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1. CONCEITO DE CRIAÇÃO

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de projetos culturais, especificamente 
ligados à música, está sempre relacionado a sociedade. 
Os objetos produzidos pelo homem se tornam signos, por 
transmitir uma mensagem ou estabelecer uma comunicação 
com a sociedade, ou seja, as pessoas se comunicam por meio 
de objetos. A tarefa do design é oferecer benefícios e liberdade 
para a comunidade humana como um todo, apoiando a 
diversidade cultural apesar do efeito de globalização e dando 
forma aos objetos que expressem e sejam coerentes com sua 
própria complexidade. Dessa forma, o termo designer, se 
refere a um indivíduo que pratica uma profissão intelectual, e 
não simplesmente oferece um negócio ou presta um serviço 
para as empresas. 

Ao projetar, o designer não somente projeta um objeto, mas 
necessariamente o objeto projetado reflete uma visão do 
mundo, a consciência do projetista, da sociedade ou da cultura 
pertencente ao indivíduo. Nesse contexto, todos os objetos 
produzidos são resultantes de toda uma sociedade que projeta 
cultura, os objetos nada mais são do que ideologias que 
estão materializadas. Design é uma atividade, que participa 
da configuração de objetos, bidimensionais, tridimensionais 
ou virtuais, dando forma a algo que antes só existia no mundo 
das ideias, dos desejos, das necessidades. Fazer design é 
transformar as ideias em algo  físico, incorporando os valores 
e levando em consideração aspectos da natureza produtiva, 
social, utilitária, cultural, política ou ideológica. 

Desenvolver objetos para tais indivíduos é uma tarefa que 
exige uma metodologia que se inicia no briefing até a pós 

produção, passando por todas as etapas necessárias de 
pesquisa, conceituação, desenvolvimento e produção. Caso 
a metodologia não for aplicada corretamente os aspectos que 
compõem utilização do objeto pode apresentar uma série de 
variáveis, que permitem diferentes interpretações sobre ela.

Sendo assim, a proposta de desenvolvimento projetual tem 
como objetivo apresentar as etapas do projeto, para que 
possa ser compreendido e reproduzida por uma equipe de 
desenvolvimento.

PROBLEMATIZAÇÃO
a) Os headbangers precisam de um serviço exclusivo para 
encontrarem as músicas que gostam?

b) Qual o significado de TR00?

c) Em termos de serviço, o que o mercado poderia oferecer 
aos headbangers? 

HIPÓTESES
a) As ferramentas disponíves atualmente são o suficiente, 
porém um serviço exclusivo dedicado aos headbangers pode 
ser interessante.

b) Um verdadeiro headbanger ou um opressor, radical  e 
extremista.

c) Descontos em shows, oportunidade para bandas 
underground.

4



2. NAMING

A ESCOLHA DO NOME

ESCRITA
TR00, com zeros

PRONÚNCIA
True, como no inglês. 

FONEMA
/’tru:/

SIGNIFICADO
Verdadeiro

MENSAGEM A SER TRANSMITIDA
Headbanger verdadeiro

PALAVRAS-CHAVE
Verdadeiro, Headbanger, Força, Heavy Metal.

Naming é o processo de escolha do nome do produto, 
serviço ou marca estabelecendo uma relação direta com 
o posicionamento pretendido. O nome contempla estudos 
sobre sua pronúncia, escrita, tendências e pesquisas que 
podem influenciar para o sucesso. É um planejamento 
rigoroso e disciplinado, a escolha do nome deve ser eficaz 
e que comunique o posicionamento com clareza, pois um 
nome planejado possui a capacidade de conquistar clientes 
e potencializar novos negócios. O nome deve ser curto, 
possuir facilidade de escrita e pronúncia, ser adequado ao 
mercado, de fácil memorização, verdadeiro, ser pronunciado 
internacionalmente e não ser contraditório. 

O nome TR00 possui todas as características descritas acima, 
porém seu significado parte de duas ideias totalmente distintas. 
Por possuir a pronúncia “True”, que significa verdadeiro em 
inglês, o termo é associado aos headbangers verdadeiros, que 
dedicam sua vida ao heavy metal. Ao mesmo tempo, o termo 
é escrito como “Tr00” com zeros, para satirizar alguns fãs de 
black metal que são radicais e usam o termo para menosprezar 
os outros. Esses significados foram comprovados por meio 
de pesquisas de campo o que justificou a escolha do nome. 

Por mais que a escrita possa remeter a uma imagem negativa, 
a proposta é justamente transmitir uma imagem positiva e 
posicionar a marca de forma que os headbanger percebam 
que a proposta esta alinhada aos seus valores. Ao mesmo 
tempo, o termo pode incomodar os fãs de black metal e gerar 
buzz na internet, a discussão pode tomar grandes proporções 
e promover a marca, atingindo um número maior de pessoas.
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3. PAINEL SEMÂNTICO

INTERFACE

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
Lembrável

Flexível
Acessível

Controlável
Desconcentrar

COMPLEXIDADE
Modelo Mental

Burocrático
Inteligente

Difícil

INTELIGÍVEL
Reconhecível

Compreensível
Atraente

Fácil de Aprender
Preciso

CULTURA

DESENVOLVIMENTO
Tecnológico

Tarefas
Evolução

Sistemático

TRANSFORMAÇÃO
Cibercultura
Ciberespaço
Cibernético

SIMPLICIDADE
Percebido

Natural
Adaptável

Aberto

PROJETADO

DESIGN
Projeto

Centrado no usuário
Gestão

Pesquisa
Experimentação

Viável

HEADBANGER
Heavy Metal

Indivíduo
Atitude

ESPERADO

ORGANIZADO
Selecionado
Priorizado

Rápido
Rotulado

EXPECTATIVA

6



4. ICONOGRAFIA

Iconografia é o estudo dos assuntos representados por 
imagens artísticas, obras de arte, relacionando com as 
suas fontes e significados.  Abrange o estudo de trabalhos 
imagéticos como estátuas, pinturas, gravuras ou retratos. 
Através desse estudo é possível perceber uma grande 
semelhança nos logotipos das bandas de heavy metal. Nota-
se a utilização de bordas para facilitar a percepção da imagem 
e melhorar a leiturabilidade. O Layout dos sites e aplicativos 
dos concorrentes de streming também foram analisados. 

Imagem 2: Municipal Waste e Toxic Holocaust
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Toxic_Waste_(EP)

Imagem 1: Layout Spotify
Fonte: https://www.spotify.com/br
https://play.spotify.com/artist/50Gz8NDlBXc8bKNUqlQlQp

Imagem 5: Amon Amarth
Fonte: http://www.amonamarth.com

Imagem 4: Kiss
Fonte:  http://www.kissonline.com

Imagem 3: Iron Maiden
Fonte: http://ironmaiden.com
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5. MAPA DE INFORMAÇÃO DO SITE

HOMESOBRE

CONTA(USUÁRIO)

SUPORTE

Menu (Logotipo, Assinante, Suporte
 Sobre, Login / Cadastre-se)

Proposta do projeto
Autor do projeto

Contato

Menu (Logotipo, Assinante, Suporte
 Sobre, Login / Cadastre-se)
Banners e frases de impacto

Apresentação do projeto
Plataformas

Planos e Preços
Redes Sociais

ASSINANTE
Menu (Logotipo, Assinante, Suporte

 Sobre, Login / Cadastre-se)
Banners e frases de impacto

Planos e Preços

Campo de Busca
FAQ

Artigos de Ajuda
Forúm

LOGIN / CADASTRE-SE
Formulário de cadastro

Inscrever-se com o Facebook
Política de privacidade

Login

CONTA(MÚSICOS)

PLAYER WEB
Buscar

 Descobrir
Recomendações

Rádio
Playlist
Seguir
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6. MAPA DE NAVEGAÇÃO DO SITE

HOME ASSINANTESOBRE

LOGIN / CADASTRE-SE

ACEITAR TERMOSLOGOUT LOGIN

FORUMARTIGOS

PLANOS

REDES SOCIAIS

FINANCEIRO

CONTA

PLAYER

BUSCAR

SEGUIR PLAYLIST

SUPORTE

RÁDIO

RECOMENDAÇÕES

DESCOBRIR
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7. MAPA DE INFORMAÇÃO DO APLICATIVO

LOGIN / CADASTRE-SE

NAVEGAR

CONTA

DESCOBRIR
Sugestões de Artistas (Albuns e faixas)

Subgêneros de Metal
Atividades (dormir, correr, viajar)

Temas (políticos, religiosos, natureza) 
Mais tocadas
Lançamentos

Parcerias (ações promocionais: 
shows, eventos, vestuário) 

Formulário de cadastro
Inscrever-se com o Facebook

Política de privacidade
Login

BUSCAR
Artistas / Músicas / Albuns / EP

RÁDIOS
Baseado nos subgêneros

Recomendações baseado no que ouve
Novos artistas

PLAYER
Música a ser tocada

Salvar, baixar, compartilhar, recomendar
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8. MAPA DE NAVEGAÇÃO DO APLICATIVO

NAVEGAR BUSCARDESCOBRIR

PLAYER

CONTA

LOGOUT

ARTISTAS

LOGIN

ALBUNS

MÚSICAS

COMPARTILHAR RECOMENDAR

PROMOCIONAIS

CONFIGURAÇÕES SEGUIRPLAYLIST

RÁDIO

HISTÓRICO
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9. WIREFRAME DO SITE

HOME PAGE
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10. WIREFRAME DO APLICATIVO

LOGO

BUSCAR
FAIXA

FAIXA

FAIXA

FAIXA

FAIXA

FAIXA

FAIXA

FAIXA

FAIXA

FAIXA

FAIXA

 DESCOBRIR

RÁDIO

PLAYLIST

CONFIGURAÇÃO

MENU LATERAL PÁGINA ARTISTA MÚSICA TOCANDO

ALBUM

FAIXA
ARTISTA

5:000:00

BUSCABUSCA

ARTISTA

FAIXA

ALEATÓRIO

FAIXA

FAIXA

FAIXA

FAIXA

ALBUMFOTO

FOTO

FOTO

ALBUM

ALBUM
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11. LINGUAGEM E PROCESSOS

ADOBE PHOTOSHOP
Utilizado no desenvolvimento das interfaces e no tratemento 
de imagens.

ADOBE ILLUSTRATOR
Utilizado no desenvolvimento do logo e gráficos do projeto.

ADOBE DREAMWEAVER
Utilizado para a programação do produto a ser desenvolvido.

ADOBE PREMIERE
Utilizado para edição de vídeos promocionais.

ADOBE INDESIGN
Utilizado na diagramação dos materiais gráficos e impressos.

ADOBE ANIMATE
Utilizado para o desenvolvimento de animações e peças   
publicitárias.

HTML5
Possibilita trabalhar com Responsive Design, tornando o 
projeto acessível aos dispositivos móveis.

CSS3
Possibilidade de trabalhar aspectos visuais com transições e 
efeitos nas interfaces.

PHP
Conexão com bancos de dados, aplicação no fórum e suporte

JAVASCRIPT
Acesso das API’s, transições e interações nas interfaces

DOUBLECLICK MANAGER (DCM)
Gerenciamento do material publitcitário a ser veiculado na 
internet de acordo com a estratégia de marketing. Possibilidade 
de gerar relatórios de entrega e análise de performance.

DOUBLECLICK BID MANAGER (DBM)
Plataforma DSP que trabalha integrado com o DCM para 
que seja feito o gerenciamento de campanhas publicitárias, 
relatórios de entrega e análise de performance.
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12. SUPORTE

CLÁUSULA DE RESERVA
Este projeto foi publicado e é mantido pelo aluno Cassio Ehret 
Rosolen da Pós Graduação do Curso de Gestão do Design, do Centro 
Universitário Belas Artes visando a atender às exigências do trabalho 
de conclusão de Curso. Trata-se de uma publicação temporária 
para propósitos estritamente acadêmicos e sem fins lucrativos. Em 
atendimento às exigências da Lei 9.610/98 e do parágrafo 4° do Artigo 
184 do Código Penal, o aluno responsável por esta publicação coloca-
se à disposição, por intermédio do e-mail contato@tr00.com.br, para 
dirimir quaisquer dúvidas referentes à eventual violação de direitos 
autorais, comprometendo-se desde já, a retirar do ar, qualquer texto, 
som ou imagem pertencente a autor ou titular que se sinta direta ou 
indiretamente prejudicado.

ENDEREÇO DO SITE
http://www.tr00.com.br

FACEBOOK
https://www.facebook.com/tr00

TWITTER
https://www.twitter.com/tr00

YOUTUBE
https://www.facebook.com/tr00

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/tr00

CONTATO
contato@tr00.com.br
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JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO

Elaboração do 
pré-projeto

Início das 
primeiras 
pesquisas

Início das 
orientações

Ajustes na base 
teórica

Pesquisa de campo

Ajustes finais na parte 
teórica

Início da elaboração do 
modelo de negócios

Finalização e revisão da parte 
teórica

Finalização do modelo de 
negócios

Elaboração da Identidade 
visual

Elaboração da proposta 
projetual

Estratégia de marketing

Protótipo

Embalagem

Elaboração da 
apresentação 

Entrega do projeto

Busca por 
parceiros e 
investidores

Apresentação (banca)

Início das ações 
promocionais

Implementação da 
estratégia de marketing

Início do 
desenvolvimento

do produto

12. CRONOGRAMA

INSTAGRAM FACEBOOK YOUTUBE

Postar fotos das bandas que estão 
cadastradas no site

Postar fotos do estilo de vida
 do rock e metal

Postar fotos de shows 
das bandas independentes

Postar sobre as novidades do produto

Postar sobre as bandas que estão 
cadastradas no site

Promover posts (Facebook Ads) para 
gerar likes na página e cadastros no site

Postar fotos, vídeos e reviews sobre os 
shows das bandas cadastradas

Divulgação do vídeo promocional

Depoimentos de usuários

Entrevistas com bandas famosas e 
as que estão começando

Cobertura de shows

Divulgar o produto 
para meios de 
comunicação 

consumidos pelo 
público-alvo(portal 

ou fórum)

RELEASE

SITE APLICATIVO

TWITTER

Responsivo e Otimizado para SEO

Compartilhamento das músicas 
nas redes sociais

Permite ouvir as músicas via desktop

Download das músicas

Compartilhamento das músicas 
nas redes sociais

Permite ouvir offline

Tweets diários promovendo o serviço

Tweets direcionado a potenciais 
usuários

Tweets feitos em dias importantes 
para o metal
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