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RESUMO 

 

Este trabalho busca compreender os conceitos de experiência do usuário no design e 

o processo de criação de um aplicativo de apoio aos cuidadores de idosos e seus 

respectivos familiares, com base nos princípios de UX Design. Para isso, contou-se 

com a fundamentação teórica dos conceitos necessários de áreas multidisciplinares 

como UX Design, Arquitetura da Informação e Design de Interface, bem como o uso 

da metodologia de Design Thinking, que guiou todas as etapas para o 

desenvolvimento do produto. Através destes estudos foi possível desenvolver o 

protótipo do aplicativo “meucuidado” com diversas telas e funções, com foco na 

experiência do usuário. 

 

Palavras-chave: Aplicativo; Comunicação; UX Design; UI Design; Design de 
Interface; Experiência do Usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This project tries to understand the concepts of user experience in design and the 

process of creating an application to support caregivers of the elderly and their families, 

based on the principles of UX Design. For that, it relied on the theoretical foundation 

of the concepts of multidisciplinary areas such as UX Design, Information Architecture 

and Interface Design, as well as the use of the Design Thinking methodology, which 

guided all stages for product development. All these studies made it possible to 

develop the prototype of the application “meucuidado” with several screens and 

features, with a focus on the user experience. 

 

Key Words: App; Communication; UX Design; UI Design; Interface Design; User 
Experience 
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App   Abreviatura para aplicativo 

Apple App Store Loja virtual de aplicativos da empresa Apple 

Brainstorm   Tempestade de ideias 

Brand Equity Valor agregado a algum produto ou serviço devido a “força” de 
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Design Thinking Pensamento do Design, uma forma de abordagem 

Feature Funcionalidade 
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Play Store  Loja virtual de aplicativos da empresa Google 

UI Design  Design de Interface do Usuário; 

User Centered Design Canvas Canva de Design Centrado no Usuário; 

UX Design  Design da Experiência do Usuário; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Todos os dias, milhões de pessoas utilizam seus aparelhos móveis para 

atividades além da comunicação. Os aplicativos somados a internet transformaram o 

cotidiano dos homens e mulheres ao redor do mundo. Agenda, calendário, controle 

financeiro: atividades do dia a dia que antes eram realizadas com papel e caneta se 

adaptaram às transformações tecnológicas e, hoje, são feitas apenas com toques em 

telas. Um relatório divulgado pela empresa App Annie indicou que em 2019 o Brasil 

somou 7,9 bilhões de downloads de aplicativos, ficando atrás somente da Índia e dos 

Estados Unidos. De acordo com a empresa Statista, no 1º bimestre de 2019, a Google 

Play Store somava mais de 2 milhões de aplicativos disponíveis para download, 

enquanto a concorrente Apple App Store possuía no catálogo por volta de 1,8 milhão 

de apps.  

De compras online à encontrar um amor, os produtos/serviços oferecidos pelos 

aplicativos são inúmeros, mas apenas “existir” não é suficiente para tornar algo bem 

sucedido. Como disse o CEO da empresa de softwares Adobe: “Pessoas compram 

experiências, não produtos”. Pense no seguinte cenário: uma mulher está em busca 

de um tênis de uma marca específica. Para comprá-lo, ela entra no aplicativo da 

marca, coloca o tênis no carrinho, preenche todos os dados necessário e aperta o 

botão para comprar. Nada acontece. O botão não funciona. Ela tenta mais duas vezes 

e falha, se estressa e desiste de comprar o tênis que tanto queria. A marca perdeu 

uma venda e, provavelmente, conquistou um espaço negativo na memória da 

consumidora, que pode se negar a comprar algo desta para o resto de sua vida.  

Em uma era tão digital quanto a que vivemos, o marketing e os profissionais da 

área tiveram que se adequar ao novo estilo de vida das pessoas. No meio de tantas 

marcas, o grande desafio do marketing é fazer com que uma dessas se destaque aos 

olhos do consumidor e uma das maneiras mais eficientes de realizá-lo é a entrega de 

valor a partir de estratégias bem definidas. Entre tantas estratégias possíveis, criar 

experiências incríveis e desenvolver produtos que atendam às necessidades dos 

consumidores podem alavancar não só as vendas, mas também o relacionamento 

marca-cliente. De acordo com um estudo realizado pela Forrester Research em 2016, 

um bom design de interface poderia aumentar a conversão de um site em até 200%, 
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e um melhor design de experiência poderia render até 400% de crescimento em 

vendas. Usuários com boas experiências geram mais vendas, mais faturamento e, ao 

contrário do exemplo anterior, podem voltar a consumir de uma marca somente pela 

memória de um bom momento. 

Paralelamente à ampliação das vendas, o UX Design contribui também para 

tornar meros consumidores em grandes advogados fiéis da marca. Philip Kotler (2017, 

p.110), aponta em seu livro Marketing 4.0 como esse processo de transformação 

ocorre: “Quando a experiência real corresponde às expectativas ou mesmo as excede, 

os clientes desenvolvem uma sensação de afinidade, o que torna mais provável que 

se convertam em advogados de marca fiéis”. A perspectiva de Kotler (2017) se baseia 

na experiência do consumidor como um todo, mas o escritor Jesse James Garret 

(2011) aborda a temática a partir do usuário e também conclui a importância da 

experiência na geração de clientes fiéis: 

(...) Se seus usuários tiverem uma experiência ruim, eles não voltarão. Se 

eles tiverem uma experiência adequada com seu site, mas uma experiência 

melhor  com o site do seu concorrente, eles vão voltar para o concorrente, 

não você. Recursos e funções sempre importam, mas a experiência  do 

usuário tem um efeito muito maior na lealdade do cliente” (GARRET, 2011, 

p.13) 

Combinando dados e análises de estudiosos é possível concluir que uma boa 

experiência pode favorecer para que a percepção do consumidor quanto àquele 

produto/marca seja memorável e, por conseguinte, torná-los leais. Baseado nesta 

concepção, o User Experience, ou UX, pode ser utilizado para criar novos e melhores 

produtos, que acertem as reais necessidades e desejos das pessoas, gerando 

oportunidades de negócio e criando marcas mais fortes. 

Paralelamente, a experiência do usuário pode ser vista como diferencial 

estratégico competitivo já que existem tantas marcas no mercado, uma das maneiras 

de se destacar e diferenciar é, justamente, oferecer um “momento mágico” para esse 

cliente. Diante disso, mesmo entre tantas opções presentes nas lojas de apps, é 

possível criar um produto e fazê-lo destacar-se, principalmente se este pertencer a 

um nicho pouco explorado. 
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Ao pesquisar “cuidado com idoso” nas lojas de aplicativos, surgem diversas 

aplicações, mas os objetivos se distinguem, por exemplo: encontrar especialistas da 

área, buscar informações e até mesmo ser capaz de rastreá-los. Porém, há certa 

carência quando o propósito é documentar a rotina dos mais velhos e manter contato 

direto com os familiares responsáveis. A partir desse contexto surge a oportunidade 

para este projeto, um produto digital baseado nos princípios de Design Centrado no 

Usuário, que supra as necessidades do público-alvo, a fim de transformar a relação 

deste com suas tarefas diárias e a comunicação digital. 
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2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Assim, o problema que norteia esse trabalho é: Como o UX Design pode 

contribuir para solucionar os problemas diários de cuidadores e familiares de idosos? 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A cada ano que passa, a população idosa do Brasil aumenta. Uma pesquisa 

recente do IBGE mostra que a taxa da população brasileira idosa aumentou em 2019, 

quando comparado a 2012. A quantidade de pessoas no topo da pirâmide (idosos) 

vem crescendo, enquanto nos grupos etários mais jovens, que constituem a base da 

pirâmide, a porcentagem diminui. Estudos apontam que a depender da taxa de 

fecundidade, o Brasil pode se tornar um país idoso em 2050, com o topo da pirâmide 

bem maior do que a base, fenômeno conhecido como Inversão da Pirâmide Etária. 

Até mesmo com as taxas de fecundidade médias, o país ainda teria uma parcela de 

idosos tão alta quanto de jovens. Dessa forma, é possível dizer que o país está 

envelhecendo e isso gera diversas consequências. 

Com o envelhecimento, as pessoas passam a desenvolver doenças, 

dificuldades e se tornam até mesmo dependentes de outras pessoas. Em alguns 

casos essas pessoas são familiares. Em outros, trabalhadores contratados para 

prestar serviço à família, denominados como cuidadores.  

As principais atribuições da profissão Cuidador de Idoso são determinadas pela 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e listadas da seguinte maneira: cuidar 

da pessoa, cuidar da saúde, promover o bem estar, cuidar da alimentação, cuidar do 

ambiente domiciliar e institucional, incentivar a cultura e educação e acompanhar em 

passeios, viagens e férias.1 Dentre as funções citadas estão, por exemplo, os atos de: 

 
1 Material encontrado em: http://acirgs.com.br/2019/12/03/principais-atribuicoes-do-cuidador-cbo/ 

http://acirgs.com.br/2019/12/03/principais-atribuicoes-do-cuidador-cbo/
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dar remédios, controlar horários, observar alterações. Muitos desses afazeres diários 

requerem anotações, lembretes e conversas com o familiar responsável.  

Em 2017, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C) 

– Características dos Moradores e Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), contabilizou mais de 30 milhões de idosos no Brasil. 

O termo idoso é definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como todo 

indivíduo com 60 anos ou mais. Uma previsão da organização mostra que em 2030 o 

Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. 

O envelhecimento costuma trazer diversos impactos à saúde, tanto física 

quanto mental, e idosos precisam cada vez mais de apoio, muitas vezes tornando-se 

dependentes de outros. Em 2019, a PNAD-C evidenciou um aumento no número de 

brasileiros que passaram a cuidar de seus parentes idosos. O número, que em 2016 

era de 3,7 milhões, chegou em 5,1 milhões. Quando parentes não tomam a tarefa 

para si, buscam ajuda do cuidador profissional, que possui técnica e conhecimento 

específico para realizar o trabalho.  

Decorrente dos dados anteriores, em 2019, a Confederação Nacional de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC) divulgou que a profissão de cuidador foi a que mais cresceu 

entre os anos de 2007 e 2017, aumentando em 547%. No ano seguinte, o Centro 

Brasileiro de Cursos teve um aumento de 84% na procura por cursos da área. 

Os dados monstram que o número de envolvidos no setor tem crescido 

exponencialmente, junto com obstáculos e dificuldades que envolvem a profissão, 

como lembrar todos os horários de medicamentos, manter o familiar responsável a 

par dos acontecimentos, registrar as tarefas diárias e vários outros. Em vista disso, 

pressupõe-se que a partir da solução de problemas relacionados à rotina desses 

cuidadores, muitas vidas seriam facilitadas, isso porque os usuários desfrutarão de 

recursos planejados para atender suas necessidades. Além disso, aprofundar-se nos 

hábitos e situações adversas associadas a um nicho pode estimular novas 

oportunidades de negócios. 

Treze anos atrás, Steve Jobs apresentou aquilo que transformaria a forma em 

que nos comunicamos, compramos e até mesmo como nos comportamos. O primeiro 

Iphone foi lançado em 2007 e em 2013 os smartphones já somavam mais de 50% das 
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vendas de telefones móveis2. Os aparelhos ganharam múltiplas funções e impactaram 

a área da comunicação com o surgimento de novas mídias e formas de consumo de 

conteúdo. Consequentemente, os consumidores mudaram seus comportamentos, tal 

como Gouvêa (2009) pontua: 

O Neoconsumidor está absolutamente conectado a toda e qualquer novidade 

no que tange a produtos e serviços, de forma global. É multicanal, tem acesso 

a uma enorme gama de canais pelos quais pode buscar informações, manter 

relacionamentos, trocar experiências, fazer pesquisas, comparar preços e, 

sobretudo, comprar produtos. Ele é adepto da convergência digital e utiliza, 

além dos tradicionais meios físicos – lojas, catálogos e porta a porta -, os 

canais de venda por internet, celular e tv interativa. Ao dar apenas um clique 

no teclado do computador, no controle remoto ou no próprio telefone móvel, 

esse consumidor desbrava um universo sem limites. (GOUVÊA, 2009, p. 9). 

 O discurso do autor aponta para a necessidade de novas ferramentas de 

marketing, para que as marcas façam parte da nova realidade dos consumidores do 

século XXI. Nesse contexto, com pontos de contato tanto online quanto offline, deixar 

um cliente satisfeito se tornou um grande desafio e para se destacar entre tantos é 

necessário chamar atenção e deixar uma ótima impressão. Shep Hyken (2009), autor 

do livro The cult of the customer: create an amazing customer experience that turns 

satisfied customers into customer evangelists, afirma que nos dias de hoje apenas 

satisfazer um consumidor não é suficiente para que ele volte a fazer negócios com 

você. O autor confirma a informação com dados de que entre 60% e 80% dos clientes 

que se descrevem como satisfeitos não voltam para fazer mais negócios com a 

empresa em questão. Portanto, Hyken (2009, p.8, tradução nossa) evidencia a 

necessidade de “construir experiências que criem não apenas satisfação mas clientes 

leais - clientes que não apenas voltam a fazer negócios com você, mas que também 

elogiam e agem como advogados de sua marca”.  

 Criar advogados de marca não é apenas garantir que estes sigam comprando 

seus produtos ou usando seus serviços, mas também pode significar uma grande 

estratégia de marketing e vendas. Para Rob Fuggetta (2012) uma empresa pode 

gastar milhões em campanhas de marketing, mas nada é mais poderoso do que 

 
2 Informação retirada do https://tribunadaimprensalivre.com/a-historia-dos-aplicativos-quem-usa-e-
quem-vive-de-desenvolver/ 

https://tribunadaimprensalivre.com/a-historia-dos-aplicativos-quem-usa-e-quem-vive-de-desenvolver/
https://tribunadaimprensalivre.com/a-historia-dos-aplicativos-quem-usa-e-quem-vive-de-desenvolver/
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recomendação confiável vinda de um advogado de marca. Sob a mesma perspectiva, 

Henry Jenkins (2009, p. 109) afirma no livro Cultura da Convergência que “a fidelidade 

a uma marca é o santo graal da economia afetiva, em virtude do que os economistas 

chamam de regra 80/20: da maioria dos produtos de consumo, 80% das compras são 

feitas por 20% de sua base de consumidores”. É isso que Chris Rockwell (2009) 

explora: 

Satisfação e significado são estabelecidos apenas pelas experiências que os 

clientes têm, em cada um dos pontos de contato da marca, ao longo do tempo. 

Goste ou não, essas experiências do cliente - mais do que nosso design e 

marketing - define o que é a marca. Empresas de sucesso estão reconhecendo 

o efeito cumulativo que as experiências de consumidores têm na marca. Eles 

estão incorporando pesquisa experiencial e design thinking para antecipar as 

necessidades do cliente, identificar áreas de ressonância emocional e 

descobrir experiências desejadas.(ROCKWELL, 2009, p. 221, tradução nossa) 

 Jerome Kathman (2009) aponta que ao alavancar o poder emocional, marcas 

constroem relacionamentos duradouros entre seu produto e seus consumidores.  

Além disso, por meio da identificação e entrega dos mais atraentes aspectos das 

necessidades e desejos do consumidor, essas marcas são capazes de fornecer 

relevância emocional máxima para seus consumidores, de forma a promover um 

contexto de empatia, confiança pessoal e lealdade. Utilizar a área de UX dentro da 

publicidade contribui justamente para fortalecer a relação marca-consumidor e 

transformar cada vez mais clientes em advogados de marca. Jesse James Garret 

(2011) sintetiza este tópico ao enfatizar que 

(...) se seus usuários tiverem uma experiência ruim, eles não voltarão. Se eles 

tiverem uma experiência adequada com seu site, mas uma experiência melhor 

com o site do seu concorrente, eles vão voltar para esse concorrente, não 

você. Recursos e funções sempre importam, mas a  experiência tem um efeito 

muito maior na lealdade do cliente. Toda sua tecnologia sofisticada e 

mensagens de marca não trarão esses clientes de volta uma segunda vez. 

Uma boa experiência do usuário irá - e você não tem uma segunda chance de 

acertar. (GARRET, 2011, p. 13) 

Marc Stickdorn e Jakob Schneider (2014) reforçam no livro “Isto é Design 

Thinking de Serviços” que “... o ponto de partida central da abordagem de design de 

serviços precisa estar focado no seu humano. É preciso envolver os corações e 
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mentes das pessoas para projetar design de serviços que sejam populares e bem-

sucedidos” (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014, p. 112). Isto é, criar produtos que 

satisfaçam as necessidades e os desejos do consumidor, e criem relevância 

emocional, como dito anteriormente. Dessa forma, o processo de Design Thinking 

atrelado à perspectiva do Design Centrado no Usuário (DCU) é capaz de entender as 

dificuldades pela perspectiva deste e encontrar soluções factíveis e desejáveis, 

baseadas em seus anseios.  Em seu livro Design Thinking, Tim Brown (2010) explica 

que: 

Os design thinkers observam como as pessoas se comportam, como o 

contexto de uma experiência afeta sua reação a produtos e serviços. Eles 

levam em consideração o sentido emocional das coisas, bem como seu 

desempenho funcional. E, com base nisso, tentam identificar as 

necessidades não declaradas, ou latentes, das pessoas e traduzi-las em 

oportunidades. A abordagem centrada no ser humano do design thinker pode 

fundamentar novas ofertas e aumentar as chances de sua aceitação ao 

vinculá-las a comportamentos existentes (BROWN, 2010 , p.215 )  

 

No fim das contas, mesmo com tantas justificativas sociais, o principal motivo 

para realização deste trabalho é afetivo. Meu avô paterno precisa de cuidados há anos 

e, inicialmente, eram de responsabilidade do meu pai. Em certo ponto já não era 

possível emocionalmente, nem fisicamente, o que tornou necessário a contratação de 

cuidadores. Anos depois minha avó materna também precisou de uma cuidadora e 

hoje quatro cuidadoras se revezam para cuidar do meu avô. Dessa forma, uma 

vivência pessoal, rodeada por idosos que necessitam de cuidados, chamou atenção 

para alguns desafios da profissão e resultou no interesse para realização deste 

produto: um aplicativo para facilitar o dia-a-dia dessas pessoas, com a preocupação 

de solucionar problemas presentes na rotina desses usuários. 

Assim, o produto desenvolvido a partir desse trabalho espera contribuir para a 

comunidade, disponibilizando um ambiente de comunicação e documentação para 

que os cuidados sejam realizados da melhor forma, com segurança e zelo. A relação 

que o produto deste projeto busca criar com o usuário é pessoal, de forma a fazer 

parte da vida destes. Além do mais, o aplicativo em questão tem como objetivo servir 

dois públicos distintos e específico, um prestador de serviços e um empregador. A 
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abordagem voltada para o usuário permite descobrir as verdadeiras necessidades de 

ambos os públicos, o que cria valor para as duas partes envolvidas.  
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4. OBJETIVOS 

 

 A partir da questão que norteia o problema foram levantados os seguintes 

objetivos gerais e específicos. 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver o protótipo de um aplicativo de apoio aos cuidadores de idosos 

e seus respectivos familiares, com base nos princípios do UX Design. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Escolher e mapear o público-alvo e suas necessidades. 

● Levantar  os conceitos envolvidos: Customer Experience e Advogados de 

Marca, Design Thinking, Design Centrado no Usuário, User Experience 

Design, Design de Interação, Arquitetura de Informação e Design de Interface. 

● Desenvolver o projeto utilizando o método do Design Thinking alinhado aos 

princípios do Design Centrado no Usuário.  

● Desenvolver a identidade visual e a interface do aplicativo. 
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - METODOLÓGICA 

 

Em meados dos anos 90 iniciou-se uma revolução da informação e da 

comunicação  chamada de Revolução Digital, relacionadas principalmente à 

capacidade do computador de transformar diferentes tipos de informação em uma 

linguagem universal, onde todas as mídias podem ser traduzidas, manipuladas, 

armazenadas, reproduzidas e distribuídas digitalmente, fenômeno conhecido como 

convergência das mídias (SANTAELLA, 2010). Considerando tal avanço tecnológico, 

cada vez mais são produzidos sistemas, produtos, programas, etc, para oferecer 

soluções digitais a esses usuários nativos das tecnologias, que estão continuamente 

conectados graças aos Smartphones. Com novas tecnologias vêm novos desafios, 

como a necessidade de considerar o usuário final na construção desses produtos. A 

partir dessa perspectiva surge a preocupação de incluir o usuário em todo o processo, 

de forma que este tenha a melhor experiência possível. Para isso, existem alguns 

conceitos que devem ser entendidos e incluídos. 

 

5.1. CUSTOMER EXPERIENCE E ADVOGADOS DE MARCA 

 

 Como dito anteriormente, as mudanças na sociedade transformaram também 

o comportamento dos consumidores, que agora buscam muito mais que apenas 

comprar, buscam experiências. Em um cenário onde a experiência vale tanto, surge 

o Customer Experience, definido por Madruga (2018) como 

uma estratégia empresarial com a finalidade de dirigir inteligência, pessoas, 

tecnologia, processos e investimentos para o planejamento, implantação e 

controle de iniciativas que vão proporcionar aos clientes experiências tão 

gratificantes que serão capazes de sensibilizá-los para continuarem “ligados” 

racional e emocionalmente à empresa fornecedora. Esse é o princípio de toda 

e qualquer iniciativa de lealdade na atualidade. (MADRUGA, 2018, p. VII) 
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Colin Shaw (2007), por outro lado, traz outra definição do termo, onde afirma 

que Customer Experience é uma interação  entre uma organização e um consumidor, 

uma mistura de sua performance física, tal como preço e produto, com os sentimentos 

e emoções que provocam. O autor ainda afirma que, de acordo com sua pesquisa, 

mais de 50% da experiência do consumidor é sobre emoções.  

Mesmo com diferentes perspectivas acerca do termo, ambos os autores 

dividem a opinião de que investir em CX3 é uma vantagem competitiva frente a outras 

marcas, visto que empresas com foco no cliente não vendem apenas um produto, mas 

buscam impactar a vida de seus consumidores. Esse tipo de experiência pode criar 

consumidores leais, o tipo de consumidor que não só volta para comprar da sua 

marca, mas também indica e defende seu negócio sem que você o pague para tal. 

Segundo Hyken (2009), para que o consumidor se torne leal é preciso que este não 

se sinta apenas satisfeito com uma experiência, mas sim maravilhado, ademais, é 

preciso que isto seja um atributo da marca, que se repita em todo ponto de contato. 

Ainda sobre o tema, Gerald E. Smith (2016) salienta que 

experiências que mostram aos consumidores que as marcas podem ser leais 

a eles, em vez daqueles focados exclusivamente em recompensar e incentivar 

os clientes a fazer uma venda, moldarão as decisões do cliente para criar, a 

longo prazo, defensores leais da marca. (SMITH, 2016, p. 27) 

Em suma, uma marca que invista na experiência do consumidor tem grandes 

chances de maravilhar seus clientes e transformá-los nos chamados Advogados de 

Marca. Porém, em contraponto a Smith (2016), Fuggetta (2012) afirma que 

consumidores leais são aqueles que compram com frequência, mas não são 

necessariamente advogados de marca. O autor (FUGGETTA, 2012, p.36) pontua 5 

maneiras de criar mais advogados de marca, sendo elas:  

1. Fornecer um "produto insanamente excelente"; 

2. Oferecer um serviço memorável; 

3. Focar em bons lucros; 

 
3 CX - Sigla para Customer Experience. 
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4. Fazer a coisa certa, mesmo se custar dinheiro; 

5. Ter uma consciência social ou conseguir uma rápido.  

Sobre os benefícios de ter advogados de marca advindos de uma boa 

experiência, Smith (2016, p.88) reitera que estes são extremamente valiosos por 

diversas razões: 

● financeiramente, eles repetem constantemente a compra a preços e margens 

premium; 

● socialmente, constantemente falam bem da sua marca e evangelizam suas 

percepções de qualidade superior e suas experiências; 

● criticamente, eles fornecem feedbacks para a marca definir e refinar ainda mais 

sua entrega, para que seja consistente com as expectativas emergentes dos 

consumidores sobre o significado da marca, brand equity e experiência da 

marca. 

 Acrescenta-se também que um dos ensinamentos de Madruga (2018) é quanto 

ao campo de estudos do Customer Experience, o qual o autor afirma englobar o User 

Experience (UX), objeto parte desta pesquisa. 

 

5.2. DESIGN THINKING  

 

Não existe consenso quando o assunto é o surgimento do termo Design 

Thinking, algumas matérias, como do site Brasil UX Design, citam os anos 60, outras 

assumem como ponto de partida da disciplina os anos 90. Porém, há unanimidade 

quanto ao boom do Design Thinking em 2009 com o lançamento do livro Change By 

Design4 de Tim Brown, CEO da empresa de inovação e design IDEO, que começa 

sua obra pontuando a necessidade que o mundo moderno tem de: 

 
4 Traduzido para o português como Design Thinking 
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(…) uma abordagem à inovação que seja poderosa, eficaz e amplamente 

acessível, que possa ser integrada a todos os aspectos dos negócios e da 

sociedade e que indivíduos e equipes possam utilizar para gerar ideias 

inovadoras que sejam implementadas e que, portanto, façam a diferença. 

(BROWN, 2010, p.3) 

Para Brown (2009), o Design Thinking é justamente essa abordagem, um 

processo não só centrado no humano, mas profundamente humana pela própria 

natureza e que sua missão baseia-se em traduzir observações em insights, e insights 

em produtos e/ou serviços que sejam capazes de melhorar a vida das pessoas. 

Apesar do título em português da obra de Brown constar que o DT5 é uma 

metodologia, o próprio autor usa o termo approach na versão original, que pode ser 

traduzido como abordagem. Pinheiro e Alt (2017) salientam que o DT é mais do que 

uma metodologia, é um novo jeito de pensar e resolver problemas, é um novo modelo 

mental. 

Em todas as etapas do Design Thinking propõe-se que as pessoas devem ser 

incluídas, desde a observação até a distribuição do produto e seus feedbacks. 

Acompanhar o processo de perto e também as respostas dos possíveis usuários é 

fundamental para que o produto final seja efetivamente adequado para as 

necessidades destes. É sob tal perspectiva que Lockwood (2009) também explora o 

significado do termo e contribui para a área: 

O design thinking é essencialmente um processo de inovação centrado no 

ser humano que enfatiza observação, colaboração, rápido aprendizado, 

visualização de ideias, construção rápida de protótipos de conceitos e análise 

de negócios dos concorrentes, para influenciar a inovação e a estratégia de 

negócio. (LOCKWOOD, 2009, p.11) 

Deste modo, além de incluir os aspectos estéticos e funcionais do Design, a 

abordagem em questão engloba também aspectos cognitivos e emocionais 

vinculados ao que usuários sentem ao experienciar o produto. Para alcançar tais 

perspectivas, a abordagem do DT perpassa por cinco etapas, desenvolvidas pela 

d.school e descritas na publicação Design Thinking Bootcamp (2018), sendo elas: 

 
5 DT - Sigla para Design Thinking. 
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● Empatia: considerada a base do design centrado no humano, deve ser 

construída acerca do usuário e seus valores. Para ter empatia é necessário 

observar comportamentos, engajar com os usuários por meio de entrevistas e 

interações, e imergir, ou seja, colocar-se no lugar do usuário.  

● Definir: momento em que reúne as descobertas da fase anterior e as transforma 

em insights e necessidades, de forma que o problema seja definido.  

● Idear: o objetivo da ideação é explorar possíveis soluções a partir de uma 

grande variedade de ideias. 

● Prototipar: fase em que a ideia sai da cabeça e se materializa para o mundo 

real. De acordo com o guia, um protótipo pode ser qualquer coisa que tenha 

uma forma física.  

● Testar: o último estágio da abordagem se baseia em testes para validar o 

protótipo, receber feedbacks, refinar soluções e continuar a entender o usuário. 

É importante salientar que este processo não é linear e sempre é possível 

retornar ao ponto anterior, de forma que a solução final esteja alinhada ao real 

problema. 

 

5.3. DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO (DCU) 

 

O Design Centrado no Usuário (DCU) surgiu a partir da Interação Homem-

Computador e é um processo que se concentra nas necessidades e requisitos dos 

usuários. De acordo com Lowdermilk (2013), o design centrado no usuário tem como 

ponto principal colocar os usuários no centro de seu processo de desenvolvimento, 

de forma a remover a ambiguidade e chegar ao cerne do que eles realmente precisam. 

Dessa forma o DCU não é subjetivo, ele se baseia em dados, ao observar e interagir 

com esse usuário para descobrir o que realmente está acontecendo e não apenas 

supor. Para o autor (LOWDERMILK, 2013, p. 13), o DCU é “uma metodologia usada 
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por desenvolvedores e designers para garantir que estão criando produtos que 

atendam às necessidades dos usuários”. 

Em contrapartida à definição de Lowdermilk (2013), James Kalbach define o 

Design Centrado no Usuário não como uma metodologia, mas como um processo 

que: 

[...] coloca as pessoas no centro da atenção ao desenvolver um produto ou 

serviço. Ele consiste de metodologias que tornam o usuário uma parte integral 

do processo de desenvolvimento, com atividades como entrevistas, 

observações e vários tipos de testes. Isso substitui o trabalho de adivinhar o 

comportamento do usuário e fazer suposições sobre isto baseado na pesquisa 

(KALBACH, 2009, p.38). 

 Quando o campo de Interação entre Humano-Computador estava surgindo, 

Gould e Lewis (1985) destacaram três princípios do Design que acreditavam que 

resultaria em um "sistema de computador útil e fácil de usar." De acordo com Preece, 

Rogers e Sharp (2013), esses três princípios são geralmente aceitos como a base 

para o DCU, sendo eles: 

1. Foco no usuário e nas tarefas desde cedo: entender quem serão os usuários e 

estudar suas características cognitivas, comportamentais, antropomórficas e 

suas atitudes. O princípio requer “observá-los durante a realização de suas 

tarefas normais, estudar a natureza dessas tarefas e envolvê-los no processo 

de design”.  

2. Avaliação Empírica: desde o início do desenvolvimento, as reações e o 

desempenho dos usuários são observados e medidos. Mais tarde, usuários 

interagem com simulações e protótipos e, novamente, suas reações e seus 

desempenhos são observados, registrados e analisados.  

3. Design Iterativo: quando, ao testar, surgem problemas estes devem ser 

solucionados e então mais testes devem ser feitos para perceber-se o efeito 

dessa solução. Isso significa que o design e o desenvolvimento são processos 

interativos, onde ciclos de “design-teste-avaliação-redesign” devem ser feitos 

quantas vezes forem necessários.  
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 Ainda sob a perspectiva dos autores, o primeiro princípio ainda pode ser 

expandido em outros cinco, sendo eles:  

1. As tarefas e metas do usuário são a força condutora por trás do 

desenvolvimento. 

2. Comportamento do usuário e contexto de uso são estudados, e o sistema é 

projetado para dar suporte à eles.  

3. As características dos usuários são captadas para o design atendê-las. 

4. Os usuários são consultados durante o desenvolvimento, desde as primeiras 

fases até as últimas, e sua contribuição é seriamente levada em conta.  

5. Todas as decisões de design são tomadas dentro do contexto do usuário, seu 

trabalho e seu ambiente.  

Além de resultar em produtos mais adequados e com maior utilidade, envolver 

usuários no desenvolvimento também implica em outros dois aspectos são igualmente 

importantes para que o produto seja útil e utilizado, sendo eles o gerenciamento de 

expectativa e o sentimento de apropriação. Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), 

O gerenciamento de expectativa é o processo de certificar-se que as visões 

do usuários e suas expectativas com relação ao novo produto sejam realistas. 

O propósito do gerenciamento da expectativa consiste em assegurar que não 

haja surpresas para os usuários quando o produto chegar em suas mãos. Se 

estes sentem terem sido “enganados” por promessas não cumpridas, tendem 

a oferecer certa resistência ao produto e talvez até rejeitá-lo. (PREECE; 

ROGERS; SHARP, 2005, p. 300) 

 

 Ao incluir o usuário no desenvolvimento, ele será capaz de perceber quais são 

as capacidades do produto e quais não são, de forma que a probabilidade de ficarem 

desapontados é bem menor do que se este interagisse apenas quando 

comprasse/usasse o produto final. Ademais, os usuários que participaram de todo o 

processo de desenvolvimento percebem que contribuíram de alguma maneira para 

isso e provavelmente se sentirão como “donos”. O sentimento de apropriação neste 

caso tornam os usuários mais receptivos para quando o produto estiver pronto. 
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5.4. USER EXPERIENCE DESIGN (UX DESIGN) 

 

O avanço tecnológico permitiu que eletrodomésticos se tornassem verdadeiros 

enigmas. Para ligar um forno nos dias de hoje é preciso decifrar como operar o que 

deveria ser um simples botão, mas que possui várias funcionalidades misteriosas. Ler 

o manual se torna essencial para assar um bolo e várias dessas super funções 

tecnológicas são esquecidas pelos usuários, já que até realizar o básico se torna uma 

missão. No fim das contas, os novos recursos, as modernidades incluídas naquela 

geladeira de primeira linha, que faz seu preço duplicar, nem sequer são utilizadas pelo 

usuário dada a dificuldade de utilizar. O mesmo problema norteia vários outros objetos 

do dia-a-dia, como, por exemplo, os carros. Aumentar o volume pode ser uma tarefa 

simples e bem definida, possível de realizar sem tirar os olhos da estrada, mas uma 

ação mais complexa, como definir por qual alto falante sai o som tem potencial para 

gerar uma tragédia. Por exemplo, um homem precisa tirar os olhos da estrada e olhar 

diretamente para o sistema de rádio para realizar tal tarefa. Nesses segundos de 

desatenção, o semáforo fechou e o carro seguiu em frente direto para uma colisão. O 

designer e autor Donald Norman (2018) aborda isso em seu livro O Design do Dia a 

Dia e afirma que “os princípios que norteiam um design de qualidade, centrado no 

humano, não são relevantes apenas para uma vida mais agradável e prazerosa – eles 

podem salvar vidas: (NORMAN, 2018, p.4). É isto que norteia o campo da experiência 

do usuário. 

 De acordo com Jesse James Garret, a experiência do usuário é a experiência 

que um produto cria para as pessoas que o usam e isso pode ser definitivo para torná-

lo um produto de sucesso ou um grande fracasso (GARRET, 2011). A área do Design 

que se preocupa com a experiência do usuário é denominada como User Experience 

Design, conhecido também como UX Design. Para os autores Ross Unger e Carolyn 

Chandler, o UX Design é “a criação e sincronização dos elementos que afetam a 

experiência dos usuários com uma determinada empresa, com a intenção de 

influenciar suas percepções e comportamento” (CHANDLER e UNGER, 2009, p. 3). 

Os elementos citados é tudo aquilo com que o usuário interage, tudo que ele pode 

tocar, ouvir e até cheirar. Dessa forma, o UX Design se aplica à todos os produtos e 
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serviços, mas, no caso, deste projeto, o foco é a experiência do usuário perante 

produtos digitais. 

 Para Garret (2011) a experiência é resultado de diversas decisões sobre a 

aparência do produto em si, como se comporta e quais ações ele permite que o 

usuário faça. De acordo com o autor, tais decisões se baseiam umas nas outras e 

influenciam todos os aspectos da experiência do usuário, formando uma estrutura 

composta por cinco planos conforme a Figura 1, onde cada um é dependente daquele 

que o antecede, de forma que a Superfície depende de todos os planos anteriores. 

Além disso, cada plano simboliza um elemento do UX Design para promover uma boa 

experiência do usuário, sendo eles: 

● Estratégia 

O Plano de Estratégia consiste basicamente em definir o cenário e descobrir o 

problema. Neste Plano, é preciso incorporar não só os desejos daqueles que 

dirigem o produto, mas também o que os usuários querem obter, de forma a 

definir as necessidades do usuário e o objetivo do produto. 

● Escopo 

A estratégia é traduzida no escopo através de especificações funcionais e 

requisitos de conteúdo, ou seja, as funções do produto e o conteúdo necessário 

para fornecer valor ao usuário. 

● Estrutura 

No Plano da Estrutura, é preciso definir a maneira como o usuário irá interagir 

com o produto, mapeando os fluxos de navegação e definindo quais os 

caminhos possíveis e quais interações podem melhorar a experiência. O Plano 

está dividido entre a parte de Design de Interação e Arquitetura de Informação. 

● Esqueleto 

O Esqueleto antecede a superfície e determina o lugar dos elementos, os 

textos, as imagens, os botões, etc. É o chamado wireframe, fase em que é 

definido o design de navegação, informação e interface. 
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● Superfície 

A parte mais concreta da estrutura é a Superfície, a face em que o usuário 

realmente tem contato com o produto. A superfície, pode ser desde interfaces, 

protótipos, até o produto final. 

 

Figura 1: Os cinco planos de Garret 

 

 Fonte: Garrett (2011) 
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 Considerar a estrutura definida por Garret (2011) pode contribuir para que a 

experiência do usuário quanto a um produto digital seja memorável, visto que passar 

por todos os processos definidos agrega valor a este.  

Em 2004, Peter Morville criou um diagrama para ilustrar as faces da experiência 

do usuário, o chamado “The User Experience Honeycomb”, representado pela Figura 

2. O modelo permite que o UX Design seja percebido como muito mais do que apenas 

usabilidade e salienta a ideia de que o UX depende de diversas qualidades. Para 

Morville (2004) a colmeia do UX é composta pelas facetas de: 

● Utilidade: É preciso questionar a utilidade dos produtos projetados e propostos, 

além de aplicar o conhecimento para definir soluções inovadoras; 

● Usabilidade: A facilidade de uso é essencial, porém uma interface focada 

simplesmente em uma boa interação humano-computador não contempla 

todas as necessidades dos usuários. Basicamente, a usabilidade é necessária, 

mas não é suficiente; 

● Desejo: A busca pela eficiência deve ser equilibrada pela apreciação do poder 

e valor de uma imagem, identidade, marca e outros elementos do design 

emocional; 

● Encontrabilidade: Criar uma boa navegação, onde os conteúdos são facilmente 

localizáveis, para que os usuários possam sempre encontrar o que precisam; 

● Acessibilidade: Os produtos devem ser acessíveis a pessoas com deficiência, 

ou com algum tipo de necessidade especial (mais de 10% da população); 

● Credibilidade: Utilizar elementos do design que influenciam os usuários a 

acreditarem e confiarem no sistema; 

● Valor: Os produtos devem acrescentar valor para os stakeholders. 
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Figura 2: The User Experience Honeycomb 

 

Fonte: Peter Morville (2004) 

 

 

5.5. DESIGN DE INTERAÇÃO 

 

Durante um dia uma pessoa tem contato com inúmeros produtos interativos, 

tais como celular, televisão, carros, calculadora, geladeira, cafeteira e muitos outros. 

Dentre tantos produtos, quantos realmente são de fácil utilização e agradam os 

usuários? Não muitos, visto que não foram projetados com o usuário em mente, mas 

para realizar determinadas funções.  No livro Design de Interação, Preece, Rogers e 

Sharp (2013), pontuam que 
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O objetivo do design de interação consiste em redirecionar essa preocupação, 

trazendo a usabilidade para dentro do processo de design. Essencialmente, 

isso significa desenvolver produtos interativos que sejam fáceis, agradáveis de 

utilizar e eficazes – sempre na perspectiva do usuário. (PREECE; ROGERS; 

SHARP, 2013, p. 24) 

 Os autores (2013, p. 28) também definem que o Design de Interação pode ser 

entendido como “design de produtos interativos que fornecem suporte às atividades 

cotidianas das pessoas, seja no lar ou no trabalho” e propõem que o processo envolve 

quatro atividades básicas (2013, p. 33):  

● Identificar necessidades e estabelecer requisitos. 

● Desenvolver designs alternativos que preencham esses requisitos. 

● Construir versões interativas dos designs, de maneira que possam ser 

comunicados e analisados . 

● Avaliar o que está sendo construído durante o processo. 

 

 Além das quatro atividades pontuadas por Preece et al (2013, p.35), estes 

apontam também a existência de três características-chave quanto ao processo de 

design de interação, sendo eles:  

● Os usuários devem estar envolvidos no desenvolvimento do projeto. 

● A usabilidade específica e as metas decorrentes da experiência do usuário 

devem ser identificadas, claramente documentadas e acordadas no início do 

projeto. 

● A iteração em todas as quatro atividades é inevitável 

 

Ainda sob as perspectivas de Preece, Rogers e Sharp (2013), os autores 

definem a importância do Design de Interação perante ao marketing: 
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Para ser notado no campo de produtos para a web, que é altamente 

competitivo, é preciso destacar-se. Poder dizer que seu produto é eficaz e fácil 

de utilizar representa um fator fundamental para que isso aconteça. Os 

departamentos de marketing estão percebendo como a marca, o número de 

acessos, o índice de retorno do consumidor e a sua satisfação são afetados 

pela usabilidade de um website. Além disso, a presença ou ausência de um 

bom design de interação podem determinar o sucesso ou fracasso de uma 

companhia. [...] (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013, p. 32) 

 Para que o Design de Interação seja eficaz e contribua para que o produto seja 

um sucesso, existem dois tipos de metas que devem ser cumpridas, as metas de 

usabilidade e as metas decorrentes da experiência do usuário. As primeiras estão 

preocupadas em cumprir critérios específicos de usabilidade, enquanto as outras 

estão preocupadas em explicar a qualidade da experiência desta, conforme mostra a 

Figura 3. As metas de usabilidade estão divididas nas metas de: ser eficaz no uso 

(eficácia), ser eficiente no uso (eficiência), ser segura no uso (segurança), ser de boa 

utilidade (utilidade), ser fácil de aprender (learnability) e ser fácil de lembrar como se 

usa (memorability). Já as metas decorrentes da experiência do usuário se preocupam 

em criar produtos que sejam satisfatórios, agradáveis, divertidos, interessantes, úteis, 

motivadores, esteticamente apreciáveis, incentivadores de criatividade, 

compensadores e emocionalmente adequados. 
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Figura 3: Metas de usabilidade e metas de experiência do usuário 

 

Fonte: Preece, Rogers e Sharp [12] (p. 41)   

 

 Em um projeto é preciso encontrar o equilíbrio entre os dois tipos de metas e 

ter em mente de que não são todas necessárias dependendo do produto que está 

sendo desenvolvido e para qual público.  

 

5.6. ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO 

 

Com o avanço da internet nas casas do mundo todo, o número de informações 

disponíveis online aumentou e continua aumentando a cada segundo. Qualquer um 

pode disponibilizar informações e criar conteúdo nos dias de hoje, portanto a 

necessidade de organizá-las, encontrá-las e armazená-las se faz presente para que 

o usuário faça melhor uso dessas informações. No livro Information Architecture for 

the Web and Beyond, os autores Arango, Morville e Rosenfeld (2015) afirmam que 

definir o termo Arquitetura da Informação em apenas um significado é um paradoxo, 

mas, de acordo com Cicon e Lunardelli (2012) 
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Os autores concordam que a AI pode ser compreendida como uma ciência que 

organiza a informação para atender as necessidades dos usuários de forma 

efetiva o que implicaria em organizar, navegar, marcar e buscar mecanismos 

no sistema de informação. (CICON; LUNARDELLI, 2012, p. 136)  

 Arango, Morville e Rosenfeld (2015) ainda apontam outras definições acerca 

do conceito de AI6, sendo elas:  

● O design estrutural de ambientes de informação compartilhados; 

● A combinação dos sistemas de  organização, rotulagem, pesquisa e de 

navegação dentro de ecossistemas digitais, físicos e de cross-channels; 

● A arte e a ciência de moldar produtos e experiências de informação para apoiar 

a usabilidade, facilidade de localização e compreensão;  

● Uma disciplina emergente e uma comunidade de prática focada em trazer 

princípios de design e arquitetura no espaço digital. 

 

Os autores também estabelecem os principais componentes da Arquitetura da 

Informação:  

● Organização Esquemática e Estruturas: Como classificar e estruturar 

informação  

● Sistemas de Rotulagem: Como representar informação  

● Sistemas de Navegação: Como os usuários navegam 

● Sistemas de Pesquisa: Como os usuários pesquisam informação  

 

 

 
6 AI - Sigla para Arquitetura da Informação. 
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5.7. DESIGN DE INTERFACE 

  

De modo geral uma interface é qualquer componente que interage com um 

usuário e tem como resultado uma ação. Para Prates & Barbosa (2003) interface é 

[...] o nome dado a toda a porção de um sistema com a qual um usuário 

mantém contato ao utilizá-lo, tanto ativa quanto passivamente. A interface 

engloba tanto software quanto hardware (dispositivos de entrada e saída, tais 

como: teclados,mouse, tablets, monitores, impressoras e etc.). (PRATES & 

BARBOSA, 2003, p.2) 

Ao longo dos anos, o design de uma interface não teve um desenvolvimento 

linear, de forma que em alguns momentos podem haver rupturas e surgir interfaces 

muito melhores e inovadoras. Em geral, o desenvolvimento de uma interface interativa 

foca em encontrar soluções que promovam a interação da interface com o usuário. 

Para desenvolver interfaces interativas é preciso ter em mente para quem se está 

projetando e levar em consideração os usuários de diferentes níveis, para que todos 

sejam capazes de utilizá-las. Caso o desenvolvimento não seja feito da maneira 

correta, o design de uma interface pode prejudicar o processo interativo. Por 

consequência, um bom design de interface também pode favorecer este processo, 

tornando a experiência do usuário mais intuitiva e, portanto, melhor. 

Pela ótica de Sobral (2019) a usabilidade é o principal conceito para considerar 

no desenvolvimento de uma interface, especialmente por conta da interatividade, já 

que permite que o usuário realize as atividades propostas com eficiência e facilidade. 

Steve Krug (2008) define o termo a partir do seguinte concepção:  

[...] usabilidade significa na verdade assegurar-se de que algo funcione bem: 

que uma pessoa com habilidade e experiência comuns (ou até menos) possa 

usar algo - seja um Web site, um caça a jato ou uma porta giratória - para seu 

propósito desejado sem ficar frustrada com isso. (KRUG, 2008, p.5) 

  Para Nielsen (1994), a usabilidade tem o objetivo de construir uma interface 

fácil, tanto de aprender quanto de lembrar, além de oferecer eficiência e satisfação 

para o usuário. Em 1994 o autor propôs um conjunto de 10 heurísticas de usabilidade 
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para avaliação de interfaces,ou seja, princípios gerais de um bom design de interface 

que buscam maximizar a usabilidade desta. As heurísticas são:  

1. Visibilidade do status do sistema: permite que o usuário saiba o que acontece 

a cada momento por meio de feedbacks. 

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real: para melhor assimilação do 

usuário, os elementos utilizados devem corresponder às convenções do mundo 

real.  

3. Liberdade e controle do usuário: a interface permite ao usuário a liberdade de 

navegação dentro do sistema, com exceção de regras que vão contra o sistema 

ou interferem em alguma funcionalidade. 

4. Consistência e padrões: a interface necessita ter um padrão que facilite a 

navegação e o entendimento do usuário por todo o sistema. 

5. Prevenção de erros: criar um design que não permita o erro ou que o impeça 

de tal. Para isso, o sistema deve apresentar ao usuário opções de confirmação, 

antes de executar certas ações. 

6. Reconhecer ao invés de lembrar: o usuário não é obrigado a lembrar de nada 

e, por isso, objetos, ações e opções devem estar visíveis sempre que possível 

e de fácil recuperação. 

7. Flexibilidade e Eficiência: essa heurística propõe que todos os tipos de usuários 

sejam atendidos pelo sistema, desde o nível mais iniciante ao mais avançado.  

8. Estética e Design minimalista: o layout deve ser direto e simples, sem 

conteúdos e elementos desnecessários, visto que cada bloco de informação 

desnecessária diminui a visibilidade das informações relevantes. 

9. Auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros: caso ocorra um 

erro, o usuário deve ser capaz de entender o que aconteceu e encontrar uma 

solução para tal.  

10. Ajuda e Documentação: quando o usuário precisa de ajuda, a documentação 

deve auxiliá-lo a prosseguir a ação, indicando o que ele deve fazer. 
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 Além das 10 heurísticas de Nielsen, outros autores propuseram variações da 

lista, como por exemplo as metas de usabilidade propostas por Preece, Rogers e 

Sharp (2005). Outro estudioso da área, David Benyon (2011, p. 56)  montou sua lista 

a partir do estudo de diversos autores e agrupou os princípios em três categorias 

diferentes: aqueles que tratam de aprendizagem, os de efetividade e aqueles de 

adaptabilidade.  

➔ Aprendizagem: 

◆ Visibilidade: garantir que as coisas estejam visíveis, de forma que os 

usuários saibam quais funções estão disponíveis e o que o sistema está 

fazendo em determinado momento.  

◆ Consistência: ser consistente no uso das características de design, com 

métodos-padrão e com design semelhantes, tanto a consistência física 

quanto a conceitual. 

◆ Familiaridade: usar linguagem e símbolo com o qual o usuário está 

familiarizado. 

◆ Affordance: criar o design das coisas de forma que fique claro para o 

quê servem.  

 

➔ Efetividade: 

◆ Navegação: orientar os usuários pela navegação do sistema por meio 

de mapas e sinais orientadores e de informação. 

◆ Controle: deixar claro quem ou o que está no controle e permitir que o 

usuário possa assumi-lo.  

◆ Feedback: retornar rapidamente para o usuário a informação do sistema 

para que ele saiba o efeito de sua ação. O retorno constante intensifica 

a sensação de controle.  
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➔ Adaptabilidade: 

◆ Flexibilidade: