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RESUMO 

 

Este documento inicia abordando a evolução da condição de trabalho até alcançar 

o cenário atual, inclinando-se para o modo de trabalho permitido para quem atua 

na Indústria Criativa. O desenvolvimento das “Indústrias Criativas” e relacionadas é 

visto como a grande solução para que os países possam reinventar e desenvolver 

sua economia. O valor gerado por essas atividades compõem a “Economia 

Criativa”. No texto será evidenciado como o comportamento social e empresarial 

está cada vez mais conectado, e como nesta valorização da “Sociedade do 

Conhecimento” se dá a “Sociedade em Rede”. Sabendo da parcela de 

responsabilidade atribuída os computadores e ao advento da internet, acelerado 

por dispositivos mobiles, a pesquisa preocupou-se em contextualizar esse 

desenvolvimento das “Tecnologias de Informação e Comunicação”. Ressaltando a 

importância que no projeto seja implementado o “Design de Usabilidade” como 

fator essencial a fim de que o usuário sinta-se satisfeito ao utilizar um sistema web 

ou software. Esse conceito foi abordado no texto e utilizado como base para o 

desenvolvimento da Plataforma Idea. O objetivo desta plataforma, que é conectar 

agentes contribuintes da “Economia Criativa”, mediante suas funcionalidades, 

criação da marca e plano de comunicação para lançamento no mercado, será 

mostrado ao fim.  

Palavras Chave: Economia Criativa, Design de Usabilidade, Tecnologias de 

Informação e Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This document starts by addressing the evolution of the work condition until 

reaching the current scenario, leaning towards the work mode of those who work in 

the so-called Creative Industries. The development of this "Creative Industry" is 

considered as a solution to reinvent and develop economies, given that the value 

generated by these activities make up the "Creative Economy". The text shows how 

social and business behavior is increasingly connected and how the "Networking 

Society" stands in the context of this appreciation of the "Knowledge Society." 

Knowing the share of responsibility attributed to computers and the advent of the 

internet, and accelerated by mobile devices, the research is concerned with 

contextualizing this development of "Information and Communication 

Technologies."  The project highlights the importance of implementing "Usability 

Design" as an essential factor for the user to feel satisfied using a web system or 

software. This concept is addressed in the text and used as the basis for the 

development of the Idea Platform. At the end, the stage of launching in the market 

is reached, in which the objective of the platform is explained in connecting 

contributing agents of the "Creative Economy", its functionalities, creation of the 

brand and communication plan. 

 

Keywords: Creative Economy, Usability Design, Information and Communication 

Technologies. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 Consideramos que já não vivemos na sociedade moderna. Alguns autores 

de diferentes áreas científicas descrevem certas titulações para o momento em que 

a sociedade está vivendo, como DIAS (2014) bem reuniu essas denominações: 

“Sociedade pós-industrial, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, 

modernidade tardia, segunda modernidade, modernidade líquida, sociedade em 

rede, sociedade dos ecrãs, era eletrônica, era da globalização, hiperrealidade.”. 

Aqui vemos como cada uma, por sua ótica, busca mostrar o distanciamento da era 

industrial ou moderna. 

Outro ponto ressaltado por DIAS (2014, p.23) foi: 

 “Comum a todos estes conceitos é o reconhecimento da importância das 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) como um dos 
elementos mais importantes, quando não mesmo o principal, na descrição 
da sociedade em que vivemos”.  

 Este trecho da obra de Dias foi replicado aqui para ressaltar a contribuição 

deste trabalho e consequentemente o produto desenvolvido concomitantemente a 

ele, para o cenário acadêmico no que tange a este material e no âmbito social no 

qual a Plataforma Idea, que será mais detalhada, será utilizada. A problemática que 

deu partida a este projeto foi à viabilização da integração entre empresas que 

operam com Economia Criativa, visto a carência mercadológica nesse tipo de 

serviço. A priori a Plataforma Idea visa gerir conhecimento no ambiente 

empresarial. O meio encontrado para atingir esse objetivo foi conectar grandes e 

pequenas empresas das Indústrias Criativas para que, unidas, possam beneficiar 

seus negócios. 

O referencial teórico desta produção científica irá embasar a 

sustentabilidade da plataforma, pois a metodologia aplicada foi a revisão 

bibliográfica dos três principais pilares que influenciaram a criação da mesma, 

sendo elas: Economia Criativa, Cibercultura e Usabilidade.  O resultado alcançado 

até o momento será apresentado na sequência, assim como o Plano de Negócios, 

que orientará o desenvolvimento em sua plenitude. 
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1.1 Objetivo Geral 

Esta produção tem como objetivo geral desenvolver uma plataforma que 

auxilie o desenvolvimento de empresas de grande e pequeno porte integrantes da 

Indústria Criativa, situadas em um dos nove países participantes da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

 Apresentar as funções, recursos e construção da plataforma baseado 

nos conteúdos abordados no referencial teórico; 

 Desenvolver um plano de negócios; 

 Criar um plano de comunicação para o lançamento da Plataforma 

Idea 

 

1.3 Justificativa  

 Notou-se no mercado uma lacuna de um espaço virtual que contemplasse 

os agentes movimentadores da Economia Criativa, afim que os auxiliassem no 

progresso de seus empreendimentos.   

 

1.4 Organização da dissertação 

 

A dissertação está organizada da seguinte maneira: No capítulo 1, trata-se 

da introdução do trabalho, no qual é exposto a problemática da pesquisa, o objetivo 

geral, os objetivos específicos, justificativa e organização do trabalho.  

 Os capítulos 2, 3, 4 representam a fundamentação teórica dessa pesquisa, 

no qual será apresentada uma revisão da literatura disposta na seguinte sequência: 

Capítulo 2 – Inicia abordando a história dos regimes de trabalho em si até o 

formato atual, possibilitando o surgimento da Economia Criativa e toda sua 

complexidade, incluindo a Indústria Criativa e Cidade Criativa. No capítulo 3, serão 

aprofundados os conceitos de Cibercultura e Sociedade em Rede, que foram 
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introduzidos de forma superficial no capítulo anterior. Finalizando os capítulos 

dedicados exclusivamente à fundamentação teórica, está o capítulo 4, no qual será 

explanada a relação entre o homem e o computador ao longo da história, mais 

especialmente como se deu a trajetória da Tecnologia da Informação e 

Comunicação até atingir a importância atual. Os conceitos de Interação Homem e 

Computador e Usabilidade serão aprofundados, visto que especialmente este 

último tem importância fundamental no desenvolvimento da ferramenta.  

 Já no capítulo 5, a plataforma será apresentada, bem como a Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa e sua importância no início desse projeto. Toda 

sua funcionalidade, trajeto de inscrição do usuário, arquitetura de software, revista 

marca e outros quesitos pertinentes ao seu desenvolvimento até o momento serão 

descrito nesse espaço. 

Finalizando o trabalho, nos capítulos 6 e 7 serão apresentados o Plano de 

Negócio idealizado para entender em que meio mercadológico a ferramenta se 

encontra, visando a redução das chances de insucesso e potencializando os 

avanços da plataforma. Sabendo das dificuldades, sob o guarda chuva do Plano de 

Negócio, foi elaborado um Plano de Comunicação para o lançamento da 

Plataforma Idea no mercado. 

 Assim encerra-se o roteiro de assuntos abordados nessa produção 

científica, deixando ao final a conclusão e a referência bibliográfica à disposição do 

leitor para consulta.  
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2 CONCEITOS E HISTÓRIA DAS ATIVIDADES CRIATIVAS 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos de Economia Criativa, 

Cidade Criativa e o Trabalho na Indústria Criativa, mas para auxiliar na 

compreensão de como a Economia Criativa alcançou o estado atual, primeiramente 

é necessário contextualizar seu surgimento e mostrar seu desenvolvimento. 

2.1 HISTÓRIA 

O sistema de produção com o decorrer do tempo passou por um processo 

de refinamento, explorando assim mais possibilidades de extrair resultados 

mercadológicos no geral, contudo neste documento será feito um recorte dos 

períodos mais relevantes que contribuíram para o surgimento da Economia 

Criativa. 

No início da história da civilização humana, a produção de alimentos, 

ferramentas e vestuário era basicamente para utilização própria. Segundo Silvestre 

(acessado em 23 set. 2017) o Feudalismo na Idade Média “[...] teve suas origens 

no final do século 3, se consolidou no século 8, teve seu principal desenvolvimento 

no século 10 e chegou a sobreviver até o final da Idade Média (século 15).” 

Silvestre ainda ressalta que esse sistema organizacional é que estabelecia como 

as pessoas se relacionavam entre si e o lugar que cada uma delas ocupava na 

sociedade, destacando que a base do sistema feudal era a relação servil de 

produção. 

Os três grupos sociais existentes, do qual não havia mobilidade social, 

sendo eles o clero, a nobreza e a classe servil, este ultimo grupo “pertencia” a terra 

onde se encontravam e não podiam ser vendidos como os escravos. Parte do que 

produziam era entregue ao Senhor Feudal (dono da terra / feudo), condicionando 

esses a um estado miserável de sobrevivência. 

Ainda no período feudal, no século XI, ocorreram as cruzadas lideradas pela 

Igreja Católica, sem entrar nos detalhes das rações que cominaram este 

acontecimento, fato é que esse episódio histórico modificou esse rígido cenário, 

pois introduziu “novos personagens”, fez cair que a única noção de riqueza era a 

quantidade terra pertencente a uma pessoa, concebeu a troca monetária para 

http://www.infoescola.com/historia/baixa-idade-media/
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aquisição de mercadorias e estimulou o deslocamento das pessoas das zonas 

rurais para as áreas urbanas . 

“Com a expansão do comércio, os pequenos mercados semanais, que 
negociavam produtos agrícolas locais, foram substituídos por imensas 
feiras onde eram vendidas mercadorias de todo o mundo. O incremento 
comercial teve dois efeitos importantes: o crescimento das cidades e o 
surgimento de negociantes dedicados unicamente à transações 
financeiras. Introduziu-se o dinheiro como meio de intercâmbio. A 
economia urbana estabeleceu-se inicialmente com base no sistema de 
corporações, que apresentava duas características básicas: a produção 
era realizada por artesãos independentes, e a distância entre mestres, 

jornaleiros e aprendizes não era muito grande.”. GUIMARÃES (1984, p. 

212) 

Segundo Martins (1998) os artesão foram a primeira forma de produção 

organizada, já que eles estabeleciam prazos de entrega, classificando prioridades, 

atendiam especificações pré-estabelecidas e fixavam preços nas encomendas. 

Essa classe trabalhadora ditava o próprio ritmo de trabalho e por ser responsável 

por todo processo produtivo tinha acesso desde a matéria prima até o resultado 

final. A produção artesanal foi evoluindo mediante ao grande número de 

encomendas.  

Guimarães (1984) diz que ao passo que o comércio foi se ampliando, as 

alterações das condições econômicas também provocaram mudanças nas ideias 

econômicas. Por exemplo, o "preço justo" foi substituído pelo "preço de mercado", 

e assim a estrutura das corporações foi gradativamente sendo modificada, como 

alguns mestres se tornaram mais prósperos que outros. 

“À medida que os reis da Espanha, Portugal, Áustria, França, Holanda e 
Inglaterra conseguiram submeter os senhores feudais ao seu inteiro 
domínio, emergiram as nações-estado. O Estado tornou-se protagonista 
roubando da Igreja sua posição dominante e passando a definir o que era 
de interesse público, bem como os papéis a serem desempenhados pelos 
agentes privados para atingimento do bem coletivo.”. GUIMARÃES (1984. 
p.212) 

A França, até então sem destaque mercadológico, mas envolta da expansão 

do Mercantilismo percebeu que essa seria uma boa oportunidade de crescimento 

econômico. Luís XIV, rei da França, para conquistar vantagens perante essas 

nações valeu-se da moda para alcançar esse objetivo, ele fechou fronteiras e 

incentivou a produção nacional especialmente de tecidos, estimulou toda nobreza 

francesa a acompanha-lo e posteriormente imprimiu e distribuiu jornais com 
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modelos destinados a classe nobre por toda Europa como relata Cunha (acessado 

em 23 set. 2017). O estilo Luís XIV quebra a sobriedade da moda espanhola, 

majoritariamente composta por peças pretas, mas mantinha busca por qualidade e 

materiais seletos.  

Luís XIV propôs a Europa uma moda criativa com utilização de perucas 

extravagantes, salto alto, vestuário colorido, mistura de materiais, mas acima de 

tudo planejada, tal padrão de apresentação de coleção inverno e verão é seguido 

até hoje pelas maisons francesas e demais marcas pelo mundo. O empenho do rei 

em mostrar poder estendeu-se pelo mobiliário de luxo bem característico e na 

imponência do Palácio de Versailles.  

“Uma das grandes e mais importantes criações de Luís XIV foi a 
construção do Palácio de Versailles em 1664, o que fez com que o 
monarca conquistasse mais prestígio por toda Europa, pois Versailles 
representava imensa riqueza e poder [...]”.  ROCHA (2013, p.14) 

Os pilares do Renascimento inspiram e proporcionam essa mudança 

econômica e comportamental, assim como o aceleramento do processo de 

urbanização. O Mercantilismo tem como um dos principais nomes o de Jean-

Baptiste Colbert, que era ministro das Finanças do rei Luís XIV e lhe concedia 

conselhos certeiros para a prosperidade da nação garantindo seu desenvolvimento 

econômico, que assegurava a estabilidade interna e aquisição de novos territórios. 

Com a origem da classe social burguesa, a valorização do trabalho e a 

produção de produtos obtiveram novo status. No Iluminismo, a conotação negativa 

que sempre esteve atrelada ao trabalho mudou. Com o passar dos anos, essa 

nova configuração da sociedade e de fabricação foi tomando forma.  

Neste período, a população até então majoritariamente rural mudou-se para 

as cidades. Os pequenos produtores começaram a reestruturar o modo de 

produção. O funcionário iniciava e finalizava a produção de uma peça. Essa 

pequena estrutura tomou forma e cresceu, fazendo com que os artesãos e as 

oficinas dessem lugar às empresas e fábricas com linhas de produção, auxiliados 

pela forte presença de máquinas.    

“Ocorreu então uma modificação básica no modo de produção: os mestres 
artesãos deixam de ser independentes. Continuam na posse de seus 
instrumentos de trabalho e a produção ainda é realizada em casa, com o 
auxílio de ajudantes, mas o fruto do seu trabalho já não lhes pertence. 

http://www.infoescola.com/biografias/luis-xiv/
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Surge entre eles e o consumidor a figura do intermediário, que se 
encarrega da compra da matéria-prima e da distribuição do produto 
acabado. O artesão se transforma num trabalhador que deve executar 
determinada tarefa por determinado salário. Forma-se no putting-out 
system o embrião do futuro trabalhador assalariado.” GUIMARÃES (1984. 
p.213). 

 

Esse foi o período de transição entre o antigo método de trabalho até se 

alcançar o da Revolução Industrial. O capitalismo está concretizado neste ponto, 

sendo possível apontar duas características importantes para esse texto: a 

produção em massa objetivando lucro e o consumo em massa.   

Referente ao Industrialismo, século XIX, Stephen Marglin (1980, apud 

GUIMARÃES,1984, p. 213) procurou demonstrar que explicar o desenvolvimento 

da fábrica unicamente em termos de uma exigência tecnológica é mascarar as 

amplas possibilidades de controle e fiscalização que ele propiciou aos 

empregadores. A divisão do trabalho e a dissociação entre o "saber" e o "fazer", 

mais do que uma eficácia produtiva "em si", visavam uma eficácia no controle dos 

operários submetidos a um trabalho alienante. 

Quanto ao novo método de produção, é relevante destacar o Taylorismo e 

especialmente o Fordismo, que surgiu como primeiro exemplar de produção em 

massa, pois para GIDDENS (2009, p.386): 

 

“Enquanto o Taylorismo se concentrou na forma mais eficiente de executar 
tarefas separadas, o Fordismo avançou um pouco mais, ligando essas 
mesmas tarefas outras separadas num sistema de produção fluido e 
contínuo.”.   

 

Com este novo formato de fabricação, cada funcionário desempenha uma 

parte do processo na linha de produção. Embora esse método fosse rígido, ele 

possibilitava atender a prazos, garantir um padrão de qualidade e atender um 

número muito maior de consumidores.  O consumo em massa e a fabricação em 

larga escala eram o que regiam a economia da época, assim como a comunicação 

em massa GIDDENS (2009). 

O pioneirismo da Inglaterra deu-se, pois o país já possuía um objetivo 

definido: o liberalismo que primava pelo lucro privado e desejo do 

desenvolvimento econômico. Não sendo mais uma liderança absolutista e 

empenhada com o enriquecimento da burguesia, e a própria aristocracia, que 
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diferentemente da França não tinha privilégios, via ou se envolvia com as 

atividades comerciais e com as promissoras atividades industriais.  

“Disponibilidade de carvão e ferro e algodão, as três principais matérias-
primas que impulsionaram a produção industrial [...]. É bem possível 
que a indústria do algodão tenha sido a primeira a se revolucionar pelo 
fato de se constituir enquanto um bem de consumo. No caso dos bens 
de capital (como ferro e equipamentos) a situação era bem diferente 
uma vez que ainda não existia um mercado consumidor disponível. Foi 
somente no decorrer da Revolução Industrial que isso aconteceu, e 
neste caso, a máquina a vapor e as ferrovias tem um papel 
preponderante.”  

 

Importantes tecnologias surgiram nesse período como: Energia elétrica, 

que possibilitou a disseminação dos bens de consumo duráveis e a lâmpada 

incandescente, que foi inventada em 1879 revolucionando os sistemas de 

iluminação dos grandes centros urbanos.  

Seguindo um pouco mais adiante na história destacasse a sociedade pós-

industrial, que tem por base o oferecimento de serviços, no qual a fonte de seu 

poder radica na informação.  A partir de 1970 iniciou-se uma transformação na 

maneira de produção, tornando-se mais flexível e adaptada às novas necessidades 

do consumo global. 

Cinco quesitos desde então ganharam força e podem ser destacados por 

influenciar o modo de produção e de consumo, segundo GIDDENS (2009, p.387) 

são elas: Capitalismo; Globalização; Automação; Marketing e Internet. É 

interessante observar que essas ideias estão embutidas no conceito de pós-

fordismo.   

 

“O termo refere-se a um conjunto de mudanças simultâneas que ocorrem 
não só no domínio do trabalho e da vida económica, mas também na 
sociedade entendida como um todo. Alguns autores argumentam que a 
tendência para o pós-fordismo pode ser encontrada em esferas tão 
diversas como [...] as escolhas do consumidor e os estilos de vida.”. 
GIDDENS (2009, p.387) 

 

Observando a partir deste momento, especificamente o desenvolvimento 

das Indústrias Criativas, que está inserida na Economia Criativa, é interessante 

salientar que o movimento que as antecedeu foi a Indústria Cultural, da qual 

retomou a personalização de produtos, depois de um grande período de hiper 

consumo em que todos tinham produtos iguais e genéricos. 
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Outro grande papel da Indústria Cultural foi o da autonomia da arte, tornando 

acessível para o grande público a aquisição de peças de pintores renomados com 

preço mais acessível, como os quadros ou peças de decoração do artista brasileiro 

Romero Brito. Nesse ponto, os consumidores não precisam ter em sua formação 

traços da cultura erudita, tão valorizada pelas sociedades antigas. 

Aqui vale uma observação nesse movimento frenético de produção 

observado por Walter Benjamin. O autor considera que se uma produção artística, 

como um quadro, é reproduzida da original esta replica não possui “aura”.  

Citado por Araújo (2010) Walter Benjamin (1994, p. 170) define aura como 

“uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição 

única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja” Seus principais 

elementos são a autenticidade e a unicidade.”. 

Com o advento de produtos culturais de massa como o cinema, que 

baseiam-se na reprodutibilidade da arte, esta ‘aura’ é diluída cópias produzidas 

acabando com a qualidade de objeto único e individual da qual a obra artística 

estava revestida. Quando este fenômeno o corre, a arte perde seu caráter sagrado. 

Benjamin acreditava que a elaboração da arte estava atrelada ao culto, não 

estando disponível a todos os homens, como um dom. Com as Indústrias Criativas 

essa valorização pelo objeto único, imbuído de cultura, criatividade aparece 

novamente em voga.  

 

“O surgimento do termo “indústrias criativas” está associado a movimentos 
ocorridos a partir dos anos 1990 em alguns países industrializados. 
Mudanças econômicas e sociais fi zeram com que se deslocasse o foco 
das atividades industriais para as atividades intensivas em conhecimento, 
localizadas no setor de serviços.”. BENDASSOLLI, WOOD JR., 
KIRSCHBAUM, CUNHA (2008, p.11). 

 

O conceito de Indústrias Criativas surgiu na década de 90, na Austrália, mas 

tomou força após o Reino Unido, com a criação do Creative Industries Unit and 

Task Force, no final da mesma década. Eram aquelas que possuíam a sua origem 

na criatividade, com potencial para a criação de trabalho e riqueza através da 

geração e exploração da propriedade intelectual. 

Como foi publicado no “Creative Industries Mapping Document” documento 

do British Council tendo como autor a Bop Consulting em 2010, o resultado do 

mapeamento das indústrias criativas gerou grata surpresa, pois o percentual na 
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contribuição da economia britânica era substancial, tinha altos índices 

empregatícios, especialmente com ensino superior, quando se diz respeito aos 

jogos digitais, alinhando as indústrias tradicionais e as novas.  

 “Mas a origem da economia criativa, como se chama normalmente, se deu 
quando as antigas tradições do trabalho cultural e industrial – design, 

produção, decoração e representação – começaram a ter vínculos com 
uma gama mais ampla de atividades produtivas modernas – a publicidade, 
o design de roupa, o desenho gráfico e a mídia de imagens em movimento 
– e, mais importante ainda, quando começaram a ter maior abrangência 
pelo poder da tecnologia digital.”. (BOP CONSULTING, 2010, p.13) 

 

Os treze setores identificados que compoem a Indústria Criativa são: 

Artesanato; Arquitetura; Artes Cênicas; Artes e Antiguidades; Cinema; Design; 

Editorial; Música; Publicidade; Software; Software interativo de lazer (vídeo games); 

e Televisão e rádio. Chris Smith, o então Secretário de Estado do Reino Unido para 

a Cultura, Média e Desporto, citado por Furtado; Alves (2012, p.127), acredita que:  

“As economias e sociedades mais bem-sucedidas do século XXI 
vão ser também as mais criativas. Criatividade vai fazer a diferença – para 
as empresas que procuram vantagens competitivas, para as sociedades 
que procuram novas formas de abordar problemas e melhorar a qualidade 
de vida. […] Quero, em particular, que as nossas indústrias criativas para 
continuarem a aproveitar as oportunidades de um mundo em rápida 
mudança, pensem “fora da caixa”, inovem, sejam flexíveis e rápidas e se 
esforcem para realizar o seu pleno potencial.”.  

