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O presente Trabalho de Conclusão de Curso 
visa apresentar estudos sobre o character de-
sign no universo das mascotes encontradas 
no mercado e principalmente no ambiente di-
gital, com intenção de demonstrar a evolução 
destas personagens e quais possibilidades 
o avanço da tecnologia pode oferecer a elas, 
assim tornando o design um meio de poten-
cialização do seu uso na atualidade, gerando 
notoriedade comunicativa dentro do mercado 
e contribuindo para as marcas como uma res-
posta criativa para com o público. Além disto, 
este projeto busca utilizar dos fundamentos 
do próprio design junto a relações sociais e 
psicológicas que possam contribuir para a im-
plementação das mascotes na sociedade, as-
sim abrindo possibilidades para que gerações 
de futuros designers possam aprimorar ainda 
mais o uso destas personagens.

Palavras-chave: mascote, personagem, cha-
racter design, comunicação, influência

This Undergraduate Thesis aims to present 
studies on character design in mascots’ sco-
pe found in the market and especially in the 
digital environment, with the intention of de-
monstrating the evolution of these charac-
ters and what possibilities the advancement 
of technology can offer them, thus making 
the design a means of enhancing its use to-
day, generating communicative notoriety wi-
thin the market and contributing to brands as 
a creative response to the public. In addition, 
this project seeks to use the fundamentals of 
design itself along with social and psycholo-
gical relationships that can contribute to the 
implementation of mascots in society, thus 
opening up possibilities for generations of 
future designers to further improve the use 
of these characters.

Keywords: mascot, character, character de-
sign, communication, influence
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A tecnologia vem transformando-se durante 
o avanço das eras, revolucionando tendências 
e quebrando barreiras da informação na atua-
lidade, podendo utilizar-se celulares, compu-
tadores e afins, como portas de entrada para 
meios digitais de comunicação e muitas outras 
possibilidades. O design também pôde acom-
panhar tal avanço que possibilitou mudar seus 
paradigmas de interação com seus usuários, 
criando interfaces capazes de transmitir infor-
mações de forma digital, podendo alcançá-los 
e aumentar seus horizontes. O que também 
possibilita inventar novas maneiras de se falar 
com as pessoas e gerar soluções criativas. Uma 
das inúmeras opções que acompanharam esta 
evolução foram as mascotes, contribuindo 
para as marcas como uma resposta engenho-
sa para seduzir e gerar empatia com o público. 

As mascotes são uma estratégia usada pelo 
marketing e pela publicidade para obter-se 
mais reconhecimento ou favoritismo dos con-
sumidores, funcionam como uma extensão do 
método de criar uma identidade visual, perso-

nificando a própria marca de uma forma mais 
tangível, sejam elas humanoides, objetos ani-
mados, monstros ou seres antropomórficos, 
assim gerando uma experiência mais viva e 
autêntica para o consumidor. Atualmente, o 
design pode gerar oportunidades e principal-
mente potencializar as mascotes junto a sua 
relevância na sociedade, utilizando-se de fun-
damentos, conceitos e contextualizações do 
design no meio digital. Dito isto, o presente 
trabalho busca apresentar a importância do 
design na influência destas mascotes, respon-
dendo e adaptando-se a estas frentes tecno-
lógicas e abrindo possíveis oportunidades de 
estudos dentro do design digital.

Para a execução deste trabalho foram levan-
tados dados e fundamentos sobre o tema ba-
seando-se na metodologia do livro “Design 
Thinking: Inovação em Negociação” de Vianna 
(2012), constituída por três etapas principais: 
a Imersão, Ideação e a Prototipação, assim 
como suas variações em meio ao seu processo 
de criação. Seguindo tais conceitos, no primei-

ro capítulo será abordada a fase de Imersão, 
partindo da dinâmica “Pesquisa Desk” para a 
exploração de informações sobre o tema em 
diversas outras fontes possíveis, assim como 
sua “Análise e Síntese” para um fechamento 
geral e exemplificado deste processo de ex-
ploração no primeiro capítulo.
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CAPÍTULO 1
PESQUISA TEÓRICA 

REFERENCIAL
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A autora Perez (2011) em seu livro “Mascotes: 
semiótica da vida imaginária” descreve,

As mascotes estão para as marcas como 
os animais de estimação estão para as ca-
sas de família. Introduzem na casa aquela 
dimensão lúdica, aparentemente gratui-
ta, mas que cria fortes laços emocionais 
entre as pessoas, quer as de dentro quer 
quem nos visita. (PEREZ, 2011, pág XIII).

A mesma ressalta a origem do termo “mas-
cote” (traduzido de mascoto que é o diminuti-
vo de masco), palavra de origem da Provença 
que tem o significado de sedução, encanto e 
magia. Por serem criaturas que estão entre o 
mundo real e o imaginário, estas personagens 
são capazes de carregarem crenças e se tor-
narem amuletos de sorte como, por exemplo, 
as mascotes esportivas. Além disso, também 
podem adquirir relevância histórica e impor-
tância cultural para as nações.

Para as marcas, as mascotes, nada mais são 
do que uma solução criativa atribuída a comu-
nicação com o público-alvo que possuem o 
objetivo de seduzir as pessoas e criar notorie-
dade entre elas, personificando a identidade 
da marca com seu carisma. Assim como des-
creve Perez (2011) apud Montigneaux (2003), 
“As personagens de marca surgem quando 
a vinculação é mais profunda”, tornando-as 
algo diferenciador no mercado, destacando-
-as características particulares de uma marca, 
podendo gerar relações à memória afetiva das 
pessoas a longo prazo.

1.1. A mascote como personagem

Para Perez (2011) uma mascote também tra-
ta-se de uma personagem, termo que também 
possui origem francesa derivado de perssona-
ge ou personne e que foi tornando-se comum 
e rotineiro na sociedade ao longo do tempo. 
A palavra dá sentido ao juntar-se outras duas 

palavras, “pessoa + ação”, podendo levar con-
sigo o sentido de movimento, expressão e vida.

Outra contribuição histórica relevante foi a re-
lação simbólica nipônica, assim como Perez 
(2011) apud Gomarasca (2001) ressaltam a 
iconografia do kawaii, uma junção da cultura 
japonesa com a euro-americana caracterizada 
pelo “cuteness”, a fofura posta pelas persona-
gens ali presentes, podendo atribuir para as 
mascotes características de criaturas peque-
nas, inocentes e aconchegantes. Estes seres 
também podem relacionar-se com as tradi-
ções culturais japonesas, o maneki neko (gato 
da sorte) por exemplo, ainda possuem rela-
ção com a origem de um amuleto portador de 
sorte postas nas mascotes décadas atrás, e 
significados religiosos relacionados ao budis-
mo e suas tradições.

Mesmo se tratando da relevância cultural, é 
possível que o estudo ou a conversa sobre o 
assunto (mascotes) sofra do mesmo precon-
ceito relatado na “arte da animação” de Luce-

na (2001). No livro, o autor diz como que na 
área da animação, por se tratar de desenhos 
animados, muitos historiadores e estudiosos 
temiam ser mal vistos por outros colegas ou 
pela sociedade em geral por estarem asso-
ciando-se com um material muito ligado a 
um público infantil. Quase como se quem es-
tudasse fosse imaturo e insuficiente para ser 
considerado um historiador real,

Tudo indica que a nossa sociedade, co-
mandada por gente grande e muito séria, 
ainda sofre de uma espécie de “adultis-
mo” - em analogia ao “machismo”, da 
qual, parece, já estamos parcialmente li-
vres. (LUCENA, 2001, pág 11).

Mesmo sendo assuntos diferentes, por conta 
de semelhanças e uso das mesmas técnicas 
da construção visual para as mascotes e para 
os desenhos animados, estes dois facilmente 
são interligados podendo causar a impressão 
de atuarem nas mesmas importâncias sociais. 
Podendo causar uma herança indesejada de 
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tais estereótipos e preconceitos acerca do co-
nhecimento agregado às mascotes.

1.2. Fundamentos do character design

Como antes dito, uma mascote trata-se de 
uma personagem em sua essência, o que 
conecta-se diretamente ao character design 
(design de personagens) e principalmente 
aos fundamentos que estão enraizados no 
design em si, este que por sua vez pode po-
tencializar as muitas funções e significados 
que as mascotes possuem. Dentro destes 
fundamentos existem muitas possibilidades 
visuais que podem ser estudadas para ala-
vancar o uso destas personagens, alguns 
destes fundamentos são:

1.2.1. Formas

Na natureza existem inúmeras formas orgâni-
cas que podem ser encontradas, elas definem 
e diferenciam os objetos no espaço que estão 
ali presentes. Para Fogelström (2013) apud 

Tillman (2012) um dos princípios da criação 
de um personagem é a utilização de formas 
geométricas em sua concepção e cada forma 
possui um significado próprio, sendo três de-
las as principais usadas na área do design: o 
quadrado, círculo e o triângulo (Figura 1). Os 
autores indicam que formas quadradas pos-
suem significados de estabilidade, segurança, 
honestidade e igualdade. Já formas triangula-
res simbolizam ação, energia, conflito e ten-
são. E formas arredondadas estão atribuídas a 
completude, graciosidade, diversão e conforto 
em seu significado.

Figura 1 - Hamster Shapes. Fonte: <https://www.insta-
gram.com/p/B5AYUg9Fm0a/>.  Acesso em abril, 2021.

1.2.2. Movimento 

Mittasei (2012), criador do método Force (For-
ça), exalta que o movimento é que cria vida 
nos personagens, quesito que é essencial para 
o character design. Quando desenhado uma 
figura humana em determinada pose, é possí-
vel perceber que as linhas tendem a ser fun-
cionais e criam um balanço entre elas, conec-
tando umas às outras tal qual o fluxo de um 
rio (Figura 2). Quando estas características 
vêm à tona, provocam a ilusão de movimenta-
ção, ou melhor dizendo, de uma figura viva as-
sim como o autor ressalta.

1.2.3. 2D e 3D 

Dentro do design existem algumas possibilida-
des estéticas que podem ser exploradas, sendo 
elas 2D (duas dimensões espaciais possíveis 
como altura e largura) ou 3D (três dimensões 
espaciais possíveis como altura, largura e pro-
fundidade), Perez (2011) por sua vez, faz uma 
analogia com as técnicas de design e ilustração, 

Figura 2 - Figure Drawing FORCE. Fonte: <https://
www.youtube.com/watch?v=IyuCq6VWVeA&-

t=210s&ab_channel=Prok >. Acesso em abril, 2021. 

[...] uma imagem de um vaso rachado fei-
ta em 2D é plana, tem apenas um lado; 
portanto, ao olharmos a imagem pode-
mos notar que se trata de um vaso com 
uma rachadura, mas, ao imaginarmos 
esse mesmo vaso feito em técnica 3D, 
podemos ver um objeto que tem textu-
ra, possui vários lados e que, por isso, 
pode, em um primeiro momento, ocultar 
algumas de suas características e, em um 
movimento sobre o próprio eixo, revelar a 

https://www.instagram.com/p/B5AYUg9Fm0a/
https://www.instagram.com/p/B5AYUg9Fm0a/
https://www.youtube.com/watch?v=IyuCq6VWVeA&t=210s&ab_channel=Prok
https://www.youtube.com/watch?v=IyuCq6VWVeA&t=210s&ab_channel=Prok
https://www.youtube.com/watch?v=IyuCq6VWVeA&t=210s&ab_channel=Prok
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existência de sua rachadura no momento 
mais adequado. (PEREZ, 2011, pág 13).

1.2.4. Cores

Historicamente, as cores desde séculos atrás 
sempre possuíam um mistério por trás de seus 
fenômenos, Silva (2003) e Martins (2003) 
apontam que Isaac Newton, em 1672, foi um 
dos primeiros teóricos a investigar sua real es-
sência do ponto de vista científico, seu conceito 
assumia que a luz solar era branca e, quando 
difratada em um prisma de vidro, abria um le-
que de sete cores que variam da cor vermelha 
a violeta, experimento conhecido atualmente 
como “espectro das cores”. Em contraponto, 
Goethe (2018) em seu livro “Doutrina das co-
res” ressalta seus conceitos e teorias do uso 
das cores na visão da psicologia, tornando-as 
mais subjetivas e filosóficas, abrindo espaço 
para o seu uso em outras áreas.

Já para o design, Fortuna (2018) indica que 
“as cores influenciam diretamente a identida-

de do projeto, da marca e da interface”. Dentro 
das doze opções de cores que os nossos olhos 
conseguem ver há brechas em que os desig-
ners podem utilizar de vários tipos de combi-
nações na composição de um projeto. 

Figura 3 - Círculo cromático. Fonte: <https://medium.
com/uxmotiondesign/teoria-das-cores-no-design-

-6f475942479e >. Acesso em abril, 2021.

Dentro do conhecido “círculo cromático” 
(Figura 3) há algumas possibilidades de 
combinações de matizes (característica própria 
das cores que são usadas para diferenciá-las) 

que geram contraste e harmonia entre elas. 
Nas “Cores complementares”, por exemplo, 
são duas cores que estão exatamente opos-
tas dentro do círculo, na intenção de gerar um 
forte impacto entre elas, pois geram contraste 
naturalmente. “Cores análogas” são aquelas 
matizes que estão lado a lado no círculo cro-
mático, assim trazendo significados de unifor-
midade e harmonia por serem cores aproxi-
madas. Já as “Cores com base ao retângulo”, 
diferente das demais, formam um retângulo 
na escolha de cada matiz na intenção de as-
similar quatro cores semelhantes, dando uma 
gama maior de combinações que podem gerar 
contraste entre elas. E por fim, a combinação 
“Monocromática” utiliza de uma única cor e 
suas diferentes tonalidades acinzentadas, li-
mitando as combinações para gerar uma sim-
plicidade na paleta de cores.

