a	
visualização	 das	 informações	 necessárias	 para	 a	 criação	 de	 conta,	
ajustando	 o	 posicionamento	 do	 texto	 “Ainda	 não	 tem	 uma	 conta?	
Clique	aqui”	para	dentro	do	componente	de	preenchimento	de	dados,	
favorecendo	 o	 contraste	 da	 escrita	 com	 o	 fundo	 branco	 e	 também	
uma	mais	 rápida	visualização	deste	 link	 (Figura	102).	Uma	segunda	
mudança	 foi	 referente	 o	 acesso	 a	 página	 de	 compra	 do	 pacote	
premium da	Nosti	 (Figura	 103).	 Nela,	 de	 acordo	 com	 os	 testes	 com	
usuários	 ,	especificamente	o	participante	2,	 foi	possível	notar	que	a	
falta	de	uma	periodicidade	no	custo	da	assinatura	deixava	o	usuário	
a	 questionar	 a	 que	 taxa	 seria	 feita	 a	 cobrança.	 Para	 ajustar	 isso	 o	
tamanho	e	posicionamento	do	 valor	do	pacote	 foi	modificado	para	
maior	destaque	visual	e	foi	inserido	no	texto	do	valor	a	que	frequência	
ele	seria	cobrado,	bem	como	uma	melhor	descrição	do	pacote.
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Figura	102:
Ajustes	na	tela	de	login
Fonte:	Autoral	(2019)
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Figura	103:
Correções	no	conteúdo	e	reposicionamento	de	elementos	nos	cards de	planos
Fonte:	Autoral	(2019)

	 Uma	 vez	 logado	 na	 plataforma,	 outros	 ajustes	 precisaram	
ser	 feitos,	uma	vez	que	o	usuário	mostrou	dificuldade	em	visualizar	
elementos	ou	obter	a	percepção	de	alguns	aspectos.	Pode	ser	visto	
como	 uma	 falha	 dentro	 das	 Heurísticas	 de	 Nielsen	 (visibilidade	 so	
status	 do	 sistema),	 onde	 em	 ambientes	 digitais	 a	 dependência	 da	
visão,	 da	 facilidade	 de	 encontrar	 apenas	 com	 o	 olhar	 é	 essencial,	
fornecendo	ao	usuário	o	status	em	relação	à	sua	posição	dentro	da	
plataforma.	O	primeiro	deles	é	a	falta	de	demonstração	na	plataforma	
em	mostrar	a	 todo	momento	qual	o	plano	contratado	pelo	usuário,	
o	que	proporcionou	um	ajuste	simples,	adicionando	essa	informação	

no header	da	plataforma	o	tempo	todo	(Figura	104).	No	chat,	a	maior	
dificuldade	dos	usuários	foi	de	localizar	a	opção	de	excluir	um	amigo	
da	lista	de	contatos,	problema	este	causados	por	aspectos	visuais,	de	
uso	e	por	conta	do	programa	utilizado	para	teste,	como	explicado	no	
item	3.2.5.	A	fim	de	resolver	esta	questão,	a	opção	de	excluir	um	amigo	
foi	duplicada,	mantendo-se	na	lista	de	amigos	como	estava,	uma	vez	
que	60%	dos	usuários	utilizaram	esta	opção,	mas	também	dentro	do	
chat após	aberto	(Figura	105),	pois	40%	dos	participantes	recorreram	
a	este	fluxo	com	a	finalidade	de	deletar	um	amigo.
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Figura	104:
Visualização	do	plano	contratado

Fonte:	Autoral	(2019)

Figura	105:
Duplicação	da	localização	de	opções	de	ações	com	contatos

Fonte:	Autoral	(2019)
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Algumas	mudanças	e	até	novas	funcionalidades	foram	criadas	
na	plataforma	com	o	 intuito	de	resolver	problemas	e	 facilitar	a	vida	
do	usuário.	Uma	mudança	simples	mas	significativa	foi	a	exibição	dos	
grupos	criados	pelos	usuários	na	 lista	de	contatos,	proporcionando	
um	fácil	acesso	a	estes	grupos	durante	todo	uso	da	plataforma	(Figura	
106).	Ainda	ligado	aos	grupos,	uma	requisição	de	peso	por	parte	dos	

usuários	e	que	o	grupo	achou	válido	ser	inserido	neste	protótipo	foi	a	
capacidade	de	nomear	este	grupos	e	adicionar	uma	foto	customizada	
para	eles	para	uma	melhor	organização,	customização,	visualização,	
controle	 e	 liberdade,	 como	descrito	 nas	Heurísticas	 de	Nielsen,	 em	
todos	os	aspectos	(Figura	107).