Seguem abaixo quatro modelos de classificação das industrias criativas. O  

resultado de cada modelo apresentado torna-os diferentes entre si, pois cada um 

oferece uma compreensão sistemica ds características dessa indústria, mas isso 

não significa que um seja positivo e outro negativo. 
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Figura 1: Modelos de classificação das industrias criativas 
Fonte: Nações Unidas (2010) 

 
 Segue a explicação disponibilizada no documento das Nações Unidas 

(2010) referente aos quatro modelos de classificação das Indústrias Criativas 

dispostos no quadro a cima.  

 Modelo do DCMS do RU: É a tentativa britânica de reposicionar sua 

economia, sendo esta agora impulsionada pela criatividade e inovação. 

Ainda sob esta óptica as indústrias criativas necessitam de criatividade, 

habilidade e talento, tendo potencial para gerar riquezas e empregos por 

meio da exploração de sua propriedade intelectual. 

 Modelo de textos simbólicos: Essa abordagem enxerga as artes “eruditas” 

como o território do estabelecimento social e político e, portanto, foca a 

atenção na cultura popular. Os processos pelos quais a cultura de uma 

sociedade é formada e transmitida são retratados neste modelo por meio da 

produção industrial, disseminação e consumo de mensagens ou textos 

simbólicos, que são transmitidos através de vários meios, como filme, 

radiodifusão e imprensa. 

 Modelo dos círculos concêntrico: Este modelo é baseado na proposta de que 

é o valor cultural dos produtos culturais que confere a essas indústrias sua 

característica mais distinta. Sendo assim, quanto mais evidente for o 

conteúdo de uma área específica, mais apelo de pertença ele terá para a 

indústria que o produz. Este modelo afirma que ideias criativas são 
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originadas das artes criativas centrais na forma de som, texto e imagem, e 

que essas ideias e influências se externalizam através de uma série de 

camadas ou “círculos concêntricos”, com a proporção do conteúdo cultural 

ao conteúdo comercial sendo diminuída conforme se afasta do centro. 

 Modelo de direitos autorais da OMPI: Este modelo se baseia nas indústrias 

envolvidas direta ou indiretamente na criação, fabricação, produção, 

radiodifusão e distribuição de trabalhos protegidos por direito autoral. Tendo 

foco na propriedade intelectual, fazendo distinção entre as indústrias que 

realmente produzem a propriedade intelectual e aquelas que são 

necessárias para veicular os produtos e serviços ao consumidor. 

  

 A fim de criar fortes e sólidos alicerces para o crescimento da indústria 

criativa e consequentemente a economia oriunda dessa atividade, algumas 

medidas foram tomadas. Devido à dimensão mundial, atualmente essas 

orientações são emitidas pela UNESCO, mas para mostrar o quão valorizadas as 

indústrias criativas são em alguns países na Austrália, país de origem desse novo 

conceito de produção e maneira de trabalhar, foi fundada a primeira Universidade 

de Indústrias Criativas do mundo, a Queensland University of Technology (QUT). 

Indústrias Criativas têm progressivamente recebido mais atenção e adesão 

na economia mundial. Existem autores que acreditam que ela seja a nova forma 

econômica do mundo. Aliando essas características à essência da fala de Manuel 

Castells sobre a importância da boa utilização da informação e ser membro da rede 

global, como fatores fundamentais para o certeiro desenvolvimento da economia, 

pode-se entender o comportamento das empresas atualmente e prospectar para o 

futuro. 

 
“A emergência de um novo paradigma tecnológico organizado em torno de 
novas tecnologias de informação com mais capacidade e mais flexíveis 
permite que a própria informação se torne num produto do processo de 
produção.”. CASTELLS (2016, p. 96) 

 

Esse cenário reflete diretamente no comportamento dos trabalhadores e das 

empresas, que necessitam ficar conectados ao mundo todo o tempo, observar o 

comportamento e estilo de vida dos consumidores que pretendem atingir e estar 

atento sobre as novas tecnologias e tudo que possa beneficiar o desenvolvimento 

do seu trabalho. 
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2.2 ECONOMIA CRIATIVA 

As Indústrias Criativas ficam sob o “guarda chuva” da Economia Criativa, 

sendo esta mais complexa por ter mais a gentes e relações para seu 

funcionamento. Por vezes os termos são confundidos visto que “Indústrias 

Criativas” e “Economia Criativa” são considerados recentes, pois estão associadas 

a produtos da “terceira Revolução Industrial”, ou seja, conectados ao paradigma de 

produção da sociedade contemporânea baseada na era pós-industrial, pós-fordista, 

do conhecimento, da informação e aprendizado (MIGUEZ, 2007). 

A matéria-prima da economia criativa está no conceito de criatividade 

aperfeiçoado com o passar do tempo. Segundo a UNESCO (2010), a criatividade 

originada em várias dimensões do fenômeno e baseada na concepção individual 

de ideais gerados, pode ser modificada quando surge da articulação entre as 

diferentes criatividades: científica, tecnológica, cultural e econômica. A indústria 

criativa poderia ser brevemente descrita como uma indústria na qual as 

principais matérias primas e os principais produtos são ideias (HOWKINS, 2001). 

John Howkins (2001) também relembra que a criatividade não é monopólio 

dos artistas, mas está presente nos cientistas, empresários, economistas, entre 

outros, pois eles têm a capacidade de criar algo novo, original, pessoal, significativo 

e real. 

A UNESCO (2008, 2010) destaca a Economia Criativa como uma boa forma 

de impulsionar o crescimento econômico, pelo fato de ter como matéria-prima base 

a criatividade e poder utilizar características culturais e sociais de cada localidade e 

do país como vantagens no desenvolvimento e produção de bens e serviços únicos 

competitivos. Os benefícios da economia criativa podem ser pontuados da seguinte 

forma: 

 Criação de empregos, exportação, promoção e inclusão social, 

diversidade cultural e desenvolvimento humano; 

 Entrelaçamento entre economia, cultura e aspectos sociais com 

tecnologia, propriedade intelectual e objetivos turísticos;  
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 Sistema econômico baseado no conhecimento desenvolvendo a 

dimensão e através da interligação entre elementos macro e micro da 

economia;  

 Desenvolvimento da inovação através de políticas públicas: 

viabilizando os negócios criativos, que oferecem grande crescimento 

e desenvolvimento ao longo do tempo e produção de bens e serviços 

únicos e competitivos.  

 

As empresas atuantes no setor majoritariamente são de pequeno e médio 

porte e enfrentam dificuldades em obter financiamento para seus projetos numa 

escala mundial, pois a priori atuam em setores mais arriscados que em outros 

ramos. Porém, isso não significa que os mesmos recebam menor investimento. 

Sob o ponto de vista da inovação, os mercados emergentes do sul estão se 

encaminhando numa direção melhor se comparados a países considerados 

desenvolvidos.  

 

“Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), em 2019, a China ultrapassará a União Europeia e os 
EUA em despesas relacionadas com inovação. Em 2012, a Coreia do Sul 
tornou-se o país mais avançado no campo da inovação, gastando quatro 
por cento do seu PIB em investigação e desenvolvimento.”. (KOTLER; 
KARTAJAYA, p.32. 2017) 

 

O documento “A cultura e a criatividade na internacionalização da economia 

portuguesa: relatório final” (2013) salienta que a economia criativa é composta 

pelas indústrias criativas e agentes relacionados, por isso a importância do 

investimento em inovação, pois as empresas e startups (agentes relacionados) 

podem colaborar desenvolvendo novas tecnologias, aprimorando material que por 

consequência facilita o processamento, seja ele físico ou de dados. 

As empresas de telecomunicações tomaram dimensões grandiosas e essa 

mudança foi fundamental, originando àquela que acabou sendo conhecida como a 

“Sociedade Informacional” (Castells, 2006). Naquele período, as tecnologias de 

informação estavam de fato migrando das organizações para os lares, carros e 

bolsos das pessoas. A sociedade como um todo estava sendo invadida pelas TIs. 

Esse fator merece ser destacado, pois fazer parte desse movimento e contribuir 

para os setores que mais crescem no mundo, segundo a Unctad (órgão da 
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ONU),  significa acompanhar essa reorganização econômica mundial, e a 

plataforma que mais adiante será apresentada se propõe a fazê-la. 

A seguir serão apresentados alguns números referentes às atividades 

fomentadoras dessa economia no Brasil e no mundo: 

 Em Buenos Aires, a cadeia da economia criativa correspondeu a 9% 

do produto gerado, 9,5% dos empregos e à adição de US$ 4,3 bilhões 

para a cidade, entre 2003-2007 (Unesco, 2010, p. 54).  

 No Brasil, em 2015 o Produto Interno Bruto (PIB) deve ter sofrido 

queda de 3,7%, com a inflação atingindo 10,7%. Analistas estimam 

que a economia criativa está surfando no maremoto econômico. O 

PIB da indústria criativa brasileira chegou a R$ 126 bilhões no fim de 

2013, ou o equivalente a 2,6% do total produzido no país naquele 

ano. Representa avanço de 69,8% em dez anos, acima dos 36,4% 

registrados pelo PIB nacional no mesmo período, mostra pesquisa da 

Firjan do fim de 2014. Não há dados mais recentes, mas especialistas 

afirmam que essa tendência se mantém. (O Globo) 

 Lançando mão de incentivos internacionais, Portugal busca no projeto 

2014-2020 combinar criatividade e cultura com pesquisa, inovação e 

boa estratégia para que seus principais bens e serviços (turismo, 

produtos locais e cultura) possam atingir o objetivo de 

internacionalizar a economia Portuguesa.  (A cultura e a criatividade 

na internacionalização da economia portuguesa: relatório final) 

 

Essa movimentação e valorização cultural são necessárias para a 

efervescência das cidades, pois esses polos criativos originam as Cidades 

Criativas. Embora a rede de comunicação digital seja importante para a troca de 

conhecimento e fechamento de trabalho, tão importante quanto são as relações 

físicas ocasionadas nessas cidades. Isso se deve à atração de maior captação de 

investimentos para as empresas locais, patrimônios públicos e reconhecimento, ou 

seja, credibilidade por ser um local onde os negócios se desenvolvem com 

segurança e qualidade. Mais detalhes serão explanados a seguir.  
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2.3 CIDADE CRIATIVA 

 

Os treze setores, abordados no capítulo anterior, são a essência da indústria 

criativa, mas sem o auxilio de outras áreas não irão atingir o potencial máximo da 

sua atividade. Por exemplo: uma tela para ser pintada precisa basicamente do 

artista, da criatividade, dos pinceis, tintas e um quadro. Esses três últimos 

componentes precisam ser fabricados e a indústria que o produz faz parte da 

economia criativa, denominada como Indústria Relacionada. 

Como satélites que ficam navegando na órbita dessa indústria, que lança um 

olhar diferenciado sobre a maneira de produzir, as instituições químicas, de 

engenharia, quando bem relacionadas, seus números também entram para a 

contagem, porém mais do que isso, elas unidas promovem inovação.  

Baseado nos livros, sites e artigos publicados, percebeu-se que as três 

palavras que mais se destacam são: Cultura, Criatividade e Inovação. Estas não 

por acaso são as que mais aparecem, pois aliando essas três palavras com os 

agentes da indústria é que se dá origem à Indústria Criativa, capaz de mudar a 

estrutura econômica da localidade, assim como o ambiente ao qual ela se 

encontra, propiciando o surgimento das Cidades Criativas. 

 
“A Rede de Cidades Criativas procura desenvolver a cooperação 

internacional entre as cidades que identificaram a criatividade como um 
factor estratégico para o desenvolvimento sustentável, no âmbito de 
parcerias, incluindo os setores público e privado, organizações 
profissionais, comunidades, sociedade civil e instituições culturais em 
todas as regiões do mundo”. O que é a Rede de Cidades Criativas da 
UNESCO. Disponível em: <http://cityofmusic.cm-
idanhanova.pt/candidatura/o-que-e-a-rede-de-cidades-criativas-da-unesco 
.aspx> Acesso em: 7 de mar. de 2017. 

 
 

Segundo UNESCO (2017) ao total são 54 países com 116 cidades criativas 

nas seguintes categorias: Artesanato, Design, Filme, Gastronomia, Literatura, 

Música e Mídia.  

O que muda para Florida (2011) é que, a força motriz do desenvolvimento 

das cidades é a ascensão da criatividade humana como agente central na 

economia e na vida em sociedade. É isso que torna essas cidades especiais, pois 

nesse cenário estão incluídas a tolerância e a diversidade, derivadas da diversa 

composição da sociedade local.  

http://cityofmusic.cm-idanhanova.pt/candidatura/o-que-e-a-rede-de-cidades-criativas-da-unesco%20.aspx
http://cityofmusic.cm-idanhanova.pt/candidatura/o-que-e-a-rede-de-cidades-criativas-da-unesco%20.aspx
http://cityofmusic.cm-idanhanova.pt/candidatura/o-que-e-a-rede-de-cidades-criativas-da-unesco%20.aspx
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Segundo como está disponível no sita da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO, 2014), seu objetivo com a criação 

da rede das cidades criativas é “[...] promover a cooperação internacional e 

incentivar o compartilhamento de experiências e recursos para promover o 

desenvolvimento local por meio da cultura e da criatividade.”.  

Segundo dados disponibilizados pelo site da UNESCO, seguem abaixo as 

cidades que compõe a Rede Mundial de Cidades Criativas divididas por categoria: 

 Design: Montreal (Canadá); Detroit (Estados Unidos da América); Puebla 

(México); Buenos Aires (Argentina); Dundee (Escócia); Bilbau (Espanha); 

Saint-Étienne (França); Turim (Itália); Graz (Áustria); Budapeste (Hungria); 

Berlin (Alemanha); Kaunas (Lituânia); Helsinki (Finlândia); Pequim; Shanghai 

e Shenzhen (China); Seul (Coreia do Sul); Nagoya e Kobe (Japão); 

Singapura; Bandung (Indonésia).  

 Artesanato: Aswan (Egito), Fabriano (Itália), Santa Fé e Paduacah (EUA); 

Hangzhou, Jingdezhen e Suzhou (China); Icheon City (Coreia do 

Sul); Nassau (Bahamas);  Jingdezhen (China); Jacmel (Haiti); San Cristobal 

de Las Casas (México);  Duràn (Equador); Lubumbashi (Zâmbia); Al Ahsa 

(Arábia Saudita); Isfahan (Irã); Sasayama (Japão); Pekalongang (Indonésia); 

Bamiyan (Afeganistão); e Jaipur (Índia). 

 Cinema: Roma (Itália); Bitola (Macedônia); Sofia (Bulgária); Galway 

(Irlanda); Sydney (Austrália); Busan (Coréia do Sul); e Bradford (Inglaterra). 

 Gastronomia: Shunde e ChengDu (China); Tsuruoka (Japão); Popayán 

(Colômbia); Zahlé (Libano); Jeonju (Coréia do Sul); Östersund (Suécia); 

Tucson (EUA); Resht (Irã); Phuket (Tailândia); Parma (Itália); Jeonju (Coreia 

do Sul); Bergen (Noruega); Dénia (Espanha), Enseada (México); Popayán 

(Colômbia); e Gaziantep (Turquia). 

 Literatura: Iowa (EUA); Granada e Barcelona (Espanha); Nottingham e 

Norwich (Inglaterra);Heildelberg (Alemanha); Melbourne (Austrália); 

Katowice (Polônia); Dublin (Irlanda); Edimburgo (Escócia); Óbidos 

(Portugal); Montevideo (Uruguai); Lviv/Leópolis (Ucrânia); Reikjavik 

(Islândia); Liubliana (Eslovênia); Tartu (Estônia); e Ulyanovsk (Rússia).  

http://en.unesco.org/creative-cities/aswan
http://fabrianocreativa.it/
http://en.unesco.org/creative-cities/icheon
http://en.unesco.org/creative-cities/icheon
http://creativenassau.com/
http://www.potteryworkshop.com.cn/Jingdezhen.asp
http://en.unesco.org/creative-cities/jacmel
http://www.visitmexico.com/it/san-cristobal-de-las-casas-chiapas
http://www.visitmexico.com/it/san-cristobal-de-las-casas-chiapas
http://en.unesco.org/creative-cities/duran
http://en.unesco.org/creative-cities/lubumbashi
http://en.unesco.org/creative-cities/al-ahsa
http://en.unesco.org/creative-cities/al-ahsa
http://ifpnews.com/
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/
http://www.pekalongankota.go.id/CreativeCity/
http://bamiyanculturalcentre.org/
https://rajasthantourismbuzz.wordpress.com/
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 Mídia Artes: York (Reino Unido); Linz (Áustria); Enghien-Les-Bains e Lyon 

(França); Austin (EUA); Dakar (Senegal); Tel Aviv (Israel); Gwangju (Coreia 

do Sul); e Sapporo (Japão). 

 Música: Bogotá e Medellín (Colômbia); Bologna (Itália); Brazzaville 

(República do Congo); Ghent (Bélgica); Glasgow (Escócia); Cracóvia 

(Polônia); Adelaide (Austrália); Glasgow (Reino Unido) Hamamatsu (Japão); 

Brazzaville (França); Idanha-a-Nova (Portugal); Hannover e Mannheim 

(Alemanha); Sevilha (Espanha); Tongyeong (Coreia do Sul); Kingston 

(Jamaica); e Liverpool (Inglaterra). 

Por fim destacando as cidades localizadas no Brasil e suas categorias, 

sendo: Curitiba (design) e Florianópolis (gastronomia) desde 2014; e Belém 

(gastronomia), Salvador (música) e Santos (cinema) desde 2015. 

 
Figura 1: Mapa das Cidades Criativas 
Fonte: UNESCO. Criative Cities (2014) 

 
Embora todas as cidades possuam essa titulação, isso não significa que 

sejam todas iguais. A identidade cultural característica de cada uma é o que as 

tornam interessantes e merecedoras do reconhecimento. Porém, ações 

semelhantes entre elas foram tomadas para potencializar seus resultados, pois 

para atingir esse objetivo, algumas lacunas precisam ser preenchidas. Segundo a 

UNESCO, para uma cidade ser considerada criativa em design, ela precisa: 
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QUESITOS PARA SER CIDADE CRIATIVA EM DESIGN 

Ter indústrias criativas de design como: arquitetura e interiores, moda e têxteis, joias e 

acessórios, design de interação, design urbano e sustentável. 

Se fixar como indústria do design, ou seja, possuir cenário cultural referenciada no design, 

possuir locais e monumentos construídos dessa maneira refletindo na arquitetura, 

planejamento urbano, exemplo: espaços públicos, monumentos, sinalização, entre outros. 

Congregar escolas de design e centros de pesquisa de design. Possuir design grupos de 

criadores e designers com uma atividade contínua em âmbito nacional local. 

Promover e ou sediar feiras, eventos e exposições dedicados à área. Possibilitar canais para 

que os designers locais e planejadores urbanos tirem proveito das materiais primas locais, 

além de aproveitar os ambientes naturais. 

Quadro 1: Quesitos para ser Cidade Criativa em Design 
Fonte: UNESCO: Organização da Autora  

 
Acima foram pontuados os quesitos que uma cidade criativa em design 

precisa preencher para alcançar o título. O mesmo acontece com as outras 

categorias, mas independente de qual seja, o desenvolvimento em conjunto entre 

instituições públicas e privadas é necessário. Isso se deve à infraestrutura em torno 

para que a atividade seja realizada. 

“A economia baseada no conhecimento, o novo papel das cidades como 
espaços privilegiados de criação de riqueza e a crescente interpenetração 
das atividades materiais e imateriais da produção de bens e de serviços 
constituem realidades e propostas que devem ser levadas muito a sério.”. 
(MATEUS, 2013, p.10) 

 

O pensamento de que todas as atividades econômicas serão criativas, 

segundo o documento “A cultura e a criatividade na internacionalização da 

economia portuguesa”, parece ser pertinente devido ao novo modo de conceber 

produtos e serviços. É interessante quando não analisam somente um país, e sim 

uma Rede de Cidades Criativas, que quando ampliadas, não ficam apenas nos 

bens táteis, pois uma cidade é composta por uma sobreposição de camadas 

penetrando em todos os agentes, atitudes comportamentais, cultura, decisões 

governamentais e tudo mais que tornam essas cidades vivas. 

O reflexo desse novo modelo também não fica restrito às suas fronteiras, 

pois a imagem turística e seus produtos exportados podem alcançar todo o mundo. 

A Cidade Criativa é apenas um dos fatores que essa economia pode trazer, 

mas suas possibilidades de mudanças vão além, pois ela é capaz de transformar a 

configuração de trabalho mais praticável atualmente, que é a rotina contendo oitos 

horas de trabalho, de segunda a sexta, em um ambiente fixo. Considerando que 
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grande parte de seu diferencial é a informação desdobrada em conhecimento e 

criatividade, o que resulta em inovação, se torna cada vez mais tangível a 

flexibilidade no trabalho.  

Diante desse cenário, entende-se que o produto final pode ser obtido de 

qualquer forma, mas o que o tornará mais competitivo no mercado é o modo como 

esse resultado final será alcançado, ou seja, se possui características culturais, se 

utilizou menos insumos, se a produção é mais ágil e tem custo inferior ou se 

oferece mais benefícios ao consumidor final. Então nessa condição para se obter 

novos resultados, a remodelação no esquema de trabalho acabou acontecendo. 

 

2.4 O TRABALHO NA INDÚSTRIA CRIATIVA 

O mercado inclina para o crescimento de serviços cada vez mais flexíveis. A 

automação contribuiu significativamente para esse cenário, pois criou um controle 

maior de produção com menos operários trabalhando na linha produtiva. As 

pessoas querem ser e se sentirem mais exclusivas, por isso um produto ou serviço 

personalizado tem maior valor e preço. 

Fazer boa leitura do contexto mundial e compreender as particularidades 

locais desenvolvendo algo que dialogue com ambos é desafiador, mas se bem 

executado é reconhecido independente do segmento, especialmente nas indústrias 

criativas onde essa combinação ganha muita projeção.  

Vistos os esforços dos países em reinventarem suas economias e investirem 

fortemente na economia criativa, pode-se prever que em breve existirão mais 

profissionais dessa área, mesmo por que a indústria criativa, como bem destaca 

Flórida (2011), tem em seu cerne a criatividade, a cultura e o conhecimento. Outro 

fator que corrobora para esse pensamento é a possibilidade do trabalho ser 

desenvolvido de maneira flexível, seja por tempo, espaço, liberdade de individual 

ou colaborativo, dependendo do seu fim. 

 O trabalho colaborativo também tem grande possibilidade de ser 

potencializado, pois à medida que inicialmente um único trabalhador desenvolvia 

todas as etapas até obter o produto final, agora desde a criação até o resultado 

final as fases poderão ser avançadas em equipe e até mesmo possuir contribuição 

dos usuários.  
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Esta equipe não necessariamente estará reunida todo o tempo, e partes 

diferentes do projeto podem acontecer simultaneamente, assim como o lançamento 

mundial. Tudo acontece junto e ao mesmo tempo, pois a internet anulou os fusos 

horários. 