1.2.5. Narrativa

Também vale a pena ressaltar a importância 
da narrativa em que a mascote é apresentada, 

contextualizando para o público aceitar a ideia 
por trás da personagem e afirmando que o 
mesmo não é um ser humano de fato, mas sim 
uma solução comunicativa, para que o público 
não se sinta confuso em relação a mensagem 
que a mascote quer transmitir. 

Figura 4 - Fuleco. Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Fuleco>. Acesso em agosto, 2021.

https://medium.com/uxmotiondesign/teoria-das-cores-no-design-6f475942479e
https://medium.com/uxmotiondesign/teoria-das-cores-no-design-6f475942479e
https://medium.com/uxmotiondesign/teoria-das-cores-no-design-6f475942479e
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuleco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuleco
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Para exemplificar tais conceitos, a Figura 4 
será analisada neste trabalho seguindo todos 
os fundamentos do design que foram apre-
sentados até agora. E sta mascote chama-
-se Fuleco, foi criada para Copa do Mundo de 
2014 que aconteceu aqui no Brasil, a persona-
gem trata-se de um tatu-bola antropomórfico 
(esse termo será mais explorado ao longo do 
trabalho), um típico animal brasileiro que cria 
o contexto em que a personagem está sendo 
apresentada, a camiseta escrito “Brasil 2014” 
, a bola de futebol e o fato da mascote ter a 
capacidade de virar uma bola em si por con-
ta da ser um tatu, também são outros fatores 
que podem confirmar este contexto esportivo 
onde a personagem está inserida. Sua pale-
ta de cores é uma clara referência às cores da 
própria bandeira do Brasil sendo elas o verde, 
o azul, o amarelo e o branco, assim caracteri-
zando a nacionalidade da personagem e re-
forçando o fato do evento estar se passando 
no Brasil. Fuleco encontra-se numa pose que 
destaque a importância da bola que está em 

sua mão direita, visto que a bola é necessária 
para se jogar fu tebol, a direção do seu olhar 
junto com as demais partes do seu corpo ser-
vem como um apoio secundário para eviden-
ciar onde o espectador deve olhar. E por fim, 
suas formas geométricas implicam principal-
mente em círculos na intenção de mostrar 
uma personalidade mais confiável e divertida, 
como apontam Fogelström (2013) apud Till-
man (2012), além disto, as formas arredonda-
das de Fuleco também funcionam em harmo-
nia com a própria bola que ele está segurando.

1.3. Semiótica

A semiótica tem um papel importante no tra-
balho por se aproximar mais de uma explica-
ção científica. Mesmo sendo algo mais com-
plexo, a semiótica basicamente explica como 
funciona uma interpretação e os caminhos 
que o signo (aquilo que está sendo interpre-
tado) toma e deveria seguir para que não haja 
duplos sentidos ou até mesmo a perda e a de-

formação do significado. É impossível abordar 
toda a complexidade do assunto semiótico, 
principalmente se trabalha com uma metaci-
ência. Mas Morris (1994) faz um compilado do 
estudos em seu livro “Fundamentos das Teo-
rias dos Signos”, onde destaca a importância 
que existe em algo intencionado (que ele cha-
ma de signo) e daquilo que vai ser interpreta-
do. Colocando a par dos estudos das mascotes 
no ponto de vista do design, há uma base de 
como o visual é algo ainda mais importante, 
uma vez que sabemos que a semiótica explica 
como funciona a sinergia da mascote com o 
público. Estabelecer um design imagético de 
uma intenção ou marca tem os seus cuidados 
a serem tomados e caminhos mais assertivos 
para uma boa interpretação,

A civilização humana está dependente de 
signos e sistemas de signos, e a mente 
humana não se pode separar do funcio-
namento de signos – se é que a mente 

não deve ser identificada com tal funcio-
namento. (MORRIS, 1994, pág 11).

Como o próprio Morris (1994) diz, os signos 
estão sendo constantemente traduzidos para 
dentro da mente humana e as mascotes estão 
à mercê dessa circunstância. Na visão do au-
tor, um bom character design funciona muito 
mais efetivamente, sendo traduzido na mente 
das pessoas sem nenhuma ou poucas brechas 
para uma comunicação defeituosa que pode-
ria mal intencionar a mascote.

Sabendo então que a imagem importa, outro 
ponto interessante vindo do Lucena (2001) é 
o fenômeno de descredibilidade que um ar-
tista passa quando sua arte é muito parecida 
com alguma outra. Levando a crer que, inde-
pendente do valor que a obra habita, ela só 
foi bem sucedida devido à outro artista (con-
siderado melhor e mais experiente) inventor 
da técnica e desbravador dos territórios ini-
ciais para que os novos conceitos fossem co-
locados em prática, 
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[...]se hoje o pretendente a artista não con-
segue estabelecer um estilo que demons-
tre sua originalidade, a sociedade o desau-
toriza através da negação do seu sucesso 
econômico” (LUCENA, 2001, pág 63).

Ao mesmo tempo que a originalidade é um 
fator importante para o character design, há 
um fator que paradoxalmente requer tanta 
atenção quanto. Quando o estudo é sobre o 
sucesso e o desenvolvimento, algumas coisas 
só são possíveis em larga escala por conta de 
uma padronização de estilos que levam ao 
reconhecimento imediato, criando a ligação 
desejada com o espectador, podendo poupar 
esforços em recursos criativos, mesmo que 
desnecessário, por conta de uma ligação já 
existente entre o público alvo e o estilo artís-
tico, permitindo às empresas focarem no pro-
cesso de visionar daquilo que vai resumir uma 
agenda imposta visualmente,

Em sentido inverso, foi justamente a uni-
formidade alcançada pela animação na 

década de 1920 e aperfeiçoada nos anos 
1930 (tão criticada pelos defensores da 
tendência “artística” - livre de fórmulas? 
- da animação independente) que dotou 
esse cinema de uma linguagem visual 
própria, universalmente assimilável - 
contribuindo não apenas para sua afirma-
ção como entretenimento rentável, mas 
também fornecendo um apoio seguro 
para ousadas (e bem-sucedidas) experi-
ências formais. (LUCENA, 2001, pág 74).

1.4. Tipos de mascotes

O papel primordial de uma mascote é huma-
nizar a sua marca correspondente para torná-
-la mais próxima das pessoas, e com o passar 
dos anos junto a evolução tecnológica, o de-
sign pôde criar novos tipos de mascotes com 
implementações que vão além do seu con-
ceito semiótico, mas também ligando com os 
fundamentos do próprio design. Baseado nas 
segmentações de Perez (2011) é possível ob-

servar que existe uma variedade muito rica de 
personagens, sendo algumas delas:

1.4.1. Celebridades

São pessoas famosas que possuem grande 
reconhecimento nas mídias. As marcas podem 
usar deste fator para embarcar no engajamen-
to que estas celebridades possuem com a po-
pulação, para então vender uma ideia ou um 
produto. Um lado negativo neste quesito é o 
fator humano da celebridade, pois ela pode li-
gar-se a outras marcas concorrentes ou até 
manchar seu nome publicamente, o que pode 
desagregar valores comerciais à marca.

Um exemplo claro desta segmentação é a 
campanha da Nespresso, nela o ator George 
Clooney (Figura 5) transmite a mensagem que 
aquilo não é só mais um tipo de café, mas sim 
a ideia que o público faz parte de um clube, 
algo mais glamoroso e de status.

Figura 5 - George Clooney da Nespresso. Fonte: 
<https://www.theguardian.com/global-develop-

ment/2020/feb/26/george-clooney-saddened-by-
-alleged-child-labour-on-nespresso-coffee-farms>. 

Acesso em abril, 2021. 

1.4.2. Humanas

Personagens humanas, propriamente ditas, 
são pessoas de aparência puramente comum 
e que podem repercutir decorrente da divul-
gação e do crescimento da própria marca 
diante do mercado. Estas mascotes também 
possuem a intenção de contextualizar e agre-
gar valores à identidade visual de uma mar-
ca, gerando mais possibilidades de aplica-
ções com relação a suas representações 

https://www.theguardian.com/global-development/2020/feb/26/george-clooney-saddened-by-alleged-child-labour-on-nespresso-coffee-farms
https://www.theguardian.com/global-development/2020/feb/26/george-clooney-saddened-by-alleged-child-labour-on-nespresso-coffee-farms
https://www.theguardian.com/global-development/2020/feb/26/george-clooney-saddened-by-alleged-child-labour-on-nespresso-coffee-farms
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gráficas, podendo aparecer como pessoas de 
corpo inteiro, selos, símbolos e entre outros 
meios publicitários.

Figura 6 - Leite Moça Nestlé. Fonte: <https://www.
nestle.com.br/marcas/moca/moca-leite-condensado>. 

Acesso em abril, 2021.

A mascote das embalagens de leite condensa-
do de Leite Moça (Figura 6) foi criada em me-
ados da década de 1920 por George H. Page, 
uma jovem suíça com trajes de camponesa 
do século XIX que aparecia nas latas de leite 

condensado da região, era conhecida como La 
Laitière (vendedora de leite). Mas após o cria-
dor junto a Nestlé exportarem o produto, foi 
proposta a ideia de que o nome da persona-
gem seria equivalente ao significado da língua 
de cada região para onde o produto foi levado.

1.4.3. Humanoides

As mascotes humanoides, que possuem a ca-
racterística de diferenciar as marcas em alguns 
aspectos, tornam-se exclusivas e possuem 
uma estética humana com vestimentas cha-
mativas. O diferencial desta categoria peran-
te as outras é a interação aprofundada com o 
público, pois estas mascotes possuem o fator 
da movimentação e o poder de fala, podendo 
gerar a ilusão de vida ali presente, dinâmica 
esta que as mascotes gráficas não possuem.

Um forte exemplo seria o palhaço Ronald Mc-
Donald’ s (Figura 7), criado em 1960 por John 
Wayner Garcy nos Estados Unidos para enfa-
tizar a diversão e aprofundar a interação das 

pessoas com a marca alimentícia mundial-
mente conhecida, McDonald’ s.

Figura 7 - Ronald McDonald. Fonte: <http://jornal-
periscopio.com.br/site/ronald-mcdonald-apresen-

ta-show-gratuito-no-shopping-cidade-sorocaba/>. 
Acesso em abril, 2021. 

1.4.4. Mitológicas

Estas mascotes são basicamente uma mani-
festação baseada nas criaturas mitológicas e 
lendas encontradas em contos e histórias 
épicas deixadas por gerações passadas, o 
que adiciona mais uma camada de interpre-
tação nestas personagens, pois elas permi-
tem explorar a imaginação do público-alvo, 
ligando-se diretamente a memória afetiva do 

mesmo. Um exemplo para esta segmentação 
seria o Gênio do Habib’s (Figura 8), criado 
juntamente com a inauguração da rede de 
restaurantes Habib’s em meados de 1996. 
Contextualizado à magia dos contos de gê-
nios da lâmpada, ligando a marca ao univer-
so de fantasia e de desejos tradicionalmente 
na região das Arábias.

Figura 8 - Gênio do Habib ‘s. Fonte: <http://globoes-
porte.globo.com/rj/torcedor-vasco/platb/2009/09/02/o-

-valor-que-merecemos/ >. Acesso em abril, 2021.

1.4.5. Animais

https://www.nestle.com.br/marcas/moca/moca-leite-condensado
https://www.nestle.com.br/marcas/moca/moca-leite-condensado
http://jornalperiscopio.com.br/site/ronald-mcdonald-apresenta-show-gratuito-no-shopping-cidade-sorocaba/
http://jornalperiscopio.com.br/site/ronald-mcdonald-apresenta-show-gratuito-no-shopping-cidade-sorocaba/
http://jornalperiscopio.com.br/site/ronald-mcdonald-apresenta-show-gratuito-no-shopping-cidade-sorocaba/
http://globoesporte.globo.com/rj/torcedor-vasco/platb/2009/09/02/o-valor-que-merecemos/
http://globoesporte.globo.com/rj/torcedor-vasco/platb/2009/09/02/o-valor-que-merecemos/
http://globoesporte.globo.com/rj/torcedor-vasco/platb/2009/09/02/o-valor-que-merecemos/
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Nada mais são do que animais estáticos de 
aparência gráfica que representam a marca e 
compõem a identidade visual com o papel de 
um símbolo. Assim como na antiguidade, cada 
animal assimila algum tipo de aspecto consi-
go, tal qual bestas mitológicas ou animais uti-
lizados em brasões de famílias reais demons-
tram seus valores e suas crenças.

Figura 9 - Logo da Lacoste. Fonte: <https://logosmar-
cas.net/lacoste-logo/ >. Acesso em abril, 2021.

O jacaré da marca Lacoste (Figura 9) pode 
apresentar e exemplificar esta característica 
simbólica, pois ele permitiu criar um universo 
próprio para a marca e evidenciá-la das de-
mais peças de roupa e acessórios do mercado.

1.5.6. Heróis

São figuras que apresentam capacidades so-
bre-humanas e que combatem algum tipo de 
problema encontrado no mundo real. Muitas 
destas mascotes são encontradas com as-
pectos visuais que se assemelham a de hu-
manos, enaltecendo as qualidades da marca 
relacionada e que enfatizam as possibilida-
des “mágicas” que o usuário pode ter ao pos-
suir tal produto.

Figura 10 - Super 15. Fonte: <https://macmagazine.
com.br/post/2009/02/26/data-center-da-telefonica-

-pega-fogo-na-grande-sao-paulo/>. Acesso em abril, 
2021.

Em 2002 o Super 15 (Figura 10) da Telefonica 
foi um super-herói criado pela agência de pu-
blicidade DM9BBB para caracterizar os ser-
viços de telefone e principalmente, construir 
a imagem da empresa de origem espanhola 
no Brasil, vinculando suas capacidades sobre-
-humanas com o fator da velocidade que os 
serviços da empresa proporcionava.