Figura	106:
Visualização	dos	grupos	criados
Fonte:	Autoral	(2019)
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Figura	106:
Visualização	dos	grupos	criados
Fonte:	Autoral	(2019)

Figura	107:
Nova	função	de	nomear	grupos	criados
Fonte:	Autoral	(2019)

	 Ao	 longo	 dos	 testes,	 foi	 possível	 notar	 que	 diversas	 vezes	
as	 funções	estavam	presentes	e	os	fluxos	estavam	corretos	e	 sendo	
utilizados	 pelos	 participantes,	 porém	 através	 da	 percepção	 e		
feedback	dos	usuários,	o	grupo	optou	por	realizar	e	manter	múltiplos	
fluxos	que	levavam	ao	mesmo	ponto	final	de	tarefa,	proporcionando	
maior	 liberdade	 ao	usuário,	 para	que	 este	 optasse	 sempre	 ao	mais	
conveniente	 e	 não	 se	 limitasse	 a	 utilizar	 o	 caminho	 imposto	 pela	
plataforma.	O	primeiro	exemplo	desta	adaptação	pode	ser	encontrada	
ao	adicionar	a	opção	“Perguntas	Frequentes”	também	ao	submenu	do	

usuário	no	header da	página,	deste	modo	o	usuário	pode	acessar	esta	
sessão	pelo footer	 da	plataforma	ou	por	este	 item	no	menu	 (Figura	
108).	Outro	exemplo	de	opção	de	fluxo	foi	a	inserção	do	ícone	de	voltar	
representado	por	uma	flecha	no	sentido	direita-esquerda	em	todas	as	
páginas	da	plataforma	que	não	fossem	a	principal	(Figura	109),	citada	
pelos	 participantes	 enquanto	 navegavam	 pela	 plataforma,	 deste	
modo	possibilitando	que	o	usuário	volte	ao	início	da	aplicação	através	
do	menu	superior	ou	através	do	clique	neste	ícone.



166

Figura	108:
Perguntas	frequentes	no	menu	superior
Fonte:	Autoral	(2019)

Figura	109:
Ícone	e	novo	fluxo	para	voltar	a	página	de	início	da	plataforma
Fonte:	Autoral	(2019)
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A	 página	 que	 sofreu	 o	 maior	 número	 de	 modificações	 foi	
a	 página	 de	 transmissões	 ao	 vivo	 uma	 vez	 que,	 depois	 da	 coleta	 e	
análise	 dos	 testes,	 foi	 possível	 notar	 certa	 dificuldade	dos	 usuários	
tanto	 para	 entender	 o	 funcionamento	 das	 transmissões	 como	 para	
visualizar	 e	 ser	 notificado	 quando	 certa	 transmissão	 iniciaria.	 Para	
resolver	 esta	 questão,	 os	 textos	 “Transmissões”	 e	 “Programação”	
foram	modificados	para	“	Transmissões	do	momento”	e	“Programe-

se	com	antecedência”	respectivamente,	com	o	intuito	de	auxiliar	no	
entendimento	 das	 funcionalidades	 da	 página.	 O	 carrossel	 na	 parte	
superior	da		página	foi	removido,	dando	importância	igualitária	a	todas	
as	transmissões	(baseada	na	heurística	consistência	e	padronização)	
e	 o	 calendário	 abaixo	 foi	 reformulado	 através	 de	 uma	mudança	de	
posicionamentos,	divisões	e	 iconografia,	deixando	mais	 claro	 sobre	
qual	animação	o	usuário	será	notificado	(Figura	110).

Figura	110:	
Ícone	e	novo	fluxo	para	voltar	a	página	de	início	da	plataforma
Fonte:	Autoral	(2019)
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	 O	último	ajuste	realizado	no	projeto	da	plataforma	Nosti,	trata-
se	da	sessão	de	visualização	de	episódios.	Nesta	etapa	do	fluxo	e	teste,	
o	 grupo	 pode	 notar	 a	 dificuldade	 de	 percepção	 dos	 participantes	
devido	a	sessão	tratar-se	de	uma	página	com	possibilidade	de	rolagem	
vertical,	onde	o	player ocupava	exatamente	a	altura	da	página.	Pode-
se	notar	também	que	diversos	usuários	tentavam	encontrar	a	função	
“Convidar	 amigos”	 e	 “Selecionar	 episódios”	 embutidos	 no	 próprio	
player,	 clicando	 diversas	 vezes	 sobre	 os	 ícones	 neles	 expostos.	 Ao	
ser	 questionado	 sobre	 este	 comportamento,	 obteve-se	 a	 seguinte	
sugestão	do	participante	3:	“gostaria	que	fizesse	parte	do	player”,	uma	
vez	que	a	maioria	dos	serviços	já	utilizados	por	este	público	oferece	
todas	 as	 funções	 de	 gerenciamento	 deste	 modo.	 Para	 isso	 a	 parte	
inferior	da	sessão	foi	removida	e	suas	informações	e	funcionalidade	
foram	 adaptadas	 para	 fazerem	 parte	 do	 player	 da	 página	 (Figura	
111),	 removendo	 esta	 inconsistência	 entre	 nossa	 plataforma	 e	 os	
serviços	 mais	 utilizados	 por	 nosso	 público	 (baseado	 na	 heurística	
reconhecimento	em	vez	de	memorização).