 Ilharco (2014, p.5) fala sobre a Sociedade da Atenção e de como podemos 

afetar uns aos outros e como a internet corrobora para isso. Vale destacar um 

trecho e refletir que, por vezes, esse agente pode ser a empresa do funcionário ou 

um design que convida outro para um projeto específico. Ele diz: 

 
“Nunca como hoje o indivíduo teve ao seu dispor possibilidades tão vastas 
de a qualquer momento poder comunicar, por voz, imagem ou texto com 
comunidades vastas e longínquas. A comunicação eletrônica instantânea 
e global fez explodir a quantidade de mensagens, de receptores e de 
emitentes, multiplicando por milhões as possibilidades de cada um de nós 
afetar e ser afetado pelos outros, por quaisquer outros.”. 
 

Se ainda hoje algumas empresas guardam algum segredo de produção, no 

design já é possível estudar o movimento de transferência de tecnologia onde, 

geralmente, pequenas empresas de lugares distintos trocam conhecimento para 

que as mesmas possam se desenvolver sustentavelmente. Essa colaboração 

mutua é benéfica para ambas as partes. Outra maneira recorrente de 

transferência de tecnologia é entre universidades e empresas. 

Prospectando o futuro dessa classe trabalhadora, pode-se pensar que existe 

mais autonomia sobre as atividades que realiza e como as irão realizar. O cenário 

do ambiente de trabalho torna-se menos controlado e o indivíduo passa a ser seu 

próprio gestor. 

Para entender mais sobre esse comportamento embrionário, mas que está 

se replicando em diversos países, é interessante conhecer melhor a teoria 

desenvolvida por Castells intitulada de “Sociedade em Rede”, aqui reforçada e 

introduzida pela teoria de “Cibercultura” de Lemos.  
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3 CIBERCULTURA 

O termo “Cibercultura” Lemos (2002), as vezes é associado ao estilo de vida 

representado no desenho animado dos Jetsons1: com carros voando, máquinas 

cozinhando e limpando a casa, ou seja, trabalhando no lugar dos humanos. Essa, 

porém mesmo com toda tecnologia existente, não é inteiramente a realidade da 

sociedade contemporânea. Porém comparada a atualidade com a década passada, 

percebe-se que assim como os Jetsons, a população de hoje já é “Cyborgs2”, no 

que tange o comportamento dependente de máquinas. Mas a principal questão a 

ser discutida não está na evolução da tecnologia, pois, neste sentido, possuímos 

um processo de progresso que nunca vai estagnar, que muda diariamente. A 

principal questão, portanto, está centrada na mudança de comportamento do ser 

humano diante dessas novas possibilidades. 

Neste sentido, partindo do pressuposto de Castells (2006) com relação ao 

determinismo tecnológico, tentando entender o complexo padrão interativo entre a 

sociedade e a tecnologia. Sabendo que outros fatores tem grande influência no 

processo de transformação social, tal como criatividade e iniciativa empreendedora, 

o autor conclui que tanto a descoberta científica como as aplicações sociais dessas 

descobertas precisam dos fatores acima citados para atingir o resultado final. “A 

tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida sem suas 

ferramentas tecnológicas” CASTELLS (2006, p.43). Como é o homem que cria e 

aplica a tecnologia no uso social, as interpretações podem ser dadas de diferentes 

formas assim como o uso, isso mostra que a tecnologia por si só não determina o 

convívio social. 

Com relação à apropriação dessa tecnologia, o fator que mais desperta 

interesse e gera poder é a distribuição da informação, na modernidade limitada a 

poucos. Na pós-modernidade, “a circulação da informação não obedece à 

                                                           
1
 Foi uma série animada de televisão produzida pela Hanna-Barbera de 1962 a 1963, exibida no 

Brasil pela TV Excelsior, e depois de 1985 a 1987, exibida pelo SBT. Essa série introduziu no 
imaginário da maioria das pessoas o que seria o futuro da Humanidade: carros voadores, cidades 
suspensas, trabalho automatizado, toda sorte de aparelhos eletrodomésticos e de entretenimento, 
robôs como criados, etc. Extraído do site http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Jetsons 
 
2
Segundo Lemos, são seres simbióticos, mistura de carne e máquinas cibernéticas, que surgem de 

novos paradigmas tecnocientífico como o eletrônico e a biogenética. Ele simboliza todo o processo 
simbiótico da cultura contemporânea com o advento das tecnologias do virtual (p.180) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hanna-Barbera
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
http://pt.wikipedia.org/wiki/SBT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagin%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B4
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hierarquia da árvore (um-todos), e sim a multiplicidade do rizoma (todos-todos)” 

(Lemos apud MOURA, 2016, p.4). 

“A pós-modernidade é o terreno de desenvolvimento da cibercultura. Ela 
se caracteriza por uma condição sociocultural que se inscreve nessa cena 
de pânico que nos fala Kroker, instituindo uma nova forma de espaço-
temporal. O espaço e o tempo pós-moderno não podem mais ser 
percebidos com seus correlatos modernos [...] Na pós-modernidade, o 
sentimento é de compreensão do espaço e do tempo, onde o real 
(imediato) e as redes telemáticas desterritorializam (desespacializam) a 
cultura, tendo um forte impacto nas estruturas econômicas, sociais, 
políticas e culturais. O tempo é, assim, um modo de aniquilar o espaço. 
Este é o ambiente comunicacional da cibercultura.”. (Lemos, 2006, p. 72)  

 

Essa mudança, segundo Lemos, teve início no século XX com as 

tecnologias digitais e as redes telemáticas, que possibilitaram a veiculação de 

diversos formatos de mensagem sob um suporte único: o computador. A 

convergência de mídias é um fato interessante para a discussão, porém não é o 

foco do presente trabalho, e sim a questão da descentralização, do surgimento da 

comunicação bidirecional, que criou uma oposição às mídias, até então centradas 

na informação massiva. Neste contexto, o meio que possivelmente poderia ampliar 

o individualismo das sociedades massivas, pelo fato de ser um espaço no qual o 

indivíduo pode comunicar-se sem a necessidade do contato físico, suscitou a 

reorganização em tribos de pessoas que não se conectam apenas pelo fato da 

proximidade física, mas sim por inúmeros motivos que surgem do convívio diário 

nas redes sociais. 

  Todas as redes do ambiente digital se encontram na interligação através 

de computadores e oportunidades de conexão até então impossíveis. De um ponto 

de vista socioantropológico, Maffesoli (2006) analisa a pluralidade da pessoa (“um 

é um outro”) pelo fato de só termos valor quando pertencemos a um grupo, não 

importando se essa ligação existe ou não. O autor exemplifica essa relação através 

da citação de Halbmos (apud Maffesoli, 2006, p.120) “[...] na verdade nunca 

estamos sozinhos [...] pois sentimos sempre uma porção de pessoas”. Em canais 

on-line essas ligações “fantasmáticas” Maffesoli (2006) são cada vez mais comuns, 

pois não precisamos conhecer os outros integrantes do grupo, nem mesmo nos 

relacionar com eles. No momento em que estamos em determinado espaço nos 

sentimos parte da relação ali estabelecida. 
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A cibercultura, portanto, apesar da crítica de vários autores, como Jean 

Baudrillard, Virilio, Sfez, vem se mostrando, segundo Lemos, uma cultura que se 

opõe ao individualismo da cultura do impresso, moderna e tecnocrática. Para os 

autores citados anteriormente, as novas tecnologias estão criando um Frankenstein 

tecnológico que institui a repetição e o isolamento. Os mesmos acreditam que o 

excesso de comunicação irá gerar o fim da mesma. Opondo-se a esta afirmação, 

LEMOS (2002, p.86) pronuncia-se: “mais do que o deserto do real, a cibercultura 

está sincronizada com a dinâmica da sociedade contemporânea”. Independente 

das visões positivas ou negativas com relação ao assunto, vários comportamentos 

vêm surgindo dessas novas formas de interação. Esses comportamentos nada 

mais são do que a existência sócia. Segundo MAFFESOLI (2006, p.126).  

“conforme as épocas, predomina um tipo de sensibilidade, um estilo destinado a 

especificar as relações que estabelecemos com os outros”. Independente da 

tecnologia, a sensibilidade que temos com relação ao meio ajusta-se ao tipo de 

relação que pretendemos construir. 

Neste momento histórico, no “agora”, é possível presenciar a 

“Cibersocialidade” Lemos (2002), que é a sinergia entre a socialidade 

contemporânea e as novas tecnologias do ciberespaço.  

“Para compreendermos os impactos das novas tecnologias na cultura e na 
comunicação contemporâneas, devemos dirigir nosso olhar para a 
sociedade enquanto um processo (que se cria) entre as formas e os 
conteúdos (Simmel). É isso, no fundo que propõe Maffesoli. Trata-se, a 
partir da perspectiva formista simmeliana, de mostrar a dinâmica sócio-
técnica que se instaura nesse final de século misturando, de forma 
inusitada, as tecnologias digitais e a sociabilidade pós-moderna, formando 
a cibercultura.” (LEMOS, 2002, p.89) 

 

 As tecnologias da informação e as relações sociais vão se ajustando, 

formando um novo tipo de sociabilidade. Isso não significa que as novas mídias 

sejam a solução de todos os problemas sociais, nem o oposto, agora é tempo de 

aprender como uma nova forma de comunicação que favorece a difusão de 

informação entre todos-todos, pois:  

“[...] isso não significa a desagregação do social, nem tão pouco o 
isolamento patológico ou o fim do social [...] se não podemos mais falar 
mais em unidade, a análise da vida quotidiana nos permite ver uma certa 
unicidade”.” (LEMOS, 2002, p.89). 
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 A “cibersocialidade” presente na “cibercultura” pode ser traduzida, assim 

sendo, através da unicidade, onde diversos elementos agem em sinergia. Para 

uma visão mais ampla desse contexto, centrando o estudo na questão das 

relações sociais, partimos para o entendimento do funcionamento da sociedade 

interligada em redes.   

    

3.1 SOCIEDADE EM REDE  

A “cibercultura” envolve inúmeras variantes e discussões proveitosas, porém 

para este estudo tem-se como foco analisar um dos pontos principais da atual 

revolução tecnológica, que reconfigura diariamente os cenários físicos ou virtuais 

na sociedade, que é a interligação dos indivíduos em redes de computadores 

através da world wide web3. Através dessas redes, os indivíduos não possuem 

apenas o acesso à informação, característica dos meios de comunicação de 

massa. Eles podem participar do processo de realimentação entre o uso e a 

inovação. Neste sentido, passam de receptores a criadores. “Assim, computadores, 

sistemas de comunicação, decodificação e programação genética são todos 

amplificadores e extensões da mente humana” (p.69), a tecnologia serve de 

suporte para o “Tribalismo” (Maffesoli). A forte ligação entre as máquinas e a mente 

humana favorece também a conexão todos-todos. 

  Essas conexões tem por base a troca de informação. Toda ligação tem por 

fim esse propósito, portanto a “Sociedade em Rede” (Castells) faz parte da era da 

informação que, segundo o autor, apresenta aspectos centrais. O primeiro 

paradigma é que a informação é a matéria-prima: As tecnologias surgem para agir 

sobre a informação. A segunda característica mostra que a informação é parte 

integral de toda atividade humana. Os processos da existência individual ou em 

                                                           
3
 A World Wide Web (que em português significa, "Rede de alcance mundial"; também conhecida 

como Web e WWW) é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados 

na Internet. Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. Para 

visualizar a informação, pode-se usar um programa de computador chamado navegador para 

descarregar informações (chamadas "documentos" ou "páginas") de servidores web (ou "sítios") e 

mostrá-los na tela do usuário. O usuário pode então seguir as hiperligações na página para outros 

documentos ou mesmo enviar informações de volta para o servidor para interagir com ele. O ato de 

seguir hiperligações é, comumente, chamado de "navegar" ou "surfar" na Web. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperm%C3%ADdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o


32 
 

grupo são resultado do novo meio tecnológico que surge. O terceiro aspecto refere-

se à lógica das redes, onde qualquer conjunto de relações que esteja usando as 

novas tecnologias de informação apresente uma crescente complexidade e 

modelos imprevisíveis de criatividade em seu desenvolvimento. As vantagens de 

estar na rede crescem exponencialmente. Em quarto lugar está a flexibilidade 

como característica da tecnologia da informação, ou seja, a capacidade de 

reconfiguração que esse novo paradigma oferece, possibilitando mudanças 

constantes e fluidez organizacional. Uma quinta característica dessa revolução é a 

convergência das tecnologias para um sistema altamente integrado, fazendo com 

que todos os diferentes campos tecnológicos sejam integrados no sistema de 

informação.  

Portanto, a revolução social com relação à tecnologia mostra que a 

informação gera a tecnologia que, consequentemente, gera mais informação. Com 

o objetivo social da busca pelo conhecimento, a sociedade está destinada segundo 

Melvin Kranzberg (apud Castells, 2006, p.113), a cumprir a lei sobre a relação entre 

a tecnologia e a sociedade: “a tecnologia não é boa, nem ruim e também não é 

neutra”. A partir das possibilidades que ela oferece, os usuários se apropriam da 

mesma em busca de uma nova estrutura de relações sociais que potencializa as 

oportunidades de interação. 

Para melhor compreensão dessa nova economia, pode-se perceber, como 

foi citado anteriormente que a sociedade em rede tem por base a informação como 

objeto de busca. De acordo com os itens elencados por Castells, a informação é a 

matéria-prima do desenvolvimento tecnológico. É ela que move a atividade 

humana. Com as redes, esse processo de troca de informação é amplificado e, ao 

mesmo tempo, a possibilidade de diferentes formatos nessas trocas de 

experiências permite maior flexibilidade, integrando assim diferentes grupos de 

diversas áreas, permitindo o desenvolvimento da sociedade através da troca de 

informação. Estes, deste modo, são os aspectos centrais da era da informação, 

mas o que esses aspectos geram na economia mundial? A nova economia, 

segundo o autor, se apoia em três pilares: informacionalismo, globalização e 

funcionamento em rede. 
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Resumidamente, esses três aspectos funcionam da seguinte forma: a 

economia é informacional pelo fato da competitividade e produtividade estarem 

atreladas à capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a 

informação baseada no conhecimento. É global porque as atividades produtivas 

não dependem mais de insumos (matéria-prima, trabalho, capital, mercado etc) 

locais, pois agora as trocas mercadológicas ultrapassam as fronteiras territoriais, 

atingindo uma escala global de produção mediante rede de conexões. Por último, 

possui funcionamento em rede em função da produtividade e da concorrência 

acontecerem em uma rede global de interações empresariais. 

O funcionamento em rede, assim sendo, altera vastamente os modelos de 

produção e distribuição, ou seja, altera a prática majoritariamente replicada no 

mercado atual. Por um lado as empresas possuem mais possibilidades de 

encontrar insumos acessíveis para a produção dos seus produtos, por outro a 

concorrência agora é global, sendo muitas vezes difícil de competir com formatos 

empresarias diferentes da realidade local, como é o caso do e-commerce4, que 

diminui os custos de produção pelo fato de não possuir espaço físico. Com relação 

à estruturação em rede da sociedade, vários aspectos influenciam o mercado, a 

produção, a distribuição, o preço, o ponto de venda e a promoção. São afetados 

todos esses aspectos para a comercialização de um produto ou serviço. 

Em paralelo a esse maior envolvimento digital que a população mundial 

estava vivendo ou até mesmo propiciando essa movimentação, o ambiente digital 

foi passando por etapas de amadurecimento de funcionamento até alcançar as 

condições atuais. 

Lançando um olhar para o futuro, baseando-se em estratégias anteriores, as 

plataformas digitais deverão ser cada vez mais intuitivas, facilitando a interação 

com o usuário, como se aquele ambiente fosse comum e tão simples de ser 

percorrido como um supermercado rotineiramente frequentado por uma dona de 

casa. Para atingir tal patamar, é necessário entender o comportamento do usuário 

e seus anseios, mas chegar a essa conclusão nem sempre foi tão simples. A 

                                                           
4
 O e-commerce pode assim ser definido como o conjunto das transacções comerciais de produtos e 

serviços efectuadas através da Internet ou de outros meios digitais. Trata-se de um processo 
equivalente ao comércio tradicional, mas utilizando diferentes meios. Extraído do site http://www.e-
marketinglab.com/cap_10.pdf  
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seguir, para melhor compreensão do leitor, será explanada a relação humano-

computador e o seu estreitamento, muito em virtude das Tecnologias de 

Informação e Comunicação, e como a Usabilidade contribuiu para esse cenário. 
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4 O COMPUTADOR E O HOMEM 

Como abordado nos capítulos anteriores, o homem sempre buscou artefatos 

e mecanismos para auxiliar em seu desenvolvimento, seja trabalhisco ou social. 

Com os tempos modernos, os equipamentos eletrônicos tornaram-se cada vez 

mais presentes, as fábricas foram automatizando progressivamente seu processo 

de produção e dispositivos com sistema computacional embutido foram 

substituindo os antigos eletrodomésticos das famílias pelo mundo. Esse movimento 

não foi diferente para a comunicação, pois novos meios surgiram, e, em breve, 

novos serão criados. 

A partir desse princípio, a proposta principal deste capítulo é explanar a 

relação entre o homem e o computador, relatando brevemente algumas 

transformações oriundas dessa relação que revolucionou o comportamento social e 

as relações organizacionais, e se aprofundar no conceito de usabilidade. 

 

4.1 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Como foi mostrada no capítulo anterior, a teoria de “Sociedade em Rede” 

ganha cada vez mais força. Isso muito se deve à necessidade de comunicação 

inata ao ser humano, que desde os primórdios expressa-se e registra os 

acontecimentos sociais e individuais, deixando um legado para a posteridade sobre 

a época em que viveu. O viver em sociedade caminha junto com a comunicação, 

seja ela artística, institucional ou cotidiana. Meios mais modernos e adequados à 

época sempre foram desenvolvidos na tentativa de atender essa constante 

demanda.   

A comunicação evoluiu e consequentemente os meios, aprimorando a 

maneira com que o homem interage com o entorno e os artefatos utilizados para 

isso, possibilitando a comunicação independente da localização do emissor e 

receptor. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão em franco 

desenvolvimento e sua disseminação acontece de maneira acelerada, fazendo-se 

cada vez mais presente no cotidiano coletivo, seja no âmbito profissional ou 

pessoal.   
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“As TICs também transformaram a noção de distância e tempo na 
comunicação entre pessoas. E-mail, programas para troca de mensagens, 
como MSN e GTalk, e comunidades virtuais, como Orkut e Facebook, 
permitem que pessoas espalhadas geograficamente possam se comunicar 
usando texto, vídeo e som, de forma síncrona ou assíncrona. Essas 
tecnologias permitem trocar rapidamente arquivos de diversos formatos, 
como música, fotos, vídeos etc. O próprio telefone celular oferece um 
canal de comunicação individual disponível em praticamente qualquer 
lugar do mundo. Hoje, um grande número de pessoas carrega consigo um 
aparelho eletrônico reprodutor de música e de vídeos, GPS e TVDI.”. 
(BARBOSA e SILVA, p.3, 2011) 

 

É possível notar a presença e as transformações causadas pelas TICs, 

como por exemplo, nas câmeras digitais que contam com corretor de iluminação; 

na interação com as televisões, onde o telespectador, que tinha uma postura mais 

passiva, hoje se relaciona mais ativamente com a programação através de envio 

de mensagens e participa de votações em tempo real. Porém, segundo Barbosa e 

Silva (2011), essa mudança foi mais além, alterando o sistema de votação dos 

políticos no Brasil. Na saúde, tem se tornado fundamental para diagnósticos e 

tratamentos de doenças. Interferiu também na metodologia em sala de aula, onde o 

professor pode explorar diversos recursos em vez de se limitar ao quadro negro e 

aos livros como fontes de conhecimento, pois a internet possibilita criação de 

materiais interativos e dinâmicos que podem favorecer o aprendizado e, 

expandindo um pouco mais esse conceito, aliando a oferta de conteúdo didático 

em plataforma computacional, onde se encontra uma comunidade virtual, atinge-se 

o formato de ensino à distancia (EAD), que também pode ser explorado. 

Os autores ainda complementam sobre as Tecnologias de Informação e 

Comunicação: 

“Quando as incorporamos no nosso cotidiano, não estamos apenas 
trocando de instrumentos, como quem troca de garfo, caneta ou régua. As 
modificações são mais profundas e significativas, pois modificam também 
a nossa maneira de trabalhar, de prestarmos serviços, de nos 
relacionarmos com outras pessoas e instituições, de ensinarmos e 
aprendermos, de participarmos da política, de lidarmos com o dinheiro, de 
cuidarmos da saúde, e assim por diante.”. (BARBOSA e SILVA, p.3, 
2011). 

 

Mas para desenvolver da melhor forma as possibilidades provenientes das 

TICs, lança-se mão da Interação Humano e Computador (IHC), pois, em linhas 

gerais, para construir todos os sistemas computacionais que sustentam as 
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plataformas, não basta estar somente sob a perspectiva de desenvolvedores de 

softwares ou de hardwares. Para atender às reais necessidades dos usuários, é 

preciso ultrapassar o simples objetivo da boa construção do sistema 

computacional, livre de erros e de fácil manutenção. Neste ponto é necessário unir-

se ao pensamento IHC, que está interessado na qualidade de uso desses sistemas 

e no impacto na vida dos seus usuários. (BARBOSA e SILVA, 2011). 

Para entender quais são os possíveis impactos, é necessário compreender o 

que é a Interação Humano-Computador e quais correntes contribuem para seu 

desenvolvimento.  

 

4.2 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR 

  Para que os computadores sejam amplamente aceitos e de fato utilizados, 

eles precisam ser bem projetados. Nem todos os tipos de máquinas serão 

utilizados por quaisquer pessoas, e sim pelo público alvo para o qual ele foi 

desenvolvido, pois atenderá à sua necessidade. Se utilizarmos o exemplo de um 

designer gráfico e seu computador, este indivíduo não precisa saber o 

procedimento de funcionamento do hardware e nem do procedimento completo do 

software, porém o que irão impactar no trabalho do profissional será, por exemplo, 

as estruturas do mouse e a qualidade e nitidez da tela. 

A tecnologia aplicada deve ser fácil de ser usada para maximizar as 

habilidades humanas e o uso de computadores deve ser o mais simplificado, 

seguro e agradável possível, pois a criação de sistemas de difícil utilização pode 

inviabilizar o sucesso de softwares que teriam bastante contribuição para a 

sociedade em geral, bem como empresas. 