1.4.7. Monstros

Estas criaturas não necessariamente remetem 
a características humanas ou de animais, e 
muitas vezes possuem uma série de formas 
híbridas entre universos lúdicos e verídicos. 
Normalmente são aplicadas várias persona-
gens pertencentes a um grupo, assim refor-
çando seu apelo visual com o objetivo de ge-
rar empatia com as pessoas.

Os Poupançudos da Caixa (Figura 11) são com-
postos por oito personagens coloridos que eram 
distribuídos aos clientes que possuíam conta 
poupança na Caixa Econômica Federal (Caixa). 

Figura 11 - Poupançudos da Caixa. Fonte: <https://
www.edvaldocorrea.com.br/2013/12/caixa-da-au-
la-de-educacao-financeira.html >. Acesso em abril, 

2021..

A campanha foi criada no ano de 2006, onde 
as mascotes são contextualizadas em forma de 
cofrinho por conta da sua relação com o banco, 
gerando um fator de colecionismo do público.

1.4.8. Antropomórficas

Este tipo de mascote basicamente atribui ca-
racterísticas humanas a outros tipos de seres 
como animais, objetos, embalagens, fenôme-
nos da natureza, alimentos e entre muitos ou-
tros na intenção de criar uma personagem que 
possua vida e carisma, assim remetendo sua 
presença à marca relacionada.

https://logosmarcas.net/lacoste-logo/
https://logosmarcas.net/lacoste-logo/
https://macmagazine.com.br/post/2009/02/26/data-center-da-telefonica-pega-fogo-na-grande-sao-paulo/
https://macmagazine.com.br/post/2009/02/26/data-center-da-telefonica-pega-fogo-na-grande-sao-paulo/
https://macmagazine.com.br/post/2009/02/26/data-center-da-telefonica-pega-fogo-na-grande-sao-paulo/
https://www.edvaldocorrea.com.br/2013/12/caixa-da-aula-de-educacao-financeira.html
https://www.edvaldocorrea.com.br/2013/12/caixa-da-aula-de-educacao-financeira.html
https://www.edvaldocorrea.com.br/2013/12/caixa-da-aula-de-educacao-financeira.html
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Como essa segmentação possui inúmeras 
oportunidades de aplicações, um forte exem-
plo para esta em questão seria o Tony (Figura 
12), um tigre antropomórfico criado em 1952 
pela agência Leo Burnett nos Estados Unidos, 
Tony é o protagonista das embalagens per-
tencentes a marca Sucrilhos Kellogg’s. A mas-
cote busca enfatizar e assimilar as caracterís-
ticas ferozes de um tigre, usando uma 
metáfora onde o produto pode dar ao usuário 
habilidades semelhantes, o que também pode 
ser reforçado pelo seu slogan usado comer-
cialmente: “Desperte o tigre em você!”.

1.4.9. Objetos

Seguindo a mesma linha da segmentação an-
terior, porém focando nos objetos. Estas mas-
cotes são itens que possuem características 
humanas, que muitas vezes tratam-se das 
próprias embalagens dos produtos que ga-
nham vida, na intenção de gerar interesse e 
aproximação dos compradores.

Figura 12 - Tigre Tony. Fonte: <https://www.ny-
dailynews.com/news/national/tony-tiger-harassed-

-twitter-furries-article-1.2512485 >. Acesso em abril, 
2021.

Aqui pode-se encontrar o Dollynho (Figura 
13), uma antropomorfização da própria em-
balagem das garrafas pet da marca de re-
frigerantes nacional Dolly, que surgiu nos 
anos 2000 que manteve o seu design cari-
cato até os dias atuais.

Figura 13 - Dollynho. Fonte: <https://twitter.com/
dollynaticos >. Acesso em abril, 2021. 

1.4.10. Fenômeno da natureza

Já nesta categoria estão as mascotes que são 
diretamente ligadas aos elementos e aos fe-
nômenos encontrados na natureza como: o 
Sol, a Lua, a água, o fogo e etc. Possuem for-
mas diferenciadas de demonstrar suas carac-
terísticas em seu design, possibilitando uma 
conexão mais afetiva com o público.

Criado em 1980 com o objetivo de tornar-se 
uma imagem da saúde pública e gerar a empa-
tia das pessoas, o Zé Gotinha (Figura 14) é uma 
mascote antropomórfica de uma gota perten-
cente à campanha de vacinação contra a para-
lisia infantil, onde crianças são imunizadas por 
meio de vacinação em gotas, assim contextua-
lizando o design da personagem sendo uma 
gota. Zé Gotinha também é muito utilizado 
como um símbolo da saúde pública nacional.

Figura 14 - Zé Gotinha. Fonte: <https://www.colab.re/
conteudo/o-ze-gotinha-ta-de-volta >. Acesso em abril, 

2021.

https://www.nydailynews.com/news/national/tony-tiger-harassed-twitter-furries-article-1.2512485
https://www.nydailynews.com/news/national/tony-tiger-harassed-twitter-furries-article-1.2512485
https://www.nydailynews.com/news/national/tony-tiger-harassed-twitter-furries-article-1.2512485
https://twitter.com/dollynaticos
https://twitter.com/dollynaticos
https://www.colab.re/conteudo/o-ze-gotinha-ta-de-volta
https://www.colab.re/conteudo/o-ze-gotinha-ta-de-volta
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1.4.11. Licenciados

E por fim, aqui encontra-se uma categoria dis-
tinta das demais, pois nenhuma mascote é de-
senvolvida de fato, mas sim são estabelecidas 
uma relação entre a marca e uma organização 
que tenha alguma personagem de relevância 
na mídia, tal qual as celebridades antes cita-
das, as marcas utilizam-se da fama que tal 
personagem possui para ganharem mais rele-
vância no mercado.

Aqui encontra-se uma das primeiras mascotes 
brasileiras neste quesito, o elefante verde das 
latas de extrato de tomate, Jotalhão (Figura 
15), criado por Maurício de Souza em 1962 
para a empresa Cica, que passou a utilizar ofi-
cialmente a mascote em 1979, modernizando 
o design e suas estratégias de comunicação 
da empresa. Após isto, a personagem passou 
a participar de algumas histórias dos gibis da 
“Turma da Monica”, obra de mesma autoria de 
Maurício de Souza.

Figura 15 - Jotalhão. Fonte: <https://monica.fandom.
com/pt-br/wiki/Jotalh%C3%A3o >. Acesso em abril, 

2021. 

1.5. Relação mascote e pessoa

Cada mascote permite desenvolver e aplicar 
ideias diversificadas de maneiras criativas, 
muitas vezes caricatas, tais ideias estão dire-
tamente ligadas a relação interativa entre os 
seres humanos que foram evoluindo suas ca-
pacidades perceptíveis através das eras.

Um fator a ser considerado sobre este aspecto 
de reconhecimento é o caso conhecido na ciên-
cia como a Pareidolia, Rossini (2020) descreve 
que trata-se de um fenômeno psicológico que 
permite com que os seres humanos identifi-
quem rostos de outros seres humanos em ob-
jetos inanimados. O astrônomo Sagan (2006) 
pode resumir este mesmo fenômeno em uma 
passagem do seu livro “O mundo assombrado 
pelos demônios”, onde ele descreve como es-
tas características estão diretamente ligadas 
à sobrevivência e a evolução da raça humana 
durantes milhares de anos,

Os humanos, como outros primatas, são 
um bando gregário. Gostamos da compa-
nhia uns dos outros. Somos mamíferos, e 
o cuidado dos pais com o filho é essen-
cial para a continuação das linhas here-
ditárias. Os pais sorriem para a criança, 
a criança retribui o sorriso, e com isso se 
forja ou se fortalece um laço. Assim que o 
bebê consegue ver, ele reconhece faces, e 

sabemos agora que essa habilidade está 
instalada permanentemente em nossos 
cérebros. Os bebês que há 1 milhão de 
anos eram incapazes de reconhecer um 
rosto retribuíam menos sorrisos, eram 
menos inclinados a conquistar o coração 
dos pais e tinham menos chance de so-
breviver. Nos dias de hoje, quase todos 
os bebês identificam rapidamente uma 
face humana e respondem com um sor-
riso bobo. Como um efeito colateral inad-
vertido, o mecanismo de reconhecimen-
to de padrões em nossos cérebros é tão 
eficiente em descobrir uma face em meio 
a muitos outros pormenores que às ve-
zes vemos faces onde elas não existem. 
Reunimos pedaços desconectados de luz 
e sombra, e inconscientemente tentamos 
ver uma face. (SAGAN, Carl. 2006).

Tal interação facial desenvolvida pelos seres 
humanos nestes milhares de anos acaba por 
torná-los, baseado na teoria de Sagan (2006), 

https://monica.fandom.com/pt-br/wiki/Jotalh%C3%A3o
https://monica.fandom.com/pt-br/wiki/Jotalh%C3%A3o
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especialistas em rostos humanos, fator este 
que poderia ajudar a reforçar esta relação afe-
tiva que as mascotes possuem com as pesso-
as. Voltando às relações da influência nipôni-
ca, há um anime (animação 2D japonesa) 
chamado “Attack on Titan” (O ataque dos Ti-
tãs), em sua história existe uma realidade dis-
tópica que pode servir de exemplo e como 
uma curiosidade para estas relações faciais. 
Neste universo a humanidade enfrenta criatu-
ras gigantes que assemelham-se com os se-
res humanos e são chamadas de “Titãs”.

Figura 16 - Titãs anômalos. Fonte: <https://universo-
animanga.blogspot.com/2019/07/quais-as-pessoas-
-que-viraram-titas-em.html>. Acesso em abril, 2021.

Dentro do anime, os chamados de “Titãs anô-
malos” (Figura 16) têm seus corpos muito se-
melhantes a de um ser humano, porém com 
escalas corporais, jeito de andar e de correr to-
talmente diferente e desproporcionais, como a 
cabeça maior que o corpo, braços e pernas ou 
muito pequenos ou muito grandes, além de 
suas feições marcantes e deformadas como 
o resto do corpo. Mas por se assemelharem 
a um ser humano e serem tão diferentes ao 
mesmo tempo, acabam gerando uma sensa-
ção de desconforto e medo.

Neste caso, outro fenômeno de estranhamen-
to que também pode ser levado em conside-
ração é o “Uncanny valley” (Vale da estranhe-
za), um termo importado da área da robótica e 
computação gráfica. Trata-se de uma hipótese 
criada por Mori (2017), onde o tal “vale” é re-
ferente ao formato de um gráfico desenvolvi-
do pelo autor (Figura 17).

Possibilitando o visual de um robô a asseme-
lha-se a de um ser humano, este tipo de ilu-

são em um único ser é o que pode causar es-
tranhamento nas pessoas, ou seja, nem robô 
e nem humano. Segundo Mori (2017) e suas 
pesquisas, o ser humano acha menos estra-
nho um robô que se parece como um, do que 
um semelhante a um ser humano de verdade. 
A partir do momento que é descoberto que 
aquele robô, que tem todas as características 
humanas, incluindo textura da pele e outras 
feições, é na verdade uma máquina e não um 
ser humano, o jeito que se passa a enxergá-lo 
muda completamente. Algumas pessoas po-
dem até começar a sentir medo daquilo.

Figura 17 - Gráfico Uncanny Valley. Autor: MORI 
(2017). Acesso em abril, 2021.

1.6. Mascote no ambiente digital

Devido a evolução das tecnologias nos úl-
timos tempos, o ambiente digital tornou-se 
parte do cotidiano da população e abriu no-
vas possibilidades de interações sociais. Perez 
(2011) apud Lipovetsky (2005) aprofundam 
sobre estas novas tendências, 

Um presente que substitui a ação coletiva 
pelas felicidades privadas, a tradição pelo 
movimento, as esperanças do futuro pelo 
êxtase do presente sempre novo. Uma 
cultura hedonista e psicologista que inicia 
à satisfação imediata das necessidades, 
estimula a urgência dos prazeres, enal-
tece o florestamento pessoal, coloca no 
pedestal o paraíso do bem-estar, do con-
forto e do lazer. Consumir sem esperar, 
viajar, divertir-se; não renunciar a nada: 
as políticas do futuro radiante foram su-
cedidas pelo consumo como promessa de 
um futuro eufórico. (PEREZ, 2011 apud 
LIPOVETSKY, 2005, pág. 32).

https://universoanimanga.blogspot.com/2019/07/quais-as-pessoas-que-viraram-titas-em.html
https://universoanimanga.blogspot.com/2019/07/quais-as-pessoas-que-viraram-titas-em.html
https://universoanimanga.blogspot.com/2019/07/quais-as-pessoas-que-viraram-titas-em.html


50 | Capítulo 1 51

Perez (2011) também aponta que o am-
biente digital possui a característica de ge-
rar novos sentidos sígnicos, o jogo digital 
Second Life (Figura 18) por exemplo, um 
MMORPG (Massively Multiplayer Online 
Role Player Game) que possibilita o usuário 
criar uma versão de si mesmo em outro am-
biente, materializando a possibilidade de 
amplificar e diversificar as identidades da 
sociedade contemporânea, seduzindo o jo-
gador a ter uma vida diferente da atual.

Figura 18 - Second Life. Fonte: <https://www.techtu-
do.com.br/noticias/noticia/2013/10/second-life-conhe-
ca-os-motivos-da-queda-de-popularidade-do-simu-

lador.html >. Acesso em abril, 2021.