Figura	111:
Readequação	da	página	de	reprodução	de	conteúdo
Fonte:	Autoral	(2019)
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3.4.2 Adequações não 
implementadas na  
plataforma de 
streaming
	 Durante	 os	 testes	 com	 usuários	 é	 imprescindível	 que	 os	
aplicantes	dos	testes,	após	a	coleta	dos	dados,	realizem	uma	filtragem	
e	avaliação	dos	resultados	e	selecionem	o	que	será	ou	não	aplicado	
ao	 projeto.	 Esta	 escolha	 pode	 ser	 feita	 através	 de	 diversos	 fatores,	
dentre	eles	preço	e	prazo	de	implementação,	limitações	tecnológicas	
ou	até	mesmo	devido	a	uma	percepção	empática	dos	resultados.	Esta	
avaliação	importante	deve	ser	realizada,	uma	vez	que	nem	todos	os	
resultados	de	testes	devem	ser	implementados	no	projeto	e	diversas	
vezes	podem	ser	solucionados	através	de	outras	alternativas.

No	caso	da	etapa	de	testes	da	Nosti,	é	possível	notar	que	no	
relatório	da	 tarefa	9	 (item	3.2.9),	os	participantes	sofreram	algumas	
dificuldades	 para	 encontrar	 o	 chat global	 da	 plataforma	 no	header 
(Figura	112),	inclusive	citando	frases	como	“Esperava	que	o	ícone	de	
acesso ao chat	não	ficasse	na	top bar”	ou	“Perdi	um	pouco	de	tempo	

para	encontrar	o	ícone”,	porém	ao	decorrer	do	teste	foi	possível	notar	
que	 ao	 associar	 sua	 localização,	 os	 usuários	 não	 obtiveram	 mais	
dificuldades	em	sua	utilização.	

Figura	112:
Readequação	da	página	de	reprodução	de	conteúdo
Fonte:	Autoral	(2019)

Uma	 vez	 que	 o	 grupo	 percebeu	 este	 comportamento	 dos	
participantes,	foi	decidido	que	ao	invés	de	modificar	de	alguma	forma	
a	 localização	ou	 comportamento	do	chat global	dentro	de	 salas	ou	
transmissões,	 este	 componente	 se	mantém	 do	mesmo	modo,	 mas	
durante	o	desenvolvimento	do	produto,	na	primeira	vez	que	o	usuário	
se	depara	com	este	comportamento,	uma	indicação	ou	um	tutorial	é	
mostrado	para	 que	 o	 chat	 seja	 facilmente	 reconhecido	 no	 primeiro	
contato.	Decorrente	da	decisão	dos	membros	do	grupo	e	da	possível	
solução	proposta,	não	existirá	uma	adequação	perante	o	pedido	dos	
usuários,	 uma	 vez	 que	 apreendida	 a	 função	 o	 usuário	 se	 recorda	 e	
torna-se	algo	intuitivo	ao	utilizar	a	plataforma.

[...]	muitos	os	encaram	mais	como	uma	exigência	supér-
flua,	não	se	dedicando	a	uma	planificação	meticulosa	
dos	testes	a	realizar	nem	fazem	uma	selecção	da	amos-
tra	 conveniente,	 utilizando	não	 raras	 vezes	 a	 amostra	
que	está	mais	“à	mão”.	(CARVALHO,	2002,	pg.1)“
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3.4.3 Adequações dos 
vídeos para mídia 
indoor e divulgação 
da marca