Visando esclarecer o leitor ou auxilia-lo no entendimento do texto, seguem 

alguns conceitos sobre Interação Humano-Computador. Para além, serão 

apresentados objetos que a área se propõe a estudar. 
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Para a Comissão Especial de Interação Humano-Computador5 do Brasil, o 

conceito de IHC “É uma área de pesquisa dedicada a estudar os fenômenos de 

comunicação entre pessoas e sistemas computacionais.”.  

Porém, a definição da Special Interest Group on Computer-Human 

Interaction 6  (SIGCHI)  é ligeiramente mais abrangente: "Human-computer 

interaction is a discipline concerned with the design, evaluation and implementation 

of interactive computing systems for human use and with the study of major 

phenomena surrounding them.". 

Contudo, a definição mais completa e pertinente para esse trabalho, não 

desqualificando as anteriores, é da Sociedade Brasileira de Computação (SBC): 

“A área de Interação Humano-Computador (IHC) se dedica a estudar os 
fenômenos de comunicação entre pessoas e sistemas computacionais que 
está na interseção das ciências da computação e informação e ciências 
sociais e comportamentais e envolve todos os aspectos relacionados com 
a interação entre usuários e sistemas. A pesquisa em IHC tem por objetivo 
fornecer explicações e previsões para fenômenos de interação usuário-
sistema e resultados práticos para o projeto da interação.”. 

 

Para alcançar resultados tão completos e substanciais, é interessante contar 

com a colaboração multidisciplinar para entender os fenômenos envolvidos no uso 

de sistemas computacionais, relacionando especialmente ciência da computação, 

design, ergonomia, psicologia, sociologia, semiótica e linguística, com as seguintes 

intenções: 

 Psicologia, Sociologia e Antropologia: Contribuem nos aspectos 

culturais e comportamentais dos usuários como impacto organizacional, ansiedade 

computacional, seja em grupo ou individualmente,  

 Linguística, Semiótica, Ergonomia e Design: Contribuem na criação 

da interação via interface, com utilização de sons (voz e música), representações 

tridimensionais, animação e vídeo para melhorar o conteúdo e a expressão das 

interfaces. Oferecem também novos designs para o hardware, além de tecnologias 

                                                           
5
 A CEIHC é a comissão especial de Interação Humano-Computador (IHC) da SBC criada em 1999 

cujo objetivo é promover a interação entre pesquisadores, profissionais e alunos de IHC. 
6
 ACM SIGCHI (Grupo de Interesse Especial sobre Interação Computador-Humano) é a principal 

sociedade internacional para profissionais, acadêmicos e estudantes que estão interessados em 
interação humano-tecnologia e humano-computador (HCI). 

http://www.sigchi.org/
http://www.sigchi.org/
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que permitem entrada e saída por voz, entrada por gestos e telas de toque, que em 

muito tem facilitado o uso dos computadores.  

Todas essas disciplinas, correlacionadas, possuem melhores condições de 

conseguir resultados robustos sobre o estudo de IHC ao invés de analisar a mesma 

separadamente. Como consequência desse trabalho em conjunto pode ocasionar o 

acelerando no desenvolvimento no meio, devido ao aperfeiçoamento dos métodos, 

compreensão do usuário, além do entendimento do meio ao qual se encontra. 

Nesse sentido, reforça a tendência em tornar a tecnologia gradativamente menos 

perceptiva, embora ela seja cada vez mais consumida, assim como Norman (apud 

Rocha e Baranauskas (2003, p.1) diz: 

“The ideal system so buries the technology that the user is not even aware 
os its presence. The goal is to let people get on with their activities, with 
the technology enhancing their productivity, their power, and their 
enjoyment, ever the more so because it is invisible, out of sight, out of 
mind. People should learn the task, not the technology. They shoul be able 
to take the tool to the task, not as today, where we must take the task to 
the tool. And these tools should folow three axioms of design: simplicity, 
versatility, and pleasurability.”.          

 

Esse anseio do homem por comunicação, realização de tarefas no cotidiano 

de maneira mais cômoda e ambição em desenvolver produtos e serviços mais 

elaborados o capacitou para criar computadores, celulares, notebooks, tablets e 

smartphones, somados ao advento de dispositivos de comunicação eletrônica, 

principalmente o mobile, que acompanham o indivíduo 24h por dia, intensificando a 

Interação Humano e Computador (IHC).  

Porém, mesmo esta área sendo estudada e desenvolvida por tantos 

profissionais de vertentes distintas, ela não avança sozinha no objetivo de tornar 

esses dispositivos tão familiares e fáceis de serem manuseados pelos usuários. 

Para tentar responder algumas questões ainda não esclarecidas, recorreremos a 

Usabilidade como peça fundamental de todo esse mecanismo. 

 

4.3 USABILIDADE 

Nascimento e Amaral (2010) relatam que as primeiras preocupações com 

relação à interação entre seres humanos e máquinas surgiram na Segunda Guerra 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Notebooks
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Mundial, quando cientistas da Força Aérea Inglesa notaram que algumas falhas 

ocorridas durante a operação de equipamentos militares não eram de 

responsabilidade total humana, e sim pelo fato dos equipamentos serem projetados 

de forma inapropriada para a realização das tarefas, falhando na adequação das 

características físicas, psíquicas e cognitivas dos operadores. Depois desse 

episódio, os estudiosos em ergonomia focaram em aperfeiçoar eletrodomésticos e 

automóveis. A indústria de computadores só começaria a se beneficiar na década 

de 60. 

“Consolidada como área de estudo interdisciplinar na comunidade 
científica mundial, a partir da década de 1970, a ergonomia também 
contribuiu para o desenvolvimento de sistemas interativos. Para reduzir 
custos de produção e manutenção, ergonomistas passaram a criar novas 
metodologias, que identificassem problemas relativos ao contexto de uso 
dos sistemas. Esse conjunto de métodos e técnicas estruturadas passou a 
ser conhecido como Engenharia de Usabilidade ou simplesmente 
Usabilidade.”. (NASCIMENTO e AMARAL. 2010, p. 14) 

 

 Sendo assim, para Paschoarelli e Silva (2006, p. 201), fica claro que 

“Atualmente a usabilidade não é uma exclusividade da informática, uma vez que foi 

verificada a importância de sua aplicação em outros setores tecnológicos, com 

especial atenção ao desenvolvimento do projeto do produto.”.  

 Norman7 e Nielsen8 são mundialmente reconhecidos por suas contribuições 

acadêmicas, tanto em Interação Humano-Computador, quanto em Design de 

Usabilidade. Então aqui vale destacar o conceito desenvolvido por Nielsen: 

“Usabilidade é um atributo de qualidade que se relaciona às facilidades de 
uso de algo. Refere-se à rapidez com que os usuários podem aprender a 
usar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-las, o quanto lembram 
daquilo, seu grau de propensão a erros e o quanto gostam de utilizá-las.”. 
(NIELSEN E LORANGER. 2007, p.17) 

 A norma Internacional Organization for Standardization - ISO 9241 

defende que a usabilidade é o modo com que usuários específicos alcançam 

resultados específicos dentro de um contexto particular, no qual o resultado 

                                                           
7
 Donald A. Norman: É professor emérito de ciência cognitiva na Universidade da Califórnia em San 

Diego e professor de ciência da computação na Universidade Northwestern, mas seus trabalhos de 
hoje são na maioria na engenharia de usabilidade. Também leciona na Universidade de Stanford e 
é um membro do corpo editorial da Encyclopædia Britannica. 
8
 Jakob Nielsen: é um cientista da computação com Ph.D. em interação homem-máquina. É um 

User. diretor da Nielsen Norman Group, que ele co-fundou com o Dr. Donald A. Norman. Ele detém 
79 patentes dos Estados Unidos, principalmente sobre as formas de tornar a Internet mais fácil de 
usar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor_em%C3%A9rito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_cognitiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Calif%C3%B3rnia_em_San_Diego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Calif%C3%B3rnia_em_San_Diego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Northwestern
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_usabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Stanford
https://www.google.pt/search?rlz=1C1AVNC_enBR611BR611&q=Enciclop%C3%A9dia+Britannica&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNosGN5ZvVAhVGXBQKHeLWCnEQvgUIIygB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ph.D.
https://pt.wikipedia.org/wiki/IHC
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satisfatório é originado mediante uma postura positiva perante o uso eficaz e 

eficiente do produto, o que significa, com o mínimo ou nenhum incômodo na 

utilização do mesmo. 

Para Stanton e Barber, citado por Paschoarelli e Silva (2006, p. 201), 

delimitando o conceito e definindo o intuito da usabilidade, surge a necessidade de 

atender os fatores abaixo: 

 Facilidade na aprendizagem do uso; 

 Efetividade no desempenho; 

 Custos humanos aceitáveis (fadiga, estresse, desconforto); 

 Flexibilidade nas tarefas; 

 Utilidade percebida do produto; 

 Adequação às tarefas; 

 Atendimento às caracterizações das tarefas; 

 Atendimento às caracterizações dos usuários. 

 

Krug (2014) descreve que usabilidade tem por objetivo fazer com que o 

invento desempenhe bem seu papel e o usuário, com habilidade e experiência 

comum, possa usá-lo sem dificuldades. Quando se trata de plataformas digitais, 

sites, software e afins, a usabilidade deve significar menos frustação e mais 

satisfação para quem usa, potencializando as chances dos usuários voltarem a 

utilizar o site em questão ou uma maior satisfação em utilizar o sistema web. 

Quando analisada exclusivamente em ambiente virtual, a usabilidade possui 

características particulares no meio para serem observadas, como foi ressaltado 

anteriormente. Porém Oliveira (apud ARNOLD, 2009, p.10) reforça esses pré-

requisitos já descritos, mas também acredita que para um software ser bem 

conceituado, é preciso acrescentar outros fatores e colocá-los como meta durante 

seu desenvolvimento: 

“Um software pode ser classificado como sendo de boa usabilidade 
quando os seus usuários aprendem a utilizá-lo com facilidade 
(learnability), quando se lembram facilmente de tarefas anteriormente já 
realizadas (memorability), ou quando consegue associar padrões entre as 
diversas telas de um mesmo sistema, através da ordem de disposição dos 
itens, rapidez no desenvolvimento de tarefas, o que leva à conclusão 
lógica de que a manipulação do software é bastante fácil e que por sua 
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vez, essa facilidade eleve a produtividade do usuário (eficiência, e 
também, usando a taxa de erros durante a utilização do produto for baixa 
(erros).” Oliveira (apud ARNOLD, 2009, p.10) 

Nessa fala de Oliveira destacam-se as características com as quais a 

cognição, fundamentada na psicologia, também contribui para o estudo do Design 

de Usabilidade. Todos esses detalhes, quando considerados durante o 

desenvolvimento de um sistema web, corroboram para o sucesso do mesmo. O 

êxito é constatado quando é verificado o bom desempenho do usuário interagindo 

com a criação. 

No caso de um software ou um site, o contato acontece pela interface, que é 

extremamente importante para a interação. Porém, não basta ser bem atrativa se a 

construção interna (background) faz as relações erradas. Um exemplo para ilustrar 

essa situação é um site de notícias que mostre matérias sobre celebridades 

enquanto o leitor seleciona o assunto esporte e, tentando voltar, é redirecionado à 

seção de previsão do tempo. Ele se sentirá frustrado, mesmo tendo o logotipo em 

destaque, as matérias sendo bem redigidas e com fotos bonitas, e as chances do 

leitor voltar a visitar o site serão pequenas, pois não conseguiu ler a notícia 

esportiva que desejava. 

 Ciente de que o background deve ser planejado a fim de realizar as 

conexões assertivamente, mesmo que o usuário não veja, a interface também 

merece igual atenção para que o usuário encontre o que deseja da maneira mais 

fácil e, consequentemente, mais rápido possível.  

Steve Krug intitulou seu livro com o mais sincero e intrínseco desejo do 

usuário “Não me faça pensar” e é isso realmente que o usuário deseja. As pessoas 

não querem se esforçar para obterem o resultado idealizado e precisam se sentir 

confortável para percorrerem o site tranquilamente. A ação de encontrar o que 

deseja não pode demorar muito, caso contrário, o usuário começa a ficar 

estressado ou irritado. Para evitar essa situação, Krug (2014) aconselha usar o 

bom senso e pensar no caminho mais curto que o usuário poderia percorrer para 

concluir a tarefa, indicando a média de dois cliques de distância para o que for 

considerado importante. Ele ainda ressalta a importância de falar a língua do 

usuário e de ser consistente. 
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“Isso significa, por exemplo, que, quando examino uma página web, ela 
deve ser evidentemente por si só, auto explicativa, tanto quanto 
humanamente possível. Eu devo ser capaz de “entende-la” – o que é e 
como usá-la – sem ter de me esforçar para isso.”. (KRUG, 2014, p. 9) 

Nesse contexto, para Oliveira (2013, p.3), “[...] embora independentes, o 

Design de Interação e a Usabilidade se relacionam intimamente. São conceitos que 

fazem parte de uma abordagem de design que leva em conta as necessidades, 

limitações e desejos dos usuários.”. 

Rocha e Baranauskas (2003) relatam que proveniente da busca de algumas 

produtoras de software em aperfeiçoar os aspectos físicos da interface, surgiu o 

termo interface amigável ou sistema amigável (user-friendly), que embora seja 

comumente usada, ainda está associado a somente uma interface. 

Mas para garantir que o sistema web e software funcionem da maneira ideal, 

é adequado a realização de testes antes que o mesmo seja lançado no mercado. 

Elencando os métodos de medição de usabilidade mais conhecidos e dividindo em 

duas categorias, é possível citar e descrever:  

 Métodos Diretos: Analisam os dados oriundos da observação feita da 

interação entre reais usuários e a interface, constatando suspeitas e 

apontando problemas; e 

 Métodos Indiretos: Os avaliadores simulam o comportamento dos 

usuários interagindo com a interface, fazendo observações e 

detectando problemas. 

Nielsen (1994) (apud Maciel, Nogueira, Ciuff, Garcia, 2004) quanto aos 

métodos diretos, apresenta Avaliação Heurística, Revisão de Diretrizes, Inspeção 

de Consistência e Percursos Cognitivos (Cognitive Walkthrough); e nos métodos 

indiretos Questionários e Direto Pensando em Voz Alta (Think Aloud). 

Visando assegurar o bom funcionamento, Nielsen desenvolveu a “Avaliação 

Heurística9”. Quando usada durante a projeção, auxilia no desenho de interface, 

visando a facilitação da navegação, interação e experiência. Porém, se usadas 

após a conclusão do projeto, elas servirão para identificar os problemas do 

                                                           
9

 Significado de Heurística: 1 Ciência ou arte que leva à invenção e descoberta dos fatos; 
http://michaelis.uol.com.br 
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sistema. Como Oliveira (2013, p.4) ressalta, esses tipos de testes são “[...] fonte de 

redução de gastos para os desenvolvedores de produtos, assim como para os 

usuários destes, pois [...] reduz o tempo desse desenvolvimento e resulta em 

produtos mais adequados ao uso.”.  

O funcionamento é como a checagem de uma lista de tópicos pré-

estabelecido pelo autor. Os quesitos propostos por Nielsen citado por Nielsen 

Maciel, Nogueira, Ciuff, Garcia (2004) são: 

 Visibilidade do estado do sistema: O sistema tem que manter o 

usuário informado do que está acontecendo. 

 Equivalência entre o sistema e o mundo real: o sistema precisa ter 

uma linguagem compatível com a do usuário. 

 Liberdade e controle do usuário: o sistema deve tornar visíveis as 

possibilidades de saídas de funções indesejadas. 

 Consistência e padrões: o sistema deve ser consistente quanto à 

utilização de sua simbologia e à sua plataforma de hardware e 

software. 

 Prevenção de erro: o sistema deve ser construído preocupando-se 

com a possibilidade de erro do usuário. 

 Reconhecer ao invés de relembrar: as instruções para o bom 

funcionamento do sistema web ou software devem estar à mostra, 

facilitando a ação do usuário ao invés deste ter que ficar buscando na 

memória uma informação similar que o ajude a atingir seu objetivo. 

 Flexibilidade e eficiência de uso: é a capacidade de o sistema prever o 

nível de proficiência do usuário e se reajustar para atendê-lo.  

 Estética e design minimalista: O sistema deve contar somente com as 

informações relevantes para o seu funcionamento. 

 Ajuda e documentação: As informações tem que ser facilmente 
encontradas. 
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Como não são perguntas determinadas e sim quesitos para ser observados 

e ponderados, o avaliador deve estar atento e, se possível, aplicar acompanhado 

de outro profissional de usabilidade.  

Reforçando a necessidade de sempre avaliar o projeto Preece, Rogers e 

sharp (2005), o usuário é colocado outra vez como foco ao dizer que estes 

diferentes têm necessidades diferentes e, por esse tipo de produto ter como 

característica marcante a interação, o mesmo deve ser projetado considerando tais 

necessidades.  

Seguindo por esta linha, Oliveira (2013) ratifica a importância da constante 

avaliação, chamando a atenção para a diferença de modelo mental de um designer 

e um usuário comum, creditando a elevada apreensão de conhecimento referente 

ao desenvolvimento de sistema web, justificada por sua área de atuação, ao passo 

que do usuário comum não são cobradas essas habilidades. Ele salienta esse fator 

a fim de alertar os designers para que não resultem no desapontamento dos 

usuários.  

Oliveira (2013, p.5) explica que:  

“Os usuários, portanto, têm modelos mentais diferentes dos nossos 
(modelos mentais são representações internalizadas, particulares a cada 
indivíduo ou grupo de indivíduos, sobre como as coisas são e devem 
funcionar). Como nossos modelos mentais e aqueles dos usuários são 
diferentes, precisamos conhecer como o usuário se comporta e quais são 
as suas demandas para – depois de compreender seu modelo mental, 
construir a nossa proposta para um sistema interativa.”  

De maneira prática, Oliveira (2013, p.6) apresenta o “Conflito de modelos 

mentais” baseado na diferença na maneira de pensar entre os dois lados. 

 
                                                           Figura 3: Conflitos de modelos mentais 
                                                           Fonte: OLIVEIRA, 2013, p.6 
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Em um cenário como esse, são projetadas as espectativas de ambas as 

partes sobre o modelo ideal do objeto. Aqui, a ausência de troca de informações é 

bem representada, assim como são opostos o processo de pensamento com 

relação ao produto digital. Nessas condições, a probabilidade de falha é grande e 

isso é ruim para ambos, pois gera sensação de frustração nos usuários e, supondo 

que os mesmos não retornem a usar o objeto (como é reação corriqueira), por 

consequência a organização terá menos consumidores de sua criação. 

 

 
                       Figura 3: Ciclo Interativo do Design 

                                                          Fonte: OLIVEIRA, 2013, p.6 
 

Concomitantemente, nesses modelos pode ser percebido como 

tradicionalmente são desenvolvidos os sistemas web e como a equipe de designers 

deve agir  a partir dos conceitos até o momento apresentados sobre Design de 

Usabilidade, visando o satisfatório desempenho de seu produto e a satisfação dos 

usuários.  

Independente do tamanho do universo para qual uma plataforma se destina, 

seja um portal coorporativo ou uma plataforma educacional de determinada rede de 

escolas, esses cuidados devem ser levados em consideração tanto quanto para 

plataforma de e-commerce de abrangência nacional, sites de jornais populares ou 

software a nível internacional. O que difere uma dimensão da outra é sua 

abrangência  refletindo em duas principais características: número de 

insatisfações/aceitação e grupo de consumidores homogênio/heterogêneo. 

Somente esses dois fatores alteram muitos quesitos durante o desenvolvimento do 
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projeto, pois devem ser considerados conhecimento para a utilização da tecnologia, 

comportamento do usuário, linguagem aplicada, aspectos culturais, entre outros. 

Na criação de um sistema web para um público menor, encontrar as 

melhores características para atendê-lo é relativamente mais fácil, passível até 

aplicar testes com uma porcentagem representativa dentre os usuários, de posse 

de um protótipo para avalaição do mesmo. Todavia, com um grupo muito 

abrangente e heterogêneo, esse recurso não é viável devido aos custos e tempo. 

Alguns comportamentos são considerados padrões e alguns estudos podem 

auxiliar neste momento de criação. 

Todo produto se comunica com o usuário, mas as Tecnologias de 

Informação e Comunicação ainda têm a segunda vocação em auxiliar efetivamente 

na comunicação que o usuário tem intenção de fazer, ou seja, é necessário um 

equilíbrio preciso para que nenhuma das duas intenções fique prejudicada durante 

o desenvolvimento da mesma. 

No capítulo cinco, será apresentada a proposta da plataforma Idea, a criação 

da marca, seu objetivo para com o mercado da Economia Criativa, quais 

ferramentas serão usadas em seu desenvolvimento baseado no Design de 

Usabilidade, entre outras questões. 
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5 IDEA - A PLATAFORMA DA ECONOMIA CRIATIVA 

A plataforma Idea tem como objetivo ser o ambiente virtual que conecta as 

organizações interessadas em se desenvolverem através das Indústrias Criativas e 

Indústrias Relacionadas, contribuindo assim para o fomento da Economia Criativa. 

O público de interesse são inventores independentes, incubadoras, startups, 

empresas de pequeno, médio e grande porte, parques tecnológicos, investidores, 

prefeituras, organizações educacionais como universidades e institutos de pesquisa 

públicos e privados. 

No início, os serviços da plataforma serão destinados aos pertencentes dos 

grupos acima descritos instalados nos países lusófonos, porém posteriormente tem-

se a intenção de expandir para países falantes de outros idiomas como inglês e 

espanhol.  

Inicialmente em um negócio é importante delimitar sua área de atuação para 

desenvolver melhor a comunicação entre a empresa e o público alvo, consolidação 

da boa performance do produto, para que depois seja possível a expansão de 

mercado.  A escolha por essa atuação mercadológica é devido à oportunidade 

possibilitada pelo comportamento da “Sociedade em Rede” cada vez mais latente, 

refletindo no comportamento social e econômico; na busca empresarial e 

governamental por desenvolver sua economia com produtos e serviços imbuído de 

inovação e criatividade (especialmente os países emergentes do sul); e o interesse 

que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) tem reforçado, por 

meio de acordos internacionais, em desenvolver de maneira colaborativa a 

economia de seus países. 

 
“A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é o foro 
multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua e da 
cooperação entre os seus membros. Criada em 17 de Julho de 1996, a 
CPLP goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia financeira. 
A Organização tem como objectivos gerais:  

 

 A concertação político-diplomática entre seus estados membros, 
nomeadamente para o reforço da sua presença no cenário internacional; 

 A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, 
ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, 
comunicações, justiça, segurança pública, cultura, desporto e 
comunicação social; 

 A materialização de projectos de promoção e difusão da língua 

portuguesa.”. CPLP (2017) 
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Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2015), por meio da brochura 

"CPLP em Números 2015”, responsável pela compilação de importantes 

indicadores da comunidade lusófona aponta que os países que constituem a 

comunidade estão dispostos em quatro continentes – África, América, Ásia e 

Europa – sendo eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. Somada a população 

de todos esses países, tem-se o número de 258.466.109 pessoas.  

Dentre os países listados acima o Brasil, como já foi mostrado, possuí cinco 

cidades com título de cidades criativas e ainda tem Brasília como candidato na 

categoria design e Belo Horizonte e Tira Dentes em gastronomia. Em Portugal há 

dois concelhos com a mesma classificação, Óbidos (literatura) e Idanha-a-Nova 

(música), não bastando-se o país também tem Braga (mídia artes) Diário do Minho 

(2017), Barcelos (artesanato e artes populares) O Minho (2017) e Matosinhos 

(design) P3 (2016). Em Cabo Verde localidades que concorrem são a cidade da 

Praia (música) e São Domingos localizada no interior da ilha de Santiago 

(artesanato e artes populares) UNESCO (2017). Os demais países que compõem a 

CPLP não possuem ou não se candidataram ao título, porém o resultado das novas 

Cidades Criativas será anunciado dia 31 de outubro de 2017, sendo assim as 

cidades interessadas poderão se estruturar e dentro de dois anos poderão se 

candidatar. Esse período para grandes projetos de gestão pública não é visto como 

algo muito distante devido a quantidade de requisitos que precisam ser cumpridos. 

 
Figura 5: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Observadores Associados e Países e 
Territórios oficialmente interessados 
Fonte: Google Imagens - https://www.google.com.br 
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 Na figura acima, em vermelho, são os países da CPLP; os de cor rosa são 

os “Observadores Associados e Países” e os indicados pela cor amarela são os 

“Territórios Oficialmente Interessados” em se tornar um “Observador Associado”. 

Mediante esse cenário é possível perceber que o interesse de criar vínculo com 

essa comunidade tem crescido progressivamente. Em posse dessas informações, 

fica mais fácil entender as possibilidades de atuação da plataforma e prospectar 

sua expansão. 

A expansão das relações extra-comunidade com territórios de falantes de 

português ou não é interessante para o estreitamento de relações entre as nações, 

possibilitando o alargamento de colaborações. 

 Segundo a CPLP, “Em 2005, no Conselho de Ministros da CPLP reunidos 

em Luanda, foram estabelecidas as categorias de Observador Associado e de 

Observador Consultivo.”, que basicamente podem ser explicadas da seguinte 

maneira: 

 Observador Associado: São Estados e território lusófonos, que pertencem a 

Estados terceiros. Os membros dessas categorias podem no futuro se 

candidatarem a membro efetivo. Para sua aceitação de membro Observador 

Associado, o interessado deve compartilhar dos mesmos interesses da 

CPLP, promoção de práticas democráticas, à boa governação e ao respeito 

dos direitos humanos, e prossigam através dos seus programas de governo.  

 Observador Consultivo: É composto por organizações das Sociedades Civis 

que em muito colaboram para o desenvolvimento da Comunidade. 

Inicialmente visava sua contribuição para os Estados, porém posteriormente 

viu-se a oportunidade de cooperação entre os membros. O OC contribui com 

co-financiamentos para implantação de programas, projetos e ações da 

CPLP, nas áreas de Promoção e Difusão a Língua Portuguesa; Saúde, 

Segurança Alimentar e Nutricional; Educação, Ciência e Tecnologia; 

Ambiente, Cidades e Territórios; Assuntos Culturais; Direito e Justiça; 

Assuntos do Trabalho; Economia, Empresariado e Investimento. 

Os acordos fechados entre os países favorecem troca comercial e de 

conhecimento no mercado. Embora a plataforma não realize compra e 

venda de produtos, serviços e propriedade intelectual, é necessário que se 
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tenha um ambiente favorável para que os participantes consigam obter 

sucesso em seus negócios. 

A existência da CPLP não é a única responsável pelo cenário 

favorável para implantação da plataforma e de outro tipo de tecnologia que 

auxilie no desenvolvimento econômico de seus países, pois outras 

instâncias de órgãos governamentais com autonomia para desenvolvimento 

tecnológico, cultural e social continuam cumprindo com seus deveres para 

alcançar os objetivos pertinentes a sua área. A união de todas as entidades 

é que propicia o cenário macro positivo ao investimento, colaboração 

coletiva e por consequência o desenvolvimento econômico. 

Um exemplo recente de acordo fechado entre duas partes da 

comunidade lusófona foi o firmado dia 27 de setembro de 2016, no Brasil, 

entre Rio de Janeiro e Portugal. Este foi resultado do trabalho da Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do Rio e da Secretaria de 

Estado da Indústria portuguesa. Segundo o reconhecido portal português 

Sapo (2016), a parceria tem por objetivo lançar missões, projetos e 

programas visando fomentar o intercâmbio para a internacionalização de 

startups. 

“Segundo o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio, 

Otakar Svacina, “existe total sinergia entre os segmentos económicos 

alvos dos programas de fomento no Brasil e Portugal, que hoje são, 

respetivamente, Economia Criativa, Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) e Biotecnologia”.” (SAPO.pt, 2017) 

  

 

A Plataforma Idea visa ser um forte contribuinte nessa rede de relações 

internacionais, sem esquecer individualmente o cenário de cada país. Para as 

equipes de trabalho, a plataforma quer proporcionar mais liberdade de atuação no 

sentido de obter contratos nacionais, internacionais e flexibilidade de horário de 

trabalho. 

Como a plataforma funciona por demanda de trabalho e apresentação de 

projetos, produtos e afins, dependendo do inventor independente ou da empresa, 

ela pode continuar trabalhando com horários e localização flexíveis (ex: trabalhar 

durante a noite, home office, durante uma viagem) ou se estruturar para isso caso 
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seja apropriado. Geralmente esse mecanismo gera mais engajamento e satisfação 

pessoal ao prestador de serviço. 

Uma reportagem na Exame.com aborda o tema de empresas com trabalho 

flexível. Nela é feito o alerta de “Empresas menores também podem ter um 

esquema de trabalho menos rígido, modelo que inclusive vai ao encontro do que 

acontece em locais que prezam pela inovação, como o Vale do Silício.”. Na 

continuação, o entrevistado Marcelo Sartori, diretor de Recursos Humanos 

do Gympass, faz a seguinte uma analogia: 

“Temos exemplos como a Netflix, em que a pessoa assiste a um programa 
na hora que quiser, onde quiser. No modelo da TV tradicional, a pessoa 
tem que ligar naquela hora específica se quiser assistir o jornal ou a 
novela. Agora essa lógica está se invertendo, quem decide é o indivíduo. 
O mundo está caminhando para isso e as empresas não podem ficar para 
trás”, afirma. (REVISTA EXAME.com, 2017). 

 

5.1 FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA IDEA  

Primeiramente é preciso saber que existem duas categorias: as empresas 

que solicitam algum tipo de solução e as que apresentam algum produto. Essas 

últimas detém algum conhecimento sobre manipulação de materiais, possuem um 

projeto, mas precisam de investimento. Ou seja, um lado necessita e o outro 

oferece. 

A divulgação, tanto das solicitações de serviços das empresas, quanto a 

divulgação dos produtos10, será feita por vídeo de até dois minutos. Esse tempo foi 

estipulado para que exista um padrão. Para o divulgador, será uma experiência 

similar ao pitch11, no qual ele apresenta o produto, mas não conta o segredo de 

fabricação. 

                                                           
10

 Aplicando o termo na acepção de resultado de um projeto de design, seja ele um objeto de uso, 
mobiliário, peça de comunicação visual, embalagem, software e afins. 
11

 Pitch: O pitch é uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos com o objetivo de despertar o 

interesse da outra parte (investidos ou cliente) pelo seu negócio, assim, deve conter apenas as 

informações essenciais e diferenciadas. Extraído do site https://endeavor.org.br 
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 A intenção é assemelhar-se ao layout da Netflix12, possuindo uma página 

básica, sem muitas opções de subseções para o usuário percorrer.  

Na página principal a disposição dos serviços seguirá da seguinte forma. No 

topo do lado esquerdo estará a marca, na mesma direção estarão atalhos para 

home, Revista Idea, categorias de vídeos, link explicando sobre a plataforma, 

contatos, lupa de busca geral. Abaixo ficarão passando imagens de alguns vídeos 

em destaque independente da área de afinidade do usuário em questão, como 

pôster. Ainda nessa sessão terá espaço para o usuário postar uma foto de 

identificação acompanhado pelo nome ao lado. 

 

 
Figura 6: Topo da Página da Plataforma 

Fonte: Criação Própria 

 

Logo abaixo será o espaço para dados pessoais de cada inscrito, com 

campos para e-mail, telefone, site e redes sociais, as atualizações feitas nesses 

campos serão automaticamente alteradas nos vídeos divulgados por esse usuário.  

A direita é a área destinada para manipulação das atualizações e interação dos 

vídeos desse indivíduo, assim como os pesquisadores/professores também 

poderão publicar materiais escritos caso tenham desejo de compartilhar com os 

demais escritos.  Aqui cada pessoa poderá acompanhar os vídeos subscritos ou 

curtidos por si assim como poderá seguir perfis com os quais tenham criado 

afinidade. Em resumo essa é uma sessão pessoal e do qual somente cada usuário 

poderá visualizar os dados.   

                                                           
12

 A Netflix é um serviço de streaming que permite aos clientes da plataforma verem uma variedade 
de séries, programas, filmes e documentários premiados e mais em milhares de dispositivos ligados 
à Internet. Extraído do site https://help.netflix.com/pt-pt/node/412 

https://media.netflix.com/
file:///C:/Users/USER/Downloads/em%20milhares%20de%20dispositivos%20ligados%20à%20Internet.%20https:/help.netflix.com/pt-pt/node/412
file:///C:/Users/USER/Downloads/em%20milhares%20de%20dispositivos%20ligados%20à%20Internet.%20https:/help.netflix.com/pt-pt/node/412
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Figura 7: Painel do Usuário 

Fonte: Criação Própria 
 

Nesta terceira parte da página ficarão os vídeos divididos por categorias 

correspondentes as palavras chaves que os desenvolvedores atribuírem, como 

software, design, música, pesquisa entre outros. Juntamente aos vídeos estarão 

disponíveis as informações de identificação de quem oferece o produto/serviço 

para que os interessados possam entrar em contato. 

 
Figura 8: Painel de Vídeos  

Fonte: Criação Própria 

 

A plataforma, preocupando-se com os usuários, irá oferecer dicas básicas de 

como gravar um vídeo de qualidade para que o mesmo seja atrativo para quem for 

assistir, mesclando entre orientações técnicas fáceis de serem aplicadas referentes 
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à iluminação, enquadramento e áudio, e indicações sobre o conteúdo, englobando 

a auto apresentação, objetivo do projeto e descrição do mesmo. Os vídeos para 

fazer upload podem ser oriundos do próprio smartphone, webcam ou até mesmo 

link do Youtube.  

Simulando o primeiro acesso, até chegar a página principal anteriormente 

descrita, o usuário, ao abrir a página da plataforma, irá fazer seu cadastro. Existirão 

dois tipos de cadastros, para desenvolvedores e empresas interessadas. Essas 

duas categorias receberão novas titulações para ficarem mais atrativas 

mercadologicamente. No cadastro, serão solicitadas informações de identificação, 

contato tipo de inscrição – desenvolvedor (oferece produto) ou organização 

(solicitante) – pois existem alguns valores de inscrição. A submissão do vídeo 

poderá ser feita posteriormente e, de acordo com o projeto divulgado, serão 

assinaladas as categorias de afinidade do projeto/solicitação. Confirmando a 

realização dessa primeira etapa, o usuário fará o login na plataforma e terá acesso 

a todo conteúdo. 

 

 
Figura 9: Login  

Fonte: Criação Própria 

 

Os agentes solicitantes, embora tenham uma única conta, terão a 

oportunidade de possuir mais de um login, para que diferentes áreas da 

organização tenham acesso ao conteúdo e possam usufruir de seus benefícios. 

Para facilitar a busca de interesse, o feed programado destacará os assuntos mais 

relevantes segundo a intenção de cada empresa. Estes somente terão planos 

pagos mensais de utilização e não quantidade de vídeos publicados. 
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O benefício concedido aos desenvolvedores são os seis primeiros meses 

com um valor promocional podendo publicar até três vídeos. Para os demais, 

deverá ser pago de acordo com o número máximo de projetos (até cinco, até dez, 

acima de dez) por mês. 

Os valores das duas categorias não foram fixados, mas a prática de um 

preço justo para manutenção da plataforma e concomitantemente acessível ao 

público de interesse serão colocados como prioridade. Foi realizado um 

levantamento com uma amostra do perfil dos desenvolvedores para saber quanto 

eles estariam dispostos a pagar mensalmente pelo serviço proposto pela 

plataforma e o valor médio alcançado foi o de R$37,00, aproximadamente €9,60. 

O vídeo recebido pela plataforma passará por uma moderação para 

avaliação do site.  Após confirmação, o projeto fica disponível para visualização 

das empresas. 

Na outra ponta, os solicitantes (empresas/ investidores/ prefeituras) 

visualizam os projetos de acordo com as áreas de interesse vinculados ao logins 

que estão ao seu cadastro. Após localizar e verificar a ficha cadastral do 

empreendedor relacionado ao projeto, o solicitante pode entrar em contato 

diretamente ou pelo messenger interno, enviando um alerta para o usuário em seu 

dashboard e também por e-mail, para assim começarem a negociação do 

desenvolvimento do projeto em conjunto. 

É importante salientar que a Plataforma Idea não tem intenção e nem parte 

nos lucros obtidos dessas parcerias, pois ela foi criada com o único objetivo de 

conectar agentes independentes, mas que possuem alguma carência e desejam se 

unir para desenvolver seus negócios dentro da temática das Indústrias Criativas. 

Exemplos de produtos que podem surgir a partir dessas parcerias caberão 

ao entendimento entre as partes, que podem variar desde produtos e serviços 

relacionados ao entretenimento, como jogos digitais, estudos sobre o 

comportamento social e os smartoys, softwares de reconhecimento em parques 

temáticos, novo sistema para controle de câmera ou acessórios para elas. Na 

moda, desenvolvimento de calçados anatómicos que auxilie portadores de 

determinadas doenças. O design pode contribuir em desenvolvimento de 
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embalagens biodegradáveis ou com valor cultural agregado dependendo da 

demanda, também em desenvolvimento de mobiliário de baixo custo e fácil 

montagem para classes sociais menos favorecidas. Organizações de áreas, a 

priore, fora das Indústrias Criativas, podem se inscrever desde que tenham o fator 

inovação e criatividade, como por exemplo, uma empresa desenvolvedora de 

tecidos tecnológicos, que possam proteger de algumas doenças, ou uma empresa 

de engenharia que tem como diferencial a construção arquitetônica com baixo 

custo e implementação de características sociais do local onde o mesmo será 

construído. Esses ainda foram poucos exemplos dentro das possibilidades 

existentes. 

 

5.2 ARQUITETURA E SEGURANÇA DE SOFTWARE  

Para que todo esse procedimento de inscrição, visualização e messenger 

interno funcione dentro das normas de usabilidade, proporcionando uma 

experiência satisfatória aos usuários e criando um ambiente facilitador em todos os 

sentidos para o fechamento de parcerias entre os inscritos, a seguir será 

apresentado o Documento de Arquitetura e Segurança de Software da plataforma 

Idea. 

5.2.1. Visão de Processos 

 A visão de processos é similar a um mapa de pirata que as crianças 

antigamente brincavam, contendo indicações para que o tesouro fosse encontrado. 

Neste caso ele serve para o desenvolvedor do software traçar todas as etapas do 

caminho que o usuário irá percorrer para alcançar seu objetivo da maneira mais 

fácil. De posse dessas informações o arquiteto de software irá programar esse 

“caminho” de forma que o usuário avance as etapas da trilha feita pelo profissional 

para facilitar e potencializar a satisfação do usuário ao percorrer a plataforma.  
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 Figura 10: Visão de Processos da Plataforma Idea 
             Fonte: Criação própria 
 

O processo aqui apresentado clarifica o leitor do procedimento seguido nos 

dois tipos de inscrições, submissão de vídeo, busca por vídeo que atendam suas 

expectativas e contato entre empresa e empreendedor.  

Este planejamento já foi explicado mais detalhadamente no ponto anterior, 

então agora será mostrado o software (estrutura) para que o mesmo funcione da 

maneira esperada. 

 5.2.2. Visão de Implementação 

Os softwares combinados possibilitam que o planejamento seja colocado em 

prática de tal forma que o usuário não perceba a transação de utilização de um 

para o outro, criando um ambiente uniforme, ou seja, um ambiente visualmente 

único para o usuário sem que o mesmo perceba a transação. 

Para construção da plataforma foi utilizado o método de microsserviços, que 

será explicado a seguir. 
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5.2.2.1 Arquitetura Tecnológica Aplicada 

O tipo de arquitetura escolhido foi a Arquitetura de Microsserviços. Abaixo 

seguem duas ilustrações que comparam o método mais comumente usado com o 

eleito para o desenvolvimento desta plataforma. 

 

Figura 11: Diferença entre Microsserviços e Tradicional Aplicação 
Fonte: Microsoft  - https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/mt595752.aspx 
 

Nas figuras acima é possível observar a diferença do funcionamento do 

processo tradicional, no qual as informações são gerenciadas de forma 

centralizada. Simplificando a estrutura monolítica, é como se fosse um grande 

sistema contínuo, um único código. Uma das desvantagens de sua utilização é que 

ele inicialmente pode nascer com um código bonito, mas à medida que vai 

apresentando problemas, seu código vai ficando feio, devido às alterações 

necessárias para reparar os danos. Dependendo do problema apresentado, para 

detectar e consertar o erro, o sistema, plataforma ou site tem que parar de 

funcionar durante dias até que esteja apto para funcionar com boa performance 

novamente. 

 
 

https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/mt595752.aspx
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Figura 12: Representação da descentralização dos serviços 
Fonte: Google Imagens - https://www.slideshare.net 

 

O estilo de arquitetura de microsserviços é a quebra de uma aplicação em 

subsistemas e estes em micro serviços, transformando-os em serviços para os 

usuários. Estas são separadas em contextos para depois fazer a comunicação 

entre as áreas de interesse. Como a plataforma Idea terá em seu conteúdo muitos 

vídeos, podemos citar outra plataforma de vídeo de sucesso que usa a arquitetura 

de microsserviços: Netflix.  

A arquitetura de microsserviços é uma abordagem que desenvolve 
um aplicativo único como uma suíte de pequenos serviços, cada um 
executando seu próprio processo e se comunicando através de 
mecanismos leves, muitas vezes em uma API com recursos HTTP. Esses 
serviços são construídos em torno de capacidades de negócios e 
funcionam através de mecanismos de deploy independentes totalmente 

automatizados. (THOUGTWORKS. 2017) 

Algumas vantagens de sua utilização são: manutenção facilitada, valor de 

manutenção, aplicação de testes, possui sua própria base de dados, realização de 

deploy mais rápido e inserção de novos serviços, neste caso a construção de 

projetos simples constroem uma estrutura final complexa de serviços, só que de 

fácil manuseamento para o arquiteto de sistema. Em um cenário prático, neste 

caso a plataforma pode gerar problema no messenger interno, mas ainda assim 

consegue realizar inscrições de novos interessados. Dessa forma, reduz-se a 

probabilidade de frustação do usuário e, com a flexibilidade de sua manutenção 



61 
 

rápida, atualizações poderão ser oferecidas e serviços com melhor desempenho no 

futuro, caso seja necessário. 

Entendido a estrutura geral, agora serão apontados os programas utilizados 

em cada camada e como cada um contribui para o resultado final do bom 

desempenho da plataforma Idea. 

5.2.2.2 Stack de Tecnologias Utilizadas 

As Stack de Tecnologia são as pilhas utilizadas para a execução de cada 

comando emitido pelo usuário. Para que a Idea, assim como outras plataformas, 

funcionem oferecendo uma gama variada de recursos, é necessário que em cada 

camada tenha um ou mais programas que a faça funcionar.  

O projeto arquitetural bem difundido e que foi implementado nesta 

plataforma é o MVC (Model-View-Controller). “Como o nome sugere, possibilita a 

separação de um projeto em múltiplas camadas, das quais fazem parte: Modelo 

(Model), Visão (View) e Controlador (Controller).” Fábrica de Software (2017). 

O MVC surgiu como uma forma melhorada para construção de interfaces 
gráficas, mas tomou grande amplitude e passou a ser utilizado, de uma 
forma geral, na arquitetura de sistemas complexos. [...] também se 
apresenta como uma boa escolha para a construção de aplicações web 
interativas. Isto devido ao fato de neste tipo de aplicação haverem grandes 
quantidades de interações de diversos tipos de usuários e buscas e 
exibições de dados. O MVC, portanto, demonstram que é um padrão 
arquitetônico que se adéqua de forma concisa a soluções na web. Isso, 
graças à separação de camadas conforme a sua funcionalidade. 
(FÁBRICA DE SOFTWARE. 2017) 

Nos quatro tópicos seguintes será feita uma breve explicação sobre cada 

camada e a apresentação dos programas usados, pois além das camadas citadas 

acima, no desenvolvimento da plataforma Idea foi adicionada a camada de 

Controle de Versão (Versionamento).  

5.2.2.2.1 Camada View (Web) 

 Esta é a camada de inteface com o usuário. Como é observada pela Fábrica 

De Software (2015), ela é a fronteira entre o usuário e si própria. 

Para seu funcionamento é preciso diferentes softwares de programação para 

poder desempenhar de maneira satisfatória o resultado esperado pelo usuário. 

Esses programas possibilitam que pequenos serviços complementares interajam, 

proporcionando a execução de diversas funcionalidades, mas sem que o usuário 
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perceba quando acontece a transação de um programa para o outro, assim como 

qual programa está sendo utilizado naquele instante, mesmo porque o usuário não 

está interessado nisso e sim em atingir seu objetivo, que pode ser o preenchimento 

de um cadastro ou um determinado vídeo. 

Os programas utilizados na Plataforma Idea foram o AngularJS, jQuery, 

HTML5, GruntJS e o Bower. 

 
Figura 13: Angular JS 

                                   Fonte: Angular -  https://angular.io/ 

 

O Angular é um framework JavaScript, escrito e destinado para JavaScript, 

mantido pelo Google e utilizado no desenvolvimento de aplicações WEB. 

Ele se enquadra nos modelos MVC (Model-view-controller), MVP (Model-
view-presenter) e MVVM (Model View ViewModel), sendo considerado 
pelos seus desenvolvedores como um framework MVW (Model-View-
Whatever), já que o foco do framework não é conceitos de separação. 
(VICENT. 2017) 

Ele permite a utilização em HTML como linguagem de modelo, além de 

estendê-lo para expressar os componentes da sua aplicação de forma clara e 

sucinta. O site Dextra (2014) “[...] ainda destaca que o Angular ensina uma nova 

sintaxe ao navegador através de construções chamadas de diretivas, na prática, 

novas tags ou atributos de elementos.”. Desta forma, todas as alterações são 

aplicadas instantaneamente, tornando a experiência do usuário mais rica. 

 
Figura 14: jQuery 
Fonte: jQuery https://jquery.com 

 

jQuery é uma biblioteca JavaScript cross-browser desenvolvida para 

simplificar os scripts client side que interagem com o HTML, e isso facilita o 

desenvolvimento para o programador.  
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“jQuery é uma biblioteca de código aberto e possui licença dual, fazendo 
uso da Licença MIT ou da GNU General Public License versão 2. A 
sintaxe do jQuery foi desenvolvida para tornar mais simples a navegação 
do documento HTML, a seleção de elementos DOM, criar animações, 
manipular eventos e desenvolver aplicações AJAX. A biblioteca também 
oferece a possibilidade de criação de plugins sobre ela. Fazendo uso de 
tais facilidades, os desenvolvedores podem criar camadas de abstração 
para interações de mais baixo nível, simplificando o desenvolvimento de 
aplicações web dinâmicas de grande complexidade.”. (PORTAL DE 
CURSOS BRASIL. 2017) 

A principal vantagem na adoção de uma biblioteca de JavaScript é permitir uma 

maior compatibilidade de um mesmo código com diversos navegadores, mas é 

possível elencar outras funcionalidades, como: 

 Resolução da incompatibilidade entre os navegadores. 

 Redução de código. 

 Reutilização do código através de plugins. 

 Utilização de uma vasta quantidade de plugins criados por outros 

desenvolvedores. 

 Trabalha com AJAX e DOM. 

 Implementação segura de recursos do CSS1, CSS2 e CSS3. 

 

 
Figura 63: HTML5 
Fonte: Sapo - http://campus.sapo.pt 

 

Outro importante programa que será utilizado na construção da plataforma é o 

HTML5 (Hypertext Markup Language, versão 5). Segundo o site Telemidia 

Business, “ele é uma linguagem para estruturação e apresentação de conteúdo 

para a World Wide Web e é uma tecnologia chave da Internet originalmente 

proposto por Opera Software, sendo esta a  quinta versão da linguagem HTML.”. 

Ele ainda segue descrevendo o programa da seguinte maneira: 

“Sua essência tem sido melhorar a linguagem com o suporte para as mais 
recentes multimídias, enquanto a mantém facilmente legível por seres 
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humanos e consistentemente compreendida por computadores e outros 
dispositivos (navegadores, parsers etc). O HTML5 será o novo padrão 
para HTML, XHTML, e HTML DOM. (TELEMIDIAS BUSINESS. 2017) 

 

Em conjunto será usado o CSS3. É a mais recente versão da Cascading 

Style Sheets (ou simplesmente CSS). Infosti Web Desin “Nela são definidos os estilos 

para páginas web com efeitos de transição, imagem, e outros, que dão um estilo 

novo às páginas Web 2.0 em todos os aspectos de design do layout.”. Ele tem 

como sua principal função eliminar imagens de plano de fundo, as bordas 

arredondadas, além de apresentar transições e efeitos para criar animações de 

vários tipos. 

 
Figura 16: GruntJS 
Fonte: GruntJS  - https://gruntjs.com 

 

O GruntJS é um “Task Runner”. Ele roda a partir do Terminal e serve para 

automatizar tarefas como: concatenação de scripts, compilação, minificação, testes 

unitários e linting. Sua utilização reduz a possibilidade de falhas e otimiza o tempo 

de construção da plataforma. 

 
Figura 17: Bower 
Fonte: Bower - https://bower.io 
 

Esta camada possibilita que a plataforma pensada e desenvolvida para 

acesso pelo computador possa ser acessado por um aplicativo próprio via mobile. 

“Bower é um gerenciador de pacotes (ou “gerenciador de dependências”, 
se preferir) para o front-end que conta com a qualidade Twitter. Sua 
proposta é ser um gerenciador de pacotes front-end rápido e 
descomplicado e prover uma melhor organização e gerenciamento dos 
recursos de front-end necessários para projetos web. Bower facilita e torna 
o desenvolvimento web mais rápido, já que automatiza todo o processo 
repetitivo e não estritamente relacionado ao desenvolvimento do projeto 
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(“meta tarefa”). Por ser um gerenciador de pacotes, caso você queira usar 
algo que tenha dependência de outros.”. (DESENVOLVIMENTO PARA 
WEB. 2017) 

5.2.2.2.2. Camada Controller: 

 
Figura 18: Angular JS 

                                    Fonte: Angular -  https://angular.io 

 

O programa AngularJS, por ser bem completo, possui diversas 

competências e uma delas é a de realizar o controle da plataforma. Como o mesmo 

já foi apresentado anteriormente, esse espaço será destinado a explicar a Camada 

Controle e assim poderá entender melhor sua atuação nesse outro cenário.  

Essa camada é o controlador da comunicação entre o modelo e a visão. 

Caso a plataforma apresente algum erro, será nessa camada que o mesmo 

aparecerá e também será reparado. 

Sua finalidade é controlar interações que ocorram a partir do usuário 
(recebe o input) que trabalha sobre elementos na camada de visão e 
descobre o que essa entrada significará para o modelo. Ou, ainda, do 
modelo em resposta às ações anteriores. As entradas que esses 
componentes recebem são, normalmente, eventos de mouse, entradas de 
teclado, entre outras. Estes eventos por sua vez serão traduzidos em 
requisições de serviços para outro componente que deverá tratar, existe 
um controlador para cada função da aplicação, mas algumas estratégias 
podem ser adotadas para que se desenvolva um controle central e se 
evite código duplicado. (FABRICA DE IDEIAS. 2017) 

 

5.2.2.2.3 Camada Model 

A Camada Model é responsável pela Lógica de funcionamento, ou seja, ela 

é responsável pela regra do negócio, sendo essa camada o software em si. O 

model representa e manipula seguindo as regras do negócio. 

“O modelo encapsula o estado e comportamento da aplicação além de ser 
o único componente do MVC que faz interface da aplicação frente à fonte 
de dados, que normalmente é representada pelo banco de dados da 
aplicação. [...] O model é a combinação dos dados e dos métodos que os 
manipulam. Com isso, o reuso provido pelo MVC se dá principalmente 

http://desenvolvimentoparaweb./
http://desenvolvimentoparaweb./
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neste componente (modelo), sendo este o núcleo funcional do sistema.”. 
Camadas MVC. Disponível em: (FÁBRICA DE SOFTWARE. 2017) 

 

 
Figura 19: Play 
Fonte: Play - https://www.playframework.com 

 

O programa escolhido para desempenhar essa função de interface da 
aplicação foi o Play. 

“O Play é um framework open source para aplicações web, escrito em 
Java, que possibilita o desenvolvimento de aplicações que seguem o 
padrão MVC. Tem por objetivo otimizar a produtividade do desenvolvedor 
através do uso de configuração sobre convenção (CoC). Com 
recompilação feita durante a execução da aplicação, e caso ocorra algum 
erro, o respectivo é exibido no browser, indicando a linha do erro.”. (ERHO 
BRIDEE. 2017) 

 

O Play utiliza do poder das aplicações Java, porém sem a grande dificuldade 

necessária para o desenvolvimento de aplicações centradas no modelo Java 

Enterprise. Libertando das metodologias e ideologias relacionadas ao 

desenvolvimento de aplicações Java EE, o Play oferece para a equipe 

desenvolvedora uma forma mais inteligente de se trabalhar, pois visa o aumento da 

produtividade como um todo. 

 

5.2.2.2.4. Controle de Versão (Versionamento) 

O controle de versão é um software cuja finalidade é de gerenciar 

diferentes versões no desenvolvimento de um documento. Esses sistemas são 

geralmente usados no desenvolvimento de software para controlar e acompanhar 

as diferentes versões do histórico e do desenvolvimento de toda a documentação 

gerada até o momento atual. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vers%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_de_software


67 
 

Segundo o site Pronus, o Controle de Versão seve para: 

 Registro do Histórico. Registra toda a evolução do projeto, cada 
alteração sobre cada arquivo. Com essas informações sabe-se quem fez o 
que, quando e onde. Além disso, permite reconstruir uma revisão 
específica do arquivo sempre que desejado; 

 Colaboração Concorrente. O controle de versão possibilita que 
vários desenvolvedores trabalhem em paralelo sobre os mesmos arquivos 
sem que um sobrescreva o código de outro, o que traria reaparecimento 
de defeitos e perda de funcionalidades; 

 Variações no Projeto. Mantém linhas diferentes de evolução do 
mesmo projeto. Por exemplo, mantendo uma versão 1.0 enquanto a 
equipe prepara uma versão 2.0. (DIAS. 2017) 

 

 
Figura 20: Bitbucket 
Fonte: Bitbucket - https://bitbucket.org 

 

Existem dois tipos de Controle de Versão: Centralizado e Distribuído. Para a 

plataforma, o escolhido foi o Bitbucket, que é distribuído e é um serviço de 

hospedagem de projetos controlados através do Mercurial. Sendo assim, existem 

vários repositórios autônomos e independentes, uma para cada desenvolvedor. No 

controle de versão distribuído, cada desenvolvedor possui um repositório próprio 

acoplado a uma área de trabalho e as operações commit e update acontecem 

localmente entre os dois, como pode ser conferido na imagem abaixo. 
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Figura 21: Processo Domain-driven Design 
Fonte: aprendendowww.wordpress.com 
 

5.2.3. Visão Metodológica Aplicada 

 
Figura 22: Domain-driven Design 
Fonte: Slideshare - https://www.slideshare.net 
 

O DDD é mais uma abordagem de desenvolvimento de software, que reúne 

um conjunto de conceitos do que um grupo de fórmulas para programação de 

software. Como Eric Evans (2011) salienta, o mais importante quando utiliza-se 

essa metodologia é a regra do negócio, pois ela tem como ponto central atender à 

demanda do cliente que solicitou o serviço. Usar DDD significa desenvolver 

software de acordo com o domínio relacionado ao objetivo proposto para 

resolução. 

 

“Domain-driven Design (DDD) ou Desenvolvimento dirigido ao domínio é 
uma coleção de padrões e princípios que ajudam em seus esforços para 
construir aplicações que refletem uma compreensão e a satisfação das 
exigências do seu negócio.[...] DDD trata da modelagem do domínio real 
por primeiramente entendê-la completamente e então colocar todas as 
terminologias, regras, e lógica em uma representação abstrata dentro do 

https://www.slideshare.net/
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seu código, tipicamente em forma de um modelo de domínio. DDD não é 
um framework, mas ele tem um conjunto de blocos ou conceitos que 

podem ser incorporados em sua solução.”. (SCHISSATO e PEREIRA. 
2017) 

 

O DDD traz práticas e padrões que podem ser utilizados para conceituar em 

forma de Modelo o seu domínio. Ter conhecimento do domínio é essencial e criar 

um modelo e adotar uma arquitetura para aplicação que melhor reflitam os 

conceitos do domínio não é uma missão descomplicada ou para um único analista.  

Por isso, Evans (2011) sugere a linguagem Ubíqua (linguagem comum), ou seja, a 

mesma língua, em um único modelo, de forma que o mesmo seja compreendido 

pelo cliente, analista, projetista, desenhista, testador, gerente, entre outros 

envolvidos no processo, e esta linguagem seria a linguagem utilizada no cotidiano. 

Como foi mostrado ao longo deste capítulo, para criação desta plataforma foi 

necessário desenvolver várias camadas, cada uma com sua importância, para 

atender de maneira satisfatória o usuário. 

A figura a seguir ilustra um modelo de arquitetura em camadas que pode ser 

usada no modelo do domínio. Esta é similar à Plataforma Idea e está disponível 

aqui, de forma mais simplificada, para que seja compreensível para leitores leigos 

sobre o assunto e até especialistas. 

É oportuno relembrar alguns termos já citados e que aparecerão novamente 

na imagem. Os termos citados são, segundo o site dddsample.sourceforge.net 

acessado dia 28 de junho: 

 User Interface - Apresenta a informação ao usuário e interpreta os seus 

comandos; 

 Application - Camada que coordena a atividade da aplicação. Não contém 

lógica de negócio; 

 Domain - Contém informação sobre o domínio; É o coração do negócio; 

 Infrastructure - Atua como uma library de suporte para as demais camadas; 

Realiza a comunicação entre as camadas; Implementa a persistência dos 

objetos de negócio. 

http://www.princiweb.com.br/blog/autor/jessica-schissato/
http://www.princiweb.com.br/blog/autor/rodolfo-pereira/
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Figura 23: Arquitetura em camadas 
Fonte: Macoratti - http://www.macoratti.net 

 

Vale ressaltar o empenho em desenvolver toda a plataforma de maneira que 

a usabilidade do usuário seja a mais agradável possível. Porém, refletindo sobre 

sua construção, é possível detectar que este conceito foi estendido também para a 

equipe desenvolvedora, fazendo com que cada etapa tenha a melhor comunicação 

possível e que as futuras atualizações possam ser realizadas de forma prática.  

 

5.3 REVISTA IDEA 

Incluso na assinatura, o usuário terá acesso a uma revista digital de 

conteúdo exclusivo. A temática principal são as Indústrias Criativas em âmbito 

mundial que, por consequência, possibilita abordar a Economia Criativa com a 

mesma abrangência, mas assuntos relacionados e pertinentes aos países da 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa, megatendências sociais 13 , 

tecnologia e outros mais que se apresentarem interessante para o público 

destinado. 

Seu conteúdo contará com entrevistas, estudo de caso e relatório de 

pesquisas para contemplar quaisquer tipos de utilizadores.  

                                                           
13

 Megatendências: Tem sido descritas como “grandes mudanças sociais, econômicas políticas e 
tecnológicas que se formam lentamente e, uma vez estabelecidas, nos influenciam por algum tempo 
– de sete a dez anos, no mínimo.”. Kotler, 2009 



71 
 

Os entrevistados serão pesquisadores, professores, empresários e 

representantes de instâncias governamentais, de instituições de fomento e 

desenvolvimento tecnológico e econômico. 

O controle do material divulgado será dos moderadores da plataforma e 

inicialmente sua frequência de publicação será mensal, visando a qualidade do 

conteúdo e produção do material. No futuro, poderá haver solicitações dos usuários 

para que a frequência seja alterada e, caso exista essa possibilidade, por parte da 

equipe a mesma será feita. 

Acredita-se que esse material de apoio irá deixar os membros mais cientes 

do contexto mundial sobre a atividade, dos acontecimentos recentes e poderão ter 

contato com agentes que tenham o mesmo objetivo entre si. A revista visa 

contribuir também como fonte de inspiração e embasamento de novos projetos. 

Quando projetos de parcerias iniciadas na plataforma chegarem ao mercado, 

caso as partes permitam, a revista também servirá como forma de divulgação 

desses casos. Isso é bom tanto para a plataforma quanto para os inscritos, pois é 

uma forma de auto divulgação da plataforma e fonte motivacional para os usuários. 

O ato de buscar entrevistados, principalmente para o início da plataforma, 

ajuda na divulgação da mesma, como no exemplo de professores entrevistados 

que podem retransmitir a proposta dela e convidar os alunos a conhecerem esse 

facilitador de negócios. 

Essa é uma oportunidade de reunir diferentes olhares sobre o mesmo 

assunto, pois a intenção é ter entrevistados de países e áreas diferentes para 

contribuir com informações de uma nova maneira de produção, que não visa mais 

o produto ou serviço sem propósito ou mensagem, e sim aqueles que se baseiam 

em sua necessidade, pois é esse tipo de produto que está mudando o mercado e 

aumentando a competição entre empresas.   

 

5.4 CONCEPÇÃO DA MARCA 

O conceito utilizado pela American Marketing Association (AMA) e replicada 

por diversos autores, marca é definido como “um nome, termo, sinal, símbolo ou 
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design, ou uma combinação de tudo isso, destinado a identificar os produtos ou 

serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores para diferenciá-los dos outros 

concorrentes”.  

É de conhecimento geral que as marcas constituem e desempenham uma 

parte importante no negócio de qualquer empresa. A conceituação abaixo 

exemplifica esta situação: 

“As marcas identificam a origem ou o fabricante de um produto e permitem 
que os consumidores – sejam indivíduos ou organizações – atribuam a 
responsabilidade pelo produto determinado fabricante ou distribuidor. Os 
consumidores podem avaliar um produto idêntico de forma diferente, 
dependendo de como sua marca é estabelecida.”. KOTLER, KEVIN e 
KELLER (2006, p.269). 

Aprofundando um pouco mais nesse conceito Aaker, Kapfecer e Keller 

debruçaram-se sobre brandy equity abordando esse quesito como valor diferencial 

da marca ao ofertar seus produtos e serviços. 

“Um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu 
símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um 
produto ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela. 
Para que certos ativos e passivos determinem o brand equity, eles devem 
estar ligados ao nome e/ou símbolo da marca.”. (AAKER, 1998, p.16). 

Os cinco ativos e passivos que para Aaker (1998) compõem o brand equity, 

vistos como fontes de valor para o consumidor e para a empresa, são: Lealdade à 

marca; Notoriedade; Qualidade percebida; Associações à marca (para além da 

qualidade percebida); e Um compósito de propriedades do tipo patentes, marcas 

registradas e relações com distribuidores.  

Um pouco menos complexa do que a visão de Aaker, Kapferer (1997) 

colabora para constituição do termo de marca relacionado a dois fatores: com o 

conceito de espaço da mente do consumidor e com a distinção entre ativos da 

marca e valor financeiro da mesma. Nesta perspectiva aqui o fundamental é 

destacar a análise do valor da marca no que tange o “espaço da mente” dos 

consumidores adquirido pela marca. O valor da marca provem de sua capacidade 

em se tornar algo com significado e singular junto dos consumidores, sendo este 

valor pautado em atributos tangíveis e intangíveis. 

Para Keller e Machado (2006), o conhecimento da marca é o elemento 

fundamental para a criação do brand equity, pois é o conhecimento da marca que 
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gera respostas diferentes diferenciadas que impulsiona o brand equity. Eles ainda 

afirmam que o conhecimento da marca pode ser caracterizado em dois 

componentes: lembrança da marca e imagem da marca. 

Para isso, os componentes constituintes de uma marca devem refletir seu 

objetivo através do nome e/ou símbolos. Pode parecer óbvio, mas ainda existem 

marcas que usam símbolos e nomes inadequados, causando confusão, 

protagonizando situações engraçadas perante o mercado, além de prejudicar o 

crescimento de seu negócio. 

Tentando não cometer esses erros e visando o sucesso da plataforma, para 

obtenção do nome foi realizado brainstorming14 e, a partir disso, refinado o conceito 

e buscado elementos associativos. 

Concluindo essa etapa, constatou-se que o elemento principal de troca na 

plataforma são as ideias e, para que elas fossem colocadas em prática, seria 

necessário que duas ou mais partes se unissem para que a mesma pudesse ser 

concretizada. 

Com um nome e o desafio de torná-lo compreensível ao máximo de pessoas 

no mundo, sem esquecer que o mercado de entrada seria o lusófono, ou seja, o 

nome teria que ser de fácil pronuncia para esses usuários, recorreram-se às 

maiores influências colaborativas da plataforma e assim os países nos quais elas 

mais se destacam. A palavra ideia foi testada em diferentes idiomas e percebeu-se 

que sua sonoridade é similar em diferentes partes do mundo, porém ainda não 

havia empatia. Aprofundando mais na elaboração do nome, percebeu-se que 

embora países como E.U.A., Alemanha e Itália fossem referência tecnológica, 

social e cultural, o grande berço dos pensamentos atuais, ou que ao menos é 

reconhecido por ser o grande berço do pensamento moderno, é a Grécia, então 

assim foi testada a tradução da palavra “ideia” para o grego, Idea (ιδέα). 

 O resultado agradou e as possibilidades com letra maiúsculas e 

minúsculas foram avaliadas. A versão eleita foi a de letras minúsculas.  Como é 

                                                           
14Brainstorning: Por meio da associação de ideias e da liberação da imaginação, o brainstorning 
ajuda a romper bloqueios criativos, a pensar fora da caixa, a descobrir novas soluções e enxergar 
além. Extraído do site: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/brainstorming-tempestade-
de-ideias,0f08000e96127410VgnVCM1000003b74010aRCRD 
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sabido, cada letra do alfabeto grego tem um significado, então as letras “δ” (delta) e 

“έ” (épsilon) foram estudadas e alguns resultados obtidos: 

 

 δ (delta) - É a quarta letra do alfabeto grego e tem tradução direta para  a 

letra “d” . Representa o numero 4.  

 έ (épsilon) – Correspondente a letra “e”  e, assim como no alfabeto grego, é 

a quinta letra do alfabeto português e tem o valor numérico de 5. 

 

Essa representação dupla de letra e número se mostrou interessante devido 

à vocação da plataforma em unir tecnologia (geralmente associada à área de 

exatas), a cultura e a criatividade (geralmente ligadas a área de humanas), 

integrando as áreas. Embora a letra “έ” (épsilon) represente o número cinco, e 

aparentemente o número três invertido, isso não foi visto como problema, pois “έ” 

(épsilon) é o elemento gráfico que transmite ao usuário a sensação “numérica” na 

grafia. 

O símbolo “δ” (delta), quando aplicado na marca, fica interessante pelo seu 

formato, não usual, e que neste caso acaba por remeter a uma lâmpada, que 

muitas vezes é a representação física da palavra “ideia”. Essa memória é reforçada 

pela cor utilizada, para aflorar essa sensação. A representação a seguir é a 

primeira versão aprovada, mas a mesma será aperfeiçoada. 

 
Figura 24: Representação da marca da Plataforma Idea  
Fonte: Criação Própria 
 

Como as letras do alfabeto grego possuem formas diferentes do alfabeto 

português, algumas mais rebuscadas, foi utilizada para a composição da marca 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_grego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Numerais_gregos
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uma tipografia sem serifa15 , com o objetivo de ressaltar apenas a letra delta, 

elemento principal, que se destaca tanto pela sua forma, quanto pela cor utilizada, 

diferente das demais. 

 O amarelo foi utilizado na composição por ser a cor principal relacionada ao 

sentido da palavra, pois ideias são comumente associadas a lâmpadas, cores 

vibrantes, aqui representada pelo amarelo.  

O amarelo não foi utilizado como cor pura, e sim em um degradê formado 

por micro pedaços que vão se complementando para transmitir o objetivo principal 

da plataforma, que é o encontro de várias ideias e que, quando se unem 

(idealizador e investidor), dão início a novos projetos. O símbolo vai se formando a 

partir de micro pedaços, assim como a plataforma Idea possibilita o surgimento de 

várias empresas.  

A cor cinza, além de ser cor complementar do amarelo, é utilizada como 

pano de fundo da marca, assim como a plataforma deve ser para os seus usuários. 

Ela é o espaço fundamental para esse encontro, mas não está ali para brilhar, e 

sim para fazer com que as ideias se destaquem, assim como o delta, símbolo da 

ideia, tipografia e projeto. 

Todo o conteúdo explanado até o momento revela os alicerces sólidos para 

fundamentar a criação da plataforma, e neste ultimo capítulo revelou-se a 

estruturação do software, seu funcionamento, bem como os setores pertencentes a 

plataforma como cadastro, catálogo de vídeos, revista e até a identidade visual da 

marca. 

Criar um produto e atribuir uma marca não garante credibilidade, não 

determina seu posicionamento e também não o torna conhecido. Para obtenção 

desses resultados, é necessário um plano de marketing para que o produto/serviço 

seja lançado e mantido no mercado com sucesso. No capítulo seguinte será 

apresentado o plano de comunicação de lançamento da plataforma, o primeiro 

passo para criar uma relação com os futuros consumidores e posicionar a marca 

no mercado. Porém no início do capítulo serão apresentados conceitos sobre plano 

                                                           
15

 Fontes com serifas possuem pequenos traços aplicados nas extremidades das letras – é 
importante notar que existem diversos tipos de serifas. Extraído do site: 
http://knabbenn.com/classificacao-tipografica/ 
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de negócios, como eles contribuem para a implantação de um negócio sólido e 

competitivo, além de uma prévia do plano de negócios desenvolvido para a 

implementação deste produto no mercado. O fato de aqui não ser disponibilizado o 

plano completo deve-se a falta de dados, visto que o produto necessita de ajustes 

e relacionado a esse quesito outras lacunas ainda permanecem abertas. 
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6 EMPREENDENDO A PLATAFORMA IDEA 

Introduzindo este capítulo, vale resgatar historicamente o 

empreendedorismo no mundo, pois para TIMMONS (1994), “o empreendedorismo 

é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a revolução 

industrial foi para o século XX” (DOLABELA, 2008, p.24). 

 

Primeiro uso do 

termo 

empreendedorismo 

Credita-se a Marco Polo o mérito de ser o primeiro 

empreendedor da história, ao assinar um contrato com um 

rico comerciante para estabelecer uma nova rota comercial 

e vender as mercadorias deste no oriente. 

Na Idade Média Na Idade Média, o termo empreendedor foi utilizado para 

definir aquele que gerenciava grandes projetos de produção. 

Os primeiros indícios de relação entre assumir riscos e 

empreendedorismo ocorreram no século XVII, em que o 

empreendedor estabelecia um acordo contratual com o 

governo para realizar algum serviço ou fornecer produtos. 

Como geralmente os preços eram prefixados, qualquer lucro 

ou prejuízo era exclusivo do empreendedor.   

Século XVII Richard Cantillon, importante escritor e economista do 

século XVII, é considerado por muitos como um dos 

criadores do termo empreendedorismo, tendo sido um dos 

primeiros a diferenciar o empreendedor – aquele que 

assumia riscos – do capitalista – aquele que fornecia o 

capital. 

Século XVIII No século XVIII o capitalista e o empreendedor foram 

finalmente diferenciados, provavelmente devido ao início da 

industrialização que ocorria no mundo. Um exemplo foi o 

caso das pesquisas referentes a eletricidade e química, de 

Thomas Edison, que só foram possíveis com o auxílio de 

investidores que financiaram os experimentos. 

Séculos XIX e XX No final do século XIX e início do século XX, os 

empreendedores foram frequentemente confundidos com os 

administradores, sendo analisados meramente de um ponto 

de vista econômico, como aqueles que organizam a 

empresa, pagam os empregados, planejam, dirigem e 

controlam as ações desenvolvidas na organização, mas 

sempre a serviço do capitalista. 

Quadro 2- Desenvolvimento da Teoria do Empreendedorismo  
Fonte: HISRISH apud DORNELAS (2001, p. 27-28) 
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Quanto ao conceito de empreendedorismo, DOLABELA (2008, p. 24) diz 

que:  

 “O empreendedorismo é uma livre tradução da palavra entrepreneurship, 
que contém idéias de iniciativa e inovação, e é utilizado para designar os 
estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema 
de atividades, seu universo de atuação. É um termo que implica uma 
forma de ser, uma concepção de mundo, uma forma de se relacionar.”.  

O SEBRAE em seu site explana brevemente a teoria e cita Louis Jacques 

Filion, destacando o fato dos empreendedores conceituarem a atividade a partir do 

seu ponto de atuação, fazendo com que “os economistas associem o 

empreendedor com a inovação, enquanto os comportamentalistas se concentram 

nos aspectos criativo e intuitivo”. Destaca também a visão de Joseph Schumpeter, 

no qual diz que “a essência do empreendedorismo está na percepção e no 

aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios, sempre tem a 

ver com criar uma nova forma de uso dos recursos [...]”. 

Colocando foco no agente movimentador do sistema, DORNELAS (2001) 

ainda acrescenta que existem inúmeras definições para o termo, mas uma das 

mais relevantes é a de  Joseph Schumpeter (1949): “O empreendedor é aquele que 

destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, 

pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos 

recursos e materiais.”.  

É importante salientar que o empreendedor é comumente reconhecido como 

o criador de novos negócios, mas este também pode inovar em negócios já 

existentes; ou seja, é possível ser empreendedor dentro de empresas já 

estabelecidas. Nessa perspectiva, o empreendedor é aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre a mesma, assumindo riscos 

calculados. 

Para mensurar esses riscos é aconselhável criar um plano de negócios, no 

qual serão respondidas todas as questões referentes ao negócio. Nesse processo 

será delineado seu ambiente interno e externo, permitindo o desenvolvimento do 

mesmo e respondendo o quão viável é o negócio. 
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6.1 PLANO DE NEGÓCIOS  

O Plano de Negócios é uma ferramenta valiosa e amplamente 

recomendada para lançamento de produtos/serviços ou abertura de 

empresas, visto que ele auxilia a equipe envolvida em como direcionar o 

negócio em questão, prevendo dificuldades e revelando oportunidades até 

então não detectadas. 

“Um plano de negócio é um documento que descreve por escrito os 
objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses 
objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um 
plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, ao 
invés de cometê-los no mercado.”. (SEBRAE 2013, p. 13). 

Em seu site, DORNELAS afirma que: 

“Para desenvolver um plano de negócios é importante entender o que 
essa ferramenta de gestão significa. O plano de negócios é um documento 
utilizado para planejar um empreendimento ou unidade de negócios, em 
estágio inicial ou não, com o propósito de definir e delinear sua estratégia 
de atuação para o futuro. Trata-se ainda de um guia para a gestão 
estratégica de um negócio ou unidade empresarial.”. Como montar um 
plano de negócios simples e prático. Disponível em: 

<http://www.josedornelas.com.br/artigos/900/>. Acesso em: 28 ago. 2017. 

Para CHIAVENATO (2008), o planejamento produz um resultado imediato: o 

plano de negócios. Todos os planos têm como objetivo em comum a previsão, a 

programação e a coordenação de uma sequência lógica de eventos, sendo que se 

bem-sucedidos, deverão conduzir ao êxito do objetivo pré-estabelecido. 

Geralmente um plano é um direcionamento pré-determinado de ação de um 

referido período de tempo que sacia questionamentos referentes às seguintes 

questões: “O que”, “Quando”, “Como”, “Onde”, e “Para quem”.  

DORNELAS (2008) ainda ressalta que o “business plan” serve como um 

instrumento de negociação interna e externa com empregados, sócios, clientes, 

fornecedores, incubadoras, bancos, financiadores, entre outros, sendo um 

importante instrumento para controle interno, integração da equipe e envolvimento 

dos empregados e colaboradores. Como sinal de alerta, ele ainda observa que se 

engana quem considera o fato de, uma vez estruturado o plano de negócios, o 

mesmo pode ser esquecido. Isso é um erro imperdoável, pois o mercado que está 

em constante mutação e o plano deve ser reajustado conforme a necessidade de 

oportunidades, riscos, contexto e mercado. O plano de negócios, por ser uma 
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ferramenta dinâmica, a atualização deve ser um movimento constante, mesmo 

porque a ação de planejar é dinâmica e corresponde a um processo cíclico.  

 

6.2 PLANO DE NEGÓCIOS DA PLATAFORMA IDEA 

O SEBRAE elaborou e disponibilizou gratuitamente em seu site um Plano de 

Negócios (PN) completo para auxiliar os empreendedores no desenvolvimento de 

seus negócios. Esse material é subdividido em 9 macro tópicos, sendo eles: 

Sumário Executivo; Análise de Mercado; Plano de Marketing; Plano Operacional; 

Plano Financeiro; Construção de Cenários; Avaliação Estratégica; Avaliação do 

Plano de Negócios; e Roteiro para Coleta de Informações Consolidado. Baseando-

se neste material, a seguir serão apresentados os tópicos pertinentes do PN para 

esta produção acadêmica. 

 

6.2.1 Sumário Executivo 

Segundo o SEBRAE, “O sumário executivo é um resumo do plano de 

negócio. Não se trata de uma introdução ou justificativa e, sim, de um sumário 

contendo seus pontos mais importantes.”. Dornelas discorre mais sobre sua 

definição e ainda faz uma consideração quanto ao modo de fazê-lo: 

“O Sumário Executivo se trata da principal seção de um Plano de 
Negócios e deve expressar uma síntese do que será apresentado na 
sequência, preparando o leitor e atraindo o mesmo para uma leitura com 
mais atenção e interesse. Embora o Sumário Executivo apareça no início 
do Plano de Negócios, deve ser a última coisa a ser escrita durante a 
elaboração do plano. É muito mais eficiente e coerente escrever uma 
síntese depois de se preparar o texto básico desta síntese.”. (DORNELAS. 
2017) 

Servindo como cartão de visita, é sugerido que o mesmo tenha uma ou no 

máximo duas páginas. Portanto, seguindo o PN do SEBRAE e após uma seleção 

de perguntas oportunas para o momento, as mesmas serão listadas e respondidas 

abaixo, sendo elas:  

 O que é o negócio? É uma plataforma que possibilita a conexão 

entre empresas da Indústria Criativa, que por meio de vídeos 

podem lançar demanda de projetos ou podem oferecer produtos, 
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serviços e pesquisas sempre com características inovadoras, 

tecnológicas e criativas. 

 Qual é o serviço oferecido?  É oferecido um ambiente virtual de 

confiança onde as empresas podem oferecer ou solicitar projetos, 

pesquisas, serviços e produtos com características inovadoras, 

criativas e tecnológicas. Por ser destinado a países de diferentes 

localidades, propicia a rica troca de informações culturais e 

empresariais. A plataforma, também por meio da revista interna, 

oferecerá conteúdo do segmento exclusivo para os usuários. 

 Quem é o consumidor? O público alvo se compõe de inventores 

independentes, incubadoras, startups, empresas de pequeno, 

médio e grande porte, parques tecnológicos, investidores, 

prefeituras, organizações educacionais como universidades e 

institutos de pesquisa públicos e privados. Não restringe-se ao 

mercado brasileiro, abrangendo todos os agentes acima listados 

localizados em países lusófonos.  

 

 Missão: Gerenciar conhecimento no ambiente empresarial.  

 

 O que é valor para o consumidor? Conseguir acelerar e 

potencializar seu desempenho de maneira significativa perante o 

mercado e seus clientes. O conhecimento e informação de 

qualidade são fundamentais para que esse objetivo seja 

alcançado. 

 

 Com quais setores a sua empresa pretende trabalhar?  Indústrias - 

Empresas que transformam matérias-primas em produtos 

acabados, com auxílio de máquinas ou manualmente. Abrange 

desde o artesanato até a moderna produção de instrumentos 

eletrônicos. Comércio - Empresas que vendem mercadorias 

diretamente ao consumidor – no caso do comércio varejista – ou 

aquelas que compram do fabricante para vender no varejo – 

comércio atacadista. Prestação de serviços - Empresas cujas 
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atividades não resultam na entrega de mercadorias e, sim, no 

oferecimento do próprio trabalho ao consumidor.  

 

Nessa etapa as respostas serão um pouco mais detalhadas, visto que as 

mesmas têm como objetivo esclarecer e auxiliar internamente na estruturação do 

negócio. 

 

6.2.2 Análise de Mercado 

Segundo o SEBRAE, esta é uma das etapas mais importantes na 

elaboração do plano, mesmo porque sem clientes não há negócios. Os clientes não 

compram apenas produtos, mas sim soluções para suas necessidades. 

 

6.2.2.1 Estudos de clientes 

Dentro do público que a plataforma atenderá e considerando suas 

características, pode-se dividir em dois subgrupos: Grandes Empresas e Pequenas 

Empresas. Essa divisão é necessária para traçar o perfil dos clientes de interesse e 

responder questões referentes à quantidade de empregados, renda anual, tempo 

de mercado, importância para o cenário local, entre outros, visto que a plataforma 

trabalhará com um público heterogêneo.   

Embora os clientes tenham perfil heterogêneo, eles possuem características 

em comum como procura por novas tendências mercadológicas e 

comportamentais, oferecem produtos e serviços inovadores e buscam por 

reconhecimento.  

 Acredita-se que um dos fatores atrativos do negócio é a possibilidade de 

atuar com empresas de diferentes países. Essa afirmação pode ser encarada de 

forma diferente dependendo da empresa, pois pode representar diminuição dos 

custos, expansão de atuação, reconhecimento internacional, ou aumento de renda. 

O fato das empresas aderirem ou expandirem sua obtenção de resultados rápidos, 

valendo-se da Inovação Aberta16, por meio da plataforma, pode representar um 

                                                           
16

 A Inovação Aberta foi definida como o uso de entradas e saídas intencionais de conhecimento 

para acelerar a inovação interna e expandir os mercados pelo uso externo da inovação, 
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aceleramento em sua programação, permitindo lançar um produto antes dos seus 

concorrentes, dando mais vantagem competitiva. 

 

   6.2.2.2 Estudos dos Concorrentes 

 Foi realizada uma pesquisa para averiguar se nos países pertencentes a 

CPLP existe alguma plataforma destinada exclusivamente ao desenvolvimento de 

organizações atuantes na Indústria Criativa, e constatou-se que não.  

Porém, isso não exclui a existência de plataformas de desenvolvimento 

tecnológico similar. No Brasil, por exemplo, existe a Plataforma iTEC, que é uma 

iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. A 

mesma funciona por meio de desafios e atende mais empresas de engenharia. Por 

terem propósitos diferentes, assim como possibilidades de clientes, acredita-se que 

ainda exista bom espaço para atuação.  

 

6.2.2.3 Estudos dos Fornecedores 

Na construção da plataforma são utilizados diferentes pacotes de software, 

mas havendo a finalização da plataforma, ela não conta mais com fornecedores.  

As empresas envolvidas também podem ser consideradas fornecedoras, 

visto que são elas que postam o vídeo, solicitam soluções e oferecem resultados, 

então a frequência e quantidade de vídeos podem ser mais interessantes em um 

momento do que outro. Cabe a equipe gerenciadora sempre buscar manter uma 

boa performance da plataforma. 

6.2.2.4 Estudos de Marketing 

Este tópico não será respondido completamente, visto que até o momento a 

plataforma não foi finalizada e outros quesitos importantes para seu funcionamento 

                                                                                                                                                                                   
respectivamente (Henry Chesbrough, 2003). Uma vez que a inovação aberta é adotada, as 
fronteiras da organização se tornam maleáveis e isso permite combinar recursos da empresa com 
os cooperadores externos. Disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/dino/vantagens-da-
inovacao-aberta-versus-inovacao-fechada-shtml/ 
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também não, tornando a precificação impossível até esse instante. Diante disso, a 

lacuna “Preço” não será mencionada.  

Quanto à “Promoção”, foi elaborado um plano de comunicação bem 

detalhado para o lançamento da plataforma. Como este item foi considerado uma 

fraqueza, ou seja, um ponto fraco, mas que pode ser melhorado, foi destinado um 

capítulo exclusivo para descrever o plano de comunicação, afinal, essa ação é 

considerada muito importante para apresentar a plataforma ao público e criar um 

relacionamento saudável com os usuários. 

Seguindo as diretrizes do SEBRAE, os outros dois quesitos são a 

“Comercialização” e a “Localização”. Estes têm similaridades nas respostas, haja 

vista que os dois estão no plano virtual. A comercialização da plataforma não 

necessita de distribuição e foi planejada para ser prática e rápida para que o 

usuário não se frustre e acabe desistindo. Assim como um vendedor ambulante, 

que pode levar sua mercadoria para o local de maior movimento e realizar as 

vendas, a plataforma se aproxima por meio da comunicação, mas precisa que a 

empresa também caminhe em direção desse serviço oferecido para celebrar o 

vínculo.  

Por seu funcionamento ser inteiramente virtual, a localização também se 

assemelha a de um vendedor ambulante, mas ainda possui a vantagem de estar 

em mais de um lugar por vez e concluir mais de uma venda simultânea também. A 

desvantagem está no fato do campo ser muito maior, fazendo com que um grito 

não sirva para chamar a atenção.  

6.2.2.5 Plano Operacional 

Desde o estudo de marketing abordado no tópico anterior, foi necessária 

uma interpretação do texto e transposição do ambiente real e tangível dos negócios 

off-line para este que é completamente on-line, pois o cenário descrito no Plano de 

Negócios do SEBRAE não contempla em sua totalidade esse tipo de negócio. 

Talvez seja indicada uma atualização ou uma segunda versão para empresários 

deste ramo de atividade. 

No Plano Operacional não será diferente, pois o SEBRAE indica que “Por 

meio do layout ou arranjo físico, você irá definir como será a distribuição dos 
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diversos setores da empresa, de alguns recursos [...] e das pessoas no espaço 

disponível.” Trazendo para o âmbito digital, o layout da página deve ser navegável 

intuitivamente, ter setores de assuntos afins e identificação de ícones com fácil 

apreensão. Considerando essas instruções e a usabilidade da ferramenta o 

resultado de como foi elaborada a página pode ser revisto no tópico 5.1 desta 

produção científica, onde foi especialmente detalhada cada sessão da página 

principal da plataforma. 

 
Ainda dentro dessa etapa, é sugerido o registro de como a empresa irá 

funcionar. Deve ser pensado “[...] como serão feitas as várias atividades, 

descrevendo, etapa por etapa, como será a fabricação dos produtos, a venda de 

mercadorias, a prestação dos serviços [...]”, porém a descrição de como ela 

funcionará para o usuário já foi elucidada no tópico 5.1 e a construção da 

plataforma já foi realizada no tópico 5.2 desta produção. 

 

6.2.3 Avaliação estratégica 

 

Contempla a matriz SWOT (Strengths, Weaknetes, Opportunities and 

Threats), no Brasil também chamada de matriz F.O.F.A. (Força, 

Oportunidade, Fraqueza e Ameaça).   

Como descreve o SEBRAE, “A matriz F.O.F.A. é um instrumento de 

análise simples e valioso. Seu objetivo é detectar pontos fortes e fracos, com 

a finalidade de tornar a empresa mais eficiente e competitiva, corrigindo 

assim suas deficiências.”.  

 

 “Neste caso, o gestor cria duas listas: uma SW que descreve os principais 
pontos fortes e fracos da empresa e do produto; e uma lista OT que 
descreve as principais oportunidades e ameaças. A lista SW descreve os 
Fatores da empresa; a lista OT descreve as forças externas em relação à 
empresa.”. (KOTLER 2009, p.218). 

 

O SEBRAE ainda afirma que a matriz F.O.F.A. é sempre feita em 

quadrantes, ou seja, em quatro quadrados iguais, sendo que em cada 
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quadrado são registrados fatores positivos e negativos para a implantação 

do negócio. 

A quantidade de itens varia conforme o negócio e a empresa são 

enxergados no cenário do qual se encontram e podem sofrer alterações 

conforme as mudanças do mercado (oportunidade e ameaça) e como a 

empresa sana os problemas internos (fraqueza) ou agrega mais qualidades 

(força). Assim, os quadrantes podem sofrer alterações futuras, incluindo 

novos itens ou retirando alguns tópicos atualmente listados. Confira abaixo a 

análise feita para a Plataforma Ideia. 

Forças 

 

Fraquezas 

Controle total sobre o funcionamento 
da plataforma; 
Único produto no mercado com 
essas características a ofertar um 
espaço de encontro virtual entre 
empresários da indústria criativa; 
Fácil utilização. 

 

Força de comunicação; 
Equipe pequena. 

Oportunidades 

 

Ameaças 

Sem concorrência direta;  
Ambiente virtual;  
Valorização Internacional das 
Indústrias Criativas; 
Cenário favorável ao trabalho 
realizado remotamente; 
Grande mercado para crescimento. 

 

Disposição geográfica dos países 
(inicialmente); 
Plataforma similar há mais tempo no 
mercado. 
 

Quadro 3: Análise F.O.F.A. 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 Concluída a análise F.O.F.A é importante cruzar os dados para daí 

extrair uma ação estratégica e potencializar os resultados do negócio 

estudado em questão. 

 Forças + Oportunidades: O fato de planejar a plataforma para 

facilitar sua utilização, sendo ela responsiva e ainda possuir a 

versão mobile foi visando os usurários que trabalham 
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remotamente e precisam de mais praticidade ao 

desenvolverem seus negócios. 

  Forças + Ameaças: Único produto no mercado com essas 

características a ofertar um espaço de encontro virtual entre 

empresários da indústria criativa, contra põe a ameaça de já 

existir uma plataforma similar no mercado, porém o que deverá 

ser destacado na divulgação é o maior leque de possibilidades 

e áreas de abrangência da Plataforma Idea se comparada a 

outra já existente. 

 Fraquezas + Oportunidades: A equipe que mantem a 

plataforma atualmente é pequena se comparada com o grande 

mercado que tende a intenção de alcançar. Projetando que no 

futuro o volume de trabalho tende aumentar será necessário 

ampliar a equipe para conseguir acompanhar o crescimento da 

plataforma Idea. 

 Fraquezas + Ameaças: Na fraqueza foi destacada a pequena 

força de comunicação e o ponto disposição geográfica dos 

países foi eleita como uma ameaça. Esses dois pontos 

cruzados serão amenizados no aumento de equipe, citado no 

tópico anterior, e intensificando a produção de material de 

comunicação e com o tempo, pois espera-se que a plataforma 

ultrapasse as barreiras iniciais e sua fama já conquistando 

novos interessados em aderir antes mesmo que a plataforma 

tenha a versão em inglês e espanhol por exemplo.  

Como apontado anteriormente e mostrado na matriz, a comunicação 

com o público alvo é um ponto delicado e importante para o sucesso da 

plataforma, então a seguir será explanado todo o plano de comunicação 

desenvolvido para a Plataforma Idea. 
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7 PLANO DE COMUNICAÇÃO DA PLATAFORMA IDEA 

Para fazer um produto conhecido no mercado é necessário comunicá-lo de 

maneira assertiva para o público do qual se tem intenção de conquistar. A forma de 

realizar tal ação evoluiu com o decorrer dos anos. Devido às novas tecnologias que 

surgiram e as configurações sociais que foram se modificando, novas estratégias 

de marketing foram traçadas para atender os anseios desses “novos” 

consumidores. 

Como foi abordado no primeiro capítulo deste trabalho, os formatos de 

trabalho foram adaptados às novas tecnologias que surgiam decorrente das novas 

demandas sociais. Portanto, se novos trabalhos surgem é porque novos produtos 

surgiram para atender novas necessidades ou agora são os “antigos” produtos com 

novas características para atender às necessidades atuais. 

“Chama-se Pós-Modernismo a um conjunto de fenômenos sociais, 
culturais, artísticos, políticos que têm lugar em sociedades pós-industriais, 
nas duas décadas do século XX. Os fluxos de informação e o tratamento 
automático de dados estão para esse novo tempo em que vivemos como a 
urbanização, a mecanização do cotidiano, a prepotência do Estado e o 
irresistível ascenso dos meios de comunicação, entre tantos outros 
fatores, estiveram para a Modernidade.”. (POLISTCHUK, TRINTA. 2003, 
p.143) 

 

A comunicação não ficou alheia a essas mudanças, pois na comunicação de 

massa foram usados jornais impressos, rádio, televisão e, mesmo com o 

surgimento dos computadores conectados à internet, não anulou os meios já 

existentes. A internet absorveu os demais meios, reduzindo o modo tradicional e 

originando uma nova forma de consumo.  

Segundo Polistchuk e Trinta (2003), um computador e um meio de 

comunicação, a Internet, em tempos de pós-Moderno, fazem uma enorme 

diferença, principalmente quando esse dispositivo tecnológico está conectado a 

uma super-rede informatizada, para tratamento automático da informação. Os 

autores ainda invocam observações feitas por McLuhan, que dizia que o registro 

das ações humanas pela escrita fixava a cronologia dos fatos e linearidade, 

contrapondo o cenário futuro constituído pelas “sociedades orais” e a “sociedade 

da informação”, que promove uma mudança radical nas formas de pensar e 

comunicar onde haveriam “grandes narrativas”, mas colocando em questão a 
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“memória”, “realidade” e “verdade”. Um tempo em que a informação seria 

acelerada e mutante (nosso tempo atual).  

Mesmo cidadãos comuns que não se consideram estudiosos da área, são 

capazes de perceber que os meios de comunicação mais usados mudaram, 

mesmo não sabendo profundamente os motivos, e também são capazes de 

perceber como a forma de se comunicar não é a mesma comparada com o início 

dos anos 2000. 

Os produtos no geral, especialmente os audiovisuais, quando são lançados, 

são divulgados no cinema, TV, internet, simultaneamente em todas essas 

plataformas. Há um planejamento para que as peças publicitárias sejam liberadas 

uma próxima a outra para reforçar a comunicação, ou seja, ultimamente os 

produtos de entretenimento (filme, músicas, seriados) estão sendo lançados não 

como uma peça única, mas parte de um contexto maior, existindo produções 

independentes, mas que complementam o entendimento sobre aquele universo e 

essa estratégia é denominada transmídia.  

A transmídia, que poderia ser mais explorada por outras atividades 

comerciais, se mostra cada vez mais eficaz devido ao comportamento social atual 

e à repercussão da marca que elas promovem. Empresas de grande porte e 

atentas a esse novo cenário já se adequaram, como é o exemplo de “Old Spise”, 

“Johnson e Johnson” e “Dove”. 

As narrativas transmidiáticas estudam o fluxo de informações difundidas 

pelos diferentes meios e o conteúdo transmitido fica a cargo da Comunicação 

Integrada de Marketing, que se propõe em fazer uma comunicação eficiente entre 

empresa e consumidores, visando a longa relação entre ambas as partes. 

Para uma plataforma nascida no ambiente digital, que lida com inovação e 

comunicação, é primordial que ela acompanhe as estratégias mais recentes de 

publicidade. Por isso, a seguir será explanado o conceito de Narrativas 

Transmidiáticas e posteriormente o de Comunicação Integrada. Essa estratégia de 

comunicação foi a escolhida, pois é a que mais se adequa ao público alvo da 

plataforma, além de estar dentro das possibilidades de realização segundo a visão 

da equipe desenvolvedora da plataforma Idea. 
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7.1. CONCEITO DE NARRATIVAS TRANSMIDIÁTICAS 

A prática contida no conceito foi citada pela primeira vez na década de 

noventa e, assim como as ações realizadas, o termo passou por evolução até 

atingir a titulação e formato atual. 

No início dos anos 2000, Henry Jenkins apresentou ao público artigos se 

aprofundando no tema, até que em 2006 lançou a obra “Cultura da Convergência”, 

consolidando o termo “Narrativas Transmidiáticas”. No livro é tratada a quebra de 

paradigma na maneira de consumir as mídias e, por consequência, os conteúdos 

criados para elas, pois campanhas publicitárias, programas de televisão e músicas 

ainda são desenvolvidos para se comunicar com o público em questão, mas o 

modo como de consumi-la foi alterado. 

“Uma narrativa transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes 
midiáticos, com cada texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para 
o todo. Na forma ideal de narrativa transmidiática, cada meio faz o que 
melhor - a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 
expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser 
explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 
diversões. Cada produto determinado é um ponto de acesso à franquia 
como um todo. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não 
seja necessário ver o filme para gostar do game, e vice-versa. (JENKINS, 
2008, p.153) 

De maneira simplificada, o conceito explica que as histórias autônomas 

compõem um único universo, conectando-se por diferentes meios a fim de se 

complementarem e formar uma grande e única narrativa. Matrix é o grande e 

emblemático exemplo usado pelo autor para explicar o conceito, devido à sua 

trilogia, quadrinhos e mundo virtual, todos eles sendo autossuficientes, mas 

simultaneamente reforçando uns aos outros. 

Na introdução do livro “Narrativas Transmedia Entre Teorías y Prácticas”, um 

trecho é relevante para reflexão desse método de comunicação, que diz: 

“Narrativa transmedia, transmedia storytelling o, simplemente, transmedia 
no es una estrategia, una moda, una estructura. La narrativa transmedia 
es un lenguaje defnido naturalmente por la evolución de la sociedad 
contemporánea, denominada por algunos autores como neoposmoderna, 
aunque la propia posmodernidad sea cuestionada por otras líneas 
investigativas.”. (CAMPALANS, RENÓ, GOSCIOLA. 2012). 
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Segundo essa afirmação, a mudança do comportamento social impulsionou 

essa nova maneira das produtoras se comunicarem com os públicos de suas 

obras. 

Jenkins agora toca em um ponto interessante sobre o modo de consumir 

esses conteúdos, que é a utilização das multiplataformas. Valendo-se delas, os fãs 

podem ter acesso ao novo conteúdo no momento mais oportuno para eles.  

“A compreensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma 
profundidade de experiência que motiva mais consumo. A redundância 
acaba com o interesse do fã e provoca o fracasso da franquia. Oferecer 
novos níveis de revelação e experiência renova a franquia e sustenta a 
fidelidade do consumidor. A lógica econômica de uma indústria de 
entretenimento integrada horizontalmente – isto é, uma indústria onde uma 
única empresa pode ter raízes em vários diferentes setores midiáticos – 
dita o fluxo de conteúdos pelas mídias.”.  (JENKINS, 2008, p.153)  

 

Para contextualizar a alteração da rotina social e a interação com os artefatos 

digitais e consequentemente seus conteúdos, é oportuno citar brevemente o 

conceito de Destemporalização, Destotalização, Desreferencialização de Hans 

Ulrich Gumbrecht (apud CAMPALANS, RENÓ, GOSCIOLA):  

“A destemporalização pode ser facilmente reconhecida nas práticas de 
redes sociais nas atividades de múltiplas telas em uso simultâneo nas 
quais todo tema se torna efêmero. A destotalização nos motiva a buscar 
explicações nas mais diversas fontes, a condição ideal para os sites de 
busca. E a desreferencialização tem a noção da falta de um mundo 
concreto, ideia diretamente ligada às concepções de realidade virtual e 
comunidades on-line.”.  (CAMPALANS, RENÓ, GOSCIOLA, 2012 p.7) 

 

Os três conceitos combinados auxiliam no entendimento do funcionamento da 

comunicação na atualidade e também alicerça as narrativas transmidiáticas, que é 

estruturada na simultaneidade (destemporalização) de múltiplas narrativas 

complementares (destotalização) oferecidas nas mais diversas telas ou mídias 

(desreferencialização), segundo a visão de Gosciola. 

 

7.2 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

Foram ressaltadas as estratégias das ações, destacando a maneira pelo qual 

as informações transitam nos meios de comunicação. Porém, quando se trata do 
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comportamento da marca, que acaba refletindo no conteúdo, Kotler bem lembra 

que para saciar os anseios dos consumidores, as marcas têm que ter cada dia 

mais qualidades humanas para atraí-los, visto que na era centrada no humano “as 

marcas devem ser fisicamente atrativas, intelectualmente atraente, socialmente 

envolventes e emocionalmente apelativas, e, ao mesmo tempo, demonstrar forte 

personalidade e moralidade.”. (KOTLER, 2017 p.151) 

Para atingir esse objetivo segundo Keller (2012), a comunicação integrada 

deve trabalhar conteúdos similares em meios variados, mas com ofertas diferentes 

e vantagens que se completam para a constituição de uma marca sólida, para que 

o todo da comunicação seja maior que a soma dessas ações menores. Ou seja, no 

conceito de comunicação integrada, a comunicação da marca deve ter como foco 

desenvolver suas mensagens de maneira coesa e eficiente nos diferentes canais 

de tal forma que todas as peças divulgadas transmitam o posicionamento, conceito 

de comunicação e unidade visual harmônicos, sendo devidamente definidos 

previamente. 

Essa comunicação deve ser feita pautada no posicionamento que a marca 

deseja obter para dirigir seus negócios estrategicamente. Os outros dois quesitos 

que devem ser levados em consideração são os produtos e serviços que a 

empresa oferece e o público para qual eles são destinados, pois a mensagem 

transmitida é que irá determinar a condição que a marca e tudo que ela constitui 

ocupará na mente do consumidor. 

 Como foram mostradas, as Narrativas Transmidiáticas apresentam fortes 

fatores geradores de envolvimento e auxiliam na propagação da história. 

Combinados com a comunicação integrada, esses fatores corroboram para o êxito 

da empresa, ou seja, os consumidores irão absorver o conteúdo da maneira que foi 

planejado e os consumidores irão disseminar essa informação ao seu modo. Isso é 

interessante para a marca, pois nesse momento de retransmissão da mensagem 

em que o consumidor compartilha em uma roda de amigos ou em uma rede social, 

é acrescentado elementos de sua experiência reforçando a mensagem original da 

qual a marca se propôs a cumprir. É como se a marca, produto ou serviço 
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ganhasse um selo de qualidade. Como Kotler (2017) diz, os maketeers17 passam 

de promotores da marca para contadores de histórias. 

Segundo Kotler (2017, p.156) “O marketing de conteúdos tem sido motivo de 

interesse nos últimos anos e é visto como o futuro da publicidade na economia 

digital.”. Também reconhece o papel importante que as redes sociais 

desempenham e que, em detrimento disso, as empresas precisam ser ainda mais 

transparentes e garantir a qualidade de seu produto. A combinação de temas 

relevantes, formatos ajustados e narrativas sólidas garantem uma campanha de 

marketing bem-sucedida. 

Kotler (2017, p.156) ainda indica que para gerar conteúdo de qualidade, dois 

itens devem ser considerados: 

“Em primeiro lugar, os conteúdos bons têm importância para 
a vida dos consumidores. Com toda a confusão de informações, o 
conteúdo deve ter algum significado para a audiência, para evitar 
que seja ignorado. Deve aliviar-lhes as ansiedades e ajuda-los a 
concretizar os seus desejos. Em segundo, o conteúdo eficaz tem 
histórias que refletem os caracteres e os códigos da marca. Isso 
significa que o conteúdo deve ser a ponte que liga as histórias da 
marca às ansiedades e aos desejos dos consumidores. O conteúdo 
pode ser uma maneira de as marcas fazerem a diferença e 
deixarem um legado – o derradeiro objetivo do Marketing 3.0.”. 

18
 

Engana-se quem pensa que por se tratar de uma comunicação intimamente 

ligada à tecnologia, os meios offlines devem ser abandonados. Como já foi 

mencionado, o plano de marketing deve comtemplar todos os canais utilizados 

pelos consumidores, logo os meios digitais servem para reforçar os antigos 

métodos e atingir o grande público que está neste novo meio de comunicação. 

O Content Marketing Institute (apud Kotler 2017, p.163) revelou que:  

“[...] mais de 80 por cento das companhias no domínio de empresa-para-
consumidor utilizam ilustrações e fotografias, newsletter, vídeos e artigos 

                                                           
17

 Maketeers: Profissionais do marketing.  
18

 Marketing 3.0: O conceito desenvolvido por Kotler, e publicado no livro marketing 3.0 - As forças 
que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano em 2010. Nele estão embutidos 3 
conceitos chave, sendo eles a Colaboração, Cultura ou Comunitização e Espiritualidade ou Criação 
de caráter. Kotler as define como: 1. A Era da Participação e do Marketing Colaborativo; 2. A Era do 
Paradoxo da Globalização e do Marketing Cultural; 3. A Era da Sociedade Criativa e do Marketing 
Espiritual ou do Espírito Humano. Extraído do site: 
http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos3/O_que_e_Marketing_3_0.htm 
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de site, enquanto mais de 80 por cento dos negócios de empresa-para-
empresa utilizam estudos de caso, blogues newsletter e eventos reais.”.   

Visto que a verdadeira intenção da Plataforma Idea é oferecer um ambiente 

de qualidade para que os usuários possam prospectar negócios, a seguir serão 

apresentadas três ações inicialmente traçadas para sua primeira divulgação. Não 

obstante novas ações poderão ser adotadas. 

7.3 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO  

Como já foi explanado, o plano de comunicação precisa ser bem estruturado 

e justificado para alcançar o resultado esperado pela empresa, logo cada ação 

apresentada será seguida de sua explicação.  

7.3.1 Série no Youtube  

A proposta da série é abordar o universo da Indústria Criativa e por 

consequência a Economia Criativa. A cada vídeo, será abordado um assunto 

diferente dentro desta temática. Em uma breve busca sobre o tema, viu-se que as 

produções em língua portuguesas são antigas e muitas só se referem aos 

concursos destinados a atividade, então seria uma boa oportunidade de prestar o 

serviço de esclarecimento e atualização dos números para o público em geral.   

Se propondo a disponibilizar um material relevante em um canal próprio no 

Youtube, mas sem ficar cansativo para os espectadores, cada episódio terá cerca 

de oito minutos e a primeira temporada da série contará com seis episódios, com 

os seguintes assuntos abordados em cada vídeo: 

 Conceito/História/Áreas de atuação; 

 Panorama Mundial; 

 Indústrias Criativas em cinco países da CPLP (parte 1); 

 Indústrias Criativas e os quatro países da CPLP que não foram 

abordados no vídeo anterior (parte 2);  

  Indústrias Criativas, agentes fomentadores e premiações; 

 Apresentação do objetivo da Plataforma Idea e sua atuação 

mercadológica. 
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 Esses vídeos serão apresentados por um personagem chamado Ivo (de 

inovação e pela pronuncia ser fácil para diferentes países). Ele seria jovem, 

comunicativo e usaria uma camiseta preta com o símbolo “δ” (delta) em amarelo. O 

Ivo seria o porta-voz da empresa no ambiente virtual.  

Futuramente, outras temporadas serão criadas para aprofundamento de 

determinados subtemas e realimentação do canal da Plataforma Idea no Youtube. 

No entanto, no início, como forma de sustentação dessa comunicação, a 

plataforma divulgará em sua página no Facebook algumas matérias interessantes e 

relacionadas à temática, como: concurso de design criativo, eventos de formação 

para equipes que trabalham com audiovisuais, candidaturas de cidades criativas, 

novos acordos entre países de língua portuguesa, assim como novos decretos da 

CPLP. 

A página no Facebook também servirá para que os usuários da plataforma 

se aproximem da mesma para criar interação entre os inscritos e para que eles 

compartilhem as informações ali postadas, disseminando a página/imagem da 

plataforma e aumentando sua popularidade, atraindo mais inscritos. Neste espaço 

o papel do Ivo será fundamental, pois ele é quem irá interagir com os inscritos, 

assim a plataforma ganha nome e rosto, passando da interação fria de um nome 

para um relacionamento entre pessoas. 

Para desdobramentos de futuras peças de comunicação, principalmente 

reforçando a estratégia transmídia é interessante existir uma personagem que 

transite entre as histórias e conecte todas as narrações. 

 

7.3.2 Participação em Eventos  

A fim de conquistar novos inscritos de forma direta para a plataforma, 

é um método válido e enriquecedor a participação em feiras e congressos de 

tecnologia, design, arte e música criativa e entre outras áreas que compõem 

as Indústrias Criativas e que tenha potencial para aquisição de novos 

inscritos, ou para tornar a plataforma mais popular de maneira significativa, 

pois além de conquistar novos inscritosessas oportunidades são valiosas 

para adquirir informações que futuramente poderão ser usadas para 

aperfeiçoamento da plataforma.   
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Prestando suporte neste método offline de divulgação, serão 

realizadas visitas em universidades e empresas e demais stakeholders para 

oferecer os serviços e acelerar o início do crescimento da plataforma. 

7.3.3 Matérias em Revistas e Jornais online e Sites  

 Serão publicadas em revistas e jornais matérias evidenciando as 

vantagens que a plataforma poderá proporcionar aos pequenos empreendedores 

para potencializar a venda de seus projetos, estando em um ambiente online capaz 

de interferir em sua rotina de trabalho. Exemplificando, uma das possibilidades de 

matéria será a mostrar como as pessoas no geral buscam qualidade de vida e a 

existência de uma tendência mundial do qual os sujeitos são intitulados de 

Nômades Digitais, onde optam pela vida não enraizada em uma determinada 

cidade ou país, dando prioridade para a possibilidade de viver viajando sem que 

interfira na sua vida profissional, escolhendo trabalhos que possam ser executados 

independentes do local onde estejam ou projetos de curta duração para logo 

seguirem para outro destino. Essas pessoas poderiam divulgar projetos de design 

étnicos, relatório comportamental de consumo de uma determinada classe ou de 

influências musicais mais latentes, que embora tenham relevância, dificilmente 

alcançaram grande projeção sem a ajuda da plataforma. 

Haverá divulgação também em revistas e jornais online e sites que seguem 

a vertente empresarial e/ou inovadora. A intenção é colaborar com matérias que 

abordam assuntos pertinentes ao víeis do veículo, mas sempre inserindo de forma 

sutil a marca Idea como uma ferramenta fomentadora de negócios. 

Essas matérias não teriam redação publicitária direta, pois o objetivo é 

transmitir a experiência de vida que o usuário terá ao aderir aos serviços da 

plataforma. De qualquer forma, o importante é gerar conteúdo relacionado para que 

a Plataforma Idea torne-se conhecida. 

 O fato da localização geográfica do público alvo estar disposta em quatro 

continentes pode ser encarado como um desafio interessante, pois a princípio será 

necessário unir mais esforços para que a comunicação chegue mais longe, e 

também pode ser considerado um fator positivo na hora de se lançar em mercados 

https://www.google.pt/search?rlz=1C1AVNC_enBR611BR611&q=stakeholders&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjf7Zr5kK7VAhUDuBoKHRvECa4QvwUIIigA
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de outros idiomas. Nessa perspectiva, é viável que duas das três ações descritas 

sejam desenvolvidas para os meios digitais com a intenção de facilitar o acesso a 

essa comunicação. 

 A utilização dessa estratégia de comunicação vai ao encontro de tudo que 

foi abordado ao longo deste trabalho, pois unindo as Narrativas Transmidiáticas 

com a Comunicação Integrada de Marketing, tem-se a coesão da postura da 

marca, fazendo com que alcance usuários independente do dispositivo utilizado, 

gere conteúdo para que os potenciais clientes tenham conhecimento sobre a área 

de atuação que a plataforma está inserida e possibilite interação com a marca, 

além de divulgar esse novo serviço disponível no mercado. 
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8 CONCLUSÃO 

  

Analisando o referencial teórico e o alinhando com a proposta da plataforma, 

é notável que o surgimento vá ao encontro do que se projeta para o futuro, no que 

tange ao comportamento do mercado de trabalho e aspirações no desenvolvimento 

das empresas. 

Pode-se concluir também que as correntes científicas que influenciaram na 

criação da ferramenta estão refletidas ao longo de todo processo de 

desenvolvimento da mesma. 

É possível constatar que o campo de atuação da Plataforma Idea é extenso 

e promissor, mas que, para alcançar o êxito, terá que haver dedicação e empenho 

da equipe desenvolvedora do projeto. Atenção também será necessária para 

perceber a movimentação do mercado.  

Para que a Idea seja referência no mercado esforços não serão poupados 

principalmente se considerar os benefícios sociais de inclusão trabalhista que ela 

proporciona, valorização da cultura, intercâmbio de conhecimento, além de outras 

vantagens que ela trás consigo por ser uma TIC, ou seja, está no ambiente virtual e 

livelar as oportunidades de venda de produtos e projetos. 

A plataforma por aproximar empreendedores de interesses similares 

também será válida ferramenta para network e por gerar conteúdo próprio será 

uma boa fonte de conteúdo sobre o mercado das indústrias criativas. É claro que 

todo negócio enfrenta dificuldades e estas foram apontadas na análise 

mercadológica feita para a mesma. 

Considerando as fraquezas apontadas na análise SWOT, percebe-se uma 

preocupação a mais com a comunicação, pois o que agora é rotulado desta forma, 

se bem trabalhado, pode se tornar uma força. Primeiramente, é interessante que 

essa situação mude, pois ela limita a conquista de novos usuários e também, como 

este é geralmente o primeiro contato que se tem com a ferramenta, a comunicação 

tem que ser ativa e próxima dos usuários. Se bem trabalhada, terá parcela 

considerável no sucesso da Idea. 

Outra constatação percebida durante a produção desta dissertação é que o 

Plano de Negócios desenvolvido pelo SEBRAE e utilizado como base nessa 

produção, não pode ser aplicado em sua plenitude para negócios digitais, pois para 

que o empreendedor desse seguimento consiga avançar no planejamento, ele 
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deve lançar mão de interpretações subjetivas para conseguir preencher o máximo 

de questões levantadas pela organização. 

Estes dois últimos pontos levantados podem servir como inspiração para 

futuros trabalhos acadêmicos, visto que cada produção científica é uma 

contribuição para o meio, e nunca se esgotarão os assuntos, pois a sociedade está 

em constante mudança. 
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