Cronologicamente falando, as mascotes estão 
inseridas na sociedade por gerações, o que 
teoricamente pode torná-las imagens mar-
cantes para a população por conta de estarem 
diretamente ligadas ao comércio, além de sua 
relação semiótica, é claro. Baseado na passa-
gem anterior de Perez (2011) sobre o ambien-
te digital, é possível fazer uma relação com a 
personagem da ficção com a personagem real 
de Forster (2005), onde comparam um roman-
cista e um historiador,

[...] se uma personagem de um roman-
ce for exatamente igual à rainha Vitória 
- não semelhante, mas exatamente igual 
-, então ela é realmente a rainha Vitória, 
e o livro deixará de ser um romance para 
se tornar um memorial, que é história na 
essência e se baseia em evidências, fatos. 
Já o romance baseia-se em evidências 
mais ou menos “x”, sendo a incógnita “x” 
o temperamento e a imaginação do ro-
mancista. A incógnita sempre modifica o 

efeito da evidência, e, até mesmo, a trans-
forma integralmente. O historiador trata 
de ações, fatos, e, nesse sentido, só se 
interessa pela personalidade dos homens 
na medida em que puder deduzi-la de 
suas ações pragmáticas, fatos concretos. 
Se a mesma rainha Vitória não tivesse 
dito “Não estamos nos divertindo”, seus 
convidados não saberiam que ela não es-
tava se divertindo e seu tédio nunca teria 
sido anunciado publicamente. Ela poderia 
ainda ter franzindo as sobrancelhas, de 
modo que presumirem a situação desde o 
início - olhares e gestos também podem 
se tornar evidências históricas. Mas, se 
a rainha permanecesse imperturbável, o 
que saberíamos? Absolutamente nada. A 
vida oculta (ou o pensamento) que se ma-
nifesta por meio de sinais exteriores de 
qualquer natureza já deixou de ser oculta 
e ingressou inevitavelmente no domínio 
da ação. (PEREZ, 2011 apud FORSTER, 
2005, pág. 8).

Dito isto, as mascotes atualmente podem tra-
zer novos conceitos em sua relação às suas ori-
gens graças a sua implementação no universo 
digital, sua presença torna-se mais abrangente 
em termos de comunicação com o público.

Figura 19 - Lu da Magalu. Fonte: <https://especiais.
magazineluiza.com.br/faz-diferenca-agora/ >. Acesso 

em abril, 2021.

Como exemplo, pode ser citada a mascote 
das lojas Magazine Luiza, a Lu (Figura 19). 
Ela possui a função de personificar a mar-
ca, informar novas promoções da loja, assim 

https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/10/second-life-conheca-os-motivos-da-queda-de-popularidade-do-simulador.html
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/10/second-life-conheca-os-motivos-da-queda-de-popularidade-do-simulador.html
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/10/second-life-conheca-os-motivos-da-queda-de-popularidade-do-simulador.html
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/10/second-life-conheca-os-motivos-da-queda-de-popularidade-do-simulador.html
https://especiais.magazineluiza.com.br/faz-diferenca-agora/
https://especiais.magazineluiza.com.br/faz-diferenca-agora/
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como conversar diretamente com o público ao 
responder dúvidas mercadológicas e agir nas 
redes sociais como uma influenciadora digi-
tal. Contrastando com as analogias de Perez 
(2011), Lipovetsky (2005) e Forster (2005) 
antes descritas, esta personagem mantém 
seu design fiel a realidade na intenção de sim-
patizar com as pessoas, assim apresentando 
características de uma mascote humanoide, 
com funções visuais similares a categoria das 
celebridades por conta da sua influência nas 
mídias, mas eliminando os possíveis proble-
mas na vida pessoal de uma pessoa famosa. 
O diferencial dela é ser um personagem di-
gital em 3D, tornando-a uma espécie híbrida 
entre as classificações de Perez (2011), diver-
sificando os possíveis conceitos da mascote 
nesta nova era digital.

Ainda dentro das novas possibilidades que o 
ambiente digital proporciona, o design digital 
pode potencializar o uso das mascotes, por 
exemplo, com a popularização das platafor-
mas de VR (Realidade Virtual) e VA (Virtuali-

dade Aumentada). Tori (2018) apud Hounsell 
(2018) introduzem a hipótese que este tipo 
de tecnologia da indústria criativa pode abrir 
novas possibilidades mercadológicas para as 
empresas do Brasil. E como muitas destas 
plataformas dão a capacidade do usuário inte-
ragir digitalmente no mundo real, semelhante 
a origem das próprias mascotes que são cria-
turas que estão entre o mundo real e o ima-
ginário antes introduzido, elas tornam possí-
veis terem novas implementações no uso das 
mascotes com a experiência do usuário.
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CAPÍTULO 2
PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO 

PROJETUAL
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2.1. Conceito de criação

Depois das devidas fundamentações, agora 
este trabalho pode seguir para o seu desen-
volvimento criativo seguindo a metodologia 
de Vianna (2012), ou mais conhecida como a 
fase de Ideação. Como antes introduzido, uma 
mascote já trata-se de uma resposta criativa 
para um determinado problema, personifica-
ções das próprias marcas que buscam obter 
o favoritismo do público, o que acaba não 
gerando muitas pesquisas sobre estas per-
sonagens, mas abre oportunidades de estu-
dos, tal qual este trabalho tem a intenção de 
apresentar. Dito isto, o principal conceito nes-
ta etapa de criação é tornar uma mascote o 
foco de comunicação com o público, ou seja, 
a própria mascote será o produto. Utilizando 
o design e suas fundamentações antes apre-
sentadas para potencializar seu devido uso 
no ambiente digital atual, como a Lu das lojas 
Magazine Luiza (Figura 19) antes exemplifi-
cada, ela é uma forma híbrida entre as seg-

mentações de Perez (2011) e totalmente di-
gital, eliminando o fator humano (celebridade) 
da equação, provando a potencialização que 
o design pode prover para com estas novas 
mascotes digitais.

Para a ideação de um produto, foi desenvol-
vida a ideia de apresentar uma espécie de 
acervo que tivesse todos os conceitos e tipos 
de mascotes descritos no capítulo anterior de 
forma didática, exemplificativa e digital, para 
ajudar o usuário a desenvolver sua própria 
mascote. Com isto surgiu o conceito do qual 
a mascote deveria ter a capacidade de trans-
formar-se, não só nas suas mais variadas seg-
mentações do mercado, mas também em for-
mas e objetos que lhe convém conforme sua 
necessidade. Partindo do princípio das mas-
cotes, no início dos tempos elas tinham a ca-
racterística de serem um amuleto místico que 
proporcionava sorte, conceito este que foi en-
fatizado aqui nesta etapa do trabalho, dando 
o sentido de algo mágico e poderoso para a 
mascote criada aqui.

2.2. Público-alvo

Antes de prosseguir para as demais peças cria-
tivas desta etapa do projeto, é preciso identi-
ficar o público-alvo que este trabalho deverá 
atingir. Assim como Kotler (2000) descreve: 
“O público-alvo exerce uma influência funda-
mental nas decisões do comunicador sobre o 
que, como, quando, onde e para quem dizer.” 
O autor também possui segmentações volta-
das ao desenvolvimento criativo do famoso 
marketing 2.0, estes que por sua vez também 
podem ser utilizados nesta etapa, assim como 
reforça Lacerda (2020), há quatro segmen-
tos que o autor desenvolveu para selecionar 
um público-alvo, sendo estes o perfil demo-
gráfico, geográfico, psicográfico e comporta-
mental. Estas segmentações foram adotadas 
na escolha do público-alvo deste trabalho, 
começando pelo perfil demográfico. Estaria 
destinado a jovens na faixa etária de 18 a 24 
anos (Geração Z), independente do seu gêne-
ro ou estado civil, de classe social média (B e 

C), que estejam formando-se no ensino médio 
rumo a universidade ou ao mercado de traba-
lho e que tenham acesso à internet. No perfil 
geográfico seriam estes jovens de nacionali-
dade brasileira que moram no país de origem, 
independente do estado ou cidade em que re-
sidem. Já o perfil psicográfico destes jovens, 
encontram-se na parcela de pessoas que são 
consideradas potenciais artistas ou designers, 
que tenham algum apreço pelas mascotes 
(nacionais ou internacionais) e/ou também 
pelo character design em si, além de estarem 
em dúvida para qual carreira de trabalho irão 
seguir após a conclusão do ensino médio. Por 
fim, no perfil comportamental, estes jovens se-
riam sensíveis ao mundo ao seu redor e estão 
conectados a grandes mudanças e a novas im-
plementações dentro do universo das perso-
nagens em geral, tornando-os potenciais usu-
ários do produto desenvolvido neste projeto, 
pois poderiam ser motivados criativamente por 
meio do design na intenção de potencializar o 
uso das mascotes no ambiente digital.
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2.3. Personas

Com a escolha do público-alvo sendo esta-
belecida e seguindo a metodologia de Vian-
na (2012), é possível exemplificar ainda mais 
que tipo de usuário pode-se atingir. Para tal é 
necessário a utilização de personas, que se-
gundo o próprio autor são como “arquétipos, 
personagens ficcionais, concebidos a partir da 
síntese de comportamentos observados entre 
consumidores com perfis extremos”. Já que no 
campo do design existem inúmeras possibili-
dades de profissionais com diferentes tipos de 
especializações dentro do mercado, foi deci-
dido exemplificar quatro variações dos possí-
veis profissionais e/ou futuros profissionais.

Como primeira persona temos Bruno (Figura 
20), um típico estereótipo de artista que ainda 
não descobriu seu caminho mesmo sabendo 
do seu gosto por arte e pelas personagens en-
contradas no universo do design. Sendo ele a 
base da faixa etária deste projeto (18 anos), 
poderá exemplificar potenciais tipos de usuá-

rios que ainda estão no ambiente escolar, mas 
ao mesmo tempo estão a um passo de decidir 
que caminhos irão seguir após o término do 
ensino médio tendo uma afeição relativa com 
a temática deste trabalho.

Figura 20 - Bruno. Fonte: Criada pelos autores

A segunda persona é chamada de Samantha 
(Figura 21), caracterizada como uma jovem ilus-
tradora que utiliza de meios digitais para conse-
guir trabalhos por commissions (encomendas) e 
divulgar seus projetos por meio de redes sociais 
e livestreams (transmissões ao vivo), por conta 

disto acaba tornando sua relação com o tema 
algo muito mais aprofundado devido a sua liber-
dade e influência dentro da internet.

Figura 21 - Samantha. Fonte: Criada pelos autores

Já a terceira persona é denominada de Luiza 
(Figura 22), também trata-se de uma ilustra-
dora, porém voltada para um lado mais con-
sumidor dentre as demais. Trabalhando numa 
agência de publicidade ela têm uma visão 
mais mercadológica da sua arte e por ser uma 
pessoa mais consumista no geral, gera fami-

liaridade com o tema por conta das mascotes 
também estarem no meio publicitário.

Figura 22 - Luiza. Fonte: Criada pelos autores

E partindo para a quarta persona, Ednaldo (Fi-
gura 23) possui características diferentes se 
comparado com às demais personas deste 
projeto. Ele tem uma vida fora do campo do 
design, mas gosta e admira esse universo ar-
tístico. Mesmo com pouca familiaridade sobre 
o tema, seus gostos podem torná-lo um po-
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tencial usuário que poderá valorizar o uso das 
mascotes e do design em si.

Figura 23 - Ednaldo. Fonte: Criada pelos autores

2.4. Naming

Durante o processo de criação do nome, foi 
pensado nas possibilidades de nomes curtos 
e fáceis de se falar, para que assim pudesse 
fixar na mente das pessoas. Boa parte dos no-
mes foram pensados como siglas de um nome 
maior, algo que resumisse brevemente a in-
tenção do projeto. Outro critério de ideação 

foi evitar nomes humanos com inclinações de 
gênero, focando então em nomes mais neu-
tros que alcançasse a ambiguidade ou a nuli-
dade de sexo, dando mais liberdade da sigla 
se tornar o que ela quisesse (considerando 
também que a principal caracteristica da mas-
cote é ser transmorfa). Palavras chaves como 
guia, mascote, ajuda, almanaque, interativo, 
e virtual foram as mais usadas e culminaram 
no surgimento das três melhores ideias: GRIM 
(Guia de Representação Imagética de Masco-
tes), MaICon (Mascotes Interativos para Cons-
trução das Marcas) e IVI (Identidade de Vida 
Imagético). Depois do surgimento das três op-
ções, baseado na melhor definição da sigla, o 
nome “GRIM: Guia de Representação Imagé-
tica de Mascotes” foi escolhido por se tratar 
de um nome forte e com todas as ideias prin-
cipais do projeto, que é idealizar um guia para 
criar mascotes. GRIM também pode remeter 
a palavra grimório, um livro de conjunto de 
magias, somando ainda mais para a questão 
lúdica e criativa, e também faz menção a ori-

gem das mascotes que eram conhecidas como 
talismãs da sorte no passado.

Outro conceito que pode-se ressaltar é o fato 
da semelhança do nome escolhido com os ir-
mãos Grimm. Frazão (2020) pode descrevê-los 
como dois autores alemães que contribuíram 
para a história da literatura como folcloristas 
com seus contos populares de terror e cole-
tâneas infantis. Provavelmente alguns desses 
contos são conhecidos por conta de uma gran-
de empresa chamada Disney, que na realidade 
pegou essas obras escritas por esses irmãos e 
as modificou para deixá-las mais leves e aces-
síveis ao público infantil em forma de filmes 
animados. Dentre estas histórias estão: Cha-
peuzinho vermelho, A bela adormecida, João e 
Maria, Branca de neve e os sete anões e entre 
muitos outros, contribuindo com o sentido lú-
dico dentro da origem das mascotes. Contu-
do, o projeto não tem a intenção de herdar a 
narrativa mais densa e pesada que os irmãos 
levavam. O foco é mantido na tonalidade mais 
alegre e colorida das partes mágicas e lúdicas.

2.5. Painel semântico

 Na busca por possíveis referências para 
a criação da mascote e das demais ações pro-
jetuais foram criados painéis semânticos ou 
moodboards, muito utilizados na área do de-
sign para organização e localização de possí-
veis inspirações para o projeto num todo, Fe-
drizzi et al (2014) também os descreve, 

[...] os mood boards geralmente são con-
figurados por uma compilação de ele-
mentos visuais com o intuito de estimu-
lar a comunicação e o desenvolvimento 
no processo de design. O mood board 
também pode ser definido mais especi-
ficamente como um quadro‐ferramenta 
concebido por meio processo de recorte 
de diversas referências visuais. (Fedrizzi 
et al, 2014).

Começando pelo design da mascote em si, 
neste painel semântico (Figura 24) foram se-
lecionadas referências de naturezas distintas 



62 | Capítulo 2 63

baseadas nos conceitos anteriores que pudes-
sem vir a se tornar uma personagem carismá-
tica sem a necessidade de detalhes aprofun-
dados em suas expressões e formas, como 
robôs, chapéus, livros e celulares.

Figura 24 - Painel semântico da mascote. Fonte: 
Criada pelos autores

Já este painel semântico (Figura 25) não só re-
presenta a importância na exploração e deci-
são das paletas de cores da mascote, como 
também auxiliou na identidade visual de todo 
o projeto por mostrar tendências de design si-

milares, a fim de buscar um apelo visual mais 
“mágico” que remetesse a origem lúdica das 
mascotes antes citada.

Figura 25 - Painel semântico da identidade visual. 
Fonte: Criada pelos autores

E por fim, neste painel semântico (Figura 26) 
estão os aplicativos e suas respectivas masco-
tes digitais que são concorrentes de GRIM, 
também serviram de base conceitual para um 
aplicativo neste ramo, além de ilustrar uma 
variedade de possíveis aplicações dentro do 
ambiente digital.

Figura 26 - Painel semântico das concorrentes. Fon-
te: Criada pelos autores

2.6. A mascote

Após a investigação de possíveis caminhos 
que poderiam ser executados, duas tendên-
cias acabaram por se destacar em meio ao 
projeto, e por muitas vezes citada a origem 
“mágica” das mascotes junto ao conceito da 
utilização destas personagens nos ambientes 
digitais atuais. Tendo isto em vista, o projeto 
acabou por adotar os dois conceitos e trans-

formá-los em objetos distintos, mas que jun-
tos tornaram-se complementares entre eles.

Começando pelo conceito do que seria a mas-
cote em si, que ajudaria a elaborar as demais 
peças do projeto já que a própria personagem 
é o próprio produto. Para a elaboração desta 
mascote foram feitos rascunhos iniciais para 
ilustrar o conceito e o carisma que a persona-
gem possuiria, baseado no painel semântico 
da mascote (Figura 24).

Figura 27 - Rascunhos da mascote. Fonte: Criada 
pelos autores
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Distinguindo entre quatro tipos de persona-
gens diferentes (Figura 27), o(a) GRIM acabou 
por demonstrar algumas características simi-
lares aos conceitos de kawaii, descritos no ca-
pítulo anterior por Perez (2011) apud Goma-
rasca (2001), uma criatura pequena, inocente 
e aconchegante. Seguindo o conceito de um 
grimório propriamente dito, a mascote esco-
lhida também acabou por se tornar um livro, 
reforçando a ideia de um guia, palavra essa 
que também encontra-se em seu naming. 
Para representar e exemplificar as muitas 
mascotes do mercado para o usuário o(a) 
GRIM poderá usufruir do fato de ser um portal 
mágico, característica essa que têm a função 
de demonstrar a essência principal da perso-
nagem, visto que a mesma trata-se de um 
criatura transmórfica (na ficção é um ser ou 
criatura com capacidade de assumir a forma 
de qualquer animal, como por exemplo os fe-
linos ou caninos, além de assumir formas hu-
mana ou humanoides). O mesmo portal é uma 
referência às magias comumente encontradas 

em séries de televisão, filmes e contos das 
muitas mídias atuais. Tal técnica também pos-
sui consigo o significado de transportar e/ou 
mover algo, dando sentido de que o conheci-
mento será expelido da própria mascote para 
esta realidade, como exemplo pode-se citar 
uma das técnicas da personagem Dr. Estranho 
criada pela Marvel Studios em suas franquias 
de filmes (Figura 28).

Figura 28 - Portal Dr. Estranho. Fonte: <https://3d1.
com.br/noticia/69164>. Acesso em junho, 2021.

Este portal foi aplicado de maneira que este 
seja o próprio rosto do(a) GRIM, sendo repre-
sentado por dois olhos verticais e uma boca 
circular, todos com a capacidade de mover-
-se e transformar-se em formas diversas para 
mostrar as feições da mascote, porém com 

características tecnológicas para incorporar 
o segundo conceito descrito. E como antes 
analisado no fenômeno da Pareidolia, são ne-
cessários apenas estes três itens (dois olhos 
e uma boca) para que um ser humano possa 
identificar uma face em determinado objeto.

2.7. Logotipo

Para a logo do projeto a ideia principal era 
demonstrar a essência da mascote, e para tal 
é possível fazer uma analogia com a identi-
dade de uma marca. Wheeler (2019) pode 
descrevê-la como,

A identidade da marca é tangível e faz um 
apelo para os sentidos. Você pode vê-la, 
tocá-la, agarrá-la, observá-la se mover. A 
identidade de marca alimenta o reconhe-
cimento, amplia a diferenciação e torna 
grandes ideias e significados mais acessí-
veis. (WHEELER, 2019, pág. 4).

Baseado na frase de Wheeler (2019) o lo-
gotipo do projeto passou a mostrar o mes-
mo conceito de um portal (Figuras 29 e 30), 
porém focando nas mesmas características 
das feições da mascote para demonstrar um 
viés mais tecnológico, assim fazendo contras-
te com a forma arcaica de um livro, ou seja, o 
corpo da personagem.

Incorporando a aparência de um portal, a 
logo propõe suas formas com pontas arre-
dondadas encontradas nos olhos e na boca 
da personagem, girando no seu próprio eixo 
no sentido anti-horário na intenção de de-
monstrar que o(a) GRIM diferencia-se dos 
seres humanos no quesito de passagem do 
tempo, tratando-se de um ser atemporal. 
Para reforçar a ideia de um portal são dispos-
tas ao redor da logo fragmentos que seguem 
o mesmo ciclo de movimento em torno do lo-
gotipo, dando o sentido de algo vivo e qua-
se irregular, característica essa que também 
pode ser reforçada pela Figura 28.

https://3d1.com.br/noticia/69164
https://3d1.com.br/noticia/69164
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Figura 29 - Logotipo. Fonte: Criada pelos autores

Figura 30 - Variação do logotipo preto e branco. 
Fonte: Criada pelos autores

2.8. Tipografia

Para complementar a logo e esclarecer a iden-
tidade da marca do projeto, a sigla “GRIM” foi 
disposta no centro da mesma, mas ainda per-
manecendo no mesmo ciclo de movimentação 
antes apresentado. Já a fonte tipográfica prin-
cipal utilizada foi a Fredoka One (Figura 31).

Figura 31 - Tipografia Fredoka One. Fonte: <https://
fonts.google.com/specimen/Fredoka+One?query=fre-

doka&preview.text=GRIM&preview.text_type=cus-
tom#standard-styles>. Acesso em junho, 2021.

Esta fonte tipográfica possui os mesmos pa-
drões e características que a mascote possui, ou 
seja, suas extremidades são arredondadas para 
gerar harmonia com todo o conceito antes apre-
sentado, e além disto, reforça o sentido tecnoló-
gico que a personagem possui. Para compor a 
tipografia principal, foi escalada uma fonte se-
cundária que possuísse as mesmas fundamen-
tações buscadas na tipografia anterior e a esco-
lhida foi a família tipográfica Nunito (Figura 32), 

Figura 32 - Tipografia Nunito. Fonte: <https://fonts.
google.com/specimen/Nunito?preview.text=GRIM&pre-
view.text_type=custom&query=nunito#glyphs> Aces-

so em junho, 2021.

pois possui uma variedade ampla de op-
ções. Ela possui a mesma característica de 
pontas arredondadas assim como a tipográ-
fica principal (Figura 31), porém com a fun-
ção de ser um complemento para a Fredoka 
One, além de utilizar de suas inúmeras ver-
sões em meio a textos para que um usuário 
em potencial possa ler os conteúdos do(a) 
GRIM sem problemas.

Para atribuir mais carisma a sigla “GRIM”, hou-
ve uma modificação na letra R, assim transfe-
rindo o fenômeno da Pareidolia para o centro 
da letra (Figura 33), além de trazer a caracte-
rística do(a) GRIM que lembra a própria mas-
cote, tornando-a algo único.

Figura 33 - Modificação da tipografia. Fonte: Criada 
pelos autores

2.9. Paleta de Cores

Figura 34 - Paleta de cores. Fonte: Criada pelos 
autores

Após a exploração de possíveis cores nos 
painéis semânticos (Figuras 24 e 25), houve 
uma espécie de padronização de cores frias 
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que representam aspectos tecnológicos e 
mágicos. Mas seguindo o conceito principal 
do(a) GRIM a paleta de cores selecionada 
passou a seguir tons de violeta e um pouco 
azulados, tornando-a uma paleta de cores 
análoga assim como descreve Fortuna (2018) 
por possuírem matizes similares (Figura 34).

Baseado nas experiências com o “espectro 
das cores” de Isaac Newton em 1672 apon-
tadas por Silva (2003) e Martins (2003), cada 
cor possui uma “refrangibilidade” (frequên-
cia) própria dentro dos raios que compõem 
a luz. Os raios mais refrangíveis acabam por 
mostrar uma cor violeta mais profunda, e 
quando esta frequência é ultrapassada passa 
a não ser mais visível, tornando-a ultraviole-
ta. Aspecto este que pode se encaixar com o 
conceito que a mascote apresenta, pois trata-
-se de um ser diferente dos seres humanos, 
quase imperceptível dentro da sociedade por 
ser uma criatura transmórfica, além disto a 
cor violeta passa a ser algo de compreensão 
quase inumana pela sua dificuldade de visu-

alização em determinada frequência como 
antes dito, o que reforça a característica lúdi-
ca e “mágica” do projeto em si.

Em questões de acessibilidade esta mesma 
paleta de cor (Figura 34) não apresenta 
complicações visuais para usuários portado-
res de daltonismo e suas variações, utilizan-
do a ferramenta de simulação da Adobe Co-
lor (Figura 35) é possível notar que há 
contraste entre as matizes, assim permitin-
do sua visualização e diferenciação entre as 
mesmas. Além disto, esta paleta também 
possui determinadas combinações que aten-
dem as normas da WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines) desenvolvidas pela 
W3C (World Wide Web Consortium), são 
diretrizes e recomendações que servem de 
fundamento para que conteúdos digitais se-
jam acessíveis a qualquer pessoa, indepen-
dente de sua deficiência e/ou habilidade. 
Utilizando a ferramenta Who Can Use foi 
possível atribuir níveis de conformidades 
entre AA e AAA para a aplicação destas co-

res em peças futuras, como o logotipo (Figu-
ras 36 e 37) ou a própria mascote do proje-
to, na tentativa de ampliar o acesso entre as 
pessoas mesmo sendo elas portadoras de 
alguma deficiência.

Figura 35 - Simulador de daltonismo. Fonte: <https://
color.adobe.com/pt/create/color-accessibility> Acesso 

em junho, 2021.

Figura 36 - Logotipo colorido. Fonte: Criada pelos 
autores

Figura 37 - Variação do logotipo colorido. Fonte: 
Criada pelos autores

2.10. Iconografia

Para maior compreensão do que um usuário 
em potencial poderia encontrar dentro da pla-
taforma foi necessário a utilização de ícones, 
para guiá-lo e mostrar os possíveis caminhos 
dentro do(a) GRIM. Seguindo o mesmo con-
texto apresentado no logotipo, a iconografia 
(Figura 38) possui características de formas 
arredondadas em suas pontas para compor as 
demais peças do projeto num todo. Os ícones 
também são importantes para pessoas que 
possuem maior dificuldade em ler (analfabe-
tos e/ou semianalfabetos) por se tratarem de 

https://color.adobe.com/pt/create/color-accessibility
https://color.adobe.com/pt/create/color-accessibility
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imagens interpretativas, assim facilitando os 
caminhos a percorrer dentro do(a) GRIM para 
este tipo de público.

O conjunto de ícones apresentado (Figura 38), 
comporta, mesmo que seja uma variedade mí-
nima, de detalhes por conta das diferenças de 
locais de uso de cada uma. Contudo o contex-
to das utilizações de cada uma compensa por 
essas diferenças de complexidade e ornamen-
tos nos detalhes.

Figura 38 - Iconografia. Fonte: Criada pelos autores

2.11. Ação projetual

Finalmente partindo para o destaque deste 
projeto, a mascote GRIM, ela possui todas as 
contextualizações anteriormente apresenta-
das, trata-se de uma “mascote objeto” assim 
como citada nas segmentações de Perez 
(2011) e principalmente possui a característi-
ca de exemplificar todas as outras segmenta-
ções por meio do seu portal, como foi introdu-
zido anteriormente (Figura 27).

Figura 39 - Concept Art do GRIM. Fonte: Criada pelos 
autores

Para a junção da temática mágica de sua ori-
gem junto ao âmbito tecnológico, o logoti-
po do projeto funciona como uma espécie 
de ponte entre estes dois quesitos. Além de 
transformar-se na própria “face” da persona-
gem (Figuras 39 e 40), ainda dá sentido de 
que há algo mais profundo e misterioso de-
vido a tonalidade escurecida da cor violeta 
em seu centro, assim dando destaque para 
os seus olhos de aparência tecnológica que 
estavam no próprio logotipo, o que reforça a 
essência transmórfica desta mascote. E para 
a aplicação do(a) GRIM para as demais peças 
futuras, foi executada uma ilustração concei-
tual da mascote (Figura 40) para demonstrar 
todos os fundamentos do character design 
apresentados no primeiro capítulo.

O(a) GRIM possui todas as formas básicas 
apresentadas anteriormente, como a capa do 
seu livro em si (quadrado), as pontas metáli-
cas em suas extremidades (triângulo) e seu 
portal junto ao seus olhos e boca (círculo), as-
sim demonstrando harmonia em seu design e 

confirmando que tipo de informações podem 
ser encontradas dentro dele(a).

Figura 40 – Ilustração do GRIM. Fonte: Criada pelos 
autores

2.12. Fluxograma e Wireframe

Como havia sido decidido, a própria mascote 
será o produto final em si, porém adotando o 
princípio de algo tecnológico para abordar mais 
possibilidades que o design pode potencializar 
no ambiente digital, como por exemplo um 
aplicativo para smartphones, seria como uma 
espécie e-book onde o usuário seria apresen-
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tado aos fundamentos e análises descritos ao 
longo do capítulo 1 deste trabalho, podendo 
ser guiado por GRIM para criar sua própria mas-
cote de forma autônoma. Além de ser um mé-
todo de incentivar a leitura nacional que mais 
futuramente poderia ser implementada a áu-
dio descrição e a narrativa de áudio livros para 
usuários com deficiên cias visuais e/ou usuários 
com algum grau de dislexia. Para executar tal 
ação foi necessário desenvolver primeiramente 
um fluxograma (Figura 41 e 42) que contivesse 
toda a navegação que o usuário poderia per-
correr dentro do(a) GRIM.

O(a) GRIM foi arquitetado(a) de forma que a 
própria mascote consiga reagir ao usuário, tor-
nando a sua UX (Experiência do usuário) a mais 
carismática e exemplificativa possível. E para ter 
noção desta experiência foi realizado um Wire-
frame (Figura 43), um protótipo utilizado para 
sugerir a estrutura de um site ou aplicativo.

A Partir do fluxograma (figuras 41 e 42) e do 
Wireframe (figura 43), foi criado um protóti-

po de baixa fidelidade. A criação do protóti-
po tinha como intenção prever e assim evitar 
quaisquer erros de compreensão das telas, e/
ou de caminho durante o uso do aplicativo. O 
Protótipo de baixa fidelidade também ajudou a 
entender onde GRIM seria mais bem visto pe-
los usuários e medir se sua aparição não estaria 
sendo demais. Foi possível ter noção da quan-
tidade de telas que seriam usadas e quantos 
botões precisariam ser usados para executar 
uma ação (tendo em mente que o ideal para o 
projeto fosse a menor quantidade de cliques na 
tela para que fosse mais intuitivo). Assim que 
desenvolvidas todas as telas de baixa fidelida-
de que garantiam as telas necessárias, o pro-
tótipo de alta fidelidade pôde surgir por cima 
das mesmas. No processo de criação do aplica-
tivo do(a) GRIM foram realizadas telas com sua 
navegação simplificada para apontar seu foco 
maior no conteúdo de criação de mascotes, 
dando espaço para o(a) próprio(a) GRIM reagir 
ao usuário. Além disto, é possível criar um per-
fil dentro do aplicativo e ajustar as demais con-

figurações necessárias para uma experiência 
mais acessível, independente de quem estiver 
utilizando o(a) GRIM, como ajustes de textos e 
iluminação junto a cores dependendo da ne-
cessidade do usuário em questão.

Figura 41 - Fluxograma 1. Fonte: Criada pelos 
autores

Figura 42 - Fluxograma 2. Fonte: Criada pelos 
autores

Figura 43 - Wireframe. Fonte: Criada pelos autores
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CAPÍTULO 3
PROTOTIPAÇÃO E TESTES 

COM USUÁRIOS
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Após as explorações do tema e o desenvol-
vimento projetual este trabalho segue para a 
sua última parte, a fase de Prototipação se-
gundo a metodologia de Vianna (2012). O 
próprio autor comenta sobre a função desta 
fase do projeto sendo como, 

[...] a tangibilização de uma ideia, a pas-
sagem do abstrato para o físico de for-
ma a representar a realidade - mesmo 
que simplificada - e propiciar validações. 
Vianna (2012).

Ou seja, um protótipo está aberto a possibi-
lidades que auxiliam a identificar falhas para 
que o produto final seja mais assertivo.

Mas antes de prosseguir com os devidos tes-
tes desta fase de Prototipação foram realiza-
das algumas pesquisas de como o(a) GRIM 
iria reagir e se comunicar com o público-alvo. 
Um dos aplicativos que pode ser referenciado 
é o Duolingo, uma plataforma gamificada 
onde o usuário pode aprender outro idioma 

através de uma série de exercícios que são 
acompanhados pela mascote principal, o Duo 
(Figura 44), uma coruja que se encaixaria como 
uma mascote animal segundo as segmenta-
ções de Perez (2011), pois também serve de 
identidade visual para a marca.

Figura 44 – Mascote do Duolingo. Fonte: <https://tec-
noblog.net/434959/o-que-e-o-duolingo/> Acesso em 

setembro, 2021.

A função principal do Duo como mascote do 
aplicativo é informar o usuário ao longo do 
processo de aprendizagem, além de notificá-
-lo quando começar a praticar e também ser-
ve de alívio cômico em certas ocasiões. Porém 
tais ações podem acabar se tornando irritan-
tes ao usuário a longo prazo, pois a mascote 

3.1. 1ª Fase de testes

Seguindo o pensamento de Nielsen (2000) 
em seu artigo: “Why You Only Need to Test 
with 5 Users” o protótipo foi testado com ape-
nas 5 usuários para concentrar mais atenção 
às dificuldades que cada usuário iria encontrar 
dentro do aplicativo e identificar as informa-
ções de maior relevância ao mesmo tempo 
que elas irão começar a se repetir ou não em 
cada teste. Dito isto, na 1ª fase de testes fo-
ram escolhidos participantes que se encaixam 
com o perfil deste trabalho e para uma melhor 
identificação dos usuários foram atribuídos a 
eles uma persona correspondente para ilus-
trar sua personalidade (Figura 45), mesmas 
personas estas que foram criadas no 2º capí-
tulo deste projeto.

Antes de iniciar o teste, cada usuário recebia 
algumas tarefas com objetivos simples para 
navegar dentro do aplicativo, assim mantendo 
o foco no teste e mostrando para o usuário as 
principais características do aplicativo (Figura 

está presente em muitas etapas do processo e 
como o aplicativo trata-se de uma plataforma 
de aprendizagem acaba por tentar lembrar o 
usuário de praticar todos os dias da semana. 
Tendo isto em mente, o(a) GRIM segue uma 
maneira informal de se falar com o usuário na 
tentativa de não irritá-lo com a sua presença a 
longo prazo, além de aparecer em momentos 
que sejam realmente necessários para a nar-
rativa e a navegação dentro do aplicativo.

Para que fosse possível criar um protótipo 
de um aplicativo de alta fidelidade, a ferra-
menta escolhida para executá-lo foi o Adobe 
XD, que possibilitou a navegação das telas 
que o(a) GRIM iria possuir. Um dos princi-
pais objetivos deste protótipo era convencer 
o usuário que ele estaria navegando e rea-
gindo a própria mascote em si, então para 
isto o(a) GRIM usaria um sistema de falas 
em uma escrita mais informal para simpati-
zar com usuário, em resumo o aplicativo se-
ria como uma conversa descontraída entre a 
mascote e o próprio usuário.

https://tecnoblog.net/434959/o-que-e-o-duolingo/
https://tecnoblog.net/434959/o-que-e-o-duolingo/
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46), mas os usuários já eram previamente avi-
sados de algumas limitações que o protótipo 
possuía por ser feito no Adobe XD e não pro-
gramado como um aplicativo comum, coisas 
como alteração de tamanhos das tipografias e 
das cores ao fundo eram apenas ilustrativas 
dentro da plataforma por exemplo. As tarefas 
partiam do tutorial logo no início do aplicativo 
onde o usuário é apresentado a mascote e 
como usar a plataforma, chegando numa 
amostra do conteúdo principal (capítulo X), 
navegando pelas possíveis opções que são 
oferecidas ali dentro até finalmente sair do 
aplicativo, assim completando as tarefas. Os 
testes sempre eram feitos remotamente com 
um integrante do desenvolvimento como su-
pervisor, mas este não poderia interagir ou 
responder as dúvidas sobre as tarefas no meio 
da dinâmica para que nenhuma das pessoas 
testando o protótipo teriam algum tipo de 
vantagem. Apenas em casos de travamentos 
mais extremos os desenvolvedores iriam in-
tervir para ajudar o usuário a prosseguir.

Figura 45 - Tabela dos participantes 1. Fonte: Criada 
pelos autores

Figura 46 - Tabela das tarefas. Fonte: Criada pelos 
autores

Vale lembrar que o protótipo foi feito em uma 
tela com o tamanho de um celular, já preparado 
como um aplicativo. Contudo, os participantes 

dos testes puderam escolher onde abrir o pro-
tótipo, em um celular ou em um computador. 
Por conta dos testes serem remotos, a maioria 
preferiu testar direto no computador, mas as 
exceções terão comentários sobre.

Começando pelo participante 1, ele conse-
guiu executar o teste com certa facilidade, no 
início do tutorial tudo ocorreu bem e foi es-
clarecedor. Na parte de configurações gostou 
da maioria das opções ali presentes, mas se 
incomodou um pouco com a distribuição dos 
elementos na hora de criar uma conta em si. 
Já a navegação entre as telas o participan-
te 1 acabou tendo um pouco de dificuldade 
nas tarefas 6 e 7, por conta da falta de icono-
grafia para auxiliá-lo a entender os possíveis 
caminhos ali dentro. Como cada teste é fei-
to remotamente pelos usuários, o Adobe XD 
pode acabar não funcionando corretamente 
em cada computador, neste caso o FAQ não 
aparecia corretamente para este participante, 
pois uma falha não mostrava o seu retângulo 
violeta na sua parte traseira, assim dificul-

tando a leitura em geral. Porém a mascote 
GRIM, uns dos principais destaques do pro-
jeto acabou por conquistar este participante, 
seu carisma superou as pequenas falhas do 
aplicativo de certa forma.

Agora o participante 2 foi um dos casos es-
peciais deste trabalho, pois ele é um usuário 
com uma deficiência visual de um grau mais 
elevado, tendo que ampliar a tela para en-
xergar e fazer o teste. Dito isto, as primeiras 
tarefas foram feitas com facilidade por este 
participante, passando pelo tutorial do início 
e chegando ao conteúdo sem problemas, mas 
se confundiu um pouco nas tarefas finais, 6 
e 7. Outro ponto a ser destacado pela condi-
ção deste usuário é o tamanho das tipografias 
dentro do conteúdo do aplicativo (capítulo X) 
junto dos botões, em geral eram um pouco 
pequenos na hora da leitura e na navegação 
da plataforma. O participante também optou 
por tentar fazer um segundo teste logo em se-
guida, onde desta vez foi escolhida a opção de 
testar pelo seu próprio celular. A partir desse 
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segundo teste os problemas foram os mesmo, 
mas um pouco mais leves já que desta vez o 
fluxo de navegação quando testado no celular 
fez mais sentido. Além disto, o(a) GRIM pare-
ceu bem divertido para este usuário, e ele não 
a achou irritante.

Já o participante 3 teve um início um pouco di-
ferente dos demais, pois no caso deste usuário 
ele gostou de ler o tutorial por inteiro, o que 
acabou confundindo-o um pouco e isso mos-
trou também a natureza dos outros participan-
tes, que acabavam focando mais nas imagens 
ilustrativas do(a) GRIM no tutorial e não liam 
exatamente todas as falas da mascote nesta 
etapa. Nas tarefas 6 e 7 o mesmo ocorrido dos 
outros participantes ocorreu aqui, o perfil e as 
configurações ficavam na mesma tela e isso 
o confundia bastante. Outra anotação deste 
participante, é que mesmo não tendo os pro-
blemas de visão do participante 2, este tam-
bém se incomodou com o tamanho do botão, 
junto a quantidade excessiva de botões na pá-
gina principal (home). E a última nota sobre o 

que o participante achou do(a) GRIM, em suas 
palavras, “show de bola”.

Seguindo para o participante 4, este que tinha 
protanopia (pessoa que não consegue enxer-
gar a cor vermelha e suas tonalidades), não foi 
muito diferente dos outros participantes. Se-
guiu todo o tutorial tranquilamente até chegar 
nas tarefas 6 e 7, onde realmente a confusão 
das telas começou, o mesmo problema de 
não ser dois caminhos separados. Outra coisa 
aconteceu, por conta do participante ter pas-
sado rápido na etapa do tutorial, acabou não 
entendo como salvar um trecho do capítulo X 
no começo, mas logo prosseguiu normalmen-
te. Uma outra observação é que este partici-
pante se incomodou com o degradê nas bor-
das das telas, achou as cores contrastantes e 
muito forte no meio da leitura. O participante 
4 achou a mascote amigável e não se incomo-
dou com sua presença em nenhum momento.

No último participante da fase 1, já pode ser 
notado que houve uma confusão no tutorial, 

na hora de clicar para prosseguir para a próxi-
ma tela em algumas partes ele achou o tuto-
rial muito extenso. Diferente dos outros par-
ticipantes, o participante 5 não se confundiu 
nas tarefas 6 e 7. Por conta que na 1ª fase de 
testes os ícones ainda não estavam disponí-
veis, após a tarefa 3 e entre a tarefa 5 (onde 
durante a leitura era possível acessar as con-
figurações) a palavra “menu” o confundiu com 
as configurações (o participante achou que 
abriria um pequeno menu ali mesmo ao invés 
de voltar para a página principal). Nas conclu-
sões finais ele não gostou tanto assim do(a) 
GRIM por conta de sua alegria e entusiasmo, 
mas seu formato de portal foi mais agradável 
em certas aparições.

3.2. 2ª Fase de testes

Terminando a 1ª fase dos testes, o protótipo 
do aplicativo de GRIM foi alterado para con-
fortar e prever novos erros com base no que 
os participantes falaram e fizeram durante o 

teste. Algumas telas foram incrementadas, 
outras adicionadas, bem como desta vez os 
ícones estavam presentes (Figuras 47 e 48).

Figura 47- Alterações da tela principal. Fonte: Criada 
pelos autores

Figura 48 - Alterações da tela do conteúdo. Fonte: 
Criada pelos autores
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Para a fase 2 foram trocados os últimos dois 
participantes (4 e 5) por dois participantes no-
vos que ainda não tinham testado o aplicativo 
e nem ouviram falar a seu respeito, os novos 
integrantes foram numerados como partici-
pantes 6 e 7 (Figura 49).

Figura 49 - Tabela dos participantes 2. Fonte: Criada 
pelos autores

Esta decisão veio para que o protótipo pudes-
se ser testado com pessoas que não tinham o 
conhecimento prévio do primeiro teste. Assim 
as mudanças do aplicativo poderiam ser tes-
tadas como se fossem a primeira experiência 
de alguém. A ideia era ter certeza que as mu-
danças feitas tornaram o protótipo mais intui-

tivo, já pensando que os antigos participantes 
poderiam não representar uma noção mais 
real destas mudanças por que já obtiveram o 
conhecimento do funcionamento do fluxogra-
ma durante o primeiro teste.

Para resumir, os participantes do primeiro 
teste (participantes 1, 2 e 3) passaram pelas 
mesmas tarefas de modo mais fácil e rápido 
entre telas. Ainda houveram alguns erros de 
imagens consistentes (assim como aconteceu 
com o participante 1 anteriormente), mas tais 
erros aconteciam mais por conta do Adobe 
XD e do computador do próprio usuário que 
do protótipo em si. Os participantes desta 
vez acharam mais intuitivo a navegação en-
tre as telas de configuração e de perfil, essa 
que por sua vez foi uma das telas adicionadas 
para que não houvesse mais confusão entre 
as tarefas 6 e 7, assim os caminhos eram es-
colhidos de maneira mais instintiva, o usuário 
não precisava mais pensar muito para fazer 
uma ação. De maneira geral todos os cami-
nhos estavam compreensíveis, as mudanças 

dos tamanhos de botão foram agradáveis. Por 
conta das limitações do Adobe XD a tela de 
salvamento apresentava um pequeno incô-
modo, mas assim que explicado o motivo (as 
limitações do programa) a sensação de estra-
nheza foi deixada de lado. Vale notar também 
que para o participante 2, que tem problemas 
de visão mais graves, as mudanças dos tama-
nhos de alguns botões foram de suma impor-
tância no seu entendimento do fluxograma e 
da compreensão da escrita dos novos botões. 
O plano de fundo também teve seu degradê 
com menos saturação para que pudesse ficar 
mais suave e homogêneo para os olhos, isto 
agradou bastante a todos durante a leitura, 
independente de quem tinha visão perfeita ou 
problemas quaisquer.

Dos participantes 6 e 7 foram obtidos resulta-
dos diferentes com os dos respectivos partici-
pantes originais do primeiro teste (participan-
tes 4 e 5). Isso já representa uma excelente 
notícia, significou que as mudanças foram fei-
tas com êxito. Sobre a fase do tutorial, os novos 

participantes acharam longa, contudo afirma-
ram que isso não representava um incômodo 
já que os tutoriais normalmente são extensos 
e neste caso o(a) GRIM estava presente para 
aliviar e instruir todas as informações. O parti-
cipante 6 conseguiu concluir todas as tarefas 
com calma e certeza do que estava fazendo, 
como se já tivesse usado a plataforma an-
tes. Este não encontrou nenhum problema ao 
longo do processo. Já o participante 7 apesar 
de ter passado pelo tutorial com pressa tinha 
noção do que fazia, este não teve problemas 
para entender as funções do aplicativo. Hou-
ve apenas uma situação, durante a tarefa 6, 
que ele clicou em um botão errado pois estava 
com pressa, mas rapidamente se corrigiu. De-
pois na tarefa 7, por ter clicado errado na tare-
fa anterior e descoberto a tela antes, cumpriu 
o objetivo mais rápido que os outros partici-
pantes. Mais uma indicação que uma vez que 
explorado as telas do aplicativo, se torna mais 
fácil fazer um caminho específico depois.
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Vale notar que os dois novos últimos parti-
cipantes (participantes 6 e 7), depois do tes-
te, opinaram sobre o que poderia agregar no 
aplicativo (como funções de voz ou ajuste de 
tela mais personalizadas), mas ao entrarem 
na tela de configurações descobriram que a 
função já havia sido prevista. As conclusões 
finais deste teste indicaram que o protótipo 
estava completo e basicamente pronto para 
ser produzido. Os maiores objetivos, ter um 
aplicativo intuitivo e uma mascote agradável, 
foram atingidos com sucesso.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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A execução deste projeto foi um longo pro-
cesso de aprendizagem, não só do uso do 
design como um diferencial, mas também foi 
uma grande experiência para a equipe, pois 
aqui neste projeto aconteceram várias eta-
pas interessantes que são muito necessárias 
para a formação de um profissional comple-
to, desde pesquisas teóricas para aprofun-
dar a temática até as decisões criativas mais 
divertidas, tudo culminando em um grande 
processo evolutivo de uma ideia que saiu de 
alguns poucos rascunhos até se tornar um 
produto que realmente existe.

O GRIM é um projeto com uma proposta di-
ferente dos demais, pois aqui foi trazido uma 
temática simples e objetiva dentro do próprio 
design, porém bem focada em suas limitações 
projetuais e em seus pontos fortes. Não foi 
uma trajetória fácil, pois não há muitas infor-
mações por aí sobre o que é uma mascote ou 
como criá-las, mas esse também foi um dos 
motivos decisivos para abraçar a temática, 
pois seria algo único e transmitir todas essas 

informações estudadas de maneira intuitiva 
e de fácil entendimento também é o papel 
do designer nos dias de hoje. As mascotes 
sempre estiveram presentes na sociedade ao 
longo dos tempos, para o design elas já se 
tratam de uma solução criativa para um pro-
blema, mas é raro encontrar algo hoje em dia 
que fala justamente sobre elas e como elas 
mudaram junto da sociedade conectada atra-
vés da internet. Este trabalho buscou concluir 
que mesmo de uma coisa simples pode-se 
criar caminhos diferentes para solucionar 
problemas, o(a) GRIM além de possuir a ca-
racterística do projeto ser a própria mascote 
em si, ele(a) possui uma coisa a mais, ele(a) 
tem carisma.

Produzir este projeto foi uma experiência 
muito divertida, porque além da equipe ser 
formada de amigos, aqui também houve uma 
liberdade criativa para mostrar o afeto e de-
dicação que existe pelo tema e pelo design 
como um todo. Passar por todas estas etapas 
do trabalho mostrou como as ideias podem 

ser criadas e materializadas, a equipe em si 
evoluiu durante todo o processo criativo e 
toda a bagagem criativa acumulada ao longo 
deste projeto servirá de base para os muitos 
desafios que ainda estão por vir, mas espera-
mos que todos sejam pelo menos tão diver-
tidos e diferentes quanto este projeto aqui.
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Apêndice A - Conteúdo educativo do GRIM

Saudações humano. Como já fomos apresen-
tados antes lá no começo do tutorial (se você 
não viu eu recomendo fortemente que veja), 
eu sou o GRIM - Guia de Representação Ima-
gética de Mascotes, prazer em conhecê-lo(a). 
Na verdade eu sou o que vocês humanos cha-
mam de “portal” ou um “vortex”, e não, eu não 
sou daqui deste planeta, sou de outra dimen-
são, mas lá de onde eu vim estava muito chato 
então decidi dar uma passadinha aqui no seu 
planeta. Consigo me transformar em qualquer 
coisa que eu quiser e meu objetivo aqui é te 
apresentar conceitos, exemplos e fundamen-

tos que estão dentro do design para que você 
possa criar a sua mascote por conta própria. 
Funciono como uma espécie de e-book, ao 
longo da sua leitura você vai perceber que 
eu separei algumas coisas que vão te ajudar 
a entender como funciona esse mundo das 
mascotes, espero que goste!

O que é uma mascote?

Bom para início de conversa, o que raios é uma 
mascote afinal? Eles são como os bichinhos de 
estimação que vocês humanos tem em casa, 
dão aquela primeira impressão para as visitas 
e criam laços de amizade e simpatia com eles. 
Por esse motivo que as marcas e empresas do 
seu planeta usam as mascotes, para chamar 
a atenção das pessoas, como se fossem uma 
solução criativa de comunicação. Mas você 
deve estar se perguntando: “Mas Sr. GRIM 
por que você gosta tanto assim de mascotes 
poxa?”. Eu me identifico bastante com eles, 
porque eles têm uma origem parecida comigo. 
“Mascote” pode ser traduzido de mascoto que 

é o diminutivo de masco, e vem lá da Proven-
ça (sudeste da França). E antigamente essas 
mascotes tinham um significado de sedução, 
encanto e magia, viu só, magia! E eu sou um 
portal mano, somos praticamente irmãos in-
terdimensionais, fala aí. Já chamavam a aten-
ção das pessoas há algum tempo atrás, e hoje 
em dia não é diferente. 

Para que você comece a criar alguma masco-
te antes é preciso que você entenda alguns 
fundamentos do Character Design (Design 
de personagens) e para a sua sorte eu já vou 
mostrar alguns deles aqui para você, mas te-
nha em mente que dentro desse mundo do 
design cada coisa existe um porquê, um signi-
ficado, uma função.

Formas

Já percebeu que na natureza existem muitas 
formas geométricas? Pois é, parando para 
pensar agora é bastante coisa, tudo no seu 
planeta possui algum formato, mas no design 
de personagens nós podemos reduzir essas 

formas para apenas 3 principais, o círculo, o 
quadrado e o triângulo. Com essas formas bá-
sicas já vamos poder criar bastante coisa.

Cada uma dessas formas possui uma fun-
ção dentro do design, personagens com for-
mas mais quadradas por exemplo irão passar 
significados de força, rigidez e segurança. Se 
usarmos formas triangulares irão passar sig-
nificados de ação, conflito e tensão. Já as for-
mas arredondadas vão transmitir significados 
mais graciosos, confortantes e divertidos.

Mas isso tudo que eu te mostrei não é obriga-
tório, beleza? Não é porque seu personagem 
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tem um nariz mais pontudo que ele será do 
mal ou algo assim, use essas formas geomé-
tricas ao seu favor, vocês humanos por alguma 
razão gostam de uma surpresa quando estão 
vendo alguma história.

Movimento

Outro fundamento simples, mas bem impor-
tante é uma maneira de dar vida a um perso-
nagem através de seus movimentos. Cada 
mascote vai possuir um jeito de se comportar 
e o gestual que você dará a ele vai dizer bas-
tante sobre sua personalidade, é isso que dá a 
ilusão que algo tá vivo, funciona como se fos-
se um fluxo de um rio. 

Independente se a sua mascote for confiante, 
alegre, triste ou rabugenta, sua pose terá que 
ilustrar esses significados para o público, para 
isso lembre-se de exagerar nos movimentos, 
quanto mais óbvio for, mais as outras pesso-
as vão perceber o que é. Então tome cuida-
do pra não extrapolar demais, para isso ten-
te usar apenas CSI (não é a série de TV não), 
uma regra criada por artistas para simplificar 
as linhas do corpo humano, apenas use uma 
linha em forma de C, ou em forma de S, ou em 
forma de I, dependendo da situação, ok?

2D e 3D

Aqui não é exatamente um fundamento do 
design, mas eu acho legal falar um pouqui-
nho disso, suponho que você já deve ter ouvi-
do falar sobre 2D e 3D, né? Basicamente são 
opções e tendências que são usadas no 
mercado hoje em dia. Quando falarem de 2D 
lembre-se que está relacionado a duas 
dimensões, nesse caso imagine como se 
fosse duas setas, uma que se mexe na 

horizontal e outra que se mexe na vertical. 
Por exemplo, eu mesmo sou uma mascote de 
duas dimensões porque sou ilustrada. Já que 
duas dimensões podem ser representadas 
por duas setas, então com três dimensões 
podem ser representadas por quantas setas? 
Isso mesmo, três setas! Mas agora com a 
diferença que essa terceira seta irá representar 
a profundidade, hoje em dia muitas mascotes 
são feitas em 3D para demonstrar uma ilusão 
de realidade para as pessoas. 

Cores

Vish agora senta que lá vem a história! As cores 
são um assunto muito extenso, eu praticamente 
precisaria de outro aplicativo só para falar disso, 
mas vou tentar simplificar aqui para você, bele-
za? Dentro dos fundamentos do design pode-
mos separar todas as cores em 12 cores princi-
pais, até aí você já deve saber disso, não é? Essas 
cores podem ser combinadas para conversarem 
umas com as outras, tenha em mente que cada 
combinação irá passar um significado para a sua 
mascote, normalmente ela já vai usar as mesmas 
cores da marca em que ela está atribuída, mas 
de novo isso não é uma regra. 
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Como eu tinha dito, dentro do design é possível 
simplificar todas as cores em apenas 12 e aqui 
eu coloquei elas no que a gente chama de cír-
culo cromático, é só mais um nome técnico para 
deixar elas em formato de um círculo, isso vai 
facilitar a explicação depois.

Aqui estão alguns tipos de combinações que 
eu separei para você. A número 1 são cores 
complementares, elas ficam em posições opos-
tas para gerar contraste entre elas. Já a número 
2 são cores que se encontram lado a lado no 
círculo, são as cores análogas, essa combina-

ção passa uma certa tranquilidade por causa 
da semelhança das cores. A número 3 usa uma 
combinação de quatro cores, elas são esco-
lhidas usando a forma de um retângulo, essa 
combinação dá mais possibilidades e opções 
de cores na sua paleta. E por fim temos a com-
binação número 4 a monocromática, significa 
que apenas uma cor será usada junto a sua 
tonalidade. Perceba que por causa do círculo 
é mais fácil escolher quais cores irão conver-
sar umas com as outras. Aqui eu só dei poucos 
exemplos para não ficar muito extenso, mas 
vale a pena conferir mais sobre esse assunto 
na internet, dá um google aí.

Bora aprofundar mais no assunto? Agora che-
gamos em uma parte importante sobre as co-
res, existem três coisinhas sobre elas que são 
fundamentais para você entender como usá-las, 
são elas: a Matiz, o Valor e a Saturação. Já vou 
avisando que provavelmente você irá ouvir mui-
tos termos em inglês por aí, então vou tentar 
traduzir aqui para você já ficar esperto no rolê.

Matiz

Começando pela Matiz (ou em inglês Hue) é o 
termo técnico da cor em si. Vermelho, amarelo, 
azul, verde, e todas as outras cores são mati-
zes, o círculo cromático que te mostrei lá atrás 
é organizado em matizes por exemplo. Mas 
na natureza existem várias cores, certo? Para 
isso nós podemos separá-las em dois grupos 
onde as matizes se conversam, se dividirmos 
o círculo cromático em dois perceba que em 
um dos lados as cores são mais quentes e do 
outro elas são mais frias. A família das cores 
quentes tem o Laranja como cor principal e a 
família das cores frias tem o Azul como des-
taque, pense na relação dessas duas famílias 

como se fossem fogo e gelo, o fogo para as 
cores quentes e o gelo para as cores frias.

Valor

O valor é o quão clara ou escura uma cor é, 
como você deve estar imaginando existe uma 
infinidade de valores possíveis de se encontrar 
na natureza, mas no design é possível simpli-
ficar tudo isso. Eu trouxe aqui para você essa 
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escala que vai de 10 a 0, onde o 10 é o valor 
mais claro e o 0 é o valor mais escuro.

Os valores não são só um jeito de deixar as 
coisas mais claras ou mais escuras, é uma 
parte importante do processo, porque é com 
os valores que você consegue diferenciar as 
coisas e gerar a ilusão de profundidade. Ex-
perimente qualquer hora desenhar só com os 
valores para você ver como é interessante dar 
a impressão que algo está ali mesmo sem ter 
nenhuma cor ainda, estude até ficar show de 
bola nessa parte!

Saturação

A Saturação (ou Croma) se refere a pureza ou 
a quão acinzentada é uma cor, funciona como 
uma escala de cinza, quanto mais forte a satu-
ração, mais fiel a cor é a sua matiz, e quanto 
mais fraca a saturação, mais acinzentada essa 
cor fica. Aqui nessa escala, por exemplo, eu 
deixei a saturação em três níveis básicos para 
você entender: baixa, média e alta, ok?

Mas para que serve a saturação exatamente? 
Ela tem a função de criar caminhos entre as 
próprias cores, podendo ligar umas às outras 
de forma mais amigável, se pegarmos o mes-
mo círculo cromático, adicionar a escala de 
cinza no centro dele e escolher duas cores 
opostas, perceba que o cinza cria um tipo de 
atalho entre elas.  E fica aqui uma dica: o cinza 
esfria as cores quentes e esquenta as cores 
frias, mas tome cuidado para não extrapolar 
na hora de criar, ein!

Para fechar essa parte é bom eu te contar so-
bre os tipos de cores que você vai encontrar 
quando for trabalhar por aí, os famosos RGB e 
CMYK, esses dois tipos de cores são utilizados 
nas coisas que você vê por aí. 

O RGB é referente às cores: Red (Vermelho), 
Blue (Azul) e Green (Verde), mas o que isso 
significa? É a própria luz! Mas não só em um 
arco-íris, na natureza em si, por isso quando 
estiver criando a sua mascote pense antes no 
que ela será aplicada, o formato RGB é usado 
para telas que emitem luz, como a do seu ce-
lular agora. Já o CMYK faz referências às co-
res Ciano, Magenta, Yellow (Amarelo) e Black 
(Preto), essas cores são usadas na hora de im-

primir uma imagem, essas cores são impres-
sas uma em cima da outra, então se lembra 
de verificar se está fazendo tudo no formato 
certinho para depois não ferrar com tudo!

Narrativa

Uma coisa importante que você também deve 
pensar quando está criando uma personagem 
é o contexto em que ela está inserida, na ver-
dade é bom você pensar nisso antes mesmo 
de começar a desenhá-la, pesquise que tipo 
de mascote ela será, os “porquês” e principal-
mente qual a mensagem que a sua persona-
gem quer passar para as pessoas, é também 
uma forma de validar o que você está criando 
para que o seu público aceite a ideia que está 
por trás da sua personagem. Pense no que ela 
faz, quais são suas motivações, seus objetivos, 
seus desafios e até os seus medos, quando 
essas características são visíveis na sua per-
sonagem (além das formas, cores e etc) as 
pessoas passam a ter empatia por ela, e essa 
é a alma no negócio, entendeu? Se consegue 
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convencê-las, então vai conseguir conquistá-
-las (lembra do que eu disse lá no começo?), 
então vale a pena você gastar um tempo no 
início do processo de criação de uma mascote 
para pesquisar em qual contexto ela será co-
locada. Eu vou dar alguns exemplos de mas-
cotes mais para frente, então relaxa aí!

Vale da estranheza (Uncanny Valley)

Nesta parte estaremos entrando num mundo 
deveras estranho. Juro que não foi um trocadi-
lho… Mas não precisa ter medo, eu irei te ex-
plicar tudo. Existem algumas coisas interes-
santes sobre o reconhecimento do rosto 

humano que você deveria saber na hora de 
criar suas mascotes, por exemplo, você já ou-
viu falar no Vale da estranheza? Isso é uma 
hipótese criada por Masahiro Mori (2017), 
onde o tal “vale” é referente ao formato de um 
gráfico desenvolvido pelo autor.

Segundo suas pesquisas, o ser humano acha 
menos estranho um robô que se parece como 
um, do que um robô que tenta se assemelhar 
a um ser humano real. Pois é, você acredita 
nisso? A partir do momento que é descoberto 
que aquele robô, que tem todas as caracterís-
ticas humanas, incluindo textura da pele, fei-
ções e etc, é na verdade uma máquina e não 
um ser humano, o jeito que a gente passa a 

enxergá-lo muda completamente, então seja 
claro naquilo que você irá mostrar para as 
pessoas. Algumas pessoas podem até come-
çar a sentir medo daquilo. Não aconselho nem 
pesquisar imagens, é aterrorizante eu juro.

Pareidolia

Pronto, agora estamos mais seguros. Aqui 
vamos ver algo interessante e diferente, mas 
nada de assustador, pode ficar tranquilo. A 
Pareidolia é algo que Maria Clara Rossini des-
creve como um fenômeno psicológico que 
permite com que os seres humanos identi-
fiquem rostos de outros seres humanos em 

objetos inanimados. Viu só que legal? Aposto 
que você não sabia que esse tipo de aconteci-
mento tinha esse nome técnico. Até tenho um 
pouco disso também, se você for parar pra ver. 
O famoso astrônomo Carl Sagan pode resumir 
este mesmo fenômeno em seu livro “O mundo 
assombrado pelos demônios”, onde ele des-
creve como estas características estão direta-
mente ligadas à sobrevivência e a evolução da 
raça humana durante milhares de anos. Ca-
ramba, é bastante tempo que isso existe mes-
mo né? Aposto que agora você vai sair por aí 
caçando rostos em tudo que ver pela frente.

Tipos de mascotes

Já deu pra perceber que desde muito tempo 
que vocês humanos gostam de comprar coisas 
e falar uns com os outros, não é? E por cau-
sa disso eu trouxe aqui para você quais tipos 
de mascotes podemos encontrar hoje em dia. 
Tem um livrinho muito legal que eu me ba-
seei para mostrar essas categorias aqui para 
você se chama “Mascotes: semiótica da vida 
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imaginária” da Clotilde Perez, então se você 
se interessar mais eu recomendo que confira o 
material completo. Bom, você já deve ter visto 
muitos desses tipos de mascotes por aí, mas 
eu vou me transformando ao longo da leitura 
para te mostrar como elas são na prática só 
para você ter uma ideia, então bora lá.

1. Celebridades

Por incrível que pareça uma pessoa também 
pode ser uma mascote! Quando uma pessoa é 
bem famosa aqui no seu planeta, as grandes 
marcas de produtos aproveitam que elas são 
bastante conhecidas para “surfar na onda” de-
las, entendeu? Aqui elas têm o mesmo papel 
de uma mascotes comum, simpatizar com a 
galera para mostrar a marca e os produtos 
dela em si, mas um lado negativo de usar uma 
celebridade mascote é o próprio fator humano 
dela, pois ela pode ligar-se a outras marcas 
concorrentes ou até mesmo manchar seu 
nome publicamente, o que pode ficar feio para 
o lado da marca que ela está mostrando.

2. Humanas

Como o nome já diz, são mascotes que se pa-
recem com vocês seres humanos, normalmen-
te servem para simpatizar com o público por 
causa de sua semelhança e também cumprem 
o papel de contextualizar o produto onde ele 
está, servindo como um símbolo para meios 
publicitários.

3. Humanoides

As mascotes humanoides, alerta de spoiler, 
na verdade são pessoas mesmo, só que com 
fantasias e roupas chamativas e um diferen-
cial que elas possuem é a facilidade do poder 
de fala e de movimento, o que acaba gerando 
uma ilusão realidade, coisa que as outras 
mascotes não têm.

4. Mitológicas

Essas aqui são baseadas em criaturas e len-
das encontradas nos contos e histórias passa-
das, é uma maneira bem legal de adicionar um 
contexto para a sua mascote gerar mais inter-
pretações para poder explorar a imaginação 
das pessoas, e eu adoro uma criatura doida!

5. Animais

 Aqui não tem muito segredo, são puramen-
te animais que podem ser usados como mas-
cotes, geralmente as marcas escolhem fazer 
isso, pois assim elas compõem sua identidade 
visual, e principalmente servem de símbolo 
para criar um universo próprio e ser reconhe-
cida entre as demais.
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6. Heróis

Essas aqui são bem parecidas com os seres 
humanos também, tirando a parte dos super 
poderes é claro! Geralmente esse tipo de mas-
cote é usado para mostrar as qualidades que 
um produto oferece, e o herói em questão 
possui habilidades relacionadas com o produ-
to só que numa escala maior, é claro.

7. Monstros

Essas mascotes são uma mistura de várias criatu-
ras que remetem a humanos, animais, lendas e etc. 
É uma maneira interessante de chamar a atenção 
das pessoas, pois nesse caso é comum a gente ver 
mais de uma mascote nessa categoria, pois dá a 
impressão de um grupo assim como vocês fazem.

8. Antropomórficas

Essas aqui são muito legais, os furry piram, 
são animais, objetos ou até alimentos que 
também possuem formas humanas, são como 
criaturas híbridas. Por conta dessa fusão de 
características elas acabam por serem bem 
carismáticas e também podem contextualizar 
a marca onde estão.

9. Objetos

Já aqui essas mascotes funcionam quase 
iguais as mascotes de antes, também pos-
suem características humanas, mas apenas os 
objetos nesse caso. Muitas vezes são as pró-
prias embalagens dos produtos que ganham 
vida, tipo quando eu estou na minha forma de 
livro, sacou?

10. Fenômenos da Natureza

E essas mascotes aqui são diretamente liga-
das aos elementos e aos fenômenos encon-
trados na natureza como: o Sol, a Lua, a água, 
o fogo e etc. Elas são diferenciadas e mostram 
suas características em seu design de manei-
ras engenhosas.

11. Licenciados

E por fim, esse tipo de mascote é uma categoria 
um pouco diferente das outras, porque nenhum 
personagem é criado para uma marca de fato, 
na verdade o que as marcas podem fazer é en-
trar em um acordo, para terem os direitos de 
personagens conhecidas de outras mídias para 
fazer propaganda de seus produtos, funcionam 
como as Mascotes Celebridades, mas nesse 
caso com personagens gráficos mesmo.
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Mascote no ambiente digital

Já deu para perceber que existem muitos tipos 
de mascotes, mas a lista não para de aumen-
tar, por que? Simples, a tecnologia aumentou 
as possibilidades de se comunicar com as 
pessoas e com isso novas mascotes foram 
surgindo, acompanhando esse crescimento e 
agindo na internet de muitas formas. Mas que 
tipo de mascote nova é essa? Bom, eu dei o 
nome de “Mascotes Híbridas”, deixa eu te ex-
plicar melhor, como hoje em dia o design per-
mite você criar seus personagens através dos 
fundamentos como eu já te mostrei aqui, além 
disso, as mascotes atuais podem falar e inte-
ragir com o público de uma maneira mais pes-
soal e principalmente digital, já tinha repara-
do? Pois é, lembra das segmentações que eu 
tinha te apresentado agora há pouco, eu per-
cebi que essas novas mascotes digitais nada 
mais são do que uma fusão das “Mascotes Ce-
lebridades” com as “Mascotes Humanas”, por 
isso dei o nome de híbridas. Saca só, elas 
possuem uma imagem bem parecida aos dos 

seres humanos igual as “Mascotes Humanas” 
e fazem o papel de uma pessoa conhecida nas 
mídias assim como as “Mascotes Celebridades”, 
falam, respondem, e interagem com o público. 
O mais interessante dessa história é que elas 
eliminam os lados negativos de uma pessoa 
famosa, como eu já te falei lá atrás, porque 
você acaba criando uma mascote que se 
parece bastante com uma pessoa real (olha o 
Vale da estranheza e a Pareidolia aí), mas que 
é totalmente digital, assim a marca pode 
controlar totalmente as suas ações, eliminando 
o fator “humano” da jogada. Eu fico curioso 
para saber o que mais vocês humanos vão 
aprontar daqui para frente, que tempos 
modernos, não é?

Olha aí, mandou bem! Se você chegou até aqui 
significa que seu poder é de mais de 8.000! 
Está de parabéns, mas não se esqueça de con-
ferir as Referências Bibliográficas antes de ir 
embora, fechou?
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