Em	 relação	 aos	 vídeos	 para	 mídia	 indoor e	 divulgação	
da	 marca,	 os	 ajustes	 foram	 focados	 nas	 partes	 de	 introdução	 e	
desfecho	de	cada	peça	audiovisual,	visto	que	o	público	apontou	para	
problemas	que	podem	ser	resolvidos	apenas	com	a	reedição	desses	
segmentos.	A	 introdução	dos	vídeos	antes	apresentava	o	motion do	
logo,	de	5	segundos	de	duração,	e	 já	dava	início	ao	conteúdo	em	si,	
o	que	 fez	 com	que	alguns	espectadores	perdessem	o	 interesse,	por	
não	saberem	do	que	a	ação	projetual	se	tratava,	uma	vez	que	a	marca	
Nosti	ainda	não	possui	nenhum	vínculo	emocional	ou	convencional	
com	o	público.	Considerando	essa	falta	de	contexto	com	o	projeto,	o	
logo	foi	realocado	para	o	final	dos	vídeos,	juntamente	com	a	tagline	
“Transmitindo	 Nostalgia”	 (discorrido	 no	 cap.	 2,	 ao	 longo	 do	 item	
2.4.1),	seguido	de	uma	chamada,	convidando	o	público	a	conhecer	a	
plataforma	para	saber	mais	sobre	(Figura	113).	Com	esse	realocamento	
da	apresentação	da	marca	para	o	final,	preencheu-se	a	lacuna	do	início	
dos	vídeos	com	um	breve	indício	do	símbolo	da	Nosti,	que	realiza	um	
zoom in	 rápido	preenchendo	a	 tela	para	dar	 seguimento	ao	 roteiro,	
diminuindo	o	 tempo	de	 aguardo	 anterior	 ao	 início	 do	 conteúdo	do	
vídeo	(Figura	114).
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Figura	113:
Representação	da	sequência	final	dos	vídeos	(pela	ordem,	o	motion	do	logo	é	seguido	da	aparição	da	tagline	“Transmitindo	Nostalgia”,	finalizando	com	o	lette-
ring	“Saiba	mais	em:	www.nosti.com.br”)
Fonte:	Autoral	(2019)
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Figura	114:
Representação	da	sequência	de	zoom	in	que	substitui	o	início	de	cada	vídeo	no	lugar	do	motion	do	logo
Fonte:	Autoral	(2019)
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Conclusão dos testes 
e validações

3.5
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Como	pode	ser	notado,	o	capítulo	apresenta	uma	linearidade	
proposta	 e	 executada	 pelos	 membros	 do	 grupo,	 seguindo	 a	 lógica	
metodológica	de	Garrett	e	do	Design	Thinking.	A	maior	preocupação,	
vantagem	e	empecilho	no	projeto	é	o	próprio	usuário	que	deve	 ser	
conquistado	 e	 entendido,	 uma	 vez	 que,	 detalhados	os	 processos,	 é	
possível	 identificar	a	 real	necessidade	deste	vínculo	com	o	público-
alvo	e,	desta	forma,	o	projeto	consegue	se	manter	e	se	sustentar	até	
o	fim.	Dentre	as	opiniões	e	sugestões	dadas,	a	maioria	foi	atendida	e	
alterada	para	melhorar	cada	vez	mais	a	experiência	que	o	usuário	tem	
com	os	produtos,	a	fim	de	trazer	o	conforto	e	a	sensação	de	nostalgia	
que	o	trabalho	visa	oferecer.
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	 Após	a	realização	dos	testes	com	usuários,	bem	como	estudos	
relacionados	aos	direitos	autorais	sobre	desenhos	animados	atrelados	
ao	 sentimento	 de	 nostalgia	 por	 parte	 do	 público-alvo	 abordado,	
obteve-se	uma	visão	geral	acerca	da	aplicação	do	projeto	como	um	
todo	no	mercado.
	 Como	 uma	 tentativa	 de	 efetivamente	 encaminhar	 o	 projeto	
para	além	das	barreiras	teóricas,	o	grupo	elaborou	um	texto	de	consulta	
visando	constituir	possíveis	propostas	de	contrato,	o	qual	foi	enviado	

por	e-mail	para	empresas	como	Cartoon	Network	Brasil	(Figura	115),	
Cartoon	Network	Reino	Unido	(Figura	116)	e	Nickelodeon	Brasil,	com	
o	 intuito	 de	 aprofundar	 a	 compreensão	 dos	 modelos	 de	 negócio	
presentes	 no	 mercado	 de	 animação.	 Embora	 nenhuma	 resposta	
tenha	 sido	 obtida,	 o	 processo	 se	 encaixa	 como	 uma	 possibilidade	
de	 viabilização	 e	 de	 expansão	 do	 projeto,	 podendo	 ser	 reaplicado	
futuramente	à	medida	do	ganho	de	maturidade	da	proposta.

