
Júlia Gabriela Villalta Nunes 
& Vitória Carolina de Almeida Malterre

PROJE T O T.E.C.A.
Design e Tecnologia em Auxílio à Causa Animal

Pontifícia Universidade Católica - PUC-Campinas
Curso de Gradução em Design Digital 

 
Campinas, 2019









Júlia Gabriela Villalta Nunes & Vitória Carolina de Almeida Malterre

PROJE T O T.E.C.A.
Design e Tecnologia em Auxílio à Causa Animal

 

Pontifícia Universidade Católica - PUC-Campinas
Curso de Gradução em Design Digital 

 
Campinas, 2019





Júlia Gabriela Villalta Nunes & Vitória Carolina de Almeida Malterre

PROJE T O T.E.C.A.
Design e Tecnologia em Auxílio à Causa Animal

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 
de Design Digital da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas como requisito à obtenção do título de 
bacharel em Design Digital.

Orientador: Prof. Dr. Victor Kraide Corte Real

  

 
Pontifícia Universidade Católica - PUC-Campinas

Curso de Gradução em Design Digital 
 

Campinas, 2019





TERMO DE APROVAÇÃO

Júlia Gabriela Villalta Nunes
Vitória Carolina de Almeida Malterre

 

PROJETO TECA
Design e Tecnologia Em Auxílio à Causa Animal

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Design Digital da Pontifícia Universida-
de Católica de Campinas como requisito à obtenção do título de bacharel em Design Digital, ava-

liado pela seguinte banca examinadora:

   

____________________________
Prof. Dr. Victor Kraide Corte Real

ORIENTADOR

____________________________
Prof. Mestre Maria Beatriz Ardinghi

____________________________
Prof. Dr. João Flávio Panattoni Martins

    

     
Pontifícia Universidade Católica - PUC-Campinas

Curso de Gradução em Design Digital 
 

Campinas, 2019



Figura 01: Júlia e Teca.

Fonte: Cintía Lonardoni



Dedicatória

A sigla T.E.C.A., não foi escolhida por acaso. Este projeto é dedicado à Teca, uma cachorri-
nha que foi exemplo de muitas das situações de padecimento e negligência, que um animal do-
méstico pode sofrer. Sua história foi apresentada por uma das idealizadoras deste projeto, que 
a conheceu em seus trabalhos voluntários, no Departamento de Bem Estar Animal do Município 
de Limeira (SP). 

Teca foi abandonada nas ruas, mais uma vítima da guarda irresponsável. Acabou virando 
um cão comunitário (animal que vive em determinada região, nas ruas, mas que acaba sendo 
alimentado por moradores locais). Foi recolhida pelo canil municipal, quando foi constatado que 
ela estava com um tumor venéreo transmissível, uma doença comum em animais de rua, devido 
à vulnerabilidade deles, por falta de cuidados veterinários básicos. Teca faleceu em 2017, ainda 
bem jovem, por complicações no fígado, originadas pelo tumor, não vivendo o suficiente para 
conhecer a adoção e a oportunidade de um novo lar, com um tutor responsável e amoroso. 

Histórias como a da Teca motivaram o presente projeto, com seus objetivos e iniciativas, 
para que outros animais não passem pelo mesmo sofrimento, tendo a oportunidade da adoção, 
como um final feliz!
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Fonte: Autoria Própria

Figura 02: Vitória e Bonfim.
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Resumo

As práticas de maus-tratos (crueldades, violências, guarda irresponsável, abandono, des-
caso, etc) ocorrem indiscriminadamente e milhares de animais domésticos sofrem, sem possuir 
meios de se defender, em situações de total vulnerabilidade perante seus direitos, mesmo que 
amparados por leis criadas para protegê-los. 

Atualmente, esse tema vem obtendo maior visibilidade coletiva, ultrapassando a “compai-
xão isolada” de protetores e ONGs, que recolhem e amparam animais abandonados. Essas foram 
as principais motivações para que o tema abordado para este trabalho, tenha sido a Proteção 
aos Animais Domésticos, focando principalmente nos animais domésticos mais comuns, como 
os cães e gatos. 

Com isso, esperamos criar ações, através da metodologia de Vieira (2009) e do Design 
Thinking, que promovam compreensibilidade sobre a dimensão do tema, de suma importância, 
visto que potencializam o empenho da sociedade, contribuindo para o melhor bem-estar desses 
seres indefesos, da própria sociedade e do meio ambiente.

Palavras-chave: Maus-tratos, animais, abandono, bem-estar, conscientização.
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Abstract

The practices of mistreating domestic animals, from violence, abandonment to the irres-
ponsible ownership, occur indiscriminately and thousands of domestic animals suffer without 
possessing the means to defend themselves, being unable to seek their rights. 

Nowadays this theme has gained greater collective visibility, surpassing the “isolated com-
passion” of protectors and NGOs that collect and support abandoned animals. For these reasons 
the theme adopted for this work was Protection to the Domestic Animals, focusing mainly on the 
most common domestic animals like dogs and cats.

With this we hope to create actions, through Vieira’s methodology (2009) and Design 
Thinking, that promote comprehensibility about the dimension of the theme that is of paramou-
nt importance since it leverages the commitment of society, contributing to the better welfare of 
these defenseless beings and the society and environment.

Descriptors: Mistreatment, animals, abandonment, well-being,awareness.
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O processo de domesticação de animais, teve 
início há milhares de anos, visando aproximá-los 
dos humanos, de modo a proporcionar maior 
interação e promover condições de relaciona-
mento, com benefícios para ambos. Todavia, 
ainda há conflitos e falta de compreensão por 
muitos, a respeito dessa relação. Na sociedade 
contemporânea, essa convivência vem obtendo 
maior visibilidade, ultrapassando a “compaixão 
isolada” de protetores e ONGs, que recolhem e 
amparam animais abandonados, “no surgimen-
to de práticas e comportamentos novos, como 
a noção de responsabilidade, de compromisso, 
engajamento e cuidado” (MATOS, 2012). 

São considerados animais domésticos, aque-
les que convivem comumente com o ser humano. 
São aqueles que sofreram um processo contínuo 
e sistemático de domesticação, possuindo depen-
dência do homem, através de traços biológicos e 
comportamentais, decorrendo apresentar modi-
ficação, na fisionomia da espécie silvestre que os 
originou, como gatos, cães, galinhas, etc. Dentre 
os animais domésticos, o presente projeto tem 
como foco específico cães e gatos, visto que são 
os animais mais comuns, encontrados na nossa 

1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2 Pesquisa Nacional de Saúde do Brasil.
3 Animais domesticados: consistem na seleção e adaptação de certos seres vivos, considerados úteis para suprir necessidades 
humanas. (Calhau, 2005, p. 07)
4  Animais silvestres: animal que foi tirado da natureza e reage à presença do ser humano, por essa razão, tem dificuldades 
para crescer e se reproduzir em cativeiro, de acordo com a definição de WWF Brasil (Fundo Mundial para a Natureza, 1995).
5 Segundo o Art. 3º do Decreto 24.645 de 1934: III - obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo 
ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que, razoavelmente, não se lhes possam exigir senão com castigo. 
(ART. 32º LEI 9.605/98, 1998)
6 Abate atroz ou abate provido de crueldade é o oposto ao abate humanitário. O abate humanitário que pode ser definido como 
o conjunto de procedimentos técnicos e científicos que garantem o bem-estar dos animais desde o embarque na propriedade 
rural até a operação de sangria no matadouro-frigorífico. (OLIVEIRA, 2017)

sociedade, de acordo com a pesquisa de 2015, 
feita pelo IBGE1 e pelo PNS2 2013 e, tendo em 
vista, que os demais animais domésticos englo-
bam outras esferas, como animais domestica-
dos3 ou silvestres4 e, categorias de maus tratos, 
como trabalhos excessivos5 ou abate atroz6.

A prática de maus-tratos a animais domésticos 
ocorre indiscriminadamente e milhares de ani-
mais sofrem, sem possuir meios de se defender, 
sendo incapazes de procurar por seus direitos. 
Com base no Art. 3º do Decreto 24.645 de 1934 
considera-se maus tratos:

Abandonar, espancar, golpear, mutilar e envenenar; 
manter preso permanentemente em correntes ou 
em local pequeno; manter em locais anti-higiênicos 
ou que lhes impeçam a respiração/ventilação, o mo-
vimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz 
solar; não fornecer abrigo do sol, da chuva e do frio; 
não fornecer água e/ou comida diariamente; deixar 
de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se 
lhe possa prover, inclusive assistência veterinária 
ao animal doente, ferido, extenuado ou mutilado; 
obrigar a trabalho excessivo ou superior a sua força; 
capturar animais silvestres; Realizar ou promover 
lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie 
diferente ainda mesmo em lugar privado; dentre 
outros exemplos descritos no Decreto. (ART. 3º LEI 
24.645/34, 1934)
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A questão da proteção a animais domésticos, 
vem sendo uma das mais urgentes, inclusive 
no meio jurídico do Direito Ambiental do Brasil, 
notória a sucessiva demanda que se tem, pois a 
urbanização crescente, vem suplantando hábitos 
coletivos entre os indivíduos que, isolados em 
seus lares, têm constituído fortes laços afetivos 
com algumas espécies, como é o caso dos cães e 
gatos, transformando-os, em verdadeiros entes 
familiares (SANTANA, 2006). Constituindo repre-
ensões jurídicas, a quem cometer crime contra a 
fauna de acordo com o Art. 32º Lei 9.605/98:

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais silvestres, domésticos ou domes-
ticados, nativos ou exóticos:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza expe-
riência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que 
para fins didáticos ou científicos, quando existirem 
recursos alternativos.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se 
ocorre morte do animal. (ART. 32º LEI 9.605/98, 1998)

Segundo o levantamento da Organização 
Mundial da Saúde (OMS, 2017), há uma super-
população de animais em estado de abandono, 
mais de 30 milhões de animais estão nas ruas no 
Brasil, sendo aproximadamente 10 milhões de 
gatos e 20 milhões de cachorros. A razão para 

7 Terceiro setor; Social: Entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, que têm como objetivo gerar bens e serviços de caráter 
público, formado por ONGs, associações, fundações, instituições filantrópicas, religiosas etc. (KUZMA, 2015)  

esse número acentuado, não vem somente da 
falta de esterilização dos animais em estado de 
rua, mas também da guarda irresponsável, ocor-
rendo sucessivamente, o abandono. Os motivos 
variam, sendo as principais razões: agressivi-
dade do animal com as pessoas ou com outros 
animais, complicações na saúde do animal, falta 
de espaço habitacional, excesso de animais 
domésticos e problemas de saúde ou pessoais 
dos proprietários, como dificuldades financei-
ras (SCARLETT; SALMAN; NEW e KASS, 1999). 
A análise feita desses problemas, sugere que a 
educação e o acompanhamento, antes e depois 
da adoção de um animal de estimação, podem 
reduzir o abandono. 

Por esses motivos, o tema adotado para este 
trabalho foi - Proteção aos Animais Domésticos; 
esperando criar ações projetuais, orientadas por 
métodos e técnicas do design digital, visando 
promover compreensibilidade sobre a dimensão 
do tema, trazendo-o para análise e discussão, de 
modo a impactar diretamente, a maneira como 
indivíduos tratam seus animais domésticos (a 
partir da questão da guarda responsável) e como 
a sociedade atual encara esse problema, geran-
do benefícios para o bem-estar geral, tanto dos 
animais, como da população humana.

Existe um grande movimento que suporta o 
tema do projeto, dentro do Terceiro Setor7, que 
é formado por organizações familiares e comu-
nitárias/voluntárias, que simbolizam a causa so-
cial, sempre estando em diálogo com o governo, 
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para conseguir reivindicações desejadas, através 
de instituições voltadas ao interesse público. 
Todavia, segundo Matos (2012), ONGs e órgãos 
públicos destinados à causa animal (como Canis 
Municipais, Departamentos de Proteção e Bem-
-Estar Animal e Secretarias do Meio Ambiente), 
não conseguem lidar, com a população de ani-
mais existente em estado de rua ou através de 
resgates de maus tratos, por limitações financei-
ras, de recintos e jurídicas, ou seja, não possuem 
infraestrutura, nem pessoal qualificado suficien-
te, para atender a dimensão populacional, tor-
nando-os sobrecarregados.

A abordagem do tema é de suma importância, 
visto que potencializam o empenho da socie-
dade, contribuindo para melhorar o bem-estar 
desses seres indefesos e das pessoas. Um animal 
em estado de rua ou que não receba assistência 
médica regular (como vacinas, vermífugos, etc.), 
pode adquirir doenças zoonóticas (transmitidas 
pelos animais aos seres humanos e outros ani-
mais) e se tornar um portador, prejudicando o 
próprio animal (lhe causando até o óbito) e a co-
munidade onde ele se encontra, além de poder 
causar acidentes de trânsito, poluição sonora, 
mordeduras e demais agravos.

Segundo estudos médicos-veterinários (Re-
vista Clínica Veterinária, nº 30, jan./fev. 2001), há 
benefícios para as pessoas ao cuidar de seus ani-
mais domésticos, além do controle de zoonoses, 
como:  

Psicológico: diminui depressão, estres-
se e ansiedade; 

Fisiológicos: menor pressão arterial e 
frequência cardíaca, estímulo a atividades 
saudáveis; 

Efeitos sociais: socialização de crimi-
nosos, idosos, deficientes físicos e mentais; 
melhora no aprendizado e socialização de 
crianças.

 Consequentemente a importância da cons-
cientização e meios de ações da população geral, 
sobre adoção, abandono e denúncia de maus 
tratos é de substancial base, para este tema so-
cial, beneficiando não somente os animais, mas a 
sociedade, integralmente em que convivem.

O presente projeto utiliza-se de elementos 
do design, para estimular transformações e me-
lhorias na sociedade, por meio da proposição 
de ações projetuais, com enfoque nas seguintes 
áreas: informação, educação e prevenção. O 
design, para ser ecologicamente e socialmente 
responsável, deve ser revolucionário e radical 
(voltar às raízes), no sentido mais verdadeiro” 
(PAPANEK, 1972, p. 140). Com isso em mente, 
esse projeto vai analisar, como o design auxilia 
na resolução de problemas e na mudança de 
comportamento da sociedade, diante da causa 
de proteção aos animais domésticos, proporcio-
nando uma mudança essencial, no bem-estar da 
sociedade, prevenindo os distúrbios públicos, 
promovendo um ambiente mais civilizado, higiê-
nico e sociável e, indiretamente, o bem-estar dos 
próprios animais, através do trato humanitário 
(animalitário), estabelecendo a tutela penal dos 
animais de companhia, com a devida responsabi-
lização penal de seus tutores, por danos aos seus 
animais e a terceiros. 
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Ao analisar e compreender a real extensão e 
princípio da questão, sobre o gradativo aumento 
da população de animais em situação de rua, 
encontra-se a conscientização da sociedade ao 
todo, quanto a responsabilidade sobre esses 
seres vivos e a maneira como esse problema 
afeta a todos.

Tomamos como objetivo geral do trabalho, a 
conscientização e a transmissão de informações 
para sociedade, por meio do design, sendo que 
a falta de compreensão sobre o tema, não é dis-
tinta de nenhuma classe social ou de localidade. 
A necessidade de remodelar o comportamento 
social diante da causa, vem sendo o agente in-
dispensável e, para atingir isso, será preciso 
partir da investigação, de como o design e suas 
vertentes, influenciam a mudança de comporta-
mento e consciência das pessoas e da sociedade 
integralmente, de que maneira, o design facilita 
a absorção de conhecimento e o transforma em 
prática, mudando a percepção com que os usuá-
rios veem, reagem e intervém, quanto ao presen-
te projeto e o assunto que ele aborda.

No intuito de alcançar maior amplitude, quan-
to à conscientização e divulgação de conheci-
mento, estabeleceremos meios de comunicação 
mais efetivos, que descompliquem e auxiliem o 
maior número de cidadãos, a serem atingidos, in-
dependentemente, de sua classe social, localiza-
ção ou escolaridade. O comportamento de uma 
população é extremamente influenciado pela sua 
cultura local, do modo que, o tema sobre prote-
ção aos animais domésticos, varia drasticamente 
entre as diversas nacionalidades, delimitando 

nosso projeto, ao território brasileiro. Com base 
na segmentação psicográfica, analisamos que 
um dos comportamentos mais importantes para 
o nosso público é a utilização das mídias sociais 
e digitais, com certa frequência.

Dessa maneira, a busca por métodos que 
englobam a todos, sem a exclusão de qualquer 
segmentação, será associada a diversas áreas, 
para maior aproveitamento, sendo designado, o 
design e suas variáveis, como a área medular, a 
ser utilizada. Pode-se dizer que método projetual 
é o processo, pelo qual o designer busca uma 
solução, considerando todas as características e 
processos, pelos quais um produto deverá pas-
sar para atender satisfatoriamente, à funções 
pré-determinadas (VIEIRA, 2009). 

Dessa maneira, o método escolhido para o 
projeto foi o de Vieira (2009), que parte do pres-
suposto, de que circunstâncias históricas, sociais, 
políticas e econômicas, configuram um novo con-
texto, em que metodologias projetuais devem 
apresentar maior flexibilidade, dinamismo e 
principalmente, sustentar o poder de decisão e 
escolha do designer, quanto a melhor alternati-
va para cada projeto. Assim, é necessária uma 
abordagem que suporte, as complexas relações 
entre sociedade, o problema encontrado dentro 
da causa animal e consumidores/usuários; esses, 
dotados de papel ativo no contexto atual de con-
sumo (VIEIRA, 2009).
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AUTOR ANO PROPOSTA DIFERENCIAL

BACK, N. 1983

Aborda questões de operacionalização do 
produto projetado, tai como planejamento 
de produção, mercado, consumo e obsoles-
cência.

Aponta que as fases de um projeto 
de produto industrial podem ser es-
tabelecidas de diferentes formas com 
maior ou menor detalhamento. Aborda 
a gestão e implementação do projeto, 
considerando a obsolescência.

MUNARI, B. 1983

Abordagem de projeto de forma sequen-
cial, de modo bastante abrangente, eviden-
ciando a lógica do processo de design como 
etapas gerais a serem cumpridas para a 
solução de um problema.

Destaca a importância do método 
na solução de problemas de projeto. 
Destaca que criatividade não significa 
improvisação sem método e que o 
problema de design resulta de uma 
necessidade.

BONSIEPE, G. 1984
Metodologia de caráter acadêmico, esta-

belece uma sequência de etapas a serem 
seguidas, ao longo do processo de projeto.

Coloca que a metodologia é uma 
ajuda no processo projetual, destacan-
do técnicas e métodos específicos em 
cada etapa do projeto.

BOMFIM, G. A. 1984
Metodologia para suprir a complexidade 

crescente das variáveis envolvidas em um 
projeto.

Destaca cinco pontos importantes; 
designer, empresa, consumidor, socie-
dade e produto.

ROSENBURG, N. 1996 Aborda o produto como um sistema para a 
solução de problemas.

Enumera aspectos relativos ao sis-
tema atrelado ao produto. Destaca a 
etapa de análise do sistema.

BAXTER, M. 1998 Aborda questões vinculadas ao mercado e 
ao sucesso do produto projetado.

Articula design e marketing com a 
proposta de alcançar diferenciação e 
um projeto de caráter inovador. Elenca 
uma série de ferramentas a serem em-
pregadas em um projeto de design.

LOBACH, B. 2000
Aponta que o processo de design é tanto 

um processo criativo como de soluções de 
problemas.

Destaca a lógica de avanços e retro-
cessos ao longo do processo de design.

BITTENCOURT, A. 2001
Projeto a partir do estabelecimento de um 

problema oriundo de uma necessidade dos 
usuários.

Volta-se para os usuários como dire-
cionamento das ações de projeto.

ABRAMOVITZ, J.
2002

Gestão do processo de projeto por meio 
do controle das etapas. Aborda o método 
como um instrumento que orienta o desen-
volvimento de um produto de forma segura 
e efetiva. 

Aponta a especificação de metas, requi-
sitos e restrições de projeto. Apresenta 
uma abordagem de gestão do processo 
de projeto por meio de montagem e 
execução de cronograma de desenvolvi-
mento.

Fonte: VIEIRA; VOLUME II, 2009

Tabela 01:  Breve quadro de metodologia atuais.
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Por meio da análise das principais metodo-
logias de projetos, realizada por Vieira (2009), 
percebe-se a baixa ocorrência de modelos, que 
consideram um contexto mais abrangente de 
projeto e motivam a investigação, reflexão e aná-
lise (VIEIRA, 2009).

A estrutura proposta por Vieira (2009), confor-
me apresentado na Tabela 01, articula elemen-
tos de metodologias tradicionais do design, com 
princípios de metodologias de gestão do design, 
design estratégico e design e inovação, aponta 
ferramentas e características peculiares à própria 
metodologia, fruto de experiências projetuais, 
tendo uma forte abordagem analítica e investiga-
tiva. Propõe-se a pesquisa aberta, com foco em 
inovação, o que é elemento diferenciador do mé-
todo apresentado e apoia-se, em metodologias 
de design estratégico italiano.

Dentre as peculiaridades deste método, 
destaca-se a fase metaprojetual, que possui 
três pontos distintos: entrada, pesquisa e sis-
tematização. Essas etapas têm forte caráter de 
análise e questionamentos. Após a etapa meta-
projetual, inicia-se a etapa projetual, através da 
geração de alternativas, finalização e avaliação. 
A complexidade do contexto atual da sociedade, 
evidencia a importância de serem consideradas 
outras dimensões, principalmente as de caráter 
intangível, como comunicação e experiência. As 
abordagens metodológicas mais difundidas na 
área de design, concentram-se demasiadamente 
no produto e sua solução que ele aborda. O fator 
limitante dessa abordagem, não está concentra-
da no produto em si, mas no processo de design 

que, ao considerar basicamente um produto, 
acaba restringindo os horizontes de pesquisa, e 
por fim, a capacidade de inovação.

A inovação é principalmente levada pela evo-
lução das tecnologias, da mudança dos compor-
tamentos de consumo e de vida ou pela evolução 
das linguagens de comunicação. E é aí que o 
design deve intervir, atuando a partir do estudo 
de comportamentos.

Como o foco de Vieira (2009), foi criar um 
método para design de produtos e o foco do 
presente projeto é solucionar, através do design 
digital, o problema social exposto anteriormen-
te, faremos algumas adaptações de seu método, 
para obter melhores resultados, não sendo feitas 
etapas como “Empresa”, “Produto” e “Mercado”, 
que são voltadas ao design de produto e não ao 
design digital.

Em conjunto com o método de Vieira, utilizare-
mos o Design Thinking, como método complemen-
tar para atender algumas demandas, específicas 
no meio digital. Sendo uma abordagem centrada 
no usuário para a inovação, não apenas para a 
solução de problemas, se baseando nas habilida-
des do designer, para integrar as necessidades 
das pessoas, as possibilidades da tecnologia e os 
requisitos para o sucesso do projeto. Sua aborda-
gem tem capacidade para combinar empatia, em 
um contexto de um problema, de forma a colocar 
as pessoas no centro do desenvolvimento de um 
projeto; possuindo criatividade para geração de 
soluções e razão para analisar e adaptar as so-
luções para o contexto (BROWN, 2018). O Design 
Thinking consiste em três pilares principais:
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Empatia: O primeiro e principal pilar 
do Design Thinking é a empatia. Compre-
ender as necessidades daqueles que você 
está projetando, buscando entender as suas 
experiências vividas e o contexto social, que 
o público está envolvido, entendendo um 
pouco, o que compõem seus comportamen-
tos e decisões.

Ideação: para criação de uma solução, 
gerar diversas ideias, a partir de dinâmicas, 
como brainstorming, é fundamental, criando 
um conjunto multidisciplinar de saber, para 
que possam surgir idéias e insights inova-
dores, para os problemas observados. Toda 
inovação é fruto de diferentes perspectivas 
compartilhadas, somadas e multiplicadas 
em uma solução comum.

Experimentação: é a etapa respon-
sável por transformar toda a observação, 
ideação e criatividade das fases anteriores, 
para a prática. É nela que se faz a análise da 
solução, através de protótipos, em diferen-
tes cenários e circunstâncias, com pessoas 
em diferentes contextos, coletando os apon-
tamentos e feedbacks, para aprimorar as 
suas ideias, tornando o Design Thinking, em 
um processo não linear e contínuo. Permi-
tindo descobrir, novas formas de solucionar 
um problema, evitando que cometamos 
grandes erros, à medida que aprendemos 
com os pequenos erros cometidos e com a 
constante possibilidade de consertá-los, ao 
longo do caminho.

Fundamentado nos procedimentos metodoló-
gicos comentados acima, o projeto se divide em 
três capítulos, tendo toda sua diagramação feita 
a partir da identidade visual do projeto: 

Capítulo 01:

Será aplicada à primeira etapa do método 
de Vieira (2009), sendo uma etapa de reflexão, 
que busca estabelecer uma lógica hierárquica 
dos problemas, estruturando e identificando-os 
como principais e secundários, estabelecendo 
vínculos entre eles. Interligada à segunda etapa, 
a pesquisa conceitual, na qual é feita a coleta de 
dados, por meio de diferentes abordagens, tanto 
de cunho qualitativo, como quantitativo, voltada 
para a compreensão, de aspectos relativos ao 
contexto do projeto. Junto às etapas de Vieira 
(2009), a etapa da Imersão, de acordo com o 
Design Thinking, é aquela na qual nos aproxima-
mos de um problema, a partir das mais diversas 
perspectivas e pontos de vista, a variabilidade do 
ambiente projetual exige flexibilidade, quanto 
aos elementos a serem analisados. 

Capítulo 02:

Seguindo a metodologia de Vieira (2009), após 
a coleta de dados, sobre o problema tratado, é 
feita a sistematização das informações coletadas, 
de forma gráfica, permitindo o uso mais efetivo e 
direto do conhecimento teórico construído. Esta 
etapa é composta por três partes principais: con-
ceito de criação, painéis visuais e ênfase projetu-
al, onde tratamos sobre a melhor abordagem do 
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design, para solucionar os problemas encontra-
dos. Quanto à etapa de geração de alternativas, 
uma peculiaridade deste método (VIEIRA, 2009), 
é o emprego de modelos de estudo e desenho, de 
modo articulado. Tal aspecto não é documenta-
do nos demais métodos de design, concentrando 
o uso de modelos para a etapa de verificação do 
produto, nas etapas finais do processo.

 Pensando no método de Design Thinking, os 
dados coletados na fase anterior, de imersão, 
devem ser submetidos a uma fase de análise e 
síntese, de forma a serem organizados e criar 
padrões identificáveis, dentro de uma lógica, que 
permita a compreensão do problema em ques-
tão.

Capítulo 03:

O método de Vieira (2009), foca mais em de-
sign de produtos neste momento, em termos 
de definição dimensional e quanto ao processo 
de fabricação do produto, por isso, utilizamos 
o Design Thinking, em sua etapa equivalente: 
de Prototipação, não apenas materializando as 
ideias, mas também proporcionando a validação 
de todo o conteúdo, com testes de usuário, por 
exemplo. 

A etapa de avaliação, analisa o modelo final 
do projeto de design e a aderência do mesmo 
quanto ao briefing e principalmente, ao que foi 
estabelecido na etapa de sistematização. Consi-
derando-se que o projeto não é um ponto final 
no processo de desenvolvimento do produto, 
podendo ser aprimorado; a fase de conclusão 

estabelece um balanço do mesmo, quanto a seus 
objetivos, buscando identificar possibilidades 
de atualizações e aprimoramentos, por meio de 
discussão teórica.

Diante do exposto, partimos a seguir para o 
Capítulo 1, abordando, como o design e suas ver-
tentes áreas, podem se interligar ao tema e como 
podem trazer soluções e benefícios, quanto às 
complicações que o tema traz. Constituindo-se 
a partir de questões, nomenclaturas, conceitos 
e estatísticas, que abordam o tema - proteção 
aos animais domésticos, através de autores de 
diferentes áreas, como sociologia, antrozoologia, 
legislação, biologia, administração, entre outras, 
que tratam do assunto em comum, pelo olhar 
acadêmico de seu ofício.
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Fonte: Jonas Vincent

Figura 05: Capa - Capítulo 01
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Capítulo 01: Dentro da Causa Animal

O presente capítulo é constituído a partir de 
questões, nomenclaturas, conceitos e estatísti-
cas que abordam o tema – proteção aos animais 
domésticos através de autores, de diferentes 
áreas como sociologia, antro zoologia, legislação, 
biologia, administração, entre outras, que tratam 
do assunto em comum, pelo olhar acadêmico 
de seu ofício, dando o real dimensionamento ao 
tema e proporcionando maior entendimento em 
relação a ele e a seus vigentes impactos.

O capítulo abordará também, como o design 
e suas vertentes áreas podem se interligar ao 
tema e, como podem trazer soluções e benefícios 
quanto às complicações que ele traz.

Adotando o conceito de metacontingência de-
finido pelos autores Bortoloti e D’agostino (2012, 
p. 19), “em uma interação social, identificamos 
um entrelaçamento de contingências individuais 
produzindo uma consequência maior”, na qual as 
pessoas envolvidas não precisam trabalhar pelos 
mesmos objetivos, mas as ações de cada um deve 
se conectar às ações dos outros, para um resulta-
do contínuo e maior, podendo relacioná-lo com 
o papel do designer na sociedade. O designer 
deve se familiarizar com muitos outros campos 
fora de sua área, campos estes, que devem ser 
levados em conta, pois podem gerar insights no 
processo de reconhecer, isolar, definir e resolver 
problemas (PAPANEK, 1972) e, ao criar projetos 
com diversos níveis de impacto na sociedade, 
pode-se projetar algo de maior resultado, como 
uma mudança social efetiva e duradoura.

A primeira etapa do método de Vieira (2009) - 
a análise do problema, apoia-se na metodologia 

proposta por Bonsiepe (1984), sendo uma etapa 
de reflexão que busca estabelecer uma lógica 
hierárquica dos problemas, estruturando e iden-
tificando-os, como principais e secundários, es-
tabelecendo vínculos entre eles. Primeiramente 
buscamos entender o que consta na interação 
entre humanos e animais domésticos e suas ver-
tentes que causam os “maus tratos a animais”, 
buscando definições oficiais, como na legislação 
brasileira. 

Desta maneira interligamos à segunda etapa, 
a pesquisa conceitual, na qual é feita a coleta de 
dados, por meio de diferentes abordagens, tanto 
de cunho qualitativo, como quantitativo, voltada 
para a compreensão de aspectos relativos ao 
contexto do projeto. A diversidade dos proble-
mas de design e a variabilidade do ambiente pro-
jetual, exigem flexibilidade quanto aos elemen-
tos a serem analisados. De acordo com o Design 
Thinking - “a etapa da Imersão é aquela na qual, 
nos aproximamos de um problema a partir das 
mais diversas perspectivas e pontos de vista”. 

1.1. Conceitos, Aspectos Legais e Nomen-
claturas sobre a Interação Interespécies: 
Humanos e Animais Domésticos.

Para que possamos refletir e compreender a 
interação entre espécies, é importante saber os 
diversos conceitos que a permeiam, dentre eles, 
estão as diversas categorias dessa interação, 
segundo Calhau (2005, p. 07) - “essas categorias 
constituem em animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou exóticos”:
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Animais silvestres descritos no artigo 1° da Lei 
5.197/67, são os animais que vivem naturalmente 
fora do cativeiro, em qualquer fase do seu desen-
volvimento, tais como: tatu, onça etc. Segundo o 
artigo 29, § 3°, da Lei 9.605/98, são espécimes da 
fauna silvestre, todos aqueles pertencentes às 
espécies nativas, migratórias e quaisquer outras 
que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida, 
ocorrendo dentro dos limites do território brasi-
leiro ou águas jurisdicionais brasileiras;

Animais domésticos são aqueles que sofreram 
um processo contínuo e sistemático de domes-
ticação, apresentando dependência do homem, 
através de traços biológicos e comportamentais, 
com modificações na fisionomia da espécie silves-
tre que os originou, como os cães, gatos, galinhas 
etc., enquanto que os animais domesticados são 
os que vivem em estado selvagem, mas se adap-
tam à companhia dos seres humanos, sem sofrer 
alterações biológicas (ex: araras);

Animais nativos, são provenientes do meio 
ambiente brasileiro, ao mesmo tempo que os 
animais exóticos, são os originários externa-
mente do território brasileiro. As espécies ou 
subespécies introduzidas pelo homem, inclusive 
domésticas, em estado selvagem, também são 
consideradas exóticas.

Capítulo 01: Dentro da Causa Animal

Figura 08: Exemplo animal exótico: leão.

Fonte: Francesco De Tommaso

Fonte: Sergio Costa

Fonte: Matheus Bertelli

Figura 07: Exemplo animal doméstico: cão.

Figura 06:  Exemplo animal silvestre: mico-leão-dourado.
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Com base no projeto proposto, focaremos na 
interação entre humanos e animais domésticos, 
cuja convivência é antiga e se sofisticou com o 
tempo. Os animais foram domesticados para 
fazer companhia, proporcionar segurança terri-
torial, auxíliar em serviços, atuar em caças, entre 
outras atividades.

Particularizam dentro dessa categoria, os cães 
e os gatos, dado que são os animais mais pre-
sentes na sociedade. De acordo com a pesquisa 
de 2015, feita pelo IBGE8 e pela PNS9 2013, 44,3% 
dos domicílios do país possuem pelo menos um 
cachorro, o equivalente a 28,9 milhões de uni-
dades domiciliares. O IBGE estimou a população 
de cachorros em domicílios brasileiros, em 52,2 
milhões, o que dá uma média de 1,8 cachorro 
por domicílio que possui pelo menos, um cão. 
Considerando esses números e os da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o 
jornal Folha de S. Paulo (2015) e a Revista Veja 
(2015), noticiaram o fato de que o número de 
cães no país (52,2 milhões), superou o número 
de crianças com até 14 anos (44,9 milhões).

 Em relação à presença de gatos, 17,7% dos 
domicílios possuem pelo menos um, o equiva-
lente a 11,5 milhões de unidades domiciliares. 
A população de gatos em domicílios brasileiros 
foi estimada em 22,1 milhões, o que representa 
aproximadamente 1,9 gato por domicílio que 
possui esse animal (PNS, 2013). 

Com esses dados, é visível a progressiva inte-
ração interespécies (pessoas e animais domésti-
cos), em razão da crescente urbanização, suplan-
tando hábitos coletivos entre os indivíduos que, 
isolados em suas habitações, vêm constituindo 
fortes laços afetivos com outras espécies, trans-
formando-os em entes familiares (SANTANA, 
2006).Os animais domésticos compõem o cená-
rio social, em todas as classes sociais, gêneros, 
escolaridade e nacionalidade, ao ponto de tuto-
res e seus cães e gatos, se tornarem cúmplices 
ou se completarem. (HOLBROOK; WOODSIDE, 
2008, apud TRAVAGIN; GIACOMINI, 2017,  p. 05). 

Para Faraco (2008), médica veterinária e 
doutora em psicologia, é impossível pensar em 
família atualmente, sem considerar a interação 
com esses animais, dando um novo conceito a 
essa relação, a família multiespécies10, cujos vín-
culos estão cada vez mais próximos. A partir de 
seu estudo, Belk (1996, apud ORSINI; BARBOSA; 
DA COSTA, 2015, p. 160) afirma a tendência das 
pessoas a perceberem seus pets, como membros 
da família, através da antropomorfização e da in-
clusão deles, em celebrações e rotinas familiares.

A ideia de que animais domésticos fazem parte 
da família é muito recente, tendo início a partir 
da segunda metade do século XX. Ao mesmo 
tempo, verifica-se que houve muitas alterações 
nas estruturas familiares, de se notar então, que 
o conceito de entidade familiar, passou por di-

8 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
9 Pesquisa Nacional de Saúde do Brasil.
10 A família multiespécies é aquela formada por humanos e seus animais de estimação, quando considerados membros ou até 
mesmo, filhos. Uma nova realidade afetiva que reclama a proteção do ordenamento jurídico pátrio.
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versas mudanças até chegar ao estágio atual. O 
instituto da família, não comporta mais o funda-
mento da procriação e da proteção patrimonial, 
passando a ter como finalidade primordial, a rea-
lização afetiva e sentimental, na qual se admitem 
a afeição e a busca da felicidade, como grandes 
bússolas, norteadoras da formação da mais anti-
ga instituição social conhecida.

Cohen (2002, apud LIMA, 2014), ao aplicar o 
conceito de famílias multiespécies, esclarece que 
os animais são membros das famílias de seus tu-
tores e analisa o grau de apego, entre os animais 
humanos e não humanos. Já para Faraco (2008), 
a família multiespécies é aquela em que são reco-
nhecidos como seus membros, os humanos e os 
animais domésticos ou domesticados, desde que 
haja a convivência respeitosa entre eles e, entre 
os quais são travadas interações significativas. 

A definição de família multiespécies, de acordo 
Bonas e Collis (2000, apud FARACO, 2008), é a de 
um sistema familiar emocional, composto não 
por laços de sangue, e sim de afeto, incluindo os 
membros da família estendida, compreendidas as 
pessoas sem grau de parentesco e os animais de 
estimação. 

Em contrapartida, conforme Naves e Varela 
(2018), diante do novo conceito que assumiu a 
entidade familiar, há uma ausência de legislação 
específica, disciplinando o tema, por isso tem-se 
submetido ao Poder Judiciário, o exame de ques-
tões relativas à guarda dos animais não humanos 
de estimação, quando do fim do casamento ou 
da dissolução da união estável.

Como ocorreu no Rio de Janeiro, materializa-
do no julgamento da Apelação Cível 0019757-
79.2013.8.19.0208, proferida pela 22ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça, em janeiro de 2015, 
tendo por Relator o Desembargador Marcelo 
Lima Buhatem, que julgou parcialmente proce-
dente o pedido para reconhecer e dissolver a 
união estável entre os litigantes e determinou 
ainda, que a mulher ficasse com a tutela do cão 
“Dully”, por ter comprovado, ser a sua legítima 
tutora.

Anteriormente, a questão da guarda res-
ponsável seria simples: tido como coisa, seria 
concedida a um dos membros, como parcela do 
patrimônio a ele deferida. Hoje, entretanto, a 
questão se põe de maneira diferente. Os familia-
res tratam os animais não humanos com afeto e 
respeito, logo, a decisão não é apenas  de quem 
fica com o animal, mas inclusive se haverá ou 
não, possibilidade de visita daquele a quem não 
coube a guarda.

A guarda compartilhada é tema do Projeto de 
Lei 1.058/2011 (BRASIL, 2011), sendo que, para 
sua determinação, o juiz deverá analisar o “grau 
de afinidade e afetividade entre o animal e a 
parte” , mediante o cumprimento dos deveres 
e obrigações atinentes ao direito de se possuir 
um animal de estimação. O Projeto de Lei, prevê 
a possibilidade de determinação da guarda do 
animal unilateralmente, possibilitando-se que 
a parte que não esteja convivendo diariamente 
com o animal de estimação, exerça o direito de 
visita e fiscalize o exercício da guarda da outra 
parte.
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No contexto da atual sociedade de consumo, 
a procura pelo bem-estar desse quase membro 
da família, alcançou grande relevância no cenário 
mundial, tendo os negócios nesse setor, obtido 
incremento considerável nas últimas décadas, 
como atestam os lançamentos de produtos e ser-
viços nesse segmento, como é o caso de alimen-
tos especiais (alimentos light para cães obesos, 
alimentos para animais idosos, com problemas 
cardíacos, entre outros)e serviços de saúde (fisio-
terapia, acupuntura, creches, dentre outros) para 
os animais de estimação (BERNASCONI, 2007). 
Tal mercado gira em torno principalmente dos 
cães e gatos, porém outros animais compõem 
esse nicho. Segundo dados da ABINPET11, só em 
2017 o setor aumentou 4,95%. Em 2018 o setor 
movimentou mais de R$ 20 bilhões, 9,8% a mais 
que em 2017. Com isso, o Brasil se tornou o se-
gundo maior mercado global de produtos pet, 
com 6,4% de participação, ultrapassando o Reino 
Unido (6,1%) pela primeira vez.

Além dessa nova visão de inclusão familiar 
que proporciona o companheirismo, há também 
os benefícios psicológicos. Conforme estudos 
médico-veterinários (Revista Clínica Veterinária, 
nº 30, jan./fev. 2001), a companhia dos animais 
para o ser humano, produz os seguintes efeitos 
benéficos:

Efeitos psicológicos: diminui depres-
são, estresse e ansiedade; melhora o humor;  

Efeitos fisiológicos: menor pressão ar-
terial e frequência cardíaca, maior expecta-
tiva de vida, estímulo a atividades saudáveis; 

Efeitos sociais: socialização de crimi-
nosos, idosos, deficientes físicos e mentais; 
melhora no aprendizado e socialização de 
crianças. (Revista Clínica Veterinária, nº 30, 
jan./fev. 2001)

Outros estudos mostram que a presença de 
animais em ambiente hospitalar, diminui o tempo 
de internação, modificando inclusive, o humor 
das equipes médica e de enfermagem (VACCARI; 
ALMEIDA, 2007, p. 112). O projeto “Pet Terapia”, 
como é conhecido, consiste no estímulo do vín-
culo entre o animal e o paciente, proporcionando 
um momento de lazer, aos que estão internados 
há vários dias.

11 Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação.

Fonte: Assessoria de Comunicação HSVP/Caroline Silvestro

Figura 09:  Pet Terapia na ala infantil.
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A preocupação com os animais, para Thomas 
(1996, apud MATOS, 2012, p. 35) é estimulada 
pela tradição cristã, ao defender que o homem 
deve cuidar da criação divina, sendo a tradição 
antropocêntrica reajustada até introduzir os ani-
mais na esfera de preocupação moral. Baseado 
nas mudanças de valores e atitudes, nota-se o 
grande aumento da atenção voltada aos animais, 
seja por veículos midiáticos ou pelo poder públi-
co, que passaram a dar destaque ao bem-estar e 
à qualidade de vida dos animais. De acordo com 
Delaporte (apud MATOS, 2012, p. 13), saltam aos 
olhos, os índices de uma causa animal, obten-
do maior visibilidade coletiva, ultrapassando a 
“compaixão isolada” de protetores e Ongs, não 
havendo nunca antes, tanta preocupação com 
esses animais, de forma geral ou particular, 

criando e modificando leis, proibindo práticas, 
dentre outras coisas, em nome deles e da garan-
tia de seus direitos. No surgimento progressivo 
de ONGs, ainda que muitas delas possuam um 
número restrito de integrantes e diversas formas 
de engajamento, também é significativa essa 
mudança. A aversão aos maus-tratos, leva a uma 
ação organizada, visando chamar a atenção, so-
bretudo ao poder público, para a causa animal, 
legitimá-la e interromper o sofrimento (MATOS, 
2012).

A legislação brasileira ambiental vem sendo 
aperfeiçoada no decorrer dos últimos cem anos, 
com o objetivo de trazer ampliação e melhorias 
da proteção jurídica aos animais. O Direito bra-
sileiro tem um conceito legal sobre meio am-
biente. A Lei 6.938/81 em seu artigo 3 define que 
Meio Ambiente é o conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, biológi-
ca e química que permite abrigar e reger vida em 
todas as suas formas (CALHAU, 2005).

Com o surgimento da Lei 9.605/98, a prática 
de abusos e maus tratos aos animais foi elevada 
de condição de contravenção penal (artigo 64 da 
Lei das Contravenções Penais), para a de crime 
ambiental, na forma do Art. 32º da referida lei:    

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 
animais silvestres, domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza expe-
riência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que 
para fins didáticos ou científicos, quando existirem 
recursos alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se 
ocorre morte do animal. (ART. 32º LEI 9.605/98, 1998)

Figura 10: Pet Terapia em asilos.

Fonte: QSocial
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A prática de maus tratos é descrita e especi-
ficada juridicamente a partir de 1934 no Art. 3º 
do Decreto 24.645 de 10 de julho de 1934, sendo 
considerado maus tratos aos animais: 

Abandonar, espancar, golpear, mutilar e envenenar; 
manter preso permanentemente em correntes ou 
em local pequeno; manter em locais anti-higiênicos 
ou que lhes impeçam a respiração/ventilação, o mo-
vimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz 
solar; não fornecer abrigo do sol, da chuva e do frio; 
não fornecer água e/ou comida diariamente; deixar 
de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente se lhe 
possa prover, inclusive assistência veterinária ao ani-
mal doente, ferido, extenuado ou mutilado; obrigar a 
trabalho excessivo ou superior a sua força; capturar 
animais silvestres; Realizar ou promover lutas entre 
animais da mesma espécie ou de espécie diferente 
ainda mesmo em lugar privado; prender animais 
atrás dos veículos ou atados às caudas de outros; 
fazer viajar um animal a pé, mais de 10 quilômetros, 
sem lhe dar descanso, ou trabalhar mais de 6 horas 
contínuas sem lhe dar água e alimento; conservar 
animais embarcados por mais de 12 horas, sem água 
e alimento; conduzir animais, por qualquer meio de 
locomoção, colocados de cabeça para baixo, de mãos 
ou pés atados, ou de qualquer outro modo que lhes 
produza sofrimento; ter animais encerrados junta-
mente com outros que os aterrorizem ou molestam;                   

expor, nos mercados e outros locais de venda, por 
mais de 12 horas, aves em gaiolas; sem que se faça 
nestas a devida limpeza e renovação de água e ali-
mento; ministrar ensino a animais com maus tratos 
físicos; dentre outros exemplos descritos no Decreto. 
(ART. 3º LEI 24.645/34, 1934) 

Mesmo já existindo penas jurídicas em nível 
nacional desde 1934, para aqueles que praticam 
maus tratos aos animais, ainda assim, atualmen-
te existem inúmeros casos que ocorrem no dia a 
dia. A partir de um levantamento feito por Marlet 
e Maiorka (2010, p. 389), sobre a distribuição de 
casos de maus tratos a cães e gatos atendidos 
pelo Serviço de Necropsia da FMVZ/USP é possí-
vel ver, configurado na tabela 02 abaixo, a gran-
de porcentagem dessas ocorrências. Desde de 
sua implantação, em 2017, a Delegacia Eletrônica 
de Proteção Animal pela Secretaria da Segurança 
Pública, recebeu mais de 16.000 denúncias de 
violência e agressões contra animais domésticos, 
sendo em 2017 registradas 8.193 denúncias e, de 
janeiro a novembro de 2018, 8.162 registros na 
delegacia, muitas feitas através do celular, com 
o envio de fotos e vídeos, tendo a maioria sido 
verificadas.

Espécie
Cães Gatos Outras Espécies Total

Total de cães 
atendidos

Casos de 
maus tratos

Total de gatos 
Casos de 

maus tratos
Total de outras 

espécies atendidas
Casos atendidos

2003 201 22 (11%) 64 22 (34%) 96 361

2004 168 21 (13%) 32 16 (50%) 138 338

2005 163 18 (11%) 48 22 (46%) 153 364

2006 159 22 (14%) 39 08 (21%) 197 392

2007 173 13 (8%) 46 11 (24%) 276 495
Total 861 96 (11%) 229 79 (34%) 860 1950

Fonte: Serviço de Necropsia da FMVZ/USP.

Tabela 02: Distribuição (em número absoluto e, entre parênteses, em porcentagem) dos casos de maus tratos em cães e gatos atendidos 
pelo Serviço de Necropsia da FMVZ/USP, no período de 2003 a 2007, em relação ao total de casos submetidos a exame de necropsia.
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Uma das práticas de maus tratos, mais cons-
tante e visível dentro de nossa sociedade é o ato 
de abandono, visto o alto número de animais, 
cães e gatos encontrados em situação de rua, 
nos mais diversos contextos. Dois desses con-
textos não se restringem somente ao abandono, 
e sim à guarda irresponsável também, uma vez 
que podem pertencer a um tutor. 

De acordo com o Humane Dog Population 
Management Guidance12 (2017, p. 05), um ma-
nual destinado a ser utilizado por órgãos gover-
namentais e organizações não governamentais 
(ONG) do mundo todo, envolvidas em gestão da 
população canina sobre a dinâmica populacional 
desses animais domésticos, esses dois contextos 
são:

Cão vagueador, aquele que não está 
sob o controle contínuo ou não está atual-
mente restrito por uma barreira física (por-
tão, muro, algo que o restringe dentro da 
residência). O termo não distingue se o cão 
possui ou não um tutor, já que em muitos 
países, cães vagueando têm um dono, mas 
que os deixam a vagar em propriedade pú-
blica durante todo o dia ou em parte dele;

Cão de comunidade é aquele que mais 
de um indivíduo reivindica sua tutela  e esses 

podem ser conhecidos como cães comunitá-
rios. É aquele que estabelece, com a comu-
nidade em que vive, laço de dependência e 
de afeto, embora não possua responsável 
único e definido (Lei Estadual de São Paulo 
nº 1.2916/2008). 

O cuidador principal é a pessoa que cuida 
do animal com frequência, mas não é seu 
tutor, poderá registrar e esterilizar cirurgica-
mente o animal, junto aos órgãos públicos 
locais gratuitamente e vaciná-lo contra raiva 
nos postos fixos de vacinação animal. 

Trata-se de uma solução paliativa para o pro-
blema de animais abandonados, pois, se por um 
lado um animal comunitário pode ter uma vida 
sadia, com alimentação, cuidados veterinários 
e carinho proporcionado pela comunidade do 
local onde vive, por outro lado, o animal ainda 
fica à mercê dos riscos de acidentes com veícu-
los, brigas com outros animais e principalmente, 
podendo ser vítima de maus tratos cometidos 
por pessoas que se achem prejudicadas pela sua 
presença, ou mesmo por simples maldade. Por 
isso, mesmo sendo considerada como uma alter-
nativa por órgãos públicos e Ongs de proteção 
animal, deve-se incentivar a busca para a adoção 
dos animais comunitários, por um único tutor, 
tendo um lugar mais seguro para viver.

12 A Humane Dog Population Management Guidance, é um manual criado pela The International Companion Animal Manage-
ment Coalition (ICAM Coalition), destinado a ser utilizado por órgãos governamentais e organizações não governamentais (ONG) 
do mundo todo envolvidas em gestão da população canina, compartilhando informações e idéias sobre a dinâmica populacional 
desses animais domésticos, com vista a coordenar e melhorar as recomendações e orientações dos membros destas organiza-
ções. A ICAM Coaliton é composto por representantes globais como a  World Society for the Protection of Animals (WSPA), Huma-
ne Society International (HSI), a Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW), RSPCA International (o braço internacional 
da Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade com Animais), a Federação Universitária de Bem-Estar Animal (UFAW), o the 
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) e a Aliança para o Controle da Raiva (ARC).
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É possível reconhecer a alta população de 
animais domésticos em situação de rua, como 
sendo um dos principais impasses a serem so-
lucionados dentro da causa animal. Torna-se 
fundamental, compreender o tamanho da popu-
lação felina e canina, para que se obtenha maior 
eficiência no planejamento e na avaliação, dos 
resultados de ações desencadeadas com objeti-
vo da proteção e conservação da saúde de ho-
mens e animais (BARROSO, 2013, p. 850), tendo 
em vista a potencialidade de desenvolvimento de 
ações projetuais, fundamentadas nas técnicas de 
Design, principalmente por meio digital.

A guarda irresponsável é decorrente de di-
versos fatores: agressividade do animal com as 
pessoas ou com outros animais, complicações na 
saúde do animal, falta de espaço habitacional, 
excesso de animais domésticos e problemas de 
saúde ou pessoais dos proprietários, como difi-
culdades financeiras (SCARLETT; SALMAN; NEW; 
KASS, 1999). Esses fatores muitas vezes são 
consequência da falta de informação em lidar 
com a tutela do animal, sendo a conscientização 
principal meio para incentivar a maior responsa-
bilidade dos tutores de animais domésticos, no 
cuidado e bem-estar de seus animais (Humane 
Dog Population Management Guidance, 2017). 
Pensando nisso, é necessário adotar ferramen-
tas capazes de superar a falta de investimento 
em educação e conscientização da população, 
tendo em vista que, no contexto da sociedade 
brasileira, a porcentagem da população que não 
tem acesso à leitura e à escrita, nem à tecnolo-
gia da informação e comunicação, ainda é muito 
grande (BARANAUSKAS; HORNUNG; MARTINS, 
2008), chegando a 74% da população brasileira, 
ser de analfabetos funcionais e, como resultado 
dessa falta de informação, ocorre a propagação 
do desrespeito aos animais e seus direitos (ORSI-
NI; BARBOSA; DA COSTA, 2015). 

De acordo com o estudo feito por Brady, Brace 
Govan, Brennan & Conduit (apud ORSINI; BARBO-
SA; DA COSTA, 2015, p. 159), o marketing social, 
tem grande potencial para contribuir no incen-
tivo comportamental das pessoas, em quesitos 
de contribuição financeira para a causa animal, 
disponibilidade de tempo para ação voluntária e 
adoção, além de poder atrair colaboradores nas 

Figura 11: Cão de comunidade.

Fonte: Projeto Cão Comunitário
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ONGs e potencializar o esforço de promoção de 
adoção.  

Esse estudo complementa a ideia de Andre-
asen (2002), ao afirmar que “a principal função 
do Marketing Social não está na venda de ideias, 
mas na influência do comportamento do consu-
midor e, sobretudo, da sociedade” (apud KUZMA; 
SILVA; VELOZO, 2015, p. 235).

Com a circulação de uma grande quantidade 
de informações em nossa sociedade atualmen-
te, as ONGs devem criar conteúdo para atrair a 
atenção e sensibilizar os cidadãos, com as causas 
que defendem, dando também destaque aos tra-
balhos realizados. Os autores ainda afirmam que 
essas organizações “devem também conduzir e 
facilitar os processos que levam a modificações 
reais de atitude e comportamento, de modo 
que a mudança social, seja efetiva e duradoura.” 
(KUZMA; SILVA; VELOZO, 2015, p. 236-237). Essa 
estratégia, pode ser aplicada no design, porque 
além de expor para a sociedade, a causa animal, o 
design pode também incentivar e facilitar as mo-
dificações de atitude e comportamento, de modo 
que a mudança social, seja efetiva e duradoura, 
como mencionada pelos autores, tornando o 
designer um agente que reduz os problemas, na 
raiz de todo o processo. 

Mas, diante da realidade brasileira, que apre-
senta altos índices de analfabetismo e renda 
baixa, é necessário repensar as estratégias de 
comunicação, para que a mensagem seja efetiva-
mente recebida. 

Foram criados projetos em algumas escolas 
no Brasil, com trabalhos educativos e de divulga-
ção por palestrantes dedicados à causa animal, 
através dos quais, são divulgados os benefícios 
da castração para os próprios animais domésti-
cos, para a comunidade e, sobretudo, para seus 
proprietários. O que contribuiu para o aumento 
no número de castrações na região e diminuiu 
o número de animais nas ruas (BORTOLOTI; 
D’AGOSTINO, 2012). Trazendo outro caso real 
bem-sucedido, na Costa Rica é aplicado um 
modelo ecopedagógico, orientando as crianças 
e criando uma cultura de respeito aos animais, 
apoiado por campanhas educativas nas mídias. 
Trata-se do Projeto “Educação para respeitar 
todas as formas de vida”13, implantado pelo Mi-
nistério de Estado da Educação Pública da Costa 
Rica, em parceria com a WSPA14 e a ABAA15 (SAN-
TANA; OLIVEIRA, 2006).

As Práticas Participativas Inclusivas16 ajudam 
no design de interfaces acessíveis, também no 
sentido de legibilidade e compreensibilidade, 
mas, por outro lado, a abordagem proposta é 

13 No original: “Educación para lo respeto a todas las formas de vida”.
14 World Society Protection of Animals.
15 Associação de Proteção dos Animais Local.
16 Práticas Participativas Inclusivas (PPI) são propostas metodológicas que objetivam clarificar os signos dos níveis informal, for-
mal e técnico do conhecimento atravessando as três camadas desse framework semiótico. (BARANAUSKAS HORNUNG, MARTINS; 
2008; p. 91-105).
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essencial para fazer sentido para o usuário. Sem 
uma interface acessível, não se realiza o acesso 
inclusivo do conhecimento e, sem uma aplicação 
que faça sentido para o usuário e o motive a usar a 
interface, também não se adquire conhecimento 
(BARANAUSKAS; HORNUNG; MARTINS, 2008). De 
acordo com o conceito de Design Universal, cabe 
ao designer então, pensar em projetos acessíveis 
a todos os seus usuários. A abordagem de design 
universal é projetar produtos ou projetos uni-
versais e inclusivos, acomodando a diversidade 
de maneira a reduzir as barreiras para qualquer 
indivíduo (com ou sem deficiência) e aumentar as 
oportunidades para a maior variedade possível 
de usuários, projetados para oferecer flexibilida-
de, antecipar a necessidade de alternativas, op-
ções e adaptações (ROSE; HASSELBRING; STAHL; 
ZABALA, 2003). 

Acompanhado do Design Universal e das Prá-
ticas Participativas Inclusivas, o Design de Infor-
mação tem um importante papel em transmitir 
informação de maneira eficiente para os usuá-
rios. Ele é definido pela Sociedade Brasileira de 
Design da Informação (SBDI, 2006) como:

Uma área do design gráfico que objetiva equacionar 
os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos 
que envolvem os sistemas de informação através da 
contextualização, planejamento, produção e interfa-
ce gráfica da informação junto ao seu público-alvo. 
Seu princípio básico é o de otimizar o processo de 
aquisição da informação efetivado nos sistemas 
de comunicação analógicos e digitais. (QUINTÃO; 

TRISKA, 2013, p. 108)

O design de informação abrange vários cam-
pos, tais como ilustração, fotografia, cartografia, 

design gráfico, design industrial, arquitetura, 
psicologia experimental, entre outros. Knemeyer 
(apud PORTUGAL, 2010) ressalta a importância 
do design da informação como um integrador 
que interliga várias disciplinas de modo a criar 
soluções de informação de alta qualidade. 

Relacionado ao tema de informação, é válido 
também citar o Design Instrucional, que é com-
preendido como atividades, estratégias, sistemas 
de avaliação, métodos e materiais instrucionais 
(FILATRO; PICONEZ, 2004) e é definido como a 
ação intencional e sistemática de ensino, que:

Envolve o planejamento, o desenvolvimento e a uti-
lização de métodos, técnicas, atividades, materiais, 
eventos e produtos educacionais em situações di-
dáticas específicas, a fim de facilitar a aprendizagem 
humana a partir dos princípios de aprendizagem e 
instrução conhecidos. (FILATRO, 2004, p. 65) 

A partir dessas vertentes, o designer tem 
ferramentas, estratégias e métodos para efe-
tivamente transmitir conhecimento a variados 
públicos, como o púbico geral e abrangente que 
abordaremos nesse projeto, o qual inclui desde 
pessoas de classe alta e com nível alto de esco-
laridade até pessoas analfabetas de baixa renda. 

Levando em conta a diversidade de pessoas 
com quem estamos lidando, o design de infor-
mação e instrucional será muito importante para 
otimizar o processo de aquisição da informação 
e no planejamento da melhor forma possível, de 
disseminar essa informação de maneira efetiva 
para todo o público do projeto.
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1.2. Animais em Situação de Rua

A terceira etapa do método de Vieira (2009), 
o conceito do projeto, vem representada pelo 
segundo tópico, identificando o problema geral 
a ser trabalhado, os animais em situação de rua, 
bem como o público a que se destina e o con-
texto em que será utilizado, distinguindo suas 
vertentes, atores, causas e consequências.

A superpopulação de cães e gatos vem sendo 
um problema em escala global, que acarreta 
sérios transtornos pela permanência desses 
animais nas vias públicas, causando impacto nos 
direitos próprios dos animais, tendo em vista as 
circunstâncias às quais são submetidos: como 
fome, sede, exposição às intemperes e a todo o 
tipo de doenças e maus tratos. Tudo isso, tam-
bém acarreta sérios problemas para a popula-
ção, porque essas questões não são enfrentadas 
de maneira eficaz.

Entre os problemas provocados por essa cres-
cente população de felinos e caninos, devido à 
falta de seu manejo adequado, o de maior impac-
to para a comunidade decorre de eles estarem 
constantemente expostos a todo tipo de doen-
ças, sendo vítimas de diversas zoonoses, o que 
gera um sério problema de saúde pública nas 
cidades (SANTANA; OLIVEIRA, p. 26). 

São graves as doenças transmitidas ao 
homem como a Raiva, sendo o cão o meio mais 
comum de transmissão para humanos (ICAM17), a 
Leishmaniose, Brucelose Canina, Febre Maculosa, 

Febre negra, Toxoplasmose, Leptospirose, Sarna 
Sarcóptica, Larva Morgana ou bicho geográfico, 
Larva migrans visceral, Dipilidiose, Hidatidose, 
Giardíase, Listeriose, Salmonelose, Tétano, Tu-
berculose, Aspergilose, Blastomicose, Candidía-
se, Criptococose, Dermatofitose, Esporotricose, 
Histoplasmose, Tifo, Amebíase, Dirofilariose, 
Toxocaríase, a proliferação de parasitas como 
carrapatos, pulgas e sarnas, entre outros. Não 
só a saúde pública é afetada por essa situação, 
como também a segurança da população de cães 
nas ruas que sofre agressões de pessoas ou até 
mesmo de outros animais, acidentes de trânsito, 
predação de gado, poluição sonora, poluição por 
dejetos e outras perturbações para a população 
como um todo (BORTOLOTI; D’AGOSTINO, 2012, 
p. 18). 

O controle da população de animais domésti-
cos e das doenças transmitidas por eles é reflexo 
do grau de desenvolvimento e cidadania de uma 
sociedade. Esse é um desafio que todos deve-
mos enfrentar e depende da atuação direta de 
órgãos governamentais, ONGs e acima de tudo, 
dos tutores desses animais (BARROSO, 2013, p. 
847), integrando-se à categoria de causa social, 
uma vez que sua proporção atinge a comunida-
de integralmente, estabelecendo direitos para 
um grupo social e tendo um objetivo social a ser 
atingido. 

A partir do levantamento feito pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS, 2017), mais de 30 
milhões de animais estão nas ruas em estado de 
abandono no Brasil, constituindo-se aproxima-

17 International Companion Animal Management Coalition, 2007. 
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damente de 10 milhões de felinos e 20 milhões 
de caninos. A proporção entre habitantes e ca-
ninos/felinos é numerosa em algumas cidades 
brasileiras, inclusive dentro dos grandes centros 
urbanos, apresentando a cidade São Paulo, uma 
estimativa de população canina de 1.016.173 
(População Canina/Felina estimada, Secretária 
de Estado da Saúde, Governo do Estado de São 
Paulo, 2015). Resultados de outro levantamento 
apontam que a relação de cão/habitante é de 1:5, 
enquanto a de gato/habitante é de 1:16, tendo 
as razões animal/habitantes levantadas surpre-
endentemente mais elevadas do que o esperado 
(ALVES, 2005). 

Os animais em situação de rua eram coloca-
dos sob a vigilância do controle de zoonoses e 
eram vistos como transmissores de doenças nos 
centros urbanos, todavia nos dias de hoje, existe 
uma preocupação além da saúde humana, que é 
com os riscos que a situação de rua oferece para 
os animais. 

Conforme Santana e Oliveira (2006, p. 08-
09), atualmente as políticas públicas visam à 
melhoria da saúde, bem-estar e dignidade dos 
animais e seres humanos por meio de projetos 
que implementam, como a proibição da morte 
desses animais, que não estejam em fase de do-
ença terminal; proibição de eutanásia que possa 
causar-lhes demora ou sofrimento; serviço de 
identificação e registro de animais; programas 
de adoção; implantação de campanhas perió-
dicas, informando a população a respeito da 
necessidade da guarda responsável de animais, 
da adoção, de vacinação periódica e controle de 
zoonoses através de esterilização; treinamento 
de todos os funcionários dos departamentos pú-

blicos responsáveis por estes animais, de forma 
didática, evitando a prática de crimes de maus 
tratos e prevenindo a ocorrência de sofrimento 
desnecessário aos animais acolhidos.

Consequentemente a captura de gatos e cães 
não é um agente definitivo para o controle da 
população encontrada nas ruas, tornando-se 
necessárias outras ações, como a castração de 
machos e fêmeas para o controle da procriação 
desses animais, quando ressocializados na socie-
dade. Como apresentado nos gráficos 00 e 00, 
há uma relação entre o aumento de número de 
castrações e uma diminuição significantiva no 
número de abandono de animais. 

Segundo a Humane Dog Population Manage-
ment Guidance (2017, p. 14), o controle repro-
dutivo através da esterilização ou contracepção 
pode ser alcançado por três métodos:

Cirúrgico: que consiste na remoção dos 
órgãos reprodutivos, sob anestesia geral, as-
seguram a esterilização permanente e que 
pode reduzir significativamente o comporta-
mento sexual;

Esterilização e contracepção química: 
esses métodos ainda são bastante limitados 
pelo custo, pelo fato de que eles podem 
precisar ser repetidos e pelos problemas 
de bem-estar associados a certos produtos 
químicos;

Contracepção física: através do isola-
mento das fêmeas no cio, de machos intei-
ros, segundo o qual os proprietários podem 
ser educados para reconhecer os sinais de 
uma cadela, entrando no cio e podem plane-
jar para garantir que a fêmea seja isolada de 
machos inteiros, durante esse período.
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Não há prova de que a estratégia de extermínio 
produza quaisquer efeitos na redução da densi-
dade populacional desses animais, em função do 
acréscimo da taxa de reprodução e da atração de 
outros animais de regiões vizinhas. Resultante do 
princípio biológico do inverso, “quanto mais se 
retira, mais aparece”, no caso apresentado, dada 
a constatação de os animais errantes18, ainda 
que eram recolhidos e eliminados pelo Poder 
Público, sua quantidade aumentava rapidamen-
te, devido a sua grande procriação19, causando 
desequilíbrio na população atingida; ao reduzir 
seu número, aumenta a sobrevivência dos que 
ficam e conduz a duas consequências: aumento 

na taxa de natalidade e a aproximação de outros 
animais das regiões vizinhas, restabelecendo o 
número atingido e, em muitos casos, surgindo 
doenças e conflitos que antes não existiam (SAN-
TANA; OLIVEIRA, 2006, p. 09). 

Sendo assim, há casos em que não se deve 
necessariamente recolher o animal das ruas, por 
ele ter direito de se manter nos espaços públicos 
onde se encontra, sobrevivendo a partir da po-
pulação local, que não quer, em certas ocasiões, 
sua retirada e contribui para a sua manutenção. 
Esse animal tem o direito a atendimento veteri-
nário, mesmo que não tenha um tutor único ou 
específico e, perante a burocracia estatal, ambos, 
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Gráfico 02:  Número de filhotes abandonados em quatro 
períodos de doze meses.

Gráfico 01: Registro cumulativo das cirurgias de castração realizadas
no município do interior de São Paulo entre 2001 e 2006.  (*Até setembro).

Fonte:  (BORTOLOTI; D’AGOSTINO,’ 2012, p. 25)

18 Significado de Errante: Adjetivo. 

Que anda sem destino; característica do que ou de quem erra; que vive a vaguear.
19 A gestação de cães e gatos dura entre 58 a 68 dias, podendo gerar 4 filhotes por gestação. Se a raça for grande pode gerar crias 
de 12 filhotes por gestação, adicionando, mas 12 animais encontrados nas ruas.
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animal e protetor, devem ser monitorados, ca-
bendo ao Estado, a responsabilidade de regular 
essa relação.

A causa desse número acentuado, não vem 
somente da falta de esterilização dos animais em 
estado de rua, mas também da guarda irrespon-
sável e sucessivamente o abandono. Entende-se, 
na maioria das vezes, que grande parcela da po-
pulação de animais em situação de rua, são, na 
verdade, abandonados, dando a entender que 
grande porcentagem já tiveram um tutor e uma 
família. O abandono tem o efeito de multiplicar 
a população de cães e gatos, que não têm con-
dições de sobreviver nas ruas, dado que sem a 
guarda do tutor, ocorrem inúmeras mortes, cau-
sadas por doenças, acidentes, desnutrição, maus 
tratos etc (OSÓRIO, 2015, p. 12).

Dentre os motivos que levam os tutores 
a realizar o ato de abandono animal, estão a 
agressividade com as pessoas e/ou com outros 
animais (mais comum em cães); a falta de espaço 
na questão habitacional; o grande número de 
animais sob a guarda de um mesmo tutor; os 
problemas de saúde ou pessoais de seu tutor ou 
de pessoas que habitam no mesmo ambiente e 
as dificuldades financeiras que implicam não dis-
ponibilizar tratamento veterinário20 para com as 
complicações na saúde do animal, sendo configu-
rada como uma das razões mais recorrentes de 
abandono (ORSINI; BARBOSA; DA COSTA, 2015, 
p. 159). Segundo Digard (apud MATOS, 2012, p. 
76), os casos de abandono animal, caracterizam-

-se como o inverso lógico da aquisição imodera-
da dos mesmos, ocorrendo na grande maioria, 
pelas saídas de viagem, por não encontrar algum 
parente ou amigo para cuidar do animal durante 
sua ausência, de não poder pagar pessoas ou 
empresas que prestam tais serviços ou de levar 
o animal na viagem, optando assim pela solução 
mais simples e barata: o abandono.

As motivações por trás da causa animal, para 
os protetores é a concepção de que esses ani-
mais não consigam sobreviver nas ruas, sem 
ajuda humana, um animal doméstico tem sua 
estimativa de vida de até 20 anos, porém em 
condições de rua, a estimativa de vida diminui 
para apenas 4 anos (PAULA, 2010), o que os leva 
a investir então na educação da sociedade, no 
resgate de animais, na disponibilização de feiras 
de adoção e na esterilização de animais, para fa-
cilitar o acesso a procedimentos mais caros, que 
podem ser motivo de abandono. 

Alguns membros ou organizações da causa 
animal optam pela criação de abrigos, com a 
ideia de serem centros de realojamento aos 
animais resgatados. Porém, construir um abrigo, 
por si só, não é efetivo a longo prazo quanto ao 
problema de animais ambulantes, podendo pio-
rar a situação, constituindo-se em  uma via fácil 
para os tutores se desfazerem de seus animais. 

Do ponto de vista de certos membros e orga-
nizações, abrigos são depósitos que, ao contrário 
de casas de passagem, como lares temporários 
que abrigam um número limitado de animais 

20 O tratamento veterinário não se constitui somente quando o animal se encontra enfermo, mas através também da castração, 
vacinação, vermifugação, controle de pulgas, carrapatos, sarna e microchipagem.
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retirados das ruas, enquanto se procura por 
adotantes, o abrigo é tido como análogo ao asilo, 
onde o número de animais resgatados é excessi-
vo e a manutenção e adoção desses, se tornam 
quase impraticáveis, sendo comparados a espa-
ços de acumulação, zonas de indiferença ou até 
“campos de refugiados”, nos quais se encontram 
apenas os indivíduos excluídos e desvalorizados 
pela sociedade, sendo alvos de ações humani-
tárias que buscam promover a inclusão, através 
da exclusão, enquanto a adoção é considerada 
ideal para o animal de estimação, mais eficaz em 
termos de custo e bem-estar para eles.

Conforme Matos (2012), todos os membros e 
organizações governamentais ou não, destina-
dos à causa animal, não têm o alcance de lidar 

de forma permanente e definitiva, em relação à 
questão da população de animais existentes em 
estado de rua, devido a limitações financeiras, ha-
bitacionais e jurídicas. Assim sendo, é necessário 
e prioritário, o esforço para melhorar e difundir a 
guarda responsável como método de redução do 
abandono, em vez de construir abrigos, focando 
nas causas e não apenas tratando os sintomas 
e consequências do abandono. De acordo com 
a presidente da Alpa (Associação Limeirense de 
Proteção aos Animais), Cassiana Fagoti, ao ser 
entrevistada pelo jornal local, a Gazeta de Limei-
ra (2019), “os animais errantes são um problema 
grave de toda a sociedade, ou todos colaboram, 
ou muitos morrerão à espera de um pequeno 
grupo de pessoas”.

Figura 12: Abrigo superlotado para cães.

Fonte: SUIPA
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1.2.1. Órgãos governamentais

Assim como em qualquer outra área, cabe ao 
Poder Legislativo, a criação e aprovação de leis, 
que tratam de regras para a interação entre a 
sociedade e seus animais domésticos e também 
é dele, o dever de fiscalizar a atuação do Poder 
Executivo, na aplicação de recursos, em políticas 
públicas voltadas ao tema. O Poder Executivo é 
o responsável pela execução das leis, pela fisca-
lização de seu cumprimento e pela proposição 
e execução de políticas públicas, direcionadas 
à melhoria das relações homens e animais. O 
Poder Judiciário age na interpretação das leis, 
para julgar situações com conflitos de interes-
ses, determinando em suas decisões, deveres 
a serem executados, direitos a serem resguar-
dados ou punições a serem aplicadas, aos que 
tenham descumprido determinado ato legal.

Dentro do tema relacionado ao bem-estar 
animal, especificamente relacionados aos maus 
tratos, incluindo o abandono, a cada dia, as es-
truturas nos três poderes vêm se adequando 
para dar respostas à sociedade, que cobra cons-
tante evolução:

É no Poder Legislativo (Congresso Nacio-
nal, Assembleias Legislativas e Câmaras de Ve-
readores), que encontramos maiores evoluções 
voltadas à proteção aos animais. Recentemente 
(dezembro de 2018), o Senado Federal aprovou a 
ampliação da pena para o crime de maus-tratos a 
animais (PLS 470/2018). Outro exemplo é o novo 

Código Estadual de Proteção Animal (2018), apro-
vado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janei-
ro. Também se multiplicam novas leis aprovadas 
pelas Câmaras de Vereadores nas cidades bra-
sileiras, muitas delas bastante inovadoras e que 
contribuem significativamente nas mudanças em 
políticas públicas, nos tratos aos animais, tornan-
do ilegais, procedimentos repudiados pela socie-
dade e assim, trazendo evoluções nas políticas 
públicas aplicadas, como as leis que abrangem a 
questão de maus tratos, fortalecendo a proteção 
e direitos dos animais, dito como exemplos a Lei 
nº 6435 de 27 de dezembro de 2018, do Rio de 
Janeiro (RJ) e o projeto de Lei 76/2019 – Código 
Municipal dos Direitos dos Animais de Limeira 
(SP), que aumentam as punições e determinações 
de maus tratos, garantindo maior abrangência à 
proteção dos animais domésticos.

Porém não adianta avançar na criação de leis, 
sem contar com a existência de órgãos estrutura-
dos para fiscalizar seu cumprimento;

Dentro do Poder Executivo duas áreas 
estão sempre vinculadas ao tema: Saúde e Meio 
Ambiente. 

Na área da Saúde Pública é o combate às zoo-
noses que gera a necessidade de execução de 
políticas públicas e definição de regras a serem 
seguidas, promovidas por estruturas do Ministé-
rio da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais 
da Saúde. Evidentemente, os conflitos de inte-
resse, entre a prevenção na transmissão de zoo-
noses à população e o combate aos maus tratos 
aos animais, acabam gerando confrontos entre 
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representantes governamentais e protetores dos 
animais.

Desde junho de 2018 está em funcionamen-
to no estado de São Paulo, a Subsecretaria de 
Defesa dos Animais, órgão que oferece apoio 
aos municípios, em ações educativas e políticas 
públicas sobre o tema. Foi criada pelo Decreto 
nº 63.504/2018, que instituiu a Política e o Siste-
ma Estadual de Defesa dos Animais Domésticos. 
Ainda no âmbito estadual, em São Paulo, foi cria-
da a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, 
que recebe denúncias envolvendo os maus tra-
tos a animais, podendo ser inclusive anônimas.

Figura 14: À esquerda Alexandre Pongrácz Rossi, ao lado, o ex go-
vernador Márcio França, criador da Subsecretaria de Defesa dos  Animais.

Figura 13: Interface da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal.

Fonte: Governo do Estado de São Paulo.

Fonte: Governo do Estado de São Paulo.
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Em muitos municípios o atendimento a cha-
mados da população, no recolhimento de ani-
mais abandonados ou perdidos, ainda está sob 
responsabilidade de Centros de Controle de Zoo-
noses, onde os conflitos citados no texto acima, 
mais se repetem.

É crescente a criação de Departamentos de 
Bem-Estar Animal, vinculados às Secretarias do 
Meio Ambiente nos municípios, transferindo 
para esses departamentos, a responsabilidade 
das prefeituras, como tutores dos animais reco-
lhidos, bem como as políticas de conscientização, 
de controle de natalidade e de fiscalização, vin-
culadas às relações entre a sociedade e seus ani-
mais de estimação. Também encontramos nas 
estruturas de muitas Prefeituras, os chamados 
Conselhos Municipais de Defesa Animal, com-

postos por membros do Poder Executivo e de 
setores da sociedade para debates e proposição 
de políticas públicas, voltadas aos animais. 

A grande limitação de atuação dos Poderes 
Executivos, na implementação de políticas públi-
cas voltadas ao bem-estar animal, está na escas-
sez de recursos, os quais têm que ser disputados 
com outras áreas, como saúde, educação, segu-
rança entre outras, sendo o tema da proteção 
aos animais, sempre relegado para o final da lista 
de prioridades dos governantes.

O Poder Judiciário é responsável pela vigi-
lância do cumprimento das leis de proteção aos 
animais, pelos cidadãos, empresas e pelo poder 
público. 

Figura 15:  Programa de castração da prefeitura de Curitiba.

Fonte: Valdecir Galor/SMCS
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Assim como verificado nos poderes Legislativo 
e Executivo, também no Poder Judiciário, um im-
portante fator limitante na atuação dos seus re-
presentantes é a falta de conscientização, sobre 
a importância na coibição dos maus tratos aos 
animais, com a frequente ocorrência do crime de 
prevaricação, cometido por esses representan-
tes, que deixam de cumprir seus deveres funcio-
nais, simplesmente por não serem simpatizantes 
da causa da proteção animal.

1.2.2. Iniciativas privadas

Cada vez mais vemos empresas do mercado 
pet, bem como de outros setores, buscando vin-
cular sua imagem com causas sociais, incluindo 
a proteção aos animais domésticos. Segundo 
dados da ABINPET (Associação Brasileira da In-
dústria de Produtos para Animais de Estimação), 
só em 2017, o setor aumentou 4,95%. Em 2018, o 
setor movimentou mais de R$ 20 bilhões, 9,8% a 
mais que em 2017. Com isso, o Brasil se tornou o 
segundo maior mercado global de produtos pet, 
com 6,4% de participação, ultrapassando o Reino 
Unido (6,1%), pela primeira vez.

Uma situação que ilustra muito bem esse au-
mento, no interesse da causa animal é o projeto 
Causas Visa21. Os consumidores que se cadastra-
rem no programa vão doar, através da marca, um 
centavo para uma instituição a cada uso de cartão 
de débito, crédito ou pré-pago. A ação vale tanto 

nas transações presenciais com cartões Visa, 
quanto no comércio eletrônico e nas transações 
com wearables. Transações no exterior, também 
podem participar. Sendo o dinheiro doado pela 
própria empresa Visa, não do consumidor ou de 
custos adicionais na transação.

O consumidor precisará entrar no site Causas 
Visa e fazer um cadastro rápido, se quiser que a 
Visa faça as doações a partir de suas transações, 
sendo o cadastro facilitado pelo Visa Checkout. 
O objetivo da marca é conectar consumidores e 
entidades sociais, servindo de canal para aqueles 
que desejam ajudar de alguma forma, mas não 
têm recursos ou tempo suficientes, sendo mais 
um incentivo para que os consumidores, usem 
ainda mais o cartão como método de pagamen-
to, substituindo o dinheiro em papel.

O consumidor escolhe uma causa ou uma en-
tidade para fazer a doação. Ele também poderá 
trocar de entidade, a qualquer momento, sendo 
cinco causas escolhidas: Educação e Capacitação, 
Saúde, Idosos, Crianças e Adolescentes, e Ani-
mais. Entre as 17 entidades participantes, estão 
Associação Vaga Lume, Instituto de Câncer In-
fantil (ICI), Instituto Guga Kuerten, Instituto Luiza 
Mell, Instituto Reação e Projeto Guri.

A Visa vai transferir as doações mensalmente 
às entidades contempladas. Para o dinheiro arre-
cadado através dos clientes, que escolheram uma 
causa, não uma entidade específica, o dinheiro 
será dividido igualmente, dentro daquele grupo 
temático. A marca escolheu as causas a partir 

21 Link do projeto “Causas Visa”:  https://vaidevisa.visa.com.br/causas/
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dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da 
ONU22 e a partir de pesquisas sobre os temas que 
mais engajam os brasileiros. Quanto às entida-
des escolhidas para compor o programa, todas 
atendem ao Padrão de Gestão e Transparência 
do Terceiro Setor23, elaborado pelo Instituto Doar 
(2013).

Os clientes poderão acompanhar a atualiza-
ção diária no site Causas Visa, com os valores 
já arrecadados. A marca também promete uma 
auditoria independente semestral, para garantir 
que as doações estão sendo utilizadas, de manei-
ra correta.

Enquanto causas como Educação & Capaci-
tação, Saúde, Idosos, Crianças e Adolescentes 
tem uma média de 13.000 doações cadastradas, 
a causa animal dispara, tendo 55.000 doações 
cadastradas.

Aliado ao aumento de empatia e visibilidade, 
voltadas à causa animal pela sociedade, várias 
empresas privadas vêm investindo e se envol-
vendo em projetos direcionados ao bem-estar 
animal, visando ao lucro, através do marketing 
positivo do “fazer o bem”. 

A Pedigree, marca de rações para cães da em-
presa Mars, desde 2009, tem no Brasil, dentro do 
seu portfólio, o projeto “Adotar é tudo de bom”24. 

O projeto tem como objetivo, mudar essa realida-
de por meio da sensibilização, conscientização e 
mobilização da população para a causa, do apoio 
aos abrigos que resgatam e promovem a adoção 
consciente e da educação da população, sobre a 
guarda responsável. 

Parte das vendas dos produtos é revertida em 
doações para 150 ONGs e protetores no país, 
sendo contabilizadas no site, mais de 13.574.913 
refeições doadas. O projeto conta com campa-
nhas de marketing, em suas mídias sociais, no 
marketing de guerrilha25, através do lançamento 
de uma edição especial de latas, com os rótulos 
estampados, com fotos de cães sem raça definida 
(SRD) para adoção, além de informações sobre o 
programa e feiras de adoção feitas pela marca, o 
que resultou em 76.100 adoções.

22 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) foram os oito objetivos inter-
nacionais de desenvolvimento para o ano de 2015 que foram estabelecidos após a Cúpula do Milênio das Nações Unidas em 
2000, após a adoção da Declaração do Milênio das Nações Unidas. Disponivel em: https://nacoesunidas.org/tema/odm/
23 Link do artigo: http://www.institutodoar.org/wp-content/uploads/2016/07/PGT.pdf
24 Link do projeto: https://www.pedigree.com.br/adotar
25 Marketing de guerrilha é uma estratégia utilizada por empresas que desejam promover produtos e serviços de forma pouco 
convencional. É uma tática alternativa, feita para criar uma experiência no consumidor.
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Figura 16:  Marketing de Guerrilha em decoração natalina do Shopping Iguatemi, foi colocado um Papai Noel brincando com 
cachorros e colocado também próximo à entrada do shopping um cão triste e em sua coleira escrito “Nem todo cão tem um dono.”

Fonte: Pedigree

Figura 17:  Marketing de guerrilha em banheiros masculino e feminino.

Fonte: Pedigree
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Fonte: Pedigree
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Figura 18: “Adotômetro” em feira de adoção da Pedigree.



Figura 19:  Cartaz sobre adoção. Está escrito: Cães não têm sentimentos? Como chama essa vontade de ir embora? 
Mili está à espera de um lar feliz. Acesse adotaretudodebom.com.br

Fonte: Pedigree
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A empresa Petz, anunciou em 2019, por meio de 
suas redes sociais, que vai parar de comercializar 
cães e gatos em suas lojas. A decisão foi tomada 
após a ação realizada em fevereiro de 2019, pela 
ativista Luisa Mell, com a ajuda da Polícia Ambien-
tal, em um canil da cidade de Piedade, interior de 
São Paulo, em que foram apreendidos 1.707 cães, 
que seriam destinados às lojas do Grupo Petz.

Os espaços da loja que eram destinados à 
venda desses animais, serão utilizados para fei-
ras de adoção permanentes ou temporárias de 
protetores e ONGs locais. A Petz também criou o 
programa “Adote Petz”, que estimula a adoção de 
cães e gatos em parceria com ONGs por meio de 
eventos em suas unidades nos finais de semana.

Na Telefônica Vivo, o Programa de Voluntariado 
não é voltado para a causa específica, mas sim, para 
causas escolhidas pelos próprios colaboradores. 
Essa escolha acontece através do Social Game, jogo 
em que os colaboradores promovem suas próprias 
iniciativas e acumulam pontos ou via Comitês de 
Voluntariado. Nesse segundo caso, anualmente 
são definidas as ONGs que serão apoiadas pelo 
Programa e desde 2012, ONGs de proteção animal 
estão entre as selecionadas.

Outro bom exemplo de como a causa animal 
vem mudando a forma, como as empresas vêm se 
relacionando com a sociedade, é o caso ocorrido 
nas dependências de um supermercado da rede 
Carrefour, com a agressão por um segurança e 
consequente morte a um cão de rua, chamado 

Fonte: Telefônica Vivo

Figura 20: Divulgação por mídias sociais sobre evento de 
adoção na Petz.

Fonte: Grupo Petz
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Manchinha, que frequentava o estacionamento 
do estabelecimento. Após grande repercussão nas 
redes sociais e divulgação pela imprensa. Além 
de ter sido condenada pela Justiça a depositar 
R$1 milhão para projetos voltados à proteção dos 
animais, a empresa, voluntariamente, passou a pa-
trocinar projetos também voltados à causa animal, 
com a finalidade de recuperar sua imagem perante 
a sociedade, criando até um site26 sobre o tema.

Como o lucro é a principal finalidade das em-
presas privadas, as estratégias para a inserção 
da iniciativa privada em projetos de proteção 
aos animais, precisam ser criteriosamente es-
tudadas. O mais importante é identificar o pú-
blico-alvo do marketing das empresas em foco 
(seus clientes), dimensionando as relações desse 
público, com temas relacionados à causa animal. 
Podemos citar como exemplo, um projeto para 
a busca do bem-estar dos animais utilizados em 
rodeios.  Evidentemente que haverá grandes 
chances de fracasso ao tentar a adesão de em-
presas privadas ligadas ao mundo country, em 
projetos com o objetivo de acabar com as festas 
de rodeio. Uma estratégia seria, a de oferecer a 
essas empresas, sua imagem vinculada a proje-
tos que levem alternativas para o uso de animais 
nos rodeios, que comprovadamente não causem 
maus tratos a eles.

1.2.3. Órgãos não governamentais

 As ONGs (Órgãos não governamentais) ou 
OSC27 (Organizações da Sociedade Civil) são ins-
tituições sem fins lucrativos, criadas sem ajuda 
ou vínculos com o governo, geralmente de fundo 
social, fazendo parte do Terceiro Setor da Econo-
mia e, na maioria, são de caráter autônomo.

São criadas e mantidas com ênfase na parti-
cipação voluntária, saindo do contexto gover-

Figura 22: Manifestantes protestam no estacionamento do supermer- 
cado Carrefour, em Osasco, onde morreu o cachorro Manchinha.

Fonte: Taba Benedicto/Folhapress

26 Link do site: https://www.carrefour.com.br/causa-animal
27 Em 2016, com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/14, conhecida como o Marco Regulatório das Organizações da So-
ciedade Civil – MROSC, ficou em evidência uma nova denominação para as entidades privadas sem fins lucrativos que celebram 
parcerias com o poder público: Organizações da Sociedade Civil – OSC. Esta expressão tende a substituir a denominação ONG, 
visto que caracteriza melhor a missão das entidades, que se formam a partir da organização da sociedade civil em busca do aten-
dimento às necessidades da sociedade.
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namental que dá continuidade às práticas de 
caridade, mecenato e filantropia. 

As ONGs são caracterizadas por ações de so-
lidariedade nas políticas públicas e pelo legítimo 
exercício de pressões políticas, em favor dos 
direitos dos animais, constituindo importantes 
alternativas para sistematizar a sociedade como 
um todo, pois promovem ações sociais, cultu-
rais, assistenciais, etc. Os ativistas em favor da 
proteção animal, da mesma maneira como no 
engajamento humanitário, fundamentam-se na 
militância baseada no altruísmo, na ética e na 
solidariedade, adquirindo sentido e ênfase nos 
discursos das ONGs, que têm como retórica, a 
“ajuda”, a proteção e a assistência.

São diversas instituições espalhadas pelo país, 
algumas atuam recebendo e acolhendo esses 
animais abandonados; outras, a exemplo do Ins-
tituto Nina Rosa (INR), trabalham na prevenção 
dos maus-tratos e do abandono, produzindo 
material educativo, com o objetivo de sensibilizar 
a sociedade quanto ao assunto, defendendo os 
animais de qualquer tipo de maus tratos a que 
são submetidos e estimulando a adoção.

Os animais que são auxiliados pelas ONGs 
são beneficiados de forma direta, recebendo 
tratamento e cuidados ao serem recolhidos 
por voluntários, evitando muitas vezes, até sua 
morte. Por sua vez, a comunidade é beneficiada 
indiretamente em relação à prevenção de doen-
ças, ataques de animais abandonados, limpeza 
nas ruas e logradouros públicos, melhoria da 
qualidade de vida e do meio ambiente (KUZMA; 
SILVA; VELOZO, 2015).

A questão do “por que ajudar os animais” é fre-
quente e permeia as introduções dos trabalhos 

nas entidades. Uma das respostas que define 
esse porquê, se encontra no site da ONG, Projeto 
Bicho de Rua de Porto Alegre/RS: 

Tudo que existe deve ser cuidado: o ar, a água, as 
plantas, os animais e os humanos. Coloque-os na 
ordem de importância que desejar, mas não ignore 
nenhum deles. Para ajudar animais não é necessário 
deixar de ajudar pessoas. Uma ação de solidariedade 
não exclui a outra. (ONG Projeto Bicho de Rua)

Essas entidades não se sustentam somen-
te com doações, mas também através de lares 
temporários, parcerias e clínicas veterinárias que 
lhes oferecem descontos especiais e pagamento 
a prazo e em confiança. Também se utilizam da 
realização de brechós (completados com doa-
ções de roupas, objetos usados e livros), eventos 
e jantares com o intuito de arrecadar dinheiro, 
amenizando o endividamento constante, a que 
estão sujeitas pelas limitações financeiras e o 
incessante trabalho de resgate desses animais. 
Na realidade, essa trajetória de economia moral 
é essencial para as ações de proteção animal, 
uma vez que sua ação é inviável, sem o crédito e 
descontos dos parceiros (VIEIRA; CARDIN, 2017, 
p. 18-19).

O êxito dessas organizações vem, fundamen-
talmente, das ações que promovem nas pessoas, 
a disposição para quatro comportamentos cen-
trais: a contribuição financeira, a disponibiliza-
ção de tempo para ação voluntária, a adoção e, 
principalmente, a conscientização da população 
quanto à guarda responsável. A presidente da 
Associação Limeirense de Proteção aos Animais 
(Alpa), Cassiana Fagoti, ao ser entrevistada pelo 
jornal local, a Gazeta de Limeira (2019), afirma:
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As ONGs têm papel ético e moral em contribuir volun-
tariamente com o que está dentro das possibilidades. 
A população confunde ONG com o dever do poder 
público e com a obrigatoriedade de um tutor. E ONG 
é apenas um grupo de voluntários com o objetivo de 
suprir falhas do poder público. (FAGOTI, Gazeta de 
Limeira, 2019)

Nesse sentido, o conhecimento de marketing, 
tem grande potencial para contribuir com essas 
finalidades. Segundo muitas ONGs ligadas a cau-
sas de abandono e adoção, ao adquirir um ani-
mal doméstico, deve-se ter um meio de   garantir 
que ele não será abandonado e que o futuro 
tutor será responsável pelo cuidado e garantia 
do bem-estar do animal acolhido (MATOS, 2012, 
p. 71).

Um dos principais fatores limitantes na ação 
das ONGs e OSC, é uma certa falta de coorde-
nação entre os projetos desenvolvidos por 
cada uma, ocasionando eventualmente, alguns 
conflitos. A participação dessas entidades, nos 
Conselhos Municipais de Defesa Animal é essen-
cial para debates, formulação, execução e coor-
denação de políticas públicas, voltadas ao tema, 
além disso, o uso de ferramentas tecnológicas, 
para compartilhamento de informações também 
ligadas ao tema, pode amenizar tais fatores.

Figura 23:  Veterinario Solidário - Odécio Degan - ALPA + AMVEL.

Fonte: Alpa
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1.2.4. Protetores independentes

Os discursos, tanto de protetores quanto de 
defensores e militantes da proteção animal são 
baseados na questão moral. Segundo eles, os 
animais precisam ser tratados com respeito e 
dignidade, não apenas por compartilharem e in-
teragirem com os humanos no mesmo ambiente, 
mas por serem sencientes, que têm capacidade 
de sentir, dores e sentimentos e é isso, o que os 
aproxima dos humanos e lhes permite serem tra-
tados como seres dignos de afeto e até mesmo, 
vistos como uma pessoa. Este neologismo, se 
fundamenta na análise de casos em que o traba-
lho voluntário é direcionado para esses animais, 
sendo uma ética de responsabilidade e de dever 
moral, no auxílio aos animais desabrigados. A 
equivalência desses animais, ao supormos uma 
humanização por parte desses protetores, é a 
consideração de que os animais se enquadram 
como determinados humanos, que dependem 
de cuidados especiais, ou seja, os mais necessita-
dos – crianças, idosos, deficientes etc.

O trabalho voluntário de ajuda “animalitária” 28 
ou humanitária possui um caráter de abnegação; 
constitui-se no gesto de solidariedade e despren-
dimento, que não corresponde à lógica conven-
cional da reciprocidade na tríade, dar-receber-re-
tribuir. A ajuda a um animal é comparada a uma 
dádiva, empenhando custos, tempo e afeto em 
sua ação (MATOS, 2012).

O papel dos protetores independentes é res-

gatar animais em situação de negligência, seja 
em lares inapropriados ou nas ruas, verificando 
e tratando possíveis doenças, vacinando, cas-
trando e encaminhando para adoção. A retirada 
desses animais das ruas, não vem da ideia de 
que eles sejam nocivos às pessoas, mas que elas 
sejam nocivas a eles. 

O que faz um protetor carregar o termo de 
‘independente’ é o fato de arcar, sozinho, com 
todas as despesas do animal. Alguns protetores 
também ajudam animais que são “colecionados” 
pelos chamados acumuladores. 

Acumulador de animais é aquele que mantém 
em casa, mais animais do que tem condições 
de cuidar, condicionando-os, e muitas vezes a 
si mesmo, a uma vida de stress, em ambiente 
superlotado e inadequado. Muitos animais tam-
bém passam fome e apresentam doenças, além 
de serem confinados em condição insalubre.

As diretrizes determinadas pelo Hoarding of 
Animals Research Consortium (2002) para ajudar 
a identificar um acumulador são:

Manter uma quantidade de animais 
acima do normal;

Incapacidade em oferecer condições 
mínimas de nutrição, saneamento, abrigo e 
cuidados veterinários, o que frequentemen-
te resulta em desnutrição, doenças e morte;

O indivíduo nega essa incapacidade 
e não enxerga o impacto negativo que a 
situação causa aos animais e humanos da 
residência.

28 Termo para a ajuda humanitária que envolve a causa animal (MATOS, 2012).
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 O acumulador resgata e acolhe animais, 
normalmente cães e gatos abandonados, com 
a intenção de protegê-los e ajudá-los. Ele se 
diz protetor e amante dos animais e pode até 
passar fome para tentar alimentar os bichos. 
O problema é que ele não percebe a realidade 
e não tem limites, assumindo mais resgates do 
que teria condições. O acumulador é incapaz de 
enxergar que está causando sofrimento, vivendo 
em estado de constante negação da realidade. 
Eles têm uma condição psiquiátrica clínica, cha-
mada Transtorno de Acumulação de Animais, do 
espectro de transtornos obsessivo-compulsivo. 
Um acumulador pode ou não apresentar outros 
quadros psiquiátricos, como depressão, esquizo-
frenia, transtornos de personalidade, paranoia, 
delírio, demência.

A ação voluntária de protetores independen-
tes mobiliza um conjunto de recursos materiais e 
apelativos, que exerce crucial papel agentivo em 
seu trabalho: entidades, transporte, clínicas vete-
rinárias, mídias sociais, advogados e polícia, sim-
patizantes que informam sobre casos de maus 
tratos, eventos de adoção ou coleta de fundos, 
para ajuda financeira nas ações. 

Dentro da área de protetores independentes, 
existe uma composição majoritariamente femini-
na, tornando-se mais complexa no âmbito analí-
tico, sendo necessário escapar do senso comum 
naturalizador, como aponta Demello (2012), 
Herzog (2007) e Robertson, Gallivan e Macintyre 
(2004) (apud VIEIRA; CARDIN, 2017, p. 09). A pro-
teção animal é tida como generificada, gerando 
estereótipos e incompreensão pela dedicação 
aos animais que é muita lida, na ótica do estigma 
de gênero, como na expressão “proteloucas”.

Em um grau mais acentuado que o observado 
nas ações desenvolvidas por ONGs e OCS da causa 
animal, a falta de informações e de coordenação 
entre as ações individuais, realizadas por prote-
tores independentes, acabam gerando frequen-
tes conflitos. O uso de ferramentas tecnológicas 
para compartilhamento de informações ligadas 
ao tema, pode trazer uma sinergia importante na 
transformação de ações, pulverizadas em ações 
coordenadas dos protetores independentes.

Conforme Matos (2012) sugere, todos mem-
bros e organizações, governamentais ou não, 
destinados à causa animal, não têm o alcance de 
lidar de forma permanente e definitiva quanto à 
questão da população de animais existentes em 

Figura 24:  Protetor independente durante ação.

Fonte: pleno.news

Capítulo 01: Dentro da Causa Animal 65



estado de rua, devido a limitações financeiras, 
habitacionais e jurídicas. Assim faz-se necessário 
e prioritário, o esforço em melhorar e difundir a 
guarda responsável, como método de redução 
do abandono, em vez de construir abrigos. Dessa 
maneira, foca-se nas causas e não apenas no tra-
tamento dos sintomas e das consequências do 
abandono. Essas ações podem ser obtidas, com 
a disseminação de informação e conscientização 
da população, através do design digital, por meio 
por exemplo, do Design Emocional.

1.3. Design Emocional e Design Centrado 
no Usuário

O Design Emocional foi inicialmente menciona-
do por Norman (2004), definido como o emprego 
de teorias específicas, que vêm da convergência 
entre psicologia, design e pesquisa, assumindo 
que a emoção pode ser previsível e controlável, 
e que o projeto de design, pode ter uma influên-
cia nas experiências emocionais (TONETTO; DA 
COSTA; CAMPELO, 2011). No Design Emocional, o 
foco está voltado para a emoção que o produto 
provoca no usuário e pode ser dividido em três 
níveis de impacto emocional, que agem sobre as 
pessoas, quando interagem com produtos. São 
eles: Visceral, Comportamental e Reflexivo (NOR-
MAN, 2004).

O Design Visceral lida com o natural, 
com a parte mais primitiva do cérebro hu-
mano. Ele trabalha com a compreensão de 

respostas emocionais automáticas, como o 
que nos faz gostar de cores brilhantes, sa-
turadas, formas arredondadas e superfícies 
consistentes. É esse nível que nos faz sen-
tir atração pela beleza e pela ordenação e, 
aversão por coisas feias e desorganizadas 
(NORMAN, 2004). O design visceral deve 
ser relativamente independente de cultura, 
para ser aceito pelos usuários. (TONETTO; 
DA COSTA; CAMPELO, 2011) 

 

O Design Comportamental é totalmen-
te ligado ao uso centrado nas pessoas, consi-
derando função, facilidade de compreensão 
sobre o produto, usabilidade e sua forma fí-
sica (TONETTO; DA COSTA; CAMPELO, 2011). 
Tem relação não apenas com a facilidade 
de uso, mas também com o prazer de uso, 
o prazer de realizar uma tarefa do início 
ao fim, de forma fluida e sem interrupções 
(NORMAN, 2004).

O Design Reflexivo cobre mensagem, 
cultura e significados, tendo como base a 
compreensão, que os usuários têm sobre 
os elementos relacionados ao artefato, uma 
vez que eles devem trabalhar com autoi-
magem e memória (TONETTO; DA COSTA; 
CAMPELO, 2011, p. 136). É a experiência de 
refletir, como nos sentimos sobre a utiliza-
ção de um produto, assim como associação 
e o sentimento de familiaridade. É um nível 
que tem relação direta com o status social, 
pois reflete de que forma, o produto está 
ajudando a construir a nossa personalidade 
e a espelhar a imagem desejada de nós mes-
mos (NORMAN, 2004).
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Um exemplo a ser utilizado, que materializa 
esse conceito de influência emocional aplicado à 
causa animal, é a forma como são divulgadas as 
vendas e adoções de animais.

A divulgação de venda de animais (figura 
26), apenas traz a identificação da raça ou sua 
linhagem, objetificando sem gerar um vínculo 
afetivo, destacando a relação do valor utilitário 
(monetário), deslocando do valor afetivo e se 
comparando à venda de um objeto, sem nenhu-
ma utilização do Design Emocional. Enquanto a 
divulgação de adoção, utiliza-se de pronome em 
primeira pessoa, relacionado ao animal, tendo 
um nome e individualidade do animal, trazendo 
uma linguagem mais apelativa e afetiva (figura 
27), traz consigo muitas vezes, a história do ani-
mal ou o apelo em primeira pessoa, por parte do 
animal, utilizando-se abundantemente do Design 
Emocional, tendo o principal objetivo, estimular 
o afeto e apego ao animal.

Como já mencionado anteriormente, o suces-
so das organizações não governamentais sensí-
veis ao nosso tema, depende de sua eficiência 
em promover nas pessoas, a disposição para 

três comportamentos centrais que são: a con-
tribuição financeira, a disponibilidade para ação 
voluntária e a adoção de animais abandonados. 
Tendo isso em mente, o Design Emocional pode 
ajudar na influência de comportamentos, com 
base no sentimento das pessoas, promovendo 
então, essas ações e ajudando as ONGs e a causa 
animal, de maneira efetiva. De acordo com um 
estudo experimental, feito por Orsini, Barbosa e 
Costa (2015), comprovou-se que o apelo de dó 
(relacionado ao sofrimento dos animais maltra-
tados) e o apelo de prazer (relativo ao bem-estar 
e benefícios que os animais domésticos podem 
fornecer) são mais eficientes com pessoas que 
possuem animais, para as variáveis relativas à 
contribuição financeira e para a contribuição de 
tempo (voluntariado). O estudo concluiu que o 
apelo do direito dos animais foi o mais eficaz das 
opções testadas, enquanto que o apelo de dó, 
não obteve resultados tão significativos, quanto 
o esperado. 

O Design Emocional é fundamental no com-
portamento humano, tendo um papel crucial 
na área de design, no marketing e no uso dos 
produtos (Norman, 2004). Todos os níveis apre-

O que o design... faz você sentir ajuda você a fa diz sobre você

Figura 25:  Níveis do Design Emocional.

Fonte: (NORMAN, D. A., 2008)
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sentados acima são diretamente conectados às 
ações tomadas pelas pessoas, o que incentivou 
estudos, de como o design pode influenciar e 
alterar comportamentos, a partir das emoções 
em seus diversos níveis, com intuito de benefi-
ciar a sociedade e todos nela. Com o meio digital 
sendo o maior influenciador no cotidiano atual, 
também foi estudado o “User Experience”, para 
contextualizar e facilitar a elaboração de um 
meio digital, que possa atuar nessa mudança de 
comportamento.

O termo “User Experience”, foi popularizado 
pelo autor Donald Norman e, em meados da 
década de 1990, muitas empresas de tecnologia 
usaram o termo para representar um compro-
misso e se concentrar na interação humano-com-
putador de maior qualidade. O User Experience 
Design (UX), hoje é o processo de criação de 
produtos, que fornecem experiências significa-
tivas e relevantes aos usuários, incluindo pes-
quisa de usuários, criação de personas, criação 
de wireframes e protótipos interativos, além de 
testes de usabilidade. Essas tarefas podem va-
riar muito, mas sempre exigem que os designers 
sejam os defensores dos usuários e mantenham 
as necessidades dos usuários, no centro de 
todos os esforços de design e desenvolvimento, 
promovendo então, a melhor experiência para as 
pessoas e incentivando-as, a continuar utilizando 
a plataforma ou projeto (Interaction Design Fou-
ndation, 2013). 

Já o User Interface Design (UI) é o desenvolvi-
mento de computadores, aplicações, máquinas, 
dispositivos de comunicação móveis, softwares e 

sítios web, com o foco na experiência dos utiliza-
dores e interação. Nesse nicho, designers visam 
criar projetos, que os usuários acharão fáceis de 
usar, agradáveis, úteis e eficientes. Muitas vezes 
confundido com o UX design, o design de inter-
faces está mais preocupado com a superfície e 
a sensação geral de um design, enquanto que o 
UX abrange todo o espectro da experiência do 
usuário (Interaction Design Foundation, 2013). 
Consiste nos botões em que os usuários clicam, 
no texto que leem, nas imagens, nos controles 
deslizantes, nos campos de entrada de texto e 
em todos os outros itens, com os quais o usuário 
interage. Isso inclui layout de tela, transições, 
animações de interface e cada microinterações. 
Qualquer tipo de elemento visual, interação ou 
animação, deve ser projetado.

Ao falar de design centrado no usuário, fala-se 
também de produto. Segundo Niemeyer (2007), 
um produto é a reunião de vários elementos 
como: materiais, dimensões, proporções, cor, 
acabamento, entre outros, formando um tipo de 
linguagem e comunicando algo (apud TONETTO; 
DA COSTA; CAMPELO, 2011, p. 133). Na interação 
do produto com o usuário, inclui-se também a 
experiência estética, o significado atribuído ao 
produto e a experiência emocional, que são as 
emoções e sentimentos despertados, que vão es-
timular os novos hábitos e promoverão soluções 
de problemas, a partir do design. 

Com os princípios citados acima – Design 
Emocional, Design de Informação, Design Instru-
cional, User Experience e User Interface Design 
unidos em um projeto, para transmitir infor-
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mações a todo o público de maneira eficaz, e 
ainda, promover conhecimento, acredita-se que 
seria possível promover a conscientização da 
população sobre o tema de maus tratos a ani-
mais domésticos, de maneira eficaz, para todos 
os tipos de público, inclusive os mais difíceis de 
se alcançar, como os analfabetos. A partir disso, 
evidenciamos a importância da guarda responsá-
vel, dentro da causa animal e como ela se torna o 
principal tópico, a ser conscientizado.

1.4. A Importância da Guarda Responsável

À medida que é constatada como sendo o 
principal gerador da superpopulação de gatos 
e cães, a questão da guarda responsável de ani-
mais domésticos, é um dos mais urgentes temas 
de impacto social, não somente na causa animal, 
como para o meio ambiente, como um todo. A 
irresponsabilidade de alguns tutores origina a 
procriação descontrolada e o crescimento po-
pulacional desses animais, sendo logístico e pas-
sando a constituir um problema social, já citado 
anteriormente (BARROSO, 2013, p. 847).

Antigamente usava-se a expressão “posse res-
ponsável”, em vez de “guarda responsável”, e a 
importância de se mudar, engloba muito mais que 
uma questão estética. O termo “posse” apresenta 
uma ideologia subentendida em sua semântica, 
de que o animal é considerado uma “coisa”, um 

“objeto” que teria um “possuidor” ou “proprietá-
rio”, visão considerada já superada através dos 
direitos dos animais, porque eles são seres que 
sofrem, que têm necessidades e direitos, salien-
tando o fato de que, tradicionalmente, o animal 
é o mais marginalizado de todos os seres, ao ser 
“usado” e “abusado”, através de todas as formas 
possíveis e sem a possibilidade de se defender, 
dado sua notória dificuldade em se manifestar 
perante os seres humanos, tal como já ocorreu, 
em passado, com os “surdo-mudos”, “mulheres”, 
pessoas com problemas mentais, doenças conta-
giosas, diversas etnias e “negros”. 

Tal termo situa-se em confronto com os prin-
cípios e valores, sustentados pela ética e lógica 
ao SISNAMA29 e sua política admitida pela Cons-
tituição Federal, a saber: o respeito à vida em 
todas suas formas e à dignidade humana. “Razo-
ável deduzir da análise da lei da política nacional 
do meio ambiente, que a vida, por sua própria 
natureza, não pode ser sujeita a apropriação.” 
(SANTANA; OLIVEIRA, 2006, p. 01-02). Assim, 
foi substituído o termo “posse”, pela expressão 
“guarda”. 

A guarda responsável de animais, configura-se 
como dever ético que o tutor deve ter em rela-
ção ao animal sob sua tutela, assegurando-lhe 
o suprimento essencial para suas necessidades 
básicas e prevenindo quaisquer riscos que pos-
sam vir a atingir tanto o animal, quanto a própria 
sociedade (SANTANA; OLIVEIRA, 2006, p. 21). A 
“ética da responsabilidade”, em relação à guar-

29 Sistema Nacional de Meio Ambiente.
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da do animal perante sua dependência, não se 
constitui apenas em um dever moral atribuído 
aos seus tutores, mas um dever jurídico, pelo 
qual se responde penalmente (MATOS, 2012, p. 
116).

Guarda responsável pode ser definida como 
um princípio de bem-estar animal, segundo a 
qual, os tutores têm a obrigação de prestar os 
cuidados necessários a todos os seus animais e 
seus descendentes, como um conjunto de ações 
que envolvam a opção de ter um animal (Humane 
Dog Population Management Guidance, 2017). 
Esse dever exige que os tutores proporcionem os 
recursos como:

Controlar a reprodução e contracepção, 
esterilizando-os e controlando seu forneci-
mento de proles. 

Impedir seu livre acesso às zonas exter-
nas ao ambiente doméstico, mantendo-os 
dentro do espaço compatível com seu tama-
nho e necessidades, evitando transtornos, na 
medida em que o acesso às ruas é perigoso, 
podendo acarretar em fuga, atropelamento, 
envenenamento, procriação de filhotes que 
nascem abandonados, diversos tipos de 
maus-tratos, adquirir doenças, diminuindo 
sua expectativa de vida.

Suprir suas necessidades básicas, como 
alimentá-los com ração destinada à sua es-
pécie e com água filtrada, vaciná-lo, medicá-
-lo e levá-lo ao veterinário periodicamente e 

sempre que necessário.

Minimizar potenciais riscos, que seu 
animal pode representar para os animais 
públicos ou outros.

Dar atenção, carinho e amor, mantendo 
uma relação saudável dentre outros que 
correspondem as Cinco Liberdades30, servin-
do como um guia útil.

Para pautar qualquer relação saudável e res-
ponsável com qualquer animal doméstico, antes 
de adotá-lo ou comprá-lo, o futuro tutor deve 
ponderar sobre o tempo estimado de vida do 
animal, as despesas necessárias para mantê-lo, 
adequação do espaço físico, disponível para sua 
criação, disposição e tempo para passear e/ou 
interagir com o animal e pessoas responsáveis 
que o alimentem durante eventuais ausências 
prolongadas (BARROSO, 2013, p. 855).

Infelizmente, muitos tutores não fazem essa 
reflexão antes de obter um animal, existindo 
ainda vários setores da população, cuja ideia, é 
de que os animais são coisas e podem ser objeto 
de violência, descaso ou descarte, não sofrendo 
nenhuma punição aos praticantes, por tais atos.

 Segundo Santana e Oliveira (2006), uma das 
razões que interligam a guarda irresponsável e 
a compra de animais é a relação de consumo 
que não desperta necessariamente o vínculo afe-
tivo, que deve nortear a relação entre homem e 
animal, fazendo com que se conceba a ideia da 
obtenção desse animal, como um objeto e não um 

30 Cinco Liberdades: liberdade de fome e sede; liberdade do desconforto; liberdade de dor, lesão ou doença; liberdade para ex-
pressar comportamento normal; liberdade de medo e angústia. https://www.animalhumanesociety.org/health/five-freedoms-
-animals

Fonte: Juliana Andrade
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ser provido de direitos e deveres antes mencio-
nados, facilitando o descarte dos animais de es-
timação, por ficarem desinteressantes, depois da 
empolgação inicial. Um exemplo a ser utilizado, 
que materializa essa ideia da relação de consumo 
e não de afeto é a forma como são divulgadas as 
vendas, apenas trazendo a identificação da raça 
ou sua linhagem (figura 26), objetificando, sem 
gerar um vínculo afetivo, enquanto a divulgação 
de adoção (figura 27), utiliza-se de pronome em 
1° pessoa relacionado ao animal, com um nome 
e com individualidade, trazendo uma linguagem 
mais apelativa e afetiva.

Na legislação brasileira, não há nenhum termo 
específico para guarda responsável, contudo, 
muitos dos deveres que otermo carrega, se en-
quadram em maus-tratos31, caso não sejam cum-
pridos. Admitir os animais como seres providos 
de direitos e incluí-los na esfera de preocupação 
moral, de que são providos de sentimentos, traz 
a exclusão do polo oposto, como objetos e coisas, 
deslocando-se do valor utilitário (e monetário) 
para o valor afetivo (MATOS, 2012, p. 65).

Figura 27:  Anúncio de adoção de filhotes de gato.

Figura 26:  Anúncio de venda de cães.

Fonte: Juliana Andrade

31 Abandonar; espancar, golpear, mutilar e envenenar; manter preso permanentemente em correntes ou em local pequeno; manter em 
locais anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração/ventilação, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz solar; não for-
necer abrigo do sol, da chuva e do frio; não fornecer água e/ou comida diariamente; deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente 
se lhe possa prover, inclusive assistência veterinária ao animal doente, ferido, extenuado ou mutilado; dentre outros descritos no Art. 3º 
do Decreto 24.645/34.

MÃ E PAI

NINHADA PREVISTA: 15/06
FILHOTES SERÃO ENTREGUES A PARTIR DOS 45 DIAS.

VACINADOS E VERMIFUGADOS

FALAR COM JULIANA

Fonte: Tatiane Lopes
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Diz a Declaração Universal dos Direitos dos 
Animais32 (1978): 

Art. 2°
1.Todo o animal tem o direito a ser respeitado.
2.O homem, como espécie animal, não pode exter-
minar os outros animais ou explorá-los violando esse 
direito; tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao 
serviço dos animais. 
3.Todo o animal tem o direito à atenção, aos cuida-
dos e à proteção do homem.

Art. 3º 
1.Nenhum animal será submetido nem a maus tratos 
nem a atos cruéis. 
2.Se for necessário matar um animal, ele deve de ser 
morto instantaneamente, sem dor e de modo a não 
lhe provocar angústia. 

Promovido pela Organização Pan-americana 
de Saúde, Organização Mundial de Saúde (OPAS/
OMS) e a Word Society for Protection of Animals 
(WSPA), no Rio de Janeiro, Brasil, a “Primeira 
Reunião Latino-Americana de Especialistas em 
Posse Responsável de Animais de Companhia e 
Controle de Populações Caninas” (Setembro de 
2003), contou com a participação de 10 países 
da América Latina, cujas conclusões, condenam 
as políticas desatualizadas, adotadas pelos mu-
nicípios brasileiros, propondo uma nova política 
pública nessa área, adequada à realidade latino-
-americana, no que diz respeito à: 

1º) Captura e eliminação não é eficiente (do ponto 
de vista técnico, ético e econômico) e reforça a posse 
sem responsabilidade; 

2º) Prioridade de implantação de programas edu-
cativos que levem os proprietários de animais a 
assumir seus deveres, com o objetivo de diminuir 
o número de cães soltos nas ruas e a consequente 
disseminação de zoonoses; 

3º) Vacinação contra a raiva e esterilização: métodos 
eficientes de controle da população animal;

4º) Socialização e melhor entendimento da comuni-
cação canina: para diminuir agressões; 

5º) Monitoramento epidemiológico. (SOUZA, 2003)

O ato de abandono, derivado da guarda irres-
ponsável é uma das principais origens da cres-
cente superpopulação de animais em situação 
de rua. Mesmo sendo crime previsto em lei, há 
dificuldades em se aplicar as penas legais, pelas 
limitações em se conseguir identificar o infrator, 
como por exemplo, localizar o tutor responsável 
por determinado animal abandonado. A maneira 
mais efetiva, de conectar um tutor ao seu animal 
é através do registro e identificação de ambos 
juntamente, o que estimula um compromisso de 
responsabilidade do tutor sobre o animal, uma 
vez que se torna identificável como seu. O regis-
tro tem sua importância, utilizado como ferra-
menta para reunir os animais perdidos aos seus 
respectivos tutores e na aplicação da legislação, 
incluindo a legislação de abandono (maus-tratos) 
e a manutenção da vacinação regular e obriga-

32 A Declaração Universal dos Direitos dos Animais é uma proposta para diploma legal internacional, levado por ativistas da causa pela 
defesa dos direitos animais à UNESCO em 15 de Outubro de 1978, em Paris, e que visa criar parâmetros jurídicos para os países membros 
da Organização das Nações Unidas, sobre os direitos animais. Esta Declaração foi proposta pelo cientista Georges Heuse.
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tória, contra a raiva (Humane Dog Population 
Management Guidance, 2017, p. 13).

Diversas ações voltadas à causa animal, reali-
zadas em bairros populares, visam a promover e 
orientar os tutores sobre a guarda responsável, 
enquanto seus animais recebem atendimento 
(castração33, vacinação, vermifugação e primei-
ros socorros). Essas orientações são divulgadas 
também nas escolas, por agentes comunitários 
de saúde e ONGs (BORTOLOTI; D’AGOSTINO, 
2012, p. 26). Há também uma satisfatória fisca-
lização, que contribui para punir e coibir atos de 
maus-tratos. 

Medidas educativas, punitivas e de monito-
ramento, adotadas por órgãos públicos e por 
entidades de proteção animal têm foco em toda 
a comunidade e não somente nos tutores de 
animais. De acordo com Barroso (2013), somente 
a guarda responsável, a educação e a conscien-
tização da sociedade, podem efetivar definitiva-
mente, condições de saúde à comunidade em 
geral e aos animais, a partir de condutas de con-
trole e de proteção animal, sendo de substancial 
base para esse tema social. A necessidade de 
remodelar o comportamento social, a partir da 
informação diante da causa, vem sendo o agente 
indispensável.

A carência de informação que a população 
brasileira tem sobre o tema de maus tratos a 

animais domésticos e a dimensão e impacto que 
a causa possui, a dificuldade de transmitir infor-
mação de maneira efetiva para a população em 
geral e como o design pode ajudar, não apenas 
na transmissão de informação, mas também na 
mudança de comportamento da sociedade, nos 
conduzem à proposição do desenvolvimento do 
projeto, no próximo capítulo. 

33 Destacam-se as vantagens da castração: os animais deixam de fugir para se acasalar, o que diminui o risco de eles agredirem outras 
pessoas, serem agredidos, atropelados ou provocarem acidentes de trânsito; os machos se tornam menos agressivos e passam a urinar 
com menos frequência pela residência para demarcar território; as fêmeas deixam de entrar no cio e, em consequência, os machos da 
vizinhança e de outros lugares deixam de ser atraídos para as proximidades de onde elas estejam, deixando, consequentemente, de per-
turbar seus proprietários, vizinhos, a ordem e o sossego públicos; evitam-se as crias indesejadas e o abandono de filhotes (BORTOLOTI; 
D’AGOSTINO, 2012, p. 23).
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Fonte: Jonas Vincent
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Capítulo 02: Idealização do Projeto

Fundamentado na pesquisa conceitual realiza-
da no capítulo anterior sobre o tema – “proteção 
aos animais domésticos”, o presente capítulo é 
constituído por questões, nomenclaturas, ele-
mentos e conceitos de ações que compõem as 
propostas da área de Design, com base em téc-
nicas de pesquisa e criação, de linguagem visual 
e sonora e de tecnologia, fundamentando as es-
colhas destinadas ao projeto e suas soluções por 
meio de métodos e conceitos da disciplina.

Donald Alan Schön (1983, apud FRANZATO, 
2011) define o design como uma prática de re-
flexão da ação, no decorrer da ação o designer 
reflete sobre o problema que está enfrentando 
e aprofunda seu conhecimento a respeito atra-
vés da pesquisa conceitual e, então, aperfeiçoar 
suas ações através de mudanças nos planos 
enfrentando questões técnicas e sociais a partir 
de propostas e ideias determinantes para que 
possa exercer sua função sociopolítica na sua 
atividade profissional, pautadas nas questões e 
princípios morais e éticos (FRANZATO, 2011, p. 
07). A ética pode ser definida como a reunião de 
princípios que determinam as atitudes de uma 
pessoa. Assim, agir com ética significa viver de 
acordo com valores morais fundamentais, como:

Respeito: 

O respeito é a capacidade de ter em 
consideração os sentimentos das outras 
pessoas. É um dos valores que podem ser 
mais importantes na condução da vida de 
uma pessoa, sendo possível influenciar 
em suas decisões, seus relacionamentos 

e em seu modo de viver. Esse valor pode 
ser manifestado de diferentes formas. Um 
exemplo é o respeito às diferenças. Em uma 
sociedade existem variadas formas de viver 
e de pensar, assim como existem diversas 
percepções sobre a vida. Para uma boa con-
vivência coletiva seja positiva é fundamental 
cultivar e exercitar o respeito por pessoas e 
por decisões diferentes. O respeito também 
tem outro significado. O conceito também se 
refere à obediência às regras que são deter-
minadas em uma sociedade e que devem ser 
seguidas para que a ordem seja garantida, 
ainda que se discorde delas. Um exemplo 
disso é a obrigatoriedade do respeito e do 
cumprimento das leis de um país.

 

Justiça:

Ser justo significa ter a habilidade de 
avaliar a existência de justiça ou injustiça 
nas situações. Ter senso de justiça é ter 
como princípio de vida agir com integridade 
e igualdade, tomando decisões corretas, 
tanto para si mesmo como para os outros. 
O senso de justiça também pode se mani-
festar pela capacidade de indignação. Por 
exemplo: quando, diante de uma situação 
de injustiça, uma pessoa adota uma postu-
ra de reagir àquela situação, ainda que não 
seja um acontecimento em relação a si pró-
prio. Possuir senso de justiça faz com que 
uma pessoa não consiga não se manifestar 
quando se vê diante de uma situação injusta. 
Quando um indivíduo que possui um senso 
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de justiça apurado percebe uma situação 
que manifesta uma conduta injusta, ela cos-
tuma agir para tentar solucionar a questão.

 

Solidariedade:

A solidariedade é a capacidade de ter 
simpatia e atenção com o próximo, o que 
demonstra a valorização e a importância 
dada aos outros. Esse sentimento se carac-
teriza pelo interesse verdadeiro de se unir 
ao sofrimento ou à necessidade de alguém, 
ajudando-o no que for possível. Para que a 
solidariedade possa ser colocada em práti-
ca são precisos sentimentos de desapego e 
de empatia para olhar a situação de outra 
pessoa sem julgamentos, apenas com a in-
tenção de demonstrar apoio e preocupação. 
É possível ser solidário de muitas maneiras, 
seja ao dar atenção e apoio moral, seja atra-
vés de uma ajuda material.

 

Seguindo a metodologia de Vieira (2009) após 
a coleta de dados sobre o problema tratado, pas-
samos para a sistematização das informações 
coletadas de forma gráfica, permitindo o uso 
mais efetivo e direto do conhecimento teórico 
construído. Esta etapa é dividida em três partes 
prevalecentes, apresentados pela metodologia: 
conceito de criação, painéis visuais e ênfase pro-
jetual, onde tratamos sobre a melhor abordagem 
do design para solucionar os problemas encon-
trados.

 

Pensando no método de Design Thinking os 
dados coletados na fase anterior, de imersão, 
devem ser submetidos a uma fase de análise e 
síntese, de forma a serem organizados e criar 
padrões identificáveis, dentro de uma lógica que 
permita a compreensão do problema em ques-
tão.

2.1. Conceito de Criação

A etapa de conceito de criação, segundo Vieira 
(2009), visa a definição do conceito do projeto, 
de modo que o mesmo, esteja alinhado a pro-
posta do tema. O conceito de criação aborda o 
uso reflexivo e dialético do projeto nos processos 
criativos, reposicionando não somente o lugar do 
conceito na prática, como também o papel social 
do design.

É utilizado para refletir sobre os fatos signifi-
cativos do projeto e ligá-los de forma filosófica, 
observando as experiências e atitudes cotidianas, 
expressando suas reflexões, por meio de concei-
tos que sintetizam a reflexão desenvolvida atra-
vés do projeto, sendo um dos principais meios 
que o designer dispõe para formular suas ações, 
usando recursos característicos da disciplina. 
“Seu principal intuito é criar estímulos, despertar 
emoções, gerar evocações, veicular mensagens, 
provocar reflexões” (NORMAN, 2004, p. 83-87), 
conseguindo resultados interessantes neste sen-
tido pela inusitada liberdade que o designer tem 
para se expressar (apud FRANZATO, 2011, p. 04).
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Segundo Franzato (2011) a geração de ideias a 
partir da reflexão do designer em sua formalida-
de, inevitavelmente, perde parte de sua comple-
xidade, contudo chega a seu objetivo e com gran-
de intensidade pela força intrínseca à imagem. A 
fluidez da reflexão, porém, não necessariamente 
se perde completamente. No conceito de criação 
os designers exploram artifícios retóricos inédi-
tos, utilizando similitudes ou metáforas, demos-
trando o importante uso de metáforas utilizados 
nos processos projetuais e particularmente nas 
fases de síntese da linguagem dos projetos, tor-
nando-os extraordinariamente expressivos.

O conceito de criação é a essência metafórica 
de uma ideia e norteia todo o processo de cria-
ção, a “alma” da pesquisa no desenvolvimento do 
projeto. É possível pensar no conceito de criação 
como um intermédio de relações estabelecidas 
e diretamente associadas ao objetivo de estudo 
visual. É um possível olhar do designer para a 
pesquisa, facilitando a criação de volumes e for-
mas para a concepção da identidade e do desen-
volvimento projetual (LEVINBOOK; RONCOLETTA; 
BARBOSA, 2011, p. 03).

Nosso conceito de criação, que norteia o pro-
cesso de criação, é representado pela chama 
de fogo. A chama tem luz própria, iluminando 
a escuridão e trazendo clareza, também emite 
calor, nos aquece e conforta, sendo sem dúvida, 
a primeira e mais fundamental invenção da hu-
manidade. 

Um animal doméstico, para muitos pode signi-
ficar uma chama, trazendo o calor puro do afeto 
e da lealdade incondicional, ou a luz para a es-

curidão que muitos sofrem na solidão, em razão 
da crescente urbanização que suplanta hábitos 
coletivos entre indivíduos que, isolados em suas 
residências, procuram companheirismo e con-
forto, criando fortes laços afetivos com outras 
espécies, transformando-os em entes familiares 
(SANTANA, 2006), como já foi refletido no capítu-
lo anterior.

Mas ao não se ter a devida responsabilidade 
e zelo e deixar uma chama em local indevido ou 
inadequado, podem vir a ocorrer duas situações: 

  

Pela situação de onde se encontra, a 
chama pode se apagar, assim como um ani-
mal abandonado sem auxílio pode morrer 
por diversas situações, que a própria con-
dição de rua proporciona, onde os animais 
são submetidos à fome, sede, à privação de 
abrigo contra as intempéries e de ficarem 
expostos a todo o tipo de doenças e maus 
tratos. Um animal doméstico tem sua esti-
mativa de vida de até 20 anos, porém em 
condições de rua, a estimativa de vida dimi-
nui para apenas 4 anos (PAULA, 2010);

 A chama também pode gerar incêndios 
muitas vezes incontroláveis (estando perto 
de materiais inflamáveis ou explosivos) acar-
retando problemas não apenas ao indivíduo 
que deixou a chama em local inadequado, 
mas a terceiros também. Do mesmo modo 
que as chamas alimentam novas chamas, o 
abandono de animais sem controle, acaba 
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se propagando com as crias nas ruas, que 
geram mais e mais filhotes abandonados. 
Assim os abandonos de animais nas ruas 
gera grandes problemas a toda sociedade, 
como o sofrimento dos animais, as cruelda-
des e zoonoses.

Outra referência em que a chama pode ser 
usada é na comparação com as crueldades co-
metidas aos animais, pelos homens. Assim como 
a chama que se não for contida, acaba se alas-
trando, seres humanos que inicialmente come-
çam usando animais em seus atos de crueldade, 
acabam propagando essas crueldades também 
a outros seres humanos. Estudos na área de 

psicologia, afirmam que um dos traços visíveis 
em psicopatas é a tendência a maltratar animais 
(NASSARO, 2016). Crueldade não coibida é como 
uma chama não contida.

Em contraponto, a chama também representa 
o afeto, o carinho, o companheirismo. O amor 
que emanamos muitas vezes é associado visual-
mente à chama, pela forma que o calor afetivo 
flui, com isso, a metáfora para a chama cria seu 
significado mais profundo: a importância do afei-
çoamento e relacionamento criado durante toda 
a humanidade para com esses animais, o qual é 
tido como um dos relacionamentos mais leais e 
genuínos.

Figura 29:  Chama de fogo.

Fonte: Dhivakaran
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2.2. Painéis Semânticos

Seguimos para a etapa de construção dos pai-
néis visuais com base no método de Vieira (2009), 
tendo o propósito de representar por meio de 
imagens o tema e seus aspectos representados 
visualmente. 

Farias (2014) define por painel semântico o 
documento de processo de criação que contém 
mensagens visuais sobre algum aspecto do pro-
duto, apresentado em um sistema de linguagem 
verbal ou não verbal. Ele está associado ao signi-
ficado atribuído ao produto, tendo como princi-
pal característica, oferecer e indicar ao designer, 
um parâmetro qualitativo para sua configuração, 
além de expor ideias e imagens mentais subjeti-
vas e complexas, muitas vezes difíceis de serem 
descritas e explicadas por meio da linguagem 
verbal, precisando de processos de tradução 
para linguagens mais visuais e abstratas.  

Com a produção de painéis semânticos pode-
mos interligar ideias diferentes e formar cama-
das de conceitos e de argumentos formais que 
sustentam a construção da linguagem dos pro-
dutos. Segundo Baxter, (apud Farias 2014, p. 6) 
“os produtos devem ser projetados para transmi-
tir certos sentimentos e emoções [...] Isso pode 
ser conseguido construindo-se diversos painéis 
de imagens visuais” (FARIA, 2000, p. 191). 

 A técnica do painel semântico aplicada ao 
método projetual, consiste na busca de imagens 
que traduzam as necessidades que se procura 
atender, a partir dos objetivos de projeto que se 
quer alcançar (JACQUES; SANTOS, 2009). Ela con-
siste em cinco fases:

Compreensão exaustiva do problema projetual, o que 
pode ser alcançado através de dinâmicas de grupo 
ou valendo-se de técnicas como o brainstorming 34;
Transformação do entendimento verbal do problema 
projetual em linguagem escrita - brainwriting 35;
Transformação da linguagem escrita em visual, ou 
seja, a busca por imagens que realmente identifi-
quem e traduzem a palavra ou o termo listado, ou as 
necessidades que se busca atender;
Montagem da ambiência visual, construída pela com-
posição do painel;
Definição de cartela de cores, formas e texturas a 
serem utilizadas no produto, pode-se ainda descrever 
o painel através de um pequeno texto para auxiliar 
sua compreensão. (JACQUES; SANTOS, 2009, p. 247)

Com esse intuito foram criados 5 painéis vi-
suais semânticos que ilustram os principais e 
mais relevantes conceitos com o tema proteção a 
animais domésticos, abordados na pesquisa con-
ceitual do capítulo anterior, visando a produção 
visual do projeto: Interação humano e animal do-
méstico; Animais em situação de rua; Iniciativas 
não governamentais; Órgãos governamentais; 
Educação e informação. A partir das imagens 
que constituem os painéis visuais semânticos, foi 
obtida a paleta de cor de cada painel, como um 
suporte visual adicional.

34 Brainstorming é um método criado nos Estados Unidos, pelo publicitário Alex Osborn, usado para testar e explorar a capacidade 
criativa de indivíduos ou grupos, principalmente nas áreas de relações humanas, dinâmicas de grupo e publicidade e propaganda.
35 Brainwriting é a técnica criativa que provê uma forma eficaz e simples para coletar ideias inovadoras, onde um grupo de pes-
soas registram por escrito possíveis formas de como resolver um problema, desenvolver um projeto ou melhorar uma situação 
existente.
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2.2.1. Interação humano e animal doméstico

Como abordado no capítulo anterior, a intera-
ção humano e animal doméstico é, sem dúvida, o 
princípio para o tema proposto e sua importância 
na sociedade atual. Destaca-se e particulariza den-
tro desta categoria, os cães e gatos, dado que são 
os animais mais presentes na sociedade. Como já 
citado, são aproximadamente 40,4 milhões de uni-
dades domiciliares brasileiras que possuem pelo 
menos um animal doméstico (IBGE, 2015), há 74,3 
milhões de cães e gatos presentes nos domicílios 
brasileiros.

Faraco (2008), médica-veterinária e doutora 
em Psicologia, afirma ser impossível pensar em 

família, atualmente, sem considerar a interação 
com estes animais, adquirindo um novo conceito a 
essa relação, a família multiespécie, cujos vínculos 
estão cada vez mais próximos. A partir de seu es-
tudo, Belk (1996) afirma a tendência das pessoas 
a perceberem seus pets como membros da família, 
através da antropomorfização e da inclusão deles 
em celebrações e rotinas familiares (apud ORSINI; 
BARBOSA; DA COSTA, 2015, p. 160).

A partir dessas informações obtidas na pesquisa 
conceitual, montamos o painel semântico abaixo 
(Figura 30), visando representar o conceito visual 
da interação entre humano e animal doméstico, 
ressaltando os fortes laços afetivos e sua represen-
tação dentro do lar.

Figura 30: Painel Semântico -  Interação Humano e Animal Doméstico.

Fonte: Autoria própria
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2.2.2. Animais domésticos em situação 
de rua

Sendo o principal e mais notório problema que 
envolve a causa animal, a população de animais 
domésticos em situação de rua é visualmente 
insustentável e lamentável, uma das práticas de 
maus tratos mais constante e visível dentro de 
nossa sociedade, visto o alto número de animais, 
cães e gatos, encontrados em situação de aban-
dono, nos mais diversos contextos. Como apre-
sentado no painel seguinte (Figura 31), os animais 
em situação de rua, apresentam-se muitas vezes 
machucados e conviventes com os perigos delas 

oriundos, vivendo em condições não somente 
inadequadas, mas sem nenhuma ética ou moral 
que os permeia, tendo seus direitos excluídos 
pela sociedade, se tornando invisíveis e parte da 
paisagem urbana, sendo negligenciados.

Segundo o levantamento da Organização 
Mundial da Saúde (OMS, 2017) há uma super-
população de animais em estado de abandono, 
mais de 30 milhões de animais estão nas ruas no 
Brasil, sendo aproximadamente 10 milhões de 
gatos e 20 milhões de cachorros.

Figura 31:  Painel Semântico -  Animais domésticos em situação de rua.

Fonte: Autoria própria
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2.2.3. Iniciativas não governamentais

ONGs, protetores independentes e iniciativas 
privadas (que contém programas ligados à causa 
animal) constituem grande parte do cenário de 
proteção aos animais domésticos, promovendo a 
adoção, guarda responsável, castração, resgate e 
prevenção de parte da população já existente de 
animais domésticos em situação de rua.

O trabalho voluntário de ajuda “animalitária” 
ou humanitária tem um caráter de abnegação, 
constitui-se em gesto de solidariedade e des-
prendimento que não corresponde à lógica 

convencional da reciprocidade na tríade dar-re-
ceber-retribuir. Ajudar um animal é comparado a 
uma dádiva, empenhando custos, tempo e afeto 
em sua ação (MATOS, 2012). O carinho dessas 
pessoas e instituições para com os animais está 
representada verbalmente no capítulo anterior e 
visualmente pelo próximo painel (Figura 32).

Figura 32:   Painel Semântico - Iniciativas não governamentais.

Fonte: Autoria própria
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2.2.4 Órgãos governamentais

Constitucionalmente os animais são tutelados pelo 
estado, sendo sua proteção e bem-estar garantidos 
pelo próprio, com isso os órgãos governamentais ga-
nham grande destaque dentro do tema: proteção aos 
animais domésticos.

Assim como em qualquer outra área, cabe ao Poder 
Legislativo a criação e aprovação de leis que tratam de 
regras para a interação entre a sociedade e seus ani-
mais domésticos, e também o dever de fiscalizar a atu-
ação do Poder Executivo na aplicação de recursos em 
políticas públicas voltadas ao tema; o Poder Executivo 
é o responsável pela execução das leis, pela fiscalização 
de seu cumprimento, e pela proposição e execução de 

políticas públicas direcionadas a melhoria das relações  
homens e animais; e o Poder Judiciário age na inter-
pretação das leis para julgar situações com conflitos de 
interesses, determinando em suas decisões deveres a 
serem executados, direitos a serem resguardados ou 
punições a serem aplicadas aos que tenham descum-
prido determinado ato legal. 

Dentro do tema relacionado ao bem-estar animal, 
especificamente relacionado a maus tratos (incluindo 
o abandono), a cada dia, a estrutura nos três poderes 
vem se adequando para dar respostas à sociedade, que 
cobra constante evolução. No painel abaixo (Figura 33) 
é demonstrada a situação de animais alcançados pelo 
governo, em ações feitas por estes, como vacinação e 
castração gratuitas, feiras de adoção, canis municipais, 
atendimentos de emergência, dentre outros.

Figura 33:  Painel Semântico -  Órgãos governamentais.

Fonte: Autoria própria

Capítulo 02: Idealização do Projeto84



2.2.5. Educação e informação

Sendo a principal causa do abandono, a falta 
de informação e de conscientização, a educação 
torna-se o principal meio para incentivar a guarda 
responsável dos tutores de animais domésticos, 
no cuidado e bem-estar de seus animais, acarre-
tando a diminuição de abandonos e de animais 
em situação de rua (Humane Dog Population 
Management Guidance, 2017).

Por esta razão foi desenvolvido o próximo 
painel (Figura 34), para que com sua represen-
tação visual possamos dimensionar os principais 

campos que serão abordados em nossas ações 
projetuais.

Figura 34:  Painel Semântico - Educação e informação.

Fonte: Autoria própria
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A realização dos painéis semânticos e sua aná-
lise nos orientou na construção não somente da 
marca, mas nas características de cada conceito, 
ultrapassando o visual, sendo de grande acrésci-
mo aos conceitos já citados no capítulo anterior. 
As diferentes perspectivas e particularidades 
apresentadas sobre as diversas situações em que 
os animais domésticos se encontram: pertencen-
do a uma família, abandonados, resgatados ou 
à espera de um lar dentro dos canis municipais 
nos mostrou como a mudança de comportamen-
to proposta no projeto não é destinada somente 
aos usuários, mas sim como um objetivo quanto 
a mudança de comportamento a estes animais 
que necessitam de um lar e cuidados.

2.3. Público-alvo e Personas 

Vieira (2009) nomeia a etapa de definição do 
público alvo como usuário, apontando para o 
uso de inserção etnográfica no intuito de apre-
ender informações não tangibilizadas e difíceis 
de serem adquiridas por meio de outras aborda-
gens de pesquisa, tais como: culturas, hábitos e 
comportamentos do usuário.

O conceito de público-alvo vem da área de 
vendas e é muito utilizado por marketing e de-
sign. Pode ser definido como um grupo de pes-
soas ou organizações que têm um mesmo perfil, 
ou um perfil semelhante, como consumidores. 
São aqueles para os quais se deve direcionar 

esforços no intuito de apresentar propostas que 
atendam aos desejos deste público-alvo. Esse 
grupo é dividido em segmentos (KOTLER, 2009) 
para melhor abranger suas necessidades, sendo 
um processo de divisão dos diferentes usuários 
existentes no mercado, em grupos menores, e 
cada grupo incluirá usuários que possuem ne-
cessidades e desejos semelhantes, passando a 
ter um foco central em características e padrões 
comportamentais de cada segmento.  A partir 
disso a segmentação se torna o principal agen-
te na construção de um público-alvo, porém ao 
realizar a segmentação de mercado alguns prin-
cípios precisam ser respeitados na medida em 
que se otimizam os resultados obtidos (MERLO; 
CERIBELI, 2014), como:

Identificável: deve ser possível identificar seme-
lhanças que permitam agrupar os indivíduos em um 
mesmo grupo;

Mensurável: permite mensurar o potencial de 
uso e dimensão das características dos usuários 
agrupados;

Substancial: analisar se há potencial e tamanho 
suficiente de rentabilidade que justifiquem a seg-
mentação;

Acessível: para que a empresa possa identificar 
grupos de público cuja demanda possa ser atendida, 
deve ser necessariamente acessível;

Diferençável: deve-se também levar em conside-
ração a diferenciação, pois há sempre um conjunto 
de características que distingue claramente os seg-
mentos entre si;

Acionável: os segmentos identificados devem ser 
acionáveis, na medida em que seja possível, a partir 
do mix de marketing da organização, atrair e obter 
respostas dos consumidores de cada segmento;

Durável: delimitar cada segmento deve ser rela-
tivamente estável e consistente ao longo do tempo. 
(MERLO; CERIBELI, 2014)
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 A partir disto o modelo de segmentação de-
senvolvido tende a ser mais útil para o estudo do 
comportamento do consumidor e a tomada de 
decisão gerencial. As segmentações de mercado 
podem ser realizadas a partir de vários critérios, 
através dos quais, é possível começar a pensar e 
organizar suas ações de acordo com a demanda 
e modelo. Dentre as diversas segmentações, Ce-
ribeli e Merlo (2000) destacam:

Segmento geográfico: a segmenta-
ção geográfica divide o mercado com base 
na geografia. Este tipo de segmentação de 
marketing é importante, pois pessoas per-
tencentes a diferentes regiões podem ter 
requisitos diferentes. São caracterizados 
país, estado, cidade, região, microrregião, 
densidade, clima, etc;

Segmento demográfico: é uma das 
práticas de segmentação mais comum, é 
vista em quase todas as indústrias. Está de-
finida na premissa de que o comportamento 
de compra dos clientes é extremamente in-
fluenciado pela sua demografia. A segmen-
tação demográfica divide o mercado com 
base em variáveis demográficas como idade, 
gênero, estado civil, tamanho da família, es-
colaridade, renda, religião, raça, ocupação, 
nacionalidade, etc.

Segmento psicográfico: este processo 
de segmentação funciona na premissa de 

que o comportamento de compra do consu-
midor pode ser influenciado por sua perso-
nalidade e estilo de vida. A personalidade é 
a combinação de características que formam 
o caráter distintivo de um indivíduo e inclui 
hábitos, traços, atitude, temperamento, etc. 
O estilo de vida é como uma pessoa vive 
sua vida. Personalidade e estilo de vida in-
fluenciam bastante a decisão de compra e os 
hábitos de uma pessoa.

Segmento comportamental: é seg-
mentado com base no comportamento, uso, 
preferência, escolhas e tomada de decisão 
do público. Os segmentos geralmente são 
divididos com base no conhecimento e uso 
do produto. Acredita-se que isso afete a de-
cisão de compra de um indivíduo. Podem ser 
segmentados por atitudes em relação aos 
produtos, ocasião de compra, benefícios, 
etc.

Como visto no capítulo anterior, os 
maus tratos, seja abandono ou até guarda 
irresponsável não são determinados por classe 
social, localização, renda ou escolaridade. Com 
objetivo de conseguir maior amplitude quanto à 
conscientização e divulgação de conhecimento, 
estabeleceremos meios de comunicação mais 
efetivos que descompliquem e auxiliem o maior 
número de cidadãos a serem atingidos. 

Nosso público alvo primário não se restringe 
tanto as segmentações por se tratar de um 
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transtorno geral, seccionamos ele no território 
brasileiro a partir da segmentação geográfica, 
visto que o comportamento de uma população 
é extremamente influenciado pela sua cultura 
local, do modo que o tema sobre proteção aos 
animais domésticos varia drasticamente entre 
as diversas nacionalidades. Caracterizamos 
o público primário independente de gênero, 
renda, estado civil, nacionalidade (podendo 
ser imigrantes) ou escolaridade uma vez que a 
guarda responsável não está ligada a nenhum 
desses aspectos. Utilizando a segmentação 
demográfica apenas na questão da idade, sendo 
escolhida a população economicamente ativa 
entre 25 a 45 anos (mas não limitado a isso), outro 
tópico é a estabilidade sobre relacionamentos, 
começando suas famílias, o que pode levar a 
conscientização das gerações futuras. Ao mesmo 
tempo demos relevância as classes baixas da 
sociedade e pessoas com nenhuma escolaridade/
analfabetos, em razão de que o abandono vem 
muitas vezes vinculado a falta de condições do 
tutor em arcar com o animal tutelado. Com base 
na segmentação psicográfica analisamos que um 
dos comportamentos mais importantes para o 
nosso público é a utilização das mídias sociais e 
digitais com certa frequência. Focamos o público 
primário na segmentação comportamental, 
sendo pessoas com predisposição a mudar seu 
comportamento em relação à causa animal, 
adquirindo conscientização e empatia, esse 
projeto tem como objetivo atingir isso através do 
design.

O público alvo secundário abrange os 
mesmos aspectos da segmentação geográfica e 

demográfica do público alvo primário. Integramos 
a segmentação psicográfica à pessoas que já 
possuem uma empatia pela causa, atuando ou 
não dentro da área. Vinculado a segmentação 
comportamental havendo uma predisposição 
a atuar ativamente na causa, facilitando suas 
ações ou incentivando o maior engajamento 
desse público através do design.

Dessa forma sintetizamos o problema da 
população de animais abandonados presentes 
nas ruas em causa e consequência, definindo e 
trabalhando o público alvo para cada vertente. 
Tornando o público alvo primário voltado a 
causa nas questões de falta de conscientização, 
crueldades, guarda irresponsável e condições 
precárias para sustentar o animal tutelado. 
Assim o público alvo secundário é representado 
e abordado para a consequência do problema, 
como animais sofrendo negligenciados, carência 
de resgates, diminuição de acidentes de trânsito 
por causa desses animais e transmissão de 
zoonoses. Ilustramos essa sistematização na 
figura abaixo.
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Como no método de Vieira (2009) a criação de 
personas não é abordado, utilizamos o Design 
Thinking em sua etapa de ideação, que é a fase 
onde o perfil de um público alvo é definido e a 
partir disso construir personas. A construção das 
personas foi separada igualmente em público-al-
vo primário e secundário, havendo três personas 
simbolizada para cada público. 

A partir desse perfil de público-alvo definido, 
o designer faz uso de personagens que simulam 
condições realísticas do indivíduo de forma a 
representar uma parcela da população (SENNA; 
FIALHO, 2016). Esses personagens são chamados 
de personas. Alan Cooper (2007, apud HUM-
PHREY, 2017) estendeu o conceito de público-al-
vo e criou uma forma de otimizar, segmentar e 
definir quem é esse público, representando seus 
objetivos e comportamentos sintetizados a partir 

de dados coletados de entrevistas com usuários 
e incluem padrões de comportamento, objetivos, 
habilidades, atitudes e o ambiente, com alguns 
detalhes pessoais fictícios para tornar a persona 
uma personagem realista.

A partir de pesquisa e coleta de dados criamos 
então personas para nos ajudar na solução dos 
problemas do projeto e direcionar o público alvo. 
Abrangemos o público primário em três personas 
diferentes, cada uma, tem seu enfoque em uma 
segmentação destinada ao público primário:

Figura 35:  Sistematização do público alvo.

Fonte: Autoria própria

Problema:
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 A primeira persona (Figura 36) tem enfoque na segmentação demográfica do público-alvo 
primário, de classe baixa, pouca escolaridade e baixa renda, tem uma família grande e contato com 
animais, porém, não possui informações sobre a guarda responsável e cuidados necessários para 
com o animal. Se constitui do grupo social mais distante e complexo a se alcançar, por suas limita-
ções, principalmente quanto à escolaridade.

Fonte: Autoria própria

Figura 36:  Persona 01 (Público-alvo Primário) - Antônio Sousa.
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Figura 36:  Persona 01 (Público-alvo Primário) - Antônio de Souza.



 A segunda persona (Figura 37) do público-alvo primário está representada pela segmen-
tação comportamental, tendo como sua prioridade as conquistas pessoais e sucesso profissional. 
Têm escolaridade mediana, ensino médio completo, mas não ingressou no superior, trabalho com 
renda fixa, jovem e sem filhos. Tem contato com animais, mas não há prioridade uma vez que está 
pensando em abandonar ou doar seu animal tutelado por motivos pessoais.

Figura 37:  Persona 02 (Público-alvo Primário) - Claudia Barbosa.

Fonte: Autoria própria
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 A terceira persona (Figura 38) se encaixa na segmentação psicográfica, estando sempre 
conectada à internet e redes sociais, acompanha tendências e é adepta a apoiar causas sociais. Tem 
escolaridade superior, trabalha com renda fixa, jovem e sem filhos.

Fonte: Autoria própria

Figura 36:  Persona 01 (Público-alvo Primário) - Antônio Sousa.

Capítulo 02: Idealização do Projeto92

Figura 38:  Persona 03 (Público-alvo Primário) - Rafaela Lima.



 Dividimos o público secundário também em três personas abrangendo diversos tipos de possíveis 
usuários e caracterizando-os com as segmentações necessárias para nos orientar quanto a dimensão de 
abrangência:

A primeira persona do público secundário (Figura 39) abrange a segmentação demográfica e a 
segmentação comportamental. É simpatizante da causa animal, tem animais adotados e se envolvem ativa-
mente em eventos e voluntariado de instituições.  De classe alta e escolaridade superior, renda alta,casado 

e tem filhos.

Figura 39:  Persona 04 (Público-alvo Secundário) - Ricardo de Almeida.

Fonte: Autoria própria
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 A segunda persona do público secundário (Figura 40) representa a segmentação psicográ-
fica, que apenas são simpatizantes da causa pelo estilo de vida que segue, mas não tem nenhum 
envolvimento direto (participar de eventos ou voluntariado) ou indireto (adoção de animais).

Fonte: Autoria própria

Figura 36:  Persona 01 (Público-alvo Primário) - Antônio Sousa.
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Figura 40:  Persona 05 (Público-alvo Secundário) - João Paulo.



A terceira e última persona dessa segmentação (Figura 41) representa o público- alvo pela segmen-
tação comportamental, tem empatia pela causa, adota animais em feiras ou canis, não necessariamente 
atuando em ações que apoiem a disseminação da causa, mas é contra a compra de animais.

Figura 41:  Persona 06 (Público-alvo Secundário) - Giovana Silva.

Fonte: Autoria própria
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Como já mencionado anteriormente essas 
personas criadas irão nos ajudar na solução 
dos problemas do projeto ao melhor direcionar 
nossas ações propostas para perfis específicos, 
podendo então atingir o público-alvo correto e 
de maneira mais eficaz. A partir das personas, 
foram observados os diversos tipos de envol-
vimento com a causa, para abranger o melhor 
conhecimento de como agir na conscientização e 
aplicação das ações projetuais.

2.4.  Identidade Visual 

A identidade visual é o conjunto de elementos 
formais que representa visualmente, e de ma-
neira sistematizada, um nome, ideia, ideologia, 
produto, empresa, instituição ou serviço (STRUN-
CK, 1989, apud SILVA, 2012, p. 36). A identidade 
visual está relacionada com frases, imagens, ti-
pografias, logos, formas e cores que comunicam 
a missão, a visão e os valores do projeto. São um 
conjunto de elementos formais que representam 
visualmente a marca, que reforçam o conceito 
a ser comunicado e definem o posicionamento 
do projeto. A identidade visual bem definida é 
essencial e importante não somente aos usuá-
rios, mas também para as outras marcas e em-
preendimentos no mercado, sendo vista como 
prioridade para qualquer estratégia de projeto. 
Para que uma marca seja igualmente reconheci-
da positivamente e, como consequência, tenha 
sucesso em seu nicho de atuação, é preciso defi-

ni-la e destacar suas melhores qualidades a fim 
de deixá-la única e reconhecível. De acordo com 
Moles (1975):

 
... o ato elementar da comunicação implica na exis-
tência de um emissor que retira de um repertório 
certo número de signos, que agrupa segundo certas 
leis, de um canal pelo qual a mensagem é transferida 
através do espaço e do tempo, de um receptor enfim 
recebe o conjunto de signos que constituem a men-
sagem, identificando-os a signos que possui armaze-
nado em seu próprio repertório e depois percebem, 
além desta reunião, formas, regularidades, significa-
ções que armazena em sua memória (MOLES, 1975, 

apud SILVA, 2012).

Sendo assim, a identidade visual é um apelo 
aos sentidos, ela alimenta o reconhecimento do 
usuário e “amplia a diferenciação de seus produ-
tos e ideias, além de reunir elementos díspares, 
unificando-os em sistemas integrados” (WHEL-
LER, 2009, apud SILVA, 2012, p. 36).

Caso a identidade visual não seja usada de 
forma coerente e consistente, fazendo com que 
os elementos restantes da mesma, não sejam 
uma unidade, a marca perde a lógica do discurso 
gráfico que permite seu reconhecimento. A iden-
tidade visual não tem a pretensão de transmitir 
todos os valores corporativos, não sendo consi-
derada publicidade ou história em quadrinhos 
(RAPOSO, 2008, apud SILVA, 2012, p. 36). O prin-
cipal objetivo da identidade visual é provocar a 
identificação imediata da instituição ou produto 
a qual se destina.

A identidade visual do projeto tem como ob-
jetivo transparecer e transmitir a interação entre 
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humano e animal doméstico de forma a destacar 
o carinho e afeto que flui nesta relação multies-
pécie, transmitindo de forma positiva, mesmo o 
tema abordando inúmeros problemas sociais. 
Conectando com o conceito de criação sobre a 
chama e seu potencial sinônimo ao afeto e amor, 
o fluir do companheirismo e lealdade que a inte-
ração com estes animais deve ter. A identidade 
tem objetivo em transparecer esse sentimento 
positivo e leve que a interação traz, comunicando 
e sensibilizando o público para gerar um senti-
mento de empatia e afeto mais direcionado.

2.4.1.  Naming

O processo de desenvolvimento de nomes de 
marcas é conhecido como Naming e vem sendo 
executado por empresas de design, comunicação 
e consultorias que envolvem equipes interdisci-
plinares especializadas, com o intuito de criar 
nomes significativos para projetos, produtos ou 
marcas. Nomear uma marca é complexo, prin-
cipalmente quanto ao lançamento de uma nova 
marca. O nome vem com a responsabilidade 
de contribuir positivamente, na construção da 
identidade, sendo sem dúvida, um dos alicerces 
para a identidade, uma vez que o nome da marca 
interfere em toda estrutura da identidade, por 
isso o processo de naming, tende a ser uma das 
primeiras etapas no processo de criação da iden-
tidade da marca (RODRIGUES; 2005).

O nome da marca serve como um estímulo 
para associações simbólicas à marca ou projeto, 

podendo despertar impressões e experiências 
sobre a marca que estão presentes na mente dos 
usuários quando percebido auditivamente ou vi-
sualmente. Os nomes de marcas podem ser clas-
sificados conforme particularidades específicas, 
permitindo compreender as diversas motivações 
que levaram os criadores de nomes a adotar 
uma ou outra solução para nomear organizações 
ou produtos (RODRIGUES, 2005). A classificação 
utilizada para nomear a marca do projeto foi a 
abreviações de iniciais acrônimas.

Segundo Mollerup (1998, p. 117, apud RO-
DRIGUES, 2005), quando nomes de empresas se 
tornam muito longos e dificultam a comunica-
ção da marca, sempre há a opção de introduzir 
abreviações, sendo acrónimas as abreviações 
de iniciais que formam novas ou já existentes 
palavras pronunciáveis, tornando-se nomes com 
direito próprio, sendo mais amigáveis e fáceis de 
lembrar e relembrar pelo público.

Com isso marca do projeto toma a abreviação 
de iniciais acrônima de “T.E.C.A”- Tecnologia de 
Empatia na Causa Animal. A procura por abre-
viação veio da observação de que uma porcen-
tagem do público primário, cujo comportamento 
não apresenta empatia pela causa animal, sentia 
desinteresse ao contato com um nome direta-
mente ligado a causa, descartando-a no primeiro 
contato. Dessa forma a procura por abreviações 
tornou se principal pelo fato de despertar curio-
sidade desta porcentagem do público primário e 
possibilitou maior descrição do projeto no nome. 

Buscamos um nome descritivo para o projeto 
e que sua abreviação se tornasse não somente 
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acrônima, mas que também surtisse curiosidade 
ao público que não possui empatia pela causa e 
também aos que já apresentavam interesse por 
ela. Com isso chegamos a definição do nome des-
critivo: Tecnologia de Empatia na Causa Animal; 
que sintetiza o objeto do projeto (gerar empatia), 
o meio pelo qual ele será alcançado (por meio das 
tecnologias digitais) e o tema abordado desde o 
princípio do trabalho (a causa animal focada na 
proteção aos animais domésticos). 

A abreviação se tornou mais significativa ainda 
ao se tornar um nome próprio utilizado pela lin-
guagem portuguesa, muito popular no Brasil e 
facilmente pronunciável. Ele é geralmente utili-
zado de três formas:

Como nome próprio designado para 
nomear animais domésticos. Com isso o ob-
jetivo de atrair o público já interessado pela 
causa foi alcançado de forma sutil e positiva, 
gerando sensibilidade e afeiçoamento;

 

É utilizado também como apelido para 
nomes próprios femininos, como Estefani, 
Teresa, Estela, entre outros. O apelido é 
utilizado de forma carinhosa e afetiva, com 
isso a abreviação carrega consigo esses sen-
timentos e causa curiosidade e interesse ao 
público que não possui empatia pela causa;

 

Utilizado como nome próprio, Teca é 
de origem indígena tupinambá, seu signi-
ficado é olhos atentos e transmite com ele 

conceitos secundários de compaixão, sensi-
bilidade, simpatia, cooperação, diplomacia e 
receptividade. Também é ligado a natureza 
pela sua matriz indígena, sendo utilizado 
para designar uma árvore muito conhecida 
pela durabilidade (devido a presença de ole-
osidade e sílica). Essa terceira utilização do 
nome traz consigo todo nacionalidade e sig-
nificado que o projeto carrega, não sofrendo 
alteração em sua compreensão.

Desta maneira a escolha por esse nome se 
tornou essencial. Todas as suas utilizações e sig-
nificado como nome próprio adicionam conteú-
do e significância ao nome da marca e sua forma 
descritiva transmite essencialmente o projeto.

2.4.2. Formas

As formas a serem utilizadas definem toda es-
trutura da identidade visual da marca, elas podem 
ser mais duras e objetivas, ou orgânicas, mais 
arredondadas e naturais. Ao pensar em forma e 
seu estudo, optamos pelo estudo do movimento 
da chama, de como traz leveza e suavidade para 
a marca. Com o objetivo de estudos sobre suas 
formas, foram produzidos um painel semântico 
visual (Figura 42) e um estudo de desenho (Figu-
ra 43) para compreender que formas e volumes 
seriam de maior percepção para a marca.
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Fonte: Freepik



Da mesma forma foi estudo as pinturas ru-
pestres visto que tem a mesma paleta de cor 
da chama, traz consigo os movimentos fluidos e 
orgânicos assim como a marca do projeto deseja, 
tendo o mesmo tempo de origem que a interação 
homem e animal doméstico, com isso foi feito 
também um painel semântico (Figura 44) para 
sintetizar o padrão de traços e das cores.
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Figura 42:  Painel Semântico - Chama.

Fonte: Autoria própria

Fonte: Freepik

Figura 43: Estudo de desenho, movimento da chama.



Figura 44:  Painel Semântico - Pintura rupestre.

Fonte: Autoria própria

Após estudos foi constatado que a marca se 
constituiria de formas e movimentos circulares, 
fluidos e orgânicos. A escolha não apenas repre-
senta a chama e a pintura rupestre, mas os movi-
mentos circulares, transmitem melhor sentimen-
to de empatia, apego e afeto, uma vez que linhas 
mais retas, transmitem dureza e se deslocam do 
conceito de criação.

2.4.3. Estudos de cores 

A cor na identidade visual pode se tornar 
mais importante que os próprios logotipos e/ou 
o símbolo, tendo atributos que podem remeter 
aos aspectos da emoção e poder de fixação. A 
cor não possui uma existência material, é uma 
percepção visual provocada por certas organi-
zações nervosas que se utilizam de informação 
pré-processadas, trazendo tais impressões para 
o sistema central (PEDROSA, 2009, apud SILVA, 
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2012, p. 43), sendo uma representação interna 
em nível cerebral, o objeto em si não tem cor, 
ela corresponde, na realidade, a uma sensação 
interna provocada por estímulos físicos da natu-
reza que dão origem a percepção da mesma cor 
por um ser humano (PEDROSA, 2009, apud SILVA, 
2012, p. 44-45).

A cor se torna algo extremamente familiar para 
nós durante o cotidiano, porém o entendimento 
de suas propriedades físicas é de difícil compre-
ensão. A relação da cor não tem só a ver com os 
olhos, mas com informações presentes no cére-
bro, tendo o cérebro a capacidade de corrigir a 
cor que “pinta” os objetos para que eles tenham 
a cor que está fixada na memória visual recente, 
levando algum tempo para que ele perceba que 
deve deixar de fazer essa correção (AMBROSINI, 
2010, apud SILVA, 2012, p. 46). A partir de uma 
grande variedade de combinações de estímulos 
diferentes, pode-se gerar os mesmos padrões de 
atividade neural correspondente ao mesmo atri-
buto de qualidade sensorial (BANKS, 2007, apud 
SILVA, 2012, p. 46).

Um hábito comum do ser humano é de cate-
gorizar as cores, fazendo imaginar que o sistema 
nervoso realiza uma categorização a partir de 
seleção objetiva de uma determinada cor exis-
tente no mundo. Há diversos testes psicológicos 
desenvolvidos que sugerem, a partir de evidên-
cias científicas, que a luz de diversas cores entra 
pelos olhos e afetam e despertam diretamente 
o centro das emoções, cada ser humano é afeta-
do de forma particular a cor, sendo atraídas por 
certas cores em virtude de alguns fatores que 

determinam essa aproximação. A atração por 
certas cores pode também estar relacionadas ao 
tipo de personalidade ou nas condições de vida 
e desejos através dos processos mentais mais ín-
timos e profundos, muitas vezes, inconscientes. 
Não é possível escolher uma cor porque ela é 
boa por si própria ou por gosto, mesmo que seja 
possível contrariar suas necessidades momentâ-
neas, acabando por ter uma influência no nosso 
físico, mental e emocional. “A compreensão e 
qualidades da cor variam em relação à cultura 
de cada região onde o ser humano está inserido” 
(SILVA, 2012, p. 47).

Ao constatar que as cores se relacionam com 
a emoção, de maneira mais direta e uniforme 
do que as formas, portanto, o estudo de cores 
é extremamente importante no projeto de iden-
tidade visual, sendo sua manipulação complexa, 
pelos diversos tons, luminosidades e saturações 
que permitem uma gama infinita de combina-
ções e opções. 

A partir disso, procuramos analisar as paletas 
de cores construídas nos painéis semânticos (Fi-
gura 45) para procurar semelhanças e conexões 
entre elas, na tentativa de criar uma paleta que 
englobasse os conceitos e objetivos abordados.
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Figura 45:  Paleta de cor dos painéis semânticos.

Fonte: Autoria própria

Após a análise das paletas de cores dos pai-
néis semânticos foi observado a notável quanti-
dade de tonalidades de vermelho e azul, e tona-
lidades secundárias e em menor quantidade de 
verde, cinza e bege. Ao conectar com o conceito 
de criação e sua metáfora, a chama, optamos 
por uma paleta de cor de tonalidades quentes 
e frias que representasse a chama e suas diver-
gências, também presentes nos painéis visuais. 
Ao definir uma combinação cromática, seus tons 
obrigatoriamente permanecem inalterados, as 
informações da identidade a partir das cores, 
podem remeter aos aspectos da emoção e, prin-
cipalmente, ao poder de fixação, as tonalidades 
de vermelho e azul tem maior poder de fixação, 
por serem cores primárias.

Nossa paleta (Figura 46) se configurou nas 
tonalidades de vermelho, laranja, amarelo, bege, 
turquesa e azul sendo nomeadas consecutiva-
mente pelas cores do padrão Pantone como 
Space Cherry (Vermelho), Coral Gold (Laranja), 
Golden Apricot (Amarelo), Tanager Turquoise 
(turquesa) e Dazzling Blue (azul). Optamos para 

que todas as tonalidades estejam presentes den-
tro do conceito de criação, a chama, para que o 
sentimento de conforto e aconchego sejam trans-
mitidos pelos tons quentes (vermelho, laranja, 
amarelo) e a postura profissional e de carácter 
institucional do projeto sejam remetidas pelas 
tonalidades frias (turquesa e azul), tendo como 
base a cor bege que se comunica entre os tons 
quentes e frios. As cores escolhidas têm suas 
tonalidades mais claras e suaves para transmi-
tir positividade, tranquilidade e suavidade, para 
gerar mais empatia.
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Fonte: Autoria própria

Figura 46:  Paleta de cor do projeto T.E.C.A.

Figura 47: Cores de apoio.

Fonte: Autoria própria

O uso de poucas cores primárias tem a vanta-
gem de facilitar a fixação da marca pelo usuário. 
As cores escolhidas tendem a ser satisfatórias, 
arrojadas e atraentes. As cores primárias do 
projeto são o vermelho (Space Cherry) e o azul 
(Dazzling Blue), uma vez que são as mais enfáti-
cas e energizantes, fixando a atenção do público. 
As cores secundárias são o laranja (Coral Gold), 
amarelo (Golden Apricot) e turquesa (Tanager 
Turquoise), tendo como uma cor terciária e de 
base o bege (Dawn). A partir disso, foi feito a 
escala para cores de apoio (Figura 47), partindo 
das tonalidades primárias para aplicação em 
materiais institucionais, como fundos e padrões, 
além de variações para a versão monocromática 
da assinatura visual.



A partir do estudo de cores, o foco da identida-
de se consolidou no conceito de criação e como 
sua metáfora conecta-se intensamente com o 
tema proteção ao animal doméstico e a relação 
conosco no dia a dia, com o objetivo principal de 
transmitir o afeto e empatia na identidade visual 
do projeto.

2.4.4. Símbolo

O ser humano se comunica através dos diver-
sos tipos de linguagens. As linguagens são for-
mas de comunicação desenvolvidas ao longo do 
tempo, entre os próprios seres humanos e entre 
eles e os outros animais (DARWIN, 2000, apud, 
SILVA, 2012, p. 38). São consideradas linguagens 
verbais toda palavra articulada, oral ou escrita, 
enquanto a linguagem não verbal é constituída 
por sons e formas visuais. 

Segundo Costa (2009, apud SILVA, 2012, p. 38), 
o design gráfico busca a comunicação de mensa-
gens através de uma linguagem bimédia, que in-
tegra e coordena o texto e a imagem em termos 
semânticos, ou seja, relacionado ao significado 
da mensagem. A utilização da linguagem não 
verbal pelo meio visual é utilizada por símbolos 
gráficos exprimindo ideias e conceitos, utilizan-
do-se de uma forma figurativa ou abstrata. Todas 
as imagens podem ser decodificadas com ou sem 
a presença de palavra. “Os elementos que consti-
tuem a mensagem devem ser reconhecidos pelo 

seu potencial e utilizados a fim de estabelecer 
uma boa comunicação com o receptor. ” (SILVA, 
2012, p. 40)

A mensagem visual se concentra na imagem 
como elemento central, sendo o suporte visual 
do símbolo, uma manifestação visual que per-
meia a mensagem da identidade da marca. Ao 
pensar no símbolo como uma representação 
sintetizada do projeto, optamos por apresentá-
-lo com os dois principais agentes do tema, os 
animais domésticos (cães e gatos) e o ser hu-
mano, sendo que o controle da população de 
animais domésticos e das doenças transmitidas 
por eles é reflexo do grau de desenvolvimento 
e cidadania de uma sociedade e com isso o foco 
para o alcance e enfrentamento do problema, 
não sendo possível representar um sem o outro. 
Com o intuito de ampliar as percepções de como 
abordar o cuidado e apego humano para com 
esses animais em apenas um símbolo que traga 
consigo a empatia e seja diferenciado, procura-
mos realizar um estudo de marcas já existentes, 
voltadas a animais domésticos, como pet shops, 
clínicas veterinárias, ONGs, entre outros (Figura 
48) através do benchmarking36.

36 Benchmarking é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais, e é um importante instrumento de 
gestão das empresas (Spendolini, 1992).
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Figura 48:  Benchmarking de marcas ligadas à causa animal.

Fonte: Autoria própria

>> >>>>

Figura 49:  Construções opcionais de símbolos.

Fonte: Autoria própria

Foi buscado a partir do benchmarking e do es-
tudo de formas, um simbolo que trouxesse con-
sigo também a tecnoligia de forma submiliminar 
a partir dos traços e simplificações abstratas das 
figuras homem, cãe e gato.

Após realização do benchmarking notamos 
diferentes tipos de construção de marca, porém 
todas englobam o cuidado e afeto a partir de 
formas sutis e simplificadas, distanciando-se de 
logos mais corporativos. 

Para melhor encaminhamento e conclusão do 
símbolo foi feito um estudo e criação de diferen-
tes opções (Figura 49) para obtenção de um ca-
minho mais concreto e efetivo na utilização das 
formas estudadas anteriormente.



Optamos por uma construção de símbolo mais 
clara e simples, com movimentos circulares, orgâ-
nicos e fluidos assim como as formas estudadas. 
Assim o símbolo escolhido (Figura 52) represen-
tou o conceito de criação, a chama, e trouxe con-
sigo os movimentos e formas da pintura rupestre 
e também nossos agentes. O humano cuidando e 
protegendo, sendo essa ação representada pelo 
colo/abraço no animal, o cachorro representado 
dentro dos braços humanos transmitindo a sen-
sação de aconchego e descanso ao olhar para 
cima, encontrando o rosto humano, enquanto o 
gato é representado de forma subliminar no lado 
esquerdo da minha através das curvas do colo 
e focinho do cão e do braço direito do humano. 
O símbolo consiste de formas mais abstratas e 
descomplicadas ou poluídas como os símbolos 
produzidos anteriormente.

Figura 51:  Construção do símbolo.

Fonte: Autoria própria

Figura 50:  Esboço manual do símbolo.

Fonte: Autoria própria
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A questão do afeto humano para com os animais domésticos se estabeleceu no movimento 
representado pelo abraço, trazendo o lúdico e o sentimento de empatia, compaixão ao próximo e 
conforto ao símbolo.

Fonte: Autoria própria

Figura 52: Símbolo da identidade visual.

Capítulo 02: Idealização do Projeto 107



2.4.5. Tipografia

A tipografia permeia a linguagem visual e ver-
bal, sendo considerada uma arte no processo de 
criação de composição de textos, em suportes 
digitais ou físicos. É considerada um meio tecno-
lógico aplicada às condições básicas de interface 
entre sua usabilidade e seus elementos visuais 
para a compreensão do leitor, correspondendo 
ao receptor dos signos desses elementos apre-
sentados. No âmbito da usabilidade existem pelo 
menos três critérios ergonômicos que são requi-
sitos para uma boa tipografia ou objeto informa-
cional: visibilidade, legibilidade e leiturabilidade 
(NIEMEYER, 2001, apud SILVA, 2012, p. 56).

Optamos como fonte principal a Avatarock 
(Figura 00), produzida pelo estúdio Goma Shin, 
pela sua similitude com o símbolo, as formas 
e movimento do restante da identidade visual 
da marca. Utilizada para tipografia do logo, a 
construção varia entre movimentos curvilíneos e 
pontiagudos, tem ótima legibilidade, visibilidade 
e leiturabilidade. 

Fonte: Goma Shin

Figura 53: Construção do nome da marca com a tipografia.
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Fonte: Goma Shin

Figura 54:   Tipografia Avatarock.

LightLight
Regulãr
Bold

A Avatarock é uma fonte construída com bases geométricas (círculos e linhas), apesar disso 
ela apresenta flexibilidade e leveza, trazendo uma dinâmica lúdica criada pela angulação que se 
comportam as letras e suas extremidades. Pode ser utilizada em títulos principais com o uso do 
tamanho mínimo 20, da fonte.
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A Quicksand é utilizada para o subtítulo empregado no logo para descrição da abreviação, tam-
bém é utilizada como fonte secundária com maior abrangência de utilização para títulos, subtítulos e 
textos curtos. É uma fonte sem serifa com suas terminações arredondadas. É projetado para fins de 
exibição, mas mantém sua legibilidade para uso em tamanhos pequenos também.

Fonte: Google Fonts

Figura 55: Tipografia Quicksand.

O Alfabeto institucional é empregado para escrever todas as informações complementares de 
uma identidade visual. A escolha da família dos tipos utilizados para trazer as informações escritas 
tem que ser totalmente condizente devendo ser utilizados em textos diversos e diretamente relacio-
nados à mesma (SILVA, 2012, p. 37). A fonte Open Sans é uma opção mais neutra para uma utilização 
que supre uma diversidade maior de veículos. É um tipo de letra humanista sem serifa criado por Steve 
Matteson. 
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A tipografia Open Sans contém o conjunto completo de caracteres 897, incluindo o padrão ISO Latin 

1, Latin CE, Greek e Cirillic, fazendo com que se torne amplamente utilizável, propagando de forma vasta 

e sem limitação o conhecimento e conscientização que o projeto aborda. Mantém a característica de uma 

fonte amigável e simples dando uma sensação de calor, remetendo ao conceito de criação, enquanto a 

estrutura forte proporciona estabilidade e seriedade. Foi otimizado para interfaces de impressão, web e 

móvel e possui excelentes características de legibilidade em suas formas de letra.

Fonte: Google Fonts

Figura 56: Tipografia Open Sans.

Oo

Open Sans

Light
i á ÖÜí =f í ~ä áÅ
Regular
Regular Italic
Semi-Bold
Semi-Bold Italic
Bold
Bold Italic
Extra-Bold
Extra-Bold Italic
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2.4.6. Logotipo

O logotipo ou logo marca, ou apenas logo, é 
o conjunto de elementos visuais que compõem 
a assinatura institucional, a representação gráfi-
ca de uma marca. Por isso ela geralmente está 
presente nas peças gráficas e digitais de uma em-
presa. Como toda a assinatura, o logotipo segue 
um padrão visual que o torna reconhecido. O uso 
correto do logotipo é uma ação que pode refor-
çar a imagem de uma empresa. Se no logotipo há 
a presença de elementos tipográficos, no logo a 
imagem pode ser composta exclusivamente por 
elementos gráficos (figurativos ou não). Existem 
ainda símbolos híbridos, que contam com o sím-
bolo e a tipográfica juntos.

Com a concepção do nome, do símbolo e da 
tipografia foi possível construir o logotipo utiliza-
do para identidade visual do projeto, criando um 
sucinto manual de uso do logotipo para apresen-
tar a marca e estabelecer um conjunto de regras 
para aplicações da sua assinatura visual, garan-
tindo a integridade e fidelidade com o projeto 
junto ao público. 

A versão preferencial para utilização do logo-
tipo é a horizontal, entretanto sua versão vertical 
também é possível. Ela é utilizada para aplicação 
em áreas de uso mais estreitas.

Figura 57:  Construção do logotipo da marca.

Fonte: Autoria própria
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Quando escolhemos uma cor para representar 
uma marca, devemos ter em consideração o 
estímulo que queremos produzir no público, 
pois as cores provocam reações imediatas, são 
fundamentais para a composição gráfica, devendo 
sempre refletir a marca e todos os seus valores.

A versão monocromática utiliza o tom primário 
da paleta de cor de identidade visual, o vermelho 
(Space Cherry). Por se tratar de uma cor chamativa, 
que prende a atenção do público, sendo também 
a tonalidade mais associada a chama, se tornou a 
versão preferencial da marca.

Figura 58: Construção do logotipo na versão vertical.

Fonte: Autoria própria

Figura 59:  Versão preferencial do logotipo. Monocromática em tonalidade vermelha.

Fonte: Autoria própria
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As versões negativa e positiva são versões 
que todas as identidades devem de ter obrigato-
riamente e essas versões devem de contemplar 
todos os tipos de assinaturas existentes da iden-
tidade, uma vez que nem sempre a identidade 
pode ser aplicada a cores. Para as versões ne-
gativa e positiva do logotipo optamos por duas 
versões monocromáticas claras e concisas.

Para as versões policromáticas optamos pelo 
efeito de degradê que remete a temperatura e 
com isso ao conceito de criação. É utilizado como 
uma versão mais detalhada e trabalhada para 
utilização em meios de destaque, possui degradê 
formado pelas cores secundárias e primárias.

Figura 60:  Versões positiva e negativa do logotipo.

Fonte: Autoria própria

Figura 61: Versões Policromáticas em degradê do logotipo.

Fonte: Autoria própria
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Quanto a flexibilidade de uso do logotipo, criamos algumas versões permitidas para guiar melhor 
o público quanto a sua utilização e possibilidades. 

Para que não haja alteração ou uso indevido do logotipo, algumas utilizações e modificações se 
tornam proibidas.

Figura 62:  Versões permitidas do logotipo.

Fonte: Autoria própria

Figura 63:  Proibições de uso do logotipo.

Fonte: Autoria própria
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Para evitar possíveis interferências na assinatura visual e garantir a sua devida legibilidade, foi 
delimitada uma área de resguardo, representada ao lado por linhas tracejadas na versão vertical e 
horizontal. A altura da haste da letra “A” em “TECA” foi usada como referência de tamanho “h” para 
topo, base e laterais. Essa limitação também deverá ser seguida nas demais versões da assinatura 
visual.

Ao ser reduzida, a assinatura visual deve manter a relação de proporção entre seus elementos. A 
dimensão mínima foi estabelecida de forma que a legibilidade e compreensão da assinatura sejam 
preservadas. Ao lado estão apresentados os limites de redução na versão vertical e horizontal, com 
e sem tagline.

h

hh

h

h

h

h

h

h

h

Figura 64: Área de resguardo.

Fonte: Autoria própria

Figura 65:  Dimensão mínima do logotipo.

Fonte: Autoria própria
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Sobre fundos claros aplicar a assinatura visual do projeto T.E.C.A. - Tecnologia de Empatia na 
Causa Animal na versão monocromática, sendo que para fundos quentes utilizar a versão preferen-
cial na cor vermelha e para fundos com tons frios utilizar a versão monocromática preta. Em fundos 
escuros aplicar a versão monocromática branca.

Sobre fundos poluídos aplicar a assinatura visual monocromática positiva e negativa, branca para 
fundos escuros e preta para fundos claros, impreterivelmente disposta em locais onde a compreen-
são de seus elementos não seja comprometida (Figura 67). Em casos de fundos onde a legibilidade 
da assinatura visual é prejudicada inserir sob a mesma uma área de proteção retangular com as 
extremidades arredondadas em cores institucionais ou na cor branca.

Fonte: Autoria própria

Figura 67: Interação sobre fundos poluídos.

Fonte: Autoria própria

Figura 66:  Interação sobre fundos claros e escuros
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2.4.7. Iconografia

A iconografia tem como objetivo diminuir o 
tempo de compreensão do usuário, significa 
entregar uma experiência melhor, mais rápida e 
dedicada ao seu entendimento, ela tem de ser: 
reconhecível, consistente, flexível e não excessi-
va de informação.

 Nossa iconografia se baseia principalmente 
nas formas circulares e concisas, para se ter 
maior entendimento e eficácia para o público. Os 
ícones foram divididos em: ícones de 48 pixels, 
ícones de 24 pixels e ícones de 16 pixels, sendo 
classificados pela relevância e maior intensidade 
de utilização.

Figura 68: Iconografia identidade visual do projeto TECA.

Fonte: Autoria própria
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2.4.8. Ilustrações

Para destacar e dar feedback aos usuários, 
que utilizarem nossas ações por meio digital, de-
cidimos gerar ilustrações que diminuam o tempo 
de compreensão, entregando uma experiência 
melhor, mais rápida e dedicada ao seu enten-
dimento, tornando a marca, mais prazerosa e 
individual.

Nossas ilustrações se dividem em duas alter-
nativas de uso. Optamos por ilustrações mais 
iconográficas, vibrantes e detalhadas para aler-
tas e caixas de mensagem das interfaces. em 
formato de ícones, utilizando a paleta de cor, a 
partir do degradê. Se baseia principalmente nas 
formas circulares, simples e concisas para se ter 
maior facilitação e compreensão para o público. 
Enquanto a segunda opção, se destina a ilus-
trações para feedbacks e contextualizações de 
plano de fundo, tendo seu traços e forma mais 
leves e desproporcionais, utilizando apenas de 
duas cores secundárias da paleta de cor.

Figura 69: Ilustrações iconográficas, ícones de 60 pixels.

Fonte: Autoria própria
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Fonte: Autoria própria

Figura 70: Esboços das ilustrações.



Fonte: Autoria própria

Figura 71: Ilustrações de plano.Figura 70: Esboços das ilustrações.
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Fonte: Autoria própria

Figura 72: Esboços  das ilustrações.



Fonte: Autoria própria

Figura 73: Ilustrações de plano.
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Figura 72: Esboços  das ilustrações.



Figura 74: Esboços  das ilustrações.

Fonte: Autoria própria



Figura 74: Esboços  das ilustrações.

Fonte: Autoria própria

Figura 75: Ilustrações de plano.
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2.5. Ações Projetuais

A etapa projetual de Vieira (2009) é a fase de 
construção criativa e materialização das ideias, 
por meio de ferramentas de criatividade e repre-
sentação. Dentro desta etapa há a geração de 
alternativas, ações que fazem uso de ferramen-
tas para a criatividade, é a geração de ideias, por 
meio da representação gráfica e uso de modelos 
de estudo. É importante para o maior aprofunda-
mento na adequação do projeto ao usuário e ao 
mercado. Nessa etapa pensamos em adequações 
das alternativas para abranger toda a população 
(desde a classe baixa, até a classe alta de ensino 
superior), tentando deixar as propostas, o mais 
inclusivas possíveis.

Dentro do território brasileiro há 30 milhões 
de animais nas ruas, abandonados, negligen-
ciados, gerando não somente sofrimento aos 
mesmos, mas também transtornos à sociedade 
em geral, com a ocorrência de acidentes de trân-
sito, transmissão de zoonoses, superpopulação 
devido a procriação descontrolada em determi-
nados locais, entre outros. Durante os estudos 
e investigação sobre a matriz do problema foi 
constatado a falta de conscientização, orientação 
e coordenação nas ações da população em geral, 
simpatizantes ou não com a causa, sobre a neces-
sidade da harmonia no convívio entre humanos 
e seus animais domésticos, sendo estes, fatores 
limitantes para a redução da grande população 
de animais hoje abandonados em nossas ruas.

As propostas visam potencializar a conscien-
tização da sociedade em geral, para atuação 
responsável sobre esses seres vivos. E a partir da 
orientação e coordenação nas ações, aumentar 
o engajamento de pessoas, órgãos governamen-
tais, ONGs e comunidade que querem ajudar na 
redução da grande população de animais hoje 
abandonados, a partir de interfaces digitais, 
fornecendo alternativas viáveis para atuar nas 
diversas vertentes de ações, que a causa animal 
possui.

O objetivo apresentado possui duas vertentes 
a serem estabelecidas e solucionadas, através 
das ações projetuais:

A causa/geradora do crescente au-
mento da população de animais domésticos 
em situação de rua, ocasionada pela falta 
de conscientização da população em geral 
quanto a guarda responsável e, a falta de fis-
calização e responsabilidades atribuídas ao 
governo, na questão dos maus tratos. Bus-
cando ações que visam as causas, utilizando 
o Design Emocional (sendo o foco voltado 
para a emoção, que o produto provoca no 
usuário), através da conscientização de toda 
a população, sem excluir nenhuma parcela, 
e de meios mais eficazes para a denúncia de 
maus tratos;

As consequências/sintomas geradas 
pelo abandono, como animais domésticos 
dependentes, negligenciados e que sofrem 
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em péssimas condições nas ruas e também 
pela falta de orientação e coordenação nas 
ações de indivíduos e/ou organizações que 
querem ajudar, sendo possível resgatar e 
acolher apenas uma pequena porcenta-
gem desses animais, já existentes nas ruas. 
Fomentando ações para potencializar a 
conscientização, orientação e coordenação 
nas ações de pessoas, órgãos governamen-
tais, ONGs e sociedade em geral através do 
Design Instrucional, que é compreendido 
como atividades, estratégias, sistemas de 
avaliação, métodos e materiais instrucionais 
(FILATRO; PICONEZ, 2004);

A partir disso produzimos um fluxograma37 

(Figura 76) para mapeamento das potenciais ações 
projetuais e quais seus objetivos e vertentes.

Seguindo a linha metodológica, a ênfase 
projetual é de suma importância para o 
estabelecimento de maior aprofundamento na 
abordagem, que possibilitará real adequação do 
projeto, ao usuário e ao mercado. Desse modo, 
sintetizamos nosso projeto em três ações, que 
visam ambas as esferas: – a causa e consequência 
do problema apresentado, conectando-as entre 
si para maior ampliação do potencial de uso 
para a população, seja pelo público primário ou 
secundário. 

Abaixo é apresentada e detalhada as ações 
projetuais, sendo o aplicativo mobile, a extensão 
de alerta e o site institucional, através de seus 
fluxogramas, wireframes e layout de telas, 
fundamentos em critérios do design User 
Experience Design (UX), User Interface Design 
(UI) e no Design Centrado no Usuário.

37 Fluxograma é um tipo de diagrama, e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou algoritmo, 
muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o 
compõem, ou seja, é a sequência operacional do desenvolvimento de um processo (DEBASTIANI, 2015).

Figura 76:   Fluxograma das ações projetuais.

Fonte: Autoria própria

Problema:
Animais domésticos em 

situação de rua

Ações projetuais que
visam a causa
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Mobile
Site

Institucional

Público alvo
Secundário

Público alvo
Primário
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2.5.1. Aplicativo

Nossa principal ação projetual visa potencializar 
a conscientização, orientar e coordenar as ações de 
pessoas, órgãos governamentais, ONGs e sociedade 
em geral, que querem ajudar na redução da grande 
população de animais  abandonados. O Aplicativo 
Mobile tem como objetivo instruir e facilitar o resga-
te e retirada de animais domésticos em situação de 
rua, através de: - mapeamento de animais perdidos 
e encontrados; reconhecimento facial dos animais, 
como filtro de busca; denúncia de maus tratos, de 
maneira fácil; avaliação dos órgãos e clínicas par-
ceiras; além de orientar o usuário em situações de 
emergência, como ao encontrar um animal ferido. 
O aplicativo também fornecerá a opção de cadastro 
do animal doméstico, com geração de QR Code, para 
uso em coleiras, facilitando a atualização de dados 
e identificação, sendo utilizado para plataformas 
Android e IOS. 

Essa coordenação de esforços pode ser obtida 
através do uso do aplicativo, composto por:

Base de dados, onde são agregados registros 
contínuos de clínicas, ONGs, órgãos públicos, lares 
temporários, animais desaparecidos e animais 
acudidos; 

Ajuda ao usuário, direcionando-o a um passo a 
passo, a partir de um checklist, com disponibilização 
de ferramentas para auxílio nas ações orientadas;

Identificação entre os animais registrados como 
desaparecidos (com uso de filtros ou reconhecimento 
facial) e emissão de alerta ao encontrar registros 
compatíveis, com facilidade para compartilhamento 
nas redes sociais;

Opção de cadastro do animal doméstico, com 
geração de QR Code, para uso em acessórios pet, 
facilitando a atualização de dados e identificação;

Avaliação feita pelo usuário, após finalização dos 
registros de resgate, gerando indicador de satisfação 
em relação aos demais envolvidos na ocorrência.

Para detalhamento das funções do aplicativo foi 
necessário a separação por englobamentos de telas 
e funções, destacando as de maior relevância para o 
melhoramento didático, ao apresentar e analisar o 
aplicativo. Dentre as ferramentas destacadas estão: 
Feed de notícias; QR Code para facilitação de iden-
tificação do tutor; Registros de animais perdidos e 
achados; Denúncia de maus tratos; Fiscalização dos 
órgãos responsáveis pelo atendimento veterinário; 
Alertas do aplicativo. 

O processo de criação de todo o aplicativo será 
através de User Experience, User Interface Design e 
Design centrado no usuário, incluindo pesquisa de 
usuários, fluxogramas, criação de wireframes e pro-
tótipos interativos, além de testes de usabilidade. 
Mantendo as necessidades dos usuários no centro 
de todos os esforços de design e desenvolvimento, 
para que estes achem o aplicativo fácil de usar, 
agradável, útil e eficiente. Focando principalmente 
na interface, através dos caminhos que o usuário irá 
percorrer dentro do aplicativo, dos botões que irá 
clicar, no texto que irá ler, nas imagens, nos con-
troles deslizantes, nos campos de entrada de texto 
e em todos os outros itens, com os quais o usuário 
interagirá, para que seja rápido e eficaz, uma vez 
que ele o utilizará, em situações que exigem rapidez 
e agilidade, por exemplo, no resgate de um animal 
ferido ou amedrontado, incentivando-o a continuar 
utilizando a plataforma e projeto, se engajando nas 
diversas vertentes da causa animal. 

Ao refletir no caminho que o usuário fará e a 
disposição das funções, foi criado um fluxograma 
inicial que sintetiza as telas principais, dado a di-
mensão do aplicativo e suas funções essenciais.
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Figura 77:   Fluxograma das funções do aplicativo.

Fonte: Autoria própria
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Com base na complexidade do aplicativo 
apresentada pelo fluxograma, foi desenvolvido 
wireframes, já que são uma parte importante 
de qualquer processo de desenvolvimento web, 
sendo os wireframes, focados nas funcionalidades 
do aplicativo, pois demonstram de forma direta, 
como será o aplicativo e se está de acordo com 
as especificações. Através dos wireframes, o 
cliente pode ter uma visão geral das alternativas 
de interação, que o público-alvo pode ter antes 
da implementação da interface (DE LIMA, 2015).

Evitamos o uso de ações desnecessárias, 
pois quanto maior a distração do usuário, por 
eventuais ações dispensáveis, menor a eficiência 
no desempenho de suas tarefas, assim sendo, 
quanto maior for a carga de trabalho, maior se 
tornam as chances de cometer erros (BARROS, 
2013, p. 45).

Recomenda-se usar abreviaturas nos casos 
em que os códigos forem maior que quatro ou 
cinco caracteres e permitir que o usuário efetue 
entradas de dados sucintas, evitando entrada 
de comandos que necessitem de pontuação, 
possibilitando ao usuário ir diretamente à tela 
desejada, sem precisar passar pelas demais 
envolvidas. Nossas telas principais se baseiam 
nessa recomendação sendo apresentado um 
painel de abas (tab bar38) inferior fixo, contendo 
as principais telas do aplicativo, feed de 
notícias, mapa, QR code e o menu, oferecendo 
acesso direto de qualquer lugar do aplicativo e 
informando a localização atual do usuário dentro 
da interface.

A carga de memorização dos usuários deve ser 
minimizada, pois não precisam memorizar listas 

de dados ou procedimentos complicados, como 
também não precisam executar tarefas cognitivas 
complexas, quando elas não fazem parte da tarefa, 
sendo fornecidos nas transações, somente dados 
que sejam necessários. A ocorrência de erros, 
aumenta quando a densidade da informação 
é muito alta ou muito baixa, assim, itens sem 
relacionamento com a tarefa, não devem existir. 
Desse modo, nossas telas de cadastro sintetizam 
e categorizam as informações necessárias para 
cada etapa, sem apresentar uma lista extensa 
de informação em uma única tela. Para usuários 
que se cadastrarem como lar temporário ou 
fizerem registro de animal perdido, receberão 
um feedback, como caixa de mensagem na tela 
inicial do aplicativo e notificação conforme outro 
usuário interagir com seu cadastro.

38 O painel de abas ou tab bar é mais um exemplo de padrão de interação herdado do desktop. Geralmente, contém poucos itens 
que possuem o mesmo grau de importância e oferecem acesso direto de qualquer lugar do aplicativo/website.
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Fonte: Autoria própria

Figura 78: Fluxograma de wireframes.
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A interface que apresenta uma condução 
adequada, contribui para que o usuário aprenda a 
utilizar o sistema com mais facilidade, permitindo 
que ele se localize a qualquer momento no 
sistema; possua conhecimento suficiente de 
todas as ações permitidas e suas consequências 
e consiga facilmente informações suplementares 
(BARROS, 2013). 

Dessa maneira, o layout das telas é estruturado 
pelos wireframes e constituído pela identidade 
visual do presente projeto, tendo como objetivo, 
a identificação do usuário durante a utilização 
do aplicativo, trazendo a empatia, através das 
ilustrações de plano e a identificação das ações e 
telas, através da iconografia.

Existem variações sobre o grau de experiência 
do usuário, pois ele pode se tornar um especialista, 
à medida que utiliza determinado sistema, como 
também pode passar a ser menos especialista, à 
medida que não o utiliza. Usuários que possuem 
experiência, não possuem as necessidades de 
informações iguais dos novatos, assim, comandos 
ou opções não necessitam estar visíveis o tempo 
todo. Desse modo, optamos por um layout que 
se assemelhe às principais redes sociais, como 
o Instagram, gerando uma familiaridade e 
facilitação no manuseio da interface.

Nossa interface é leve, sem atribuir muitas in-
formações em um curto espaço, tendo elementos 
similares, espaçamentos proporcionais, assim 
como o tamanho da margem em volta das ima-
gens, criando um ponto de foco para a percepção 
da interface e ressaltando a hierarquia visual. 
Nem todo mundo tem tempo de procurar um 
conteúdo específico pela navegação do site, por 
isso, a busca é uma ferramenta tão importante 
e utilizada dentro de todas as nossas telas de ca-
dastro e do feed de notícias, localizado no canto 
superior direito das telas.

A utilização dos botões dentro da interface 
oferecendo uma área de clique grande 
e confortável=, sem que o usuário tenha 
dificuldades ao toque. Tendo um set de botões 
único, replicados durante toda a interface, 
de maneira consistente. É apresentado nas 
seguintes páginas, as telas de wireframe ao lado 
do layout concebido, identificando e destacando 
ações e elementos dispostos.
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Fonte: Autoria própria

Figura 79: Tela de Login.
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Fonte: Autoria própria

Figura 80: Tela de Mapa.
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Fonte: Autoria própria

Figura 81: Tela de Registro Mapeado.
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Fonte: Autoria própria

Figura 82: Tela de Menu.
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Fonte: Autoria própria

Figura 83: Tela de Registros.
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2.5.1.1. Feed de notícias 

Com o intuito de manter a utilização contínua 
do usuário, sem que o mesmo apenas use quan-
do houver necessidade, foi criado o feed de notí-
cias, para que fomente principalmente a guarda 
responsável, uma vez que ele apresentará os 
posts educacionais do projeto, com informações 
necessárias para se manter um animal domésti-
co tutelado, em situações saudáveis, como, por 
exemplo, vacinação, castração e doenças zoonó-
ticas. 

Outra utilização do feed de notícias é o com-
partilhamento de eventos e campanhas de esta-
belecimentos locais, como clínicas veterinárias e 
pet shops, campanhas de vacinação e feiras de 
adoção. O agrupamento de notícias na linha do 
tempo, não será por seguidores ou curtidas de 
perfil, não tendo essas ferramentas no aplicativo, 
e sim por localização. Com isso, o usuário não 
precisará se informar externamente, qual perfil 
apresenta determinada informação, dispondo 
todas informações locais, sem excluir informa-
ções necessárias. 

Uma parte da monetização é apresentada no 
feed de notícias, com o mesmo intuito do Google 
Adwords. Os estabelecimentos que desejarem 
ter mais destaque e prioridade no feed, poderão 
obter maior visibilidade, a partir de pagamento, 
também sendo cobrado a postagem, de anúncios 
de perfis comerciais do aplicativo. 

Usuários pessoais não terão a opção de pos-
tagem de publicações, para que informações 

dispensáveis, não ocupem o espaço desejável 
de postagens orientadoras para a facilitação da 
guarda responsável, como campanhas de castra-
ção gratuitas ou palestras.

O feed de notícias apresenta também as op-
ções de salvar uma publicação, para possibilitar 
que o usuário guarde algum post importante, 
para futuramente servir, até mesmo como lem-
brete. O layout, como dito, se baseia no aplicativo 
Instagram, gerando uma familiaridade e facilita-
ção no manuseio da interface.

Figura 84: Mockup - Feed de notícias.
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Figura 84: Mockup - Feed de notícias.

Fonte: Freepik

Opções de
salvar publicação



2.5.1.2. QR Code 

Muitos animais em situação de rua pertencem 
a tutores, estando apenas perdidos. Pela ausência 
de controles eficientes, na identificação de animais 
perdidos ou abandonados, impossibilitando a iden-
tificação dos respectivos tutores, tais animais não 
conseguem retornar a sua residência e permane-
cem na rua. Outro problema causado por essa difi-
culdade na identificação dos tutores dos animais é 
a dificuldade de se investigar casos de cometimento 
de crimes de maus tratos.

Uma das alternativas é a utilização de microchips 
de implantação em animais domésticos. Contudo, 
ela tem suas limitações, com algumas desvanta-
gens que os tornam muitas vezes ineficazes, como 
por exemplo: 

Ausência de um banco de dados unificado 
no Brasil;

Apesar de o leitor seguir um padrão inter-
nacional, para que leia todos os microchips, o 
dono vai precisar se cadastrar nos dois grandes 
bancos de dados em nosso país, para garantir 
que o leitor consiga buscar os dados;

Para atualizar os dados do cadastro é 
necessário comparecer em algum órgão ou 
clínica que tenha o cadastro.

Nem todas as clínicas veterinárias pos-
suem um leitor de microchip;

O microchip não localiza o cão ou o gato, 
como um sistema de GPS, somente serve de 
identificação, se alguém encontrar o animal e 
dispor de um meio de usar o leitor, no animal;

O conhecimento da população geral sobre 
a existência do microchip é escassa e para des-
cobrir se um animal possui microchip é preciso 
um leitor.

Baseado nisso, optamos pela criação da ação 
projetual, que realiza a geração de QR Codes pelo 
próprio usuário, através do aplicativo. Sua distribui-
ção física para aplicação na coleira será realizada 
através de parcerias com gráficas, que disponibi-
lizarão diversas aplicações, por diferentes preços, 
sempre tendo uma opção viável, a qualquer público, 
como tecidos colados a R$ 2,00. Também facilitará 
a atualização de dados constante e leitura, em qual-
quer aparelho de smartphone, sem a necessidade 
de baixar o aplicativo, para identificação do tutor. 
Desta forma, esta ação projetual terá três atuações 
que facilitarão a guarda responsável: gerar, atua-
lizar dados e leitura atendendo ao público-alvo 
primário e secundário.

Figura 85: QR Code.

Fonte: Autoria própria

Figura 86: Mockup - QR Code.
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Fonte: Freepik

Figura 86: Mockup - QR Code.

QR Codes gerados



2.5.1.3. Registro e mapeamento de 
animal perdido

O cadastro de animal perdido é fundamental 
para a coleta e cruzamento de registros de ani-
mais encontrados, visto que uma parcela de ani-
mais domésticos em situação de rua, são animais 
que possuem tutores, mas pelas limitações atu-
ais, não conseguem retornar a seus lares, muitas 
vezes ficando nas ruas até serem resgatados ou 
padecendo.

Utilizando o algoritmo do Google que é capaz 
de identificar, se o animal presente em diversas 
fotos é o mesmo, sendo o reconhecimento facial, 
realizado pela técnica de biometria baseada nos 
traços faciais, que devem ser mapeados em códi-
gos binários, sendo chamados de pontos nodais. 
Alguns exemplos de pontos nodais humanos são 
a distância entre os olhos, o comprimento do 
nariz, o tamanho do queixo e a linha da mandí-
bula. Cada um desses pontos nodais é medido e 
armazenado em uma base de dados, formando a 
assinatura facial. A obtenção da assinatura facial, 
completa a etapa de extração de características 
e agrupamento de acordo com esses dados. O 
reconhecimento facial não é totalmente efetivo, 
o que significa que o software não sabe especifi-
camente quem é cada indivíduo. Contudo, o re-
conhecimento facial facilita e torna mais eficaz a 
procura por animais domésticos desaparecidos, 
ao coincidir com os cadastros de animais acha-
dos, feitos pelo aplicativo, diminuindo de forma 
expressiva, o número de cadastros visualizados 
pelo tutor, utilizando-o como um filtro. 

O layout das telas possui a mesma interface 
dos outros cadastros,  sintetizando e catego-
rizando as informações necessárias para cada 
etapa, sem apresentar uma lista extensa de 
informações, em uma única tela. Dentro da tela 
de filtragem de registros, através do reconheci-
mento facial, dispõe a ferramenta de alerta geral 
para que o usuário que esteja com pressa, não 
precise emitir alerta para cada um dos registros 
expostos.

Figura 87: Fluxograma - Registro de animal perdido.

Fonte: Autoria própria

Figura 88: Mockup - Registro de animal perdido.
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Figura 88: Mockup - Registro de animal perdido.

Fonte: Freepik

Botão de
emissão de alerta



2.5.1.4. Registro e mapeamento de 
animal encontrado

Sendo a ferramenta que originou o aplicativo, 
o cadastro de animal encontrado, se caracteriza 
pela falta de informação e instrução da popula-
ção geral, ao encontrar um animal em situação 
de rua, sem ter a percepção do que fazer ou até 
mesmo de como ajudar o animal, principalmente 
quando este se encontra ferido.

O registro dispõe de mapeamento de clínicas 
e órgãos de atendimento veterinário, nos casos 
que o animal doméstico acudido, apresente le-
sões, ferimentos ou sintomas de doenças, guian-
do o usuário ao estabelecimento mais próximo, 
de sua escolha e por determinação de horário, 
já que ao acudir um animal fora do horário co-
mercial, o mapeamento se restringirá a estabele-
cimentos veterinários 24 horas.

Também é disponibilizado o mapeamento 
de lares temporários, quando o usuário não 
possui condições de manter o animal. Os lares 
mapeados são compatíveis com o cadastro, por 
exemplo : - para cães de porte grande, aparecera 
apenas os registros que tem a possibilidade de 
manter animais desse porte. Caso o usuário es-
colha ser lar temporário, o aplicativo questionará 
se haverá adoção definitiva, se sim, o cadastro é 
apagado, do banco de dados de animais encon-
trados para cruzamento de informações, dentro 
do prazo de dois meses, uma vez que o animal 
possua tutor e esteja perdido.

Do mesmo modo que o reconhecimento facial 
é utilizado no registro de animal perdido, o usu-
ário ao acudir um animal, também passaria pelo 
processo de filtragem de registros, através do 
reconhecimento facial, coincidindo com algum 
cadastro de animal desaparecido, o usuário emi-
tiria uma alerta para o cadastro, informando ao 
possível tutor, sobre o animal avistado.

Figura 89: Fluxograma - Registro de animal encontrado.

Fonte: Autoria própria

Figura 90: Mockup - Registro de animal encontrado
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Figura 90: Mockup - Registro de animal encontrado

Fonte: Freepik

Tela de feedback
da câmera



2.5.1.5. Registro de denúncia de maus 
tratos

Desde junho de 2018 está em funcionamento 
no estado de São Paulo, a Subsecretaria de De-
fesa dos Animais, órgão que oferece apoio aos 
municípios em ações educativas e políticas pú-
blicas, sobre o tema. Foi criada pelo Decreto nº 
63.504/2018, que instituiu a Política e o Sistema 
Estadual de Defesa dos Animais Domésticos. 

Ainda no âmbito estadual, em São Paulo foi 
criada a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, 
que recebe denúncias envolvendo maus tratos a 
animais, podendo estas, serem anônimas. Con-
tudo, além de seu alcance ser apenas no estado 
de São Paulo, não abrangendo todo território 
brasileiro, sua interface não é dinâmica e intui-
tiva, tendo muitas dificuldades, principalmente 
através de aparelhos mobiles, de se efetuar seu 
cadastro.

 Qualquer um, ao presenciar um ato que 
configure maus tratos ou crueldades a animais, 
poderá utilizar o aplicativo para efetuar a denún-
cia, em qualquer local ou horário, podendo in-
cluir quantos vídeos ou fotos desejar. Após feita 
a denúncia, o cadastro é encaminhado ao órgão 
responsável pela fiscalização mais próximo, para 
averiguação.

O aplicativo fornecerá a opção de ligar para 
polícia militar (190), caso o ato de maus tratos 
esteja ocorrendo na hora do cadastro, dado que 
a intervenção é necessária, para casos emergen-
ciais.

Figura 91: Fluxograma - Denúncia de maus-tratos

Fonte: Autoria própria

Figura 92: Mockup - Denúncia de maus-tratos.
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Figura 92: Mockup - Denúncia de maus-tratos.

Fonte: Freepik

Localização da tela
de cadastro



2.5.1.6. Fiscalização dos órgãos respon-
sáveis pelo atendimento veterinário

Sejam órgãos governamentais, sejam clínicas 
veterinárias privadas, o atendimento veteriná-
rio na hora do resgate é fundamental. Desde o 
atendimento, a flexibilidade e a disponibilidade, 
até o preço a ser cobrado, são aspectos que con-
tam, quando o assunto é urgência, há casos de 
órgãos públicos e clínicas veterinárias negarem 
atendimento ou, no caso das clínicas privadas, 
cobrarem preços extraordinários e fazerem com 
que o usuário não consiga arcar com as despesas 
do resgate.

Todos esses fatores geram uma impotência a 
população, na hora do resgate, desmotivando o 
maior engajamento na causa animal. A falta de 
fiscalização para com esses estabelecimentos, 
principalmente os órgãos governamentais, fazem 
com que a população engajada atualmente na 
causa, se apresente impedida e sobrecarregada, 
durante os resgates.

Com isso, para maior fiscalização desses ór-
gãos, os responsáveis pelo resgate, utilizarão o 
método de avaliação do próprio usuário, após 
atendimento veterinário e lar temporário. Essas 
avaliações gerarão notas, que proporcional-
mente, trazem mais visibilidade desses órgãos 
no mapeamento pelo aplicativo, incentivando o 
melhor atendimento destes. Outro uso para as 
avaliações é sua utilização como indicador para o 
usuário dentro do feed de notícias, para consulta 
do estabelecimento, antes de usufruir de seus 
serviços.

Opções exibidas 
em raído button

Localização da tela
de cadastro

Figura 93: Mockup - Fiscalização.
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Figura 93: Mockup - Fiscalização.

Fonte: Freepik



2.5.1.7. Alertas do aplicativo

O aplicativo conterá três alertas que se apre-
sentarão na tela inicial e nas notificações do 
próprio aparelho mobile, se adaptando às suas 
configurações.

Alerta de animal encontrado:

Ao emitir um alerta durante o cadastro de 
animal acudido, o tutor que tiver registrado o 
animal perdido, receberá um alerta de animal 
encontrado semelhante ao seu cadastro. A partir 
disso, o tutor poderá ver o registro e entrar em 
contato com o usuário para saber mais detalhes 
e possível resgate do animal;

Alerta de lar temporário:

Ao ser requisitado durante um registro de ani-
mal achado, o usuário que for cadastrado como 
lar temporário, receberá um alerta emitido, para 
que este escolha, se pode manter o animal re-
gistrado. Caso não seja possível, o usuário que 
solicitou o lar, receberá a informação e buscará 
outro.

Extensão de alerta de animal desapareci-
do nas redondezas, em redes sociais:

Seguindo com a ideia de expandir o projeto 
para aplicativos já utilizados pelos usuários, pen-
samos como ação sugerida, extensões que co-
municassem os usuários sobre animais domés-

ticos desaparecidos pela redondeza, através de 
notificações pelo aplicativo, utilizando a função 
de localidade. Isso aumentaria o engajamento 
do aplicativo, uma vez que estas extensões se 
comunicariam com ele e também deixariam os 
usuários mais conectados com as novidades da 
busca, caso não usem o aplicativo diretamente. 
As extensões serão preferenciais aos usuários, 
fazendo com que tenham a opção de configura-
ção de desativação ou não, delas.

Figura 94: Mockup - Extensão de alerta

Capítulo 02: Idealização do Projeto150



Figura 94: Mockup - Extensão de alerta

Fonte: Freepik

Extensão 
de alerta



2.5.2. Ação sugerida: alerta de animal 
na pista

Com a ação sugerida (não dependeria apenas de 
nossos esforços, mas também de terceiros), pro-
pomos uma extensão do aplicativo projetado para 
aplicações de navegação, já existentes como Goo-
gle Maps, Waze, Here WeGo, Maps.Me, etc. Estes 
aplicativos contém notificações de difíceis acessos, 
sobre animais na pista, sendo uma jornada dificul-
tosa para o usuário fazer no mesmo momento, em 
que averiguou a situação. Este tipo de situação im-
plica com a questão de tempo, uma vez que a vida 
do animal corre perigo.

O intuito da extensão, seria permitir que os 
próprios usuários tivessem maior facilidade ao 
cadastrar uma alerta de animal, nas ruas ou pis-
tas, seguindo o princípio do aplicativo Waze, onde 
pessoas podem notificar outros motoristas, sobre 
buracos na rua, acidentes, polícia, radares, entre 
outros. O alerta também será emitido aos órgãos 
e instituições responsáveis pela retirada do animal 
do local, sendo necessário averiguação se o animal 
é silvestre ou doméstico, para que seja emitido o 
alerta ao órgão responsável, por cada categoria. 
Sendo registrado pelo Centro Brasileiro de Estudos 
em Ecologia de Estradas (CBEE), uma média de 15 
animais atropelados por segundo em território bra-
sileiro, o número se torna aterrorizante pelo fato 
da estimativa ser apenas para animais selvagens, 
podendo dobrar este número, ao acrescentar a 
quantidade de animais domésticos. 

Essa ação ajudaria de modo geral a sociedade, 
tendo em conta que uma das consequências de se ter 
animais de rua abandonados, são acidentes causados 
por eles, além de também ajudar na conscientização 
das pessoas, sobre a causa e o aplicativo projetado. 

Haverão duas alternativas de registro: através 
da interface dos aplicativos GPS e pelo comando 
de voz do sistema operacional do mobile, para que 
haja maior facilidade e eficácia, na hora de registrar 
o alerta.

Figura 95: Análise - atropelamento de fauna selvagem.

Fonte: CBEE

Figura 96: Mockup - Alerta de animal na pista.
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Figura 96: Mockup - Alerta de animal na pista.

Fonte: Freepik

Feedback através
de mensagens



2.5.3. Site Institucional

Com objetivo de beneficiar a população em 
geral e as Organizações Não Governamentais 
(ONGs), essa ação projetual visa o sistema de 
agendamento eletrônico de serviços, por meio 
do site institucional do projeto T.E.C.A. Através 
dele, serão ofertados castração de cães e gatos, 
consultas veterinárias, além de vacinação antir-
rábica animal. Os serviços serão prestados pelos 
órgãos governamentais locais, sendo a ação 
projetual utilizada como meio facilitador, para o 
acesso à assistência veterinária gratuita.

O sistema permite o agendamento eletrônico 
de solicitações de castração de cães e gatos, a 
obtenção do certificado do registro de animais 
e outros serviços relacionados aos órgãos lo-
cais. Acessando o sistema, a pessoa interessada 
poderá fazer o agendamento do atendimento 
veterinário gratuito, através do Número de Iden-
tificação Social (NIS), um número de cadastro, 
atribuído pela Caixa Econômica Federal às pesso-
as que são beneficiadas por algum projeto social 
e ainda não possuem cadastro no PIS (Programa 
de Integração Social). Na posse deste número 
(NIS), os interessados podem se candidatar aos 
diversos programas sociais do governo, como 
por exemplo, Bolsa Família, Garantia de Safra 
(destinado aos agricultores familiares), entre ou-
tros. Normalmente, as inscrições nos programas 
são realizadas na prefeitura da cidade. 

Após requerido o NIS, o tutor deverá preen-
cher o cadastro de agendamento, que requer 
nome completo, endereço, CPF, e-mail e número 

de telefone celular do tutor do animal. O sistema 
apresentará uma agenda mensal de vagas, dis-
ponibilizando serviços de castração em unidades 
móveis também.

Serão disponibilizados agendamentos de 
forma distinta para a população e ONGs, me-
diante cadastro prévio e disponibilidade de 
vagas. As ONGs também deverão apresentar 
CNPJ, acompanhado de informações do animal a 
ser castrado.

Além do agendamento, o site também apre-
senta o projeto para usuários que não o conhe-
cem, banco de cadastros realizados pelo aplicati-
vo dos animais perdidos e encontrados da região 
e conteúdo educativo, com o intuito de educar a 
população, como ao encontrar um animal perdi-
do ou ferido, ou a importância da castração.

Figura 97: Mockup - Site Institucional.
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Figura 97: Mockup - Site Institucional.

Fonte: Freepik

Agendamento de atendimento veterinário



Figura 98: Mockup - Site Institucional.

Fonte: Freepik

Bancdo de dados feitos pelo aplicativo



Figura 98: Mockup - Site Institucional. Após pautadas as ações projetuais, apresenta-
das no presente capítulo, seguiremos agora para 
a próxima etapa, contida no capítulo seguinte, 
com a prototipação da ação projetual principal, o 
teste de usabilidade, a avaliação e ajustes imple-
mentados, concluindo o presente projeto.
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Fonte: Chris Abney

Figura 99: Capa - Capítulo 03



03
Mãteriãlizãndo

o Projeto

Prototipação e Testes com Usuários

Figura 99: Capa - Capítulo 03



Capítulo 03: Materializando o Projeto 

Após pautadas as ações projetuais no capítulo 
anterior, o Aplicativo Mobile foi definido como 
ação principal, a ser prototipado e testada. A 
escolha foi estabelecida pela dimensão que o 
aplicativo permite atingir, sendo dentro de todas 
as ações, a que tem um campo mais vasto de 
funções. Abrangendo uma variedade de ações e 
vertentes que a causa animal possui, atingindo 
ambos os públicos-alvos:

O público primário, através do feed de 
notícias educativo, da denúncia de maus tra-
tos de maneira fácil; da localização de esta-
belecimentos veterinários, órgãos públicos e 
ONGs mais próximas, incluindo contatos; e 
cadastro do animal doméstico com geração 
de QR Code, para uso em coleiras, facilitan-
do a atualização de dados e identificação. 
Funções que incentivam e facilitam a guarda 
responsável;

O público secundário, através da facilita-
ção do resgate e retirada de animais domés-
ticos em situação de rua, disponibilizando 
instruções de como agir e suporte para as 
ações sugeridas, tais como: mapeamento 
de animais perdidos e encontrados; reco-
nhecimento facial dos animais como filtro 
de busca; localização de estabelecimentos 
veterinários, órgãos públicos e ONGs e lares 
temporários mais próximos, gerando assim, 
a possibilidade da mudança de comporta-
mento efetiva na sociedade ao todo, a partir 
da facilitação na atuação e engajamento da 
população geral, na causa animal.

Com isso, o presente capítulo abrange o deta-
lhamento da prototipagem, o teste de usabilidade 
que permite se ter uma prévia, de como o público 
reagiria e utilizaria o aplicativo, proporcionando 
para o projeto, a possibilidade de alterações 
necessárias, antes da conclusão, sendo este o 
último tópico. Seguindo a metodologia de Vieira 
(2009) e o Design Thinking, sendo o método de 
Vieira (2009), mais focado em design de produtos 
neste momento, em termos de definição dimen-
sional e quanto ao processo de fabricação do 
produto, por isso, utilizamos o Design Thinking 
em sua etapa equivalente: - de Prototipação. 

A etapa de avaliação, analisa o modelo do 
projeto de design e a aderência do mesmo, 
quanto ao briefing e principalmente ao que foi 
estabelecido na etapa de sistematização. Consi-
derando-se que o projeto não é um ponto final 
no processo de desenvolvimento do produto, 
podendo ser aprimorado, a fase de conclusão 
estabelece um balanço do mesmo, quanto a seus 
objetivos, buscando identificar possibilidades de 
atualizações e aprimoramentos.     

3.1. Prototipação

O método de Vieira (2009) tem maior foco 
em design de produtos nesta etapa do projeto, 
em termos de definição dimensional e quanto 
ao processo de fabricação do produto, por isso, 
utilizamos o Design Thinking em seu passo equi-
valente: - de Prototipação, não apenas materia-
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lizando as ideias, mas também proporcionando 
a validação de todo o conteúdo, com testes de 
usuário, por exemplo. 

User Interface design tem como objetivo 
projetar uma interface que não gere momentos 
de insegurança para o usuário, que deixe claro 
quais serão os resultados de suas ações, através 
de feedbacks e de garantir que o mesmo realize 
todas as tarefas de forma simples e eficiente, ou 
seja, fazer com que o usuário “não precise de um 
manual de instruções”. Mantendo as necessida-
des dos usuários, no centro de todos os esforços 
de design e desenvolvimento, para que estes 
achem o aplicativo fácil de usar, agradável, útil 
e eficiente. Focando principalmente na interface, 
através dos botões em que o usuário irá clicar, 
no texto que lerá,  nas  imagens, nos controles 
deslizantes, nos campos de entrada de texto e 
em todos os outros itens, com os quais o usuário 
interagir, para que seja rápido e eficaz, uma vez 
que ele o utilizará em situações que exigem rapi-
dez e agilidade, por exemplo, no resgate de um 
animal ferido ou amedrontado, incentivando-o 
a continuar utilizando a plataforma e projeto, se 
engajando nas diversas vertentes da causa ani-
mal. 

Para as telas do cadastro inicial, optamos por 
leveza e clareza, dando maior abrangência de 
escolha e direcionamento para o usuário. As ilus-
trações e elementos criam a empatia para com o 
aplicativo.

As telas do feed de notícias, sendo a tela 
inicial, optamos por uma estrutura de layout 
semelhante ao do aplicativo Instagram, sendo 

mais dinâmica e gerando maior fluxo. As telas 
de publicação serão disponíveis apenas a orga-
nizações privadas, sendo a tela do perfil pessoal, 
igual, apenas não contendo a opção de publicar. 
Optamos por essa limitação para que o feed seja 
direto e educativo, sem informações irrelevantes.

Enquanto nas telas de mapa foi feito uma 
estrutura concisa e detalhada, inspirada nos 
aplicativos de mapeamento, como Google Maps 
e Waze. Já para as telas de cadastro, foi pensado 
na categorização de informações, sendo filtrado 
e facilitado a localização de determinado regis-
tro.

Quanto as telas de cadastro de animal perdi-
do, animal achado e denúncia de maus tratos, 
seguem o mesmo layout do cadastro de perfil, 
tendo leveza e clareza, dando maior abrangên-
cia de escolha e direcionamento para o usuário. 
Sempre que possível, o aplicativo direciona o 
usuário, a partir de mensagens informativas. Já 
as telas que compõem o QR Code, se consistem 
em sua leitura e averiguação, criação de QR Code 
pelo tutor responsável e atualização de dados, 
facilitando ainda mais, a identificação de um ani-
mal perdido.

Após a prototipação é necessário o teste de 
usabilidade, para recriar e simular, como seria a 
interação do público com o aplicativo, verifican-
do seus defeitos e aperfeiçoando-o.
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Fonte: Autoria própria

Figura 100: Telas de Cadastro e Feedback.
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Fonte: Autoria própria

Figura 101: Tela de Filtros e Registros.
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Fonte: Autoria própria

Figura 102: Telas de Mapeamento e Impressão de QR Code.
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3.2. Teste de Usabilidade

O teste de usabilidade é uma etapa no desen-
volvimento de um projeto de design, centrado 
no usuário para avaliar um produto, testando-o 
com possíveis usuários, sendo considerada uma 
prática insubstituível de usabilidade, pois forne-
ce informações diretas, sobre como pessoas usa-
riam o sistema na vida real (NIELSEN, 1994). Para 
coletar esses dados, o usuário deve executar 
uma lista de tarefas usando o produto que está 
sendo testado, enquanto os observadores anali-
sam as ações e fazem anotações. Além do teste 
com o protótipo em si, existem vários outros ins-
trumentos de teste, dentre eles, questionários de 
pré e pós-teste, também são usados para coletar 
feedback sobre o produto que está sendo testa-
do. Sendo so processos do teste de usabilidade 
segundo Kiko Herrschaft (2018):

Planejamento:
Objetivo do teste; Definição do público; Defi-

nição do roteiro; Cenário; Métricas; Forma de re-
gistro; Protótipo; Local do teste; Tempo do teste; 
Recompensa.

Alinhamento:
Autorização; Disposição das pessoas.

Preparação:
Produzir protótipos; Organizar local; Setup 

softwares.

Aplicação:
Condução do teste; Registros do teste; Strea-

ming; Mensuração.

Conclusão:
Planilha de métricas; Resultados; Plano de 

ação; Apresentação.

O objetivo foi testar as principais funcionali-
dades do aplicativo projetado, que são: - eficácia 
do mapeamento de animais perdidos e achados, 
feed de notícias, denúncia de maus tratos e apli-
cação do QR Code. Para isso, as pessoas foram 
recrutadas de acordo com o perfil secundário de 
público-alvo do projeto, a quem o aplicativo é 
destinado. Os usuários recrutados utilizam cons-
tantemente celulares, aparelhos eletrônicos e 
redes sociais, tem empatia pela causa, podendo 
já atuar nela, através de voluntariado ou não.

A partir do protótipo de alta-fidelidade39, feito 
na ferramenta Figma40, usamos a mesma ferra-
menta, para prototipar de maneira responsiva e 
simular a utilização do aplicativo, projetado em 
celulares. Os testes foram feitos no modelo de 

39 ”Um protótipo de alta fidelidade deve se aproximar ao máximo dos aspectos visuais e funcionais do produto final, incluindo o 
conteúdo, fluxo de navegação e interações.” (FRANCISCO, 2019)
40  O Figma é uma ferramenta de design com armazenamento em nuvem, utilizado para protótipos de diversos devices, tendo seu 
diferencial em comportar diversos usuários alterando o mesmo arquivo ao mesmo tempo, sendo uma ferramenta melhor para a 
colaboração da equipe.
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iPhone 6 e Samsung Galaxy J7 Neo, utilizando a 
funcionalidade do Figma de espelhar o aplica-
tivo projetado no site, em um aparelho de sua 
escolha. Não houve interferência durante as 
ações dos usuários, apenas foi passado antes 
da iniciação, as limitações do protótipo, como 
alguns comportamentos, que não puderam ser 
replicados em uma situação de simulação (por 
exemplo: splashscreen e telas de feedback, que 
tem um tempo de duração e depois automatica-
mente voltam para outra tela). O teste tem como 
finalidade, também validar alguns critérios bási-
cos de design como: 

Encontrabilidade: O canal ou funciona-
lidade, onde o usuário deve realizar a tarefa 
é facilmente encontrado?

Usabilidade: O canal é facilmente utili-
zado, apresentando navegação intuitiva?

Visual: O design visual é agradável 
e contribui para a experiência? O usuário 
consegue identificar os elementos e agrupa-
mentos?

Utilidade: A funcionalidade apresenta-
da é relevante para aquele público? O usu-
ário consegue entender para que serve e o 
que vai resolver para ele?

User Interface design tem como objetivo pro-
jetar uma interface, que não gere momentos 
de insegurança para o usuário, que deixe claro, 
quais serão os resultados de suas ações, através 
de feedbacks e de garantir que o mesmo realize 
todas as tarefas, de forma simples e eficiente, ou 
seja, fazer com que o usuário “não precise de um 
manual de instruções”. Utilizaremos as heurísti-
cas de Nielsen (2000) e as Regras de Ouro para 
Design de Interface (SHNEIDERMAN, 1986), para 
a avaliação da interface projetada, que ajudam a 
discernir uma boa interface e por consequência, 
uma boa experiência de uso (Crespo, 2004).

Capítulo 03: Materializando o Projeto 166



Heurísticas de Nielsen

Visibilidade do Status do Sistema: Quando falamos de um sistema software ou interface, essa história muda um pouco, a 
dependência da visão é essencial e por isso  é necessária que a interface forneça ao usuário, o status em relação à sua posição dentro 
do sistema, ou seja, informar o usuário, sobre qual ambiente ele estava, em qual ele está e para quais outros ambientes ele poderá se 
dirigir, a partir de sua localização.

Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: Um sistema precisa falar a mesma linguagem do usuário, a linguagem 
que o usuário utiliza no dia a dia. Outro aspecto da compatibilidade entre sistema e mundo real, são os símbolos utilizados dentro 
de uma interface. Escolher corretamente quais ícones serão utilizados para colocar em uma interface, pode facilitar ou prejudicar a 
compreensão das informações.

 
Controle e liberdade para o usuário: Quando o usuário realiza ações por engano, algo que é frequente, o sistema deve 

apresentar ao usuário uma “saída de emergência” daquele estado, no qual ele entrou, para o estado de segurança em que estava, em 
outras palavras, dê ao usuário o “Ctrl+Z”, fazendo com que essa possibilidade de reverter ações, remova a insegurança do usuário ao 
utilizar o aplicativo, site, etc.

 
Consistência e Padronização: Manter consistência entre as telas de uma aplicação é essencial para que não seja necessário, o 

entendimento de vários padrões e formas de interações diferentes para cada tela, uma vez aprendido, será algo replicável em outros 
contextos. Além disso, a experiência de uso se torna muito mais interessante, pois não existirá aquela sensação de estar perdido. Muitas 
vezes o motivo pelo qual usuários não interagem com as aplicações é essa sensação causada pela falta de consistência e padronização.

 
Prevenção de erros: Existem dois tipos de erros que os usuários normalmente cometem: o deslize e o engano. O deslize é 

quando um usuário pretende realizar uma ação mas acaba realizando outra, isso acontece tipicamente, quando ele não está totalmente 
focado em sua ação dentro da aplicação. Já o engano é quando a compreensão de alguma informação é equivocada ou entendida de 
outra forma. O melhor, do que mensagens dizendo que o usuário cometeu algum erro, é prevenir que o mesmo não cometa esse erro, 
através de caixas de confirmação.

 
Reconhecimento: O cérebro é muito bom em reconhecer padrões e, na medida em que objetos, ações e opções ficam expostos 

para o usuário, mais dicas chegam ao cérebro, tornando certas ações familiares, ou seja, é preferível dar ao usuário formas de reconhe-
cer padrões, do que ter que obrigá-lo a memorizar várias informações, na medida que ele navega pela aplicação. 

 
Eficácia e flexibilidade: O ideal é que a interface seja útil, tanto para usuários leigos, como para experientes. Leigos precisam 

de informações mais detalhadas para poderem realizar tarefas na medida que crescem em conhecimento sobre a interface.

Estética:  É crucial manter apenas as informações que são realmente necessárias, as informações secundárias podem ser dei-
xadas em segundo plano (menus, abas, etc.) assim, a aplicação se torna muito eficiente, no quesito transmitir informação aos usuários. 

Diagnosticar e recuperar os erros: É uma forma simples de mostrar para o usuário que ele cometeu um erro, onde errou e o 
que precisa ser feito para corrigir tal erro.

Documentação: Normalmente essas são as áreas menos acessadas, mas, ainda assim, elas são importantes dentro de um 
sistema, pois nunca se sabe quando um usuário irá precisar de ajuda.
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Regras de Ouro

Esforce-se pela consistência: As sequências consistentes de ações devem se repetir em situações semelhantes. As mesmas 
terminologias devem ser utilizadas em avisos, menus e telas de ajuda; Consistência de cores, layout, capitalização e fontes devem 
ser empregadas por toda parte. Exceções como a confirmação exigida do comando de exclusão ou repetição de senha, devem ser 
compreensíveis e em número limitado.

Atender a usabilidade universal: Reconhecer as necessidades de diversos usuários e projetar com flexibilidade, facilitando a 
transformação de conteúdo. Diferenças entre iniciantes e experientes, faixas etárias, incapacidades e diversidade tecnológica, enrique-
cem o leque de requisitos que orientam o projeto. Inclusão de recursos para os novatos como explicações, e recursos para especialistas 
como atalhos, pode enriquecer o design da interface e melhorar a qualidade do sistema.

Oferecer um feedback informativo: Para cada ação do usuário, deve haver um feedback do sistema. Para ações freqüentes 
e de menor importância, a resposta pode ser modesta, enquanto que para ações esporádicas e importantes, a resposta deve ser mais 
substancial. A apresentação visual dos objetos de interesse pode proporcionar um ambiente conveniente para mostrar as mudanças 
de forma explícita.

Diálogos que indiquem o fim de uma ação: Sequências de ações devem ser organizadas em grupos com um começo, meio e 
fim. Informação de feedback após a conclusão de um conjunto de ações, dá aos usuários a satisfação de realização, uma sensação de 
alívio e uma indicação para se preparar para o próximo grupo de ações.

Evite erros: Tanto quanto possível, projetar o sistema de tal forma que os usuários não possam cometer erros graves. Se o 
usuário comete um erro, a interface deve detectar o erro e oferecer instruções simples, construtivas e específicas para recuperar a 
ação. Os erros devem deixar o estado do sistema inalterado ou, a interface deve dar instruções, sobre como restaurar o estado.

Permitir a fácil reversão de ações: Tanto quanto possível, as ações devem ser reversíveis. Esta característica alivia a ansiedade, 
uma vez que o usuário sabe que os erros podem ser desfeitos e incentiva a exploração de opções desconhecidas. As unidades de 
reversão podem ser uma única ação, uma entrada de dado ou um grupo completo de ações.

Suportar o controle do usuário: Usuários experientes querem ter a sensação de que estão no comando da interface, e que 
a mesma responde às suas ações. Eles não querem surpresas no comportamento conhecido e ficam incomodados com sequências 
tediosas de entrada de dados, dificuldade na obtenção de informações importantes e incapacidade de produzir o resultado esperado.

Reduzir a carga de memória de curta duração: A limitação dos seres humanos para o processamento de informações, na me-
mória de curta duração (a regra de ouro é que podemos nos lembrar de aproximadamente sete pedaços de informação) exige que os 
designers evitem criar interfaces, em que os usuários devem memorizar informações de uma tela e, em seguida, usá-las em outra tela.
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Foram realizados dois testes em dias diferentes, seguindo a média sugerida, por Nielsen (2000), de 
cinco participantes por teste. Com cinco pessoas, o teste já terá uma ideia de 85% dos principais pro-
blemas de sua solução (Nielsen, 2000). O primeiro teste foi feito individualmente, com cinco pessoas, 
em uma sala de reuniões, e o segundo teste, foi feito com cinco pessoas, em uma casa. No primeiro 
dia de testes, os participantes se configuraram como público-alvo primário, tendo a característica 
de possuir grande habilidade e prática no uso de interfaces, focamos esse teste, na usabilidade da 
interface. 

Enquanto que no segundo dia de testes, as pessoas se caracterizaram pelo público-alvo secundário, tendo 
grande atuação na causa animal, sendo voluntários e protetores independentes. Focamos esse teste, nas 
questões da causa animal, como por exemplo, se faltava algum passo importante nos registros. Optamos 
pelo teste ser feito englobando ambos os públicos-alvos, indo além das personas apresentadas no capítulo 
anterior e focando nos principais critérios estabelecidos pelo aplicativo. 

Figura 103:  Perfis dos participantes do primeiro dia de teste.

Fonte: Autoria própria

Figura 104:  Perfis dos participantes do segundo dia de teste.

Fonte: Autoria própria
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Cada pessoa foi apresentada ao projeto e seus 
objetivos , depois de explorar o protótipo, foram 
designadas cinco tarefas para validar algumas 
hipóteses. As tarefas foram: 

1. Fazer cadastro no aplicativo como um 
novo usuário.

2. Encontrar os registro de gatos.

3. Encontrar o perfil do cão perdido de 
nome Juju.

4. Registrar um caso de maus tratos.

5. Fazer o registro de um animal perdido. 

Essas tarefas tiveram como objetivo, compro-
var se os dados necessários para cadastro do 
usuário e registro de animais, estavam corretos 
e, se os usuários encontrariam as informações 
necessárias, com facilidade.  

A partir de perguntas individuais, sobre o per-
fil de cada usuário, foram coletadas informações 
gerais e observou-se (Gráfico 03) que a maioria 
pertence à uma faixa etária jovem e todos tem, 
ou já tiveram, animais domésticos adotados ou 
comprados. 

Durante os testes foram feitas anotações, com 
observações sobre cada usuário e também uma 
tabela (Tabela 03), para controle de sucesso nas 
tarefas e do tempo necessário para cada teste. 
Sendo a “taxa de sucesso” considerada como 
porcentagem, na realização das tarefas correta-
mente.

1

2

3

4 ou mais

Não tenho pets

até 20 anos

21 - 30 anos

31 - 40 anos

41 - 50 anos

+50 anos

Gráfico 03: Dados sobre os participantes do teste de usabilidade

Fonte: Autoria própria
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TAREFA Vinicius Gabriel Túlio Tatiane Mariane Cíntia Gabriela Nathália Sonia Marcia SCORE TOTAL

1. Fazer cadastro Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok 11/11 100%

2. Ver todos os registros 
de gatos Not Ok Ok Ok Ok Not Ok Not Ok Ok Ok Ok Not Ok 7/11 63%

3. Ver o perfil do cão 
perdido chamada Juju Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Not Ok Ok 9/11 81%

4. Registrar um caso de 
maus tratos Ok Ok Not Ok Not Ok Not Ok Not Ok  Not Ok Ok Ok Ok 6/11 54%

5. Fazer registro de um 
animal encontrado Ok Ok Ok Ok Ok Ok Not Ok Ok Ok Ok 10/11 90%

Pediu ajuda? Sim Não Não Não Sim Sim Não Não Sim Nãp 6/11 54%

Tempo 15 min 10 min 15 min 12 min 15 min 15 min 18 min 8 min 10 min 12 min

Tabela 03: Avaliação do sucesso das tarefas no teste de usabilidade.

Fonte: Autoria própria

A avaliação de OK apresentada na tabela 03, 
consta que o usuário completou a tarefa dada, 
seguindo o fluxo esperado, sem dúvidas ou di-
ficuldades, enquanto a avaliação de Not OK é 
dividida pelas cores amarelo e vermelho, sendo 
o amarelo, constando que o participante se des-
viou do fluxo esperado, não encontrou a página 
correta ou teve dificuldades, até realizar a tarefa 
corretamente, mas não necessitou de ajuda, en-
quanto a cor vermelha, caracteriza que o usuário 
buscou orientação. Com esses dados, observa-se 
uma taxa de sucesso muito boa (maior que 80%), 
na maioria das tarefas, com algumas exceções, 
que serão revistas, para a segunda versão do 
aplicativo. 

Muitos usuários tiveram dificuldade em 
encontrar os registros de animais perdidos e 
animais encontrados, considerando mais intui-
tivo, que essa informação estivesse no menu 
em “Acompanhar registros”, do que no mapa, e 
por esse motivo, a taxa de sucesso dessa tarefa 

foi apenas 63%, que é um ponto de atenção. A 
“Estética” mencionada nas Heurísticas de Nielsen 
(2000) caracteriza o problema apresentado pelos 
usuários.

 “Eu esperava mais destaque no mapa, 
do que no feed de notícias,  já que tem mais 

funções importantes no mapa” - Gabriela 

Outro problema relatado, foi encontrar onde 
fazer os registros de animais encontrados, per-
didos e denúncia de maus tratos, que por ser no 
mapa, não foi intuitivo. Alguns usuários do teste 
foram até a câmera, mas voltaram ao mapa, 
achando que estavam indo para um fluxo errado 
e a nomenclatura do botão “Adicionar Pin”, tam-
bém não foi evidente para o usuário encontrar, 
onde fazer registros. Sendo o tópico “Reconheci-
mento” apresentado nas Heurísticas de Nielsen 
(2000), identificado nesse quesito.
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“Mapa, me dá a sensação de encontrar 
alguma coisa, não de registro.” - Tatiane

Na parte dos formulários de registro, também 
foi observado que faltaram opções de “não sei”, 
quanto ao sexo do animal e raça. Nesse mesmo 
fluxo, houveram alguns problemas de entender, 
como funciona o reconhecimento facial dos ani-
mais e também na tela seguinte  não ficou claro, 
o que o usuário deveria fazer, para concluir o 
cadastro, alguns acharam que já o tinham con-
cluído. O problema apresentado foi definido pelo 
tópico “Oferecer um feedback informativo”, ex-
posto nas Regras de Ouro (SHNEIDERMAN, 1986).

“Fico com a impressão de que deveria 
selecionar os perfis, mas não é isso. Eu 

emito o alerta para todos?” - Túlio

3.3. Avaliação

Seguindo o método de Vieira (2009), a etapa 
de avaliação analisa o modelo final do projeto de 
design e principalmente, o que foi estabelecido 
na etapa de sistematização. 

Foi pedido, após o teste, para que cada usu-
ário completasse um formulário (Figura 102) 
com perguntas sobre o perfil de cada um deles e 
sobre a interface, distinguindo cada público.

A pesquisa de opinião foi quantitativa e quali-
tativa, compilada através da escala Likert, sendo 
um tipo de escala de resposta psicométrica, 
usada habitualmente em questionários, conten-
do uma régua com várias opções de resposta 
para análise de opiniões. Atualmente é a escala 
mais usada em pesquisas de opinião. 

As escalas continham cinco opções de res-
posta, abrangendo perguntas sobre a eficiência 
da interface e sobre os posts informativos. Após 
análise dos gráficos apresentados, sintetizamos 
os resultados, utilizando o gráfico de teia (Gráfico 
00), dando a dimensão e ilustrando o resultado 
dos testes.
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Teste de Usabilidade - T.E.C.A.

Agradecemos muito sua participação no teste!
Essas perguntas vão nos ajudar a melhorar esse app com a sua ajuda :) 

Qual seu nome?

Qual sua idade?

      até 20 anos           21 - 30 anos             31 - 40 anos           41 - 50 anos               + 50 anos

Qual sua profissão?

Quantos animais domésticos (cães e gatos) você tem?

    1             2              3              4 ou mais           Não tenho pets 

Seus pets são adotados ou comprados?

O que você achou do aplicativo?
  

Quanto a facilidade de uso: teve dúvidas? Achou difícil encontrar as coisas? Achou difícil de  clicar em algo?

                     1                        2                         3                         4                        5
 Muito ruim                                                                                                                              Bem fácil

Quanto a parte visual: está agradável? Amigável? Com muitas informações?

                     1                        2                         3                         4                        5
 Muito ruim                                                                                                                              Muito bom

Quanto as tarefas: conseguiu realizá-las de maneira eficiente? Foi cansativo?

                     1                        2                         3                         4                        5
 Muito ruim                                                                                                                              Está ótimo

Você achou o aplicativo informativo? Conseguiu aprender algo com as informações da home (os posts do começo)?

                     1                        2                         3                         4                        5
Não achei                                                                                                                                 Informativo

Há alguma observação que gostaria de fazer?

Figura 105: Formulário de teste.

Fonte: Autoria própria
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As escalas continham cinco opções de res-
posta, abrangendo perguntas sobre a eficiência 
da interface e sobre os posts informativos. Após 
análise dos gráficos apresentados, sintetizamos 
os resultados, utilizando o gráfico de teia (Gráfico 
00), dando a dimensão e ilustrando o resultado 
dos testes.

Os entrevistados também responderam ques-
tões, sobre a percepção dos mesmos sobre o apli-
cativo e algumas características mais importan-
tes, como facilidade de uso, interface agradável 
e transmissão de informação; princípios vindos 
das Heurísticas de Nielsen (200), mencionadas 
anteriormente no presente capítulo. O resultado 
dessa pesquisa foi positivo, refletindo o que foi 
observado no teste de usabilidade, a interface 
de modo geral está amigável e agradável e a 
usabilidade, apesar de precisar de ajustes, está 
atendendo a maioria dos usuários. 

De modo geral, os testes de usabilidade e as 
pesquisas de opinião, foram muito importantes 
para mostrar os problemas e dificuldades que 
os usuários do aplicativo, poderiam ter e agora, 
depois de analisar os testes, uma nova versão do 
aplicativo será construída com melhorias, consi-
derando os pontos observados.

Facilidade de uso

Layout visual

Tarefas

Informativo

Gráfico 04: Gráficos sobre a opinião dos entrevistados. 

Fonte: Autoria própria
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Quanto a facilidade de uso

Quanto a parte visual

Quanto as tarefas

Quanto as informações

Gráfico 05: Gráfico teia.

Fonte: Autoria própria

3.4. Ajustes implementados 

Após levar em consideração, todas as des-
cobertas a partir das dificuldades dos usuários 
do teste de usabilidade, foram feitas algumas 
alterações pontuais no protótipo, com intuito de 
melhorá-lo, tanto na parte visual, como também 
na usabilidade. 

Uma alteração importante feita para a versão 
final, foi no painel de abas (tab bar),  que na pri-
meira versão, trazia o feed de notícias como pá-
gina inicial e o mapa com os registros de animais, 
na segunda aba. Na segunda versão (Figura 00), 
a página inicial é o mapa, já que nesta tela, se 
encontram as funcionalidades principais do apli-
cativo, como o mapeamento de animais perdidos 
e encontrados e também a denúncia de maus 
tratos, deixando então, o feed de notícias como 
aba secundária. 

Algumas alterações foram apenas em nomen-
claturas, para deixar mais claro aos usuário, cada 
função do aplicativo, como nos casos a seguir: 
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Fonte: Autoria própria

Figura 106: Antes e depois da tela Mapa.

Na aba principal do mapa, o texto do botão foi alterado (Figura 103), pois os usuários tiveram 
muita dificuldade em encontrar, onde deveria se fazer um registro de animal encontrado ou denúncia 
de maus tratos, o texto “Adicionar PIN” não estava intuitivo.
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Fonte: Autoria própria

Figura 107: Antes e depois da tela Menu.

No menu, o link “Acompanhar registros”, foi alterado para “Acompanhar meus registros” (Figura 
104) , para evitar a confusão do usuário, ao tentar encontrar todos os registros de animais, página 
que se encontra através do mapa, na aba “Registros”. 
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Fonte: Autoria própria

Figura 108: Antes e depois da tela QR Code.

Na página de QR Code, foi observado no teste de usabilidade, que alguns usuários ficaram em 
dúvida, se os animais que aparecem eram seus ou apenas animais que tinham sido escaneados 
anteriormente. Para reforçar que são os animais registrados do próprio usuários, a label foi trocada 
para “Seus pets” (Figura 105). 
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Fonte: Autoria própria

Figura 109: Antes e depois da tela Lar Temporário.

No caso da página de Lar Temporário, durante o registro de um animal encontrado, foi observado 
no teste, que apenas o mapa com os lugares indicados por pins, não foram suficientes para o enten-
dimento dos usuários, por isso, foi adicionado o título na página “Lares temporários” e o ícone do pin, 
foi trocado para um relacionado a casa/lar/abrigo (Figura 106). 
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Fonte: Autoria própria

Figura 110: Alterações das telas de Registro.

Um ponto levantado por alguns usuários do teste, foi a ausência de uma opção “não sei”, na parte de 
cadastro de um animal encontrado, que pode ser aplicado também para o fluxo de denúncia de maus 
tratos, nos passos de registrar o sexo do animal e a raça (Figura 107). Podem haver casos que seja difícil 
identificar esses dados no animal, principalmente em gatos, e uma opção “não sei”, é muito importante 
nessas situações. 
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Fonte: Autoria própria

Figura 111: Alterações das telas de Reconhecimento Facial.

Um grande ponto de atenção, que foi repensado 
nessa segunda versão do aplicativo, é como o meca-
nismo de reconhecimento facial animal é apresenta-
do e explicado para os usuários. Na primeira versão 
do protótipo, as pessoas não entenderam o que ele é 
exatamente, como funciona, se o reconhecimento fa-
cial é dos animais ou deles próprios, e na tela seguin-
te com os animais já “filtrados” por semelhança, não 
tinha a opção de selecionar os registros para enviar o 
alerta, função que foi adicionada na segunda versão 

do aplicativo (Figura 106), assim como um texto expli-
cativo da ação de emitir alerta. 

Houve alteração no fluxo, para que a foto do ani-
mal seja tirada e logo em seguida a tela de reconheci-
mento facial já apareça, fazendo conexão com a foto 
tirada anteriormente.  Os botões da tela de resultado 
do reconhecimento facial foram trocados, para dar 
ênfase na ação principal, que é emitir os alertas, man-
tendo a opção de pular e continuar o cadastro.
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O último ajuste feito, foi no fluxo de fazer re-
gistros. Foi observado no teste de usabilidade, 
que essa foi a tarefa, onde os usuários tiveram 
mais dificuldade, pois não entendiam o botão 
“Adicionar Pin”, como algo que faria um registro. 
As alterações feitas, foram trocar o botão para 
“Novo Registro”, trocar o nome da página no pai-
nel de abas, de “Mapa”, para “Registros” e alterar 
o início do fluxo desse registro. Alguns usuários 
clicaram no botão correto, mas ao chegar na 
câmera, voltaram para o mapa, pensando que 
tinham errado, por isso, o fluxo foi alterado para 
que a primeira página, após clicar no botão de 
novo registro, contenha as opções de registro. A 
tela de câmera, como mencionado anteriormen-
te, foi repensada para ficar no fim do cadastro, 
logo antes do reconhecimento facial. 

Considerando-se que o projeto não é um ponto 
final no processo de desenvolvimento do produ-
to, podendo ser aprimorado, a fase de conclusão 
estabelece um balanço do mesmo, quanto a seus 
objetivos, buscando identificar possibilidades de 
atualizações e aprimoramentos, com isso, a atua-
lização do aplicativo do presente projeto, em sua 
segunda versão, tem como objetivo aumentar a 
usabilidade e incentivar os usuários a interagirem 
com o aplicativo, fomentando a conscientização 
e empatia para com a causa animal.
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Fonte: Chris Abney

Figura 112: Capa - Considerações finais.
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Considerações Finais

As relações entre os seres humanos e seus 
animais domésticos ganham a cada dia uma 
configuração diferente da relação que pode ser 
encontrada em inúmeros registros históricos, 
passando da relação de superveniência do ani-
mal a seu tutor, para uma relação de amizade e 
cumplicidade.

Essa nova relação mais afetiva está fazendo 
crescer o chamado mercado pet, que movimen-
ta bilhões de reais só no Brasil. Outra evolução 
que se observa também por conta dessa nova 
maneira que a população em geral passa a ver 
seus animais de estimação está na chamada 
causa animal, onde vemos a atuação de parte 
da sociedade, pública e privada, no combate 
aos maus tratos a esses animais. Se de um lado 
temos um crescente número de cães e gatos nas 
residências brasileiras, com crescente gastos em 
alimentação, veterinários e utensílios, em outro 
lado temos uma população considerável desses 
animais em situação de abandono nas ruas das 
cidades, sem acesso a alimentação e cuidados 
veterinários necessários, em situação de vulne-
rabilidade a doenças e crueldades. 

Aumentar a empatia da população em prol 
da chamada guarda responsável, e potencializar 
as ações de pessoas e instituições predispostas 
a agir em defesa dos animais em situações de 
vulnerabilidade e de risco, são os pontos focais 
que se pretende atingir com o projeto T.E.C.A - 
Tecnologia de Empatia na Causa Animal. Junta-
mente com estudos e ferramentas de Design, a 
equipe concluiu um desenvolvimento de ações 
conectadas entre si, através da metodologia de 

Vieira (2009) em conjunto com o Design Thinking, 
que possibilitou uma ampla profundidade e de-
senvolvimento do design digital dentro do tema 
do presente projeto, proporcionando a possibili-
dade de modificar o comportamento e a atenção 
que a sociedade tem sobre a causa animal atual-
mente com as seguintes ações projetuais.

O Site Institucional tendo como foco a guar-
da responsável, dispondo conteúdo educativo 
voltado à conscientização da população, suporte 
para o agendamento de atendimento veterinário 
gratuito através do número social NIS, ofertas 
e campanhas públicas de castração de cães e 
gatos, e campanhas de vacinação animal.

O Aplicativo Mobile, com ferramentas que 
instrui e facilita o resgate e retirada de animais 
domésticos em situação de rua, disponibilizando 
instruções de como agir e suporte para as ações 
sugeridas, tais como: mapeamento de animais 
perdidos e encontrados; reconhecimento facial 
dos animais como filtro de busca; denúncia de 
maus tratos de maneira fácil; localização de 
estabelecimentos veterinários, órgãos públi-
cos e ONGs mais próximas, incluindo contatos;  
gerando assim a possibilidade da mudança de 
comportamento efetiva na sociedade ao todo a 
partir da facilitação na atuação e engajamento 
da população geral na causa animal. O aplicativo 
também fornecerá a opção de cadastro do animal 
doméstico com geração de QR Code, para uso 
em coleiras, facilitando a atualização de dados e 
identificação.

A Extensão de Alerta para animal na pista 
como ação sugerida como uma extensão de apli-
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Considerações Finais

cativo projetado para aplicações de navegação já 
existentes, como Waze, Google Maps etc. O intui-
to da extensão é facilitar o registro de alerta de 
animal nas ruas ou pistas, seguindo o princípio 
do aplicativo Waze onde pessoas podem notificar 
outros motoristas sobre buracos na rua, aciden-
tes, radares, entre outros. O alerta também será 
enviado ao órgão responsável pela retirada do 
animal na pista.

 Fomentando e potencializando a atuação de 
organizações e pessoas na proteção aos animais 
domésticos, através de suportes que permitam 
maior comunicação, interação e coordenação de 
ações realizadas,  o projeto T.E.C.A. almeja iniciar 
um processo para uma sociedade mais conscien-
tizada e engajada na causa animal, ou seja, onde 
a proteção aos animais domésticos seja um tema 
comum a todos sem a necessidade de interven-
ções.

 O projeto T.E.C.A. participou entre as trinta 
ideias empreendedoras selecionadas pelo corpo 
acadêmico da PUC-Campinas (Pontifícia Univer-
sidade Católica de Campinas) na 2ª Mostra de 
Inovação e Empreendedorismo, exibido em 24 
de outubro de 2019, organizada pela Pró-Reitoria 
de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT) 
da Universidade. Sendo selecionado entre as seis 
finalistas, escolhida pela empresa Inventta para 
um trabalho de mentoria que será desenvolvido 
a partir do ano que vem, em 2020. Motivando a 
equipe em suas pretensões em tornar o proje-
to e protótipos em um produto disponível aos 
usuários, para contribuir com uma cultura de 
engajamento e empatia para com os animais do-

mésticos, não só diminuindo os índices de maus 
tratos e os números de animais em situação de 
rua, como também fomentar a guarda responsá-
vel.

Para sintetizar o contexto desse projeto, na 
busca da conscientização e na disponibilização 
de recursos para ações em prol do bem, trans-
crevemos abaixo dois pensamentos que se com-
plementam dentro desse contexto.

“Chegará o tempo em que o homem conhe-
cerá o íntimo de um animal e nesse dia todo 
crime contra um animal será um crime contra 
a humanidade.” - Leonardo da Vinci

“Para o triunfo do mal basta que os bons 
fiquem com os braços cruzados” - Edmund 
Burke
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Apêndices

Roterio de Teste 

Olá, meu nome é (idealizadora do projeto). 
Obrigado por concordar em participar do teste 
do aplicativo T.E.C.A. Hoje iremos lhe apresen-
tar um aplicativo para celular que vai te auxi-
liar e instruir no resgate e retirada de animais 
domésticos em situação de rua, através de: 
mapeamento de animais perdidos e encontra-
dos; reconhecimento facial dos animais como 
filtro de busca; denúncia de maus tratos de 
maneira fácil; avaliação dos órgãos e clínicas 
parceiras; além de orientar o usuário em situ-
ações de emergência como ao encontrar um 
animal ferido. Neste aplicativo, você também 
poderá gerar a opção de cadastro do animal 
doméstico com geração de QR Code, para uso 
em coleiras, facilitando a atualização de dados 
e identificação.

Para que não haja qualquer problema, ire-
mos te introduzir ao que deve ser realizado no 
aplicativo. Quando for realizar as ações e pas-
sos, não tenha pressa, faça no tempo que achar 
necessário suas escolhas. Caso possua alguma 
dúvida, fique a vontade para perguntar, nós es-
taremos disponíveis para fornecer o suporte, 

porém, não poderemos apresentar a solução 
da sua dúvida. Visto que serão importantes 
para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do 
aplicativo quaisquer problemas e soluções que 
possa encontrar. Apenas deixando claro que, 
não estamos avaliando suas escolhas, apenas 
se o aplicativo irá funcionar.

Possui alguma dúvida? Podemos começar? 
Ok!

(Primeira tarefa) Como você é um usuário 
novo será necessário fazer o cadastro no apli-
cativo.

Existiu alguma dúvida neste processo? 
Algo a relatar? 

(Segunda tarefa) Agora, você está na tela 
de entrada do aplicativo, o feed de notícias. 
Gostaria agora que você pudesse mexer um 
pouco pelo aplicativo, a fim de conhecer suas 
outras funções. Após a introdução ao aplicati-
vo gostaríamos que fosse na tela de registros 
de gatos.

Após realizar essa tarefa, há algo que 
queira perguntar? Alguma dúvida? 
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(Terceira tarefa) Muito bem, agora dentro 
dos registros, gostaria que você procura-se 
onde está o registro do cão perdido de nome 
Juju, e assim e ver seus dados. 

Como foi para você encontrá-lo? 

(Quarta tarefa) Agora já conhecendo as 
ferramentas do aplicativo, irei lhe pedir para 
realizar uma denúncia de maus-tratos.

Como foi a realização da denúncia? 

(Quinta tarefa) Ainda nas funções de regis-
trar, iremos pedir para refazer o registro, mas 
agora gostaríamos que cadastra-se um animal 
perdido.

Como foi a realização do cadastro? Teve 
alguma dúvida durante o registro?

Observando todo o teste realizado, quais 
foram para você os desafios ao testar este apli-
cativo? Após realizar as ações apresentadas no 
aplicativo, e olhando para suas telas agora, 
você utilizaria esse aplicativo no seu dia a dia? 
Como?

Muito obrigado (nome do entrevistado), 
gostaria de agradecer sua participação no 
teste. Você possui mais alguma coisa que você 
gostaria de falar? Algum outro ponto que não 
conversamos e que você queira contar?
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