Figura	115:
E-mail	enviado	pelo	grupo	
para	o	contato	da	Cartoon	
Network	Brasil
Fonte:	Autoral	(2019)
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	 Ao	longo	do	percurso	de	desenvolvimento	do	projeto,	também	
surgiram	 algumas	 oportunidades	 de	 expor	 a	 Nosti	 ao	 público,	
coletando-se	 feedback	 por	 parte	 dos	 usuários	 e	 espectadores.	 Foi	
o	 caso	 da	 “2ª	 Amostra	 de	 Talentos	 dos	 Trabalhos	 de	 Conclusão	 de	
Curso	de	Design	Digital”	da	PUC-Campinas	(Figura	117),	ocorrida	em	
outubro	de	2019,	na	qual	foi	confeccionado	um	poster	de	divulgação	
do	 projeto	 para	 o	 concurso	 de	 cartazes	 no	 evento	 Brainstormers,	
obtendo-se	 o	 prêmio	 de	 3º	 lugar.	 Posteriormente,	 no	mesmo	mês,	
o	 projeto	 foi	 selecionado	 para	 a	 “2ª	 Mostra	 de	 Empreendedorismo	
da	 PUC-Campinas”	 (Figura	 117),	 onde	 foi	 possível	 demonstrar	 o	
funcionamento	 da	 plataforma	 de	 streaming	 para	 empresas,	 como	

Figura	116:
E-mail	enviado	pelo	grupo	para	
o	contato	da	Cartoon	Network	
Reino	Unido
Fonte:	Autoral	(2019)

Sidi,	Inventta,	Primata	Criativo	e	Brainweb	IBM,	obtendo-se	opiniões	
positivas.	A	estratégia	de	divulgação	através	dos	vídeos	 também	foi	
reforçadamente	testada	na	Mostra,	observando-se	a	reação	positiva	
e	espontânea	das	pessoas	que	passavam	por	perto	do	stand	da	Nosti.	
Percebeu-se	que	a	maioria	dos	observadores,	além	de	corresponderem	
ao	público-alvo	 abordado	pelo	 grupo,	 demonstraram	alto	 interesse	
pelo	 conceito	 de	 nostalgia	 e	 coletividade	 apresentado	 e	 como	 este	
está	sendo	trabalhado	ao	longo	do	projeto.
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	 O	desenvolvimento	do	presente	estudo	possibilitou	uma	análise	
de	como	um	usuário	se	correlaciona	com	desenhos	animados	antigos	
e	a	sensação	de	nostalgia	que	é	percebida	por	cada	indivíduo.	Além	
disso,	também	permitiu	a	produção	de	ações	projetuais	para	auxiliar	
na	busca	do	público-alvo,	com	pesquisas	de	campo	para	obter	dados	
mais	consistentes	sobre	as	etapas	do	processo,	metodologias	a	serem	
utilizadas,	criação	de	personas	e		feedbacks, parte	mais	demorada	do	
processo.	 Observou-se	 ao	 longo	 do	 trabalho	 algumas	 dificuldades	
que,	 com	persistência,	 calma	e	pesquisas	 aprofundadas,	 trouxeram	
resultados	adequados	e	possibilidades	pertinentes	aos	objetivos	do	
projeto	(conforme	vistas	no	parágrafo	anterior).	É	perceptível,	com	o	

andamento	do	projeto,	o	 interesse	dos	usuários	e	 sua	aproximação	
com	 o	 conteúdo	 oferecido,	 como	 pode	 ser	 visto	 durante	 toda	 a	
etapa	de	 testes	de	validação	 (itens	3.2,	3.3	e	3.4).	Também	torna-se	
indispensável	 o	 levantamento	 da	 intenção	 do	 design	 digital,	 uma	
vez	 que,	 assim	 como	 o	 trabalho	 apresentado,	 este	 engloba	 muito	
mais	do	que	apenas	a	área	da	 tecnologia,	um	aglomerado	de	áreas	
para	chegar	a	um	produto	que	pode	 responder	afirmativamente	ao	
questionamento	descrito	na	introdução	deste	projeto:	Sim,	o	acesso	às	
animações	pode	ser	facilitado,	ampliado	e/ou	melhor	experimentado.

Figura	117:
Poster	da	Nosti	para	2ª	Amostra	de	Talentos	dos	Tra-
balhos	de	Conclusão	de	Curso	de	Design	Digital	no	
evento	Brainstormers,	da	PUC-Campinas	(à	esquer-
da)	e	Story	da	2ª	Mostra	de	Empreendedorismo	da	
PUC-Campinas	postado	no	Instagram	(à	direita)
Fonte:	Autoral	(2019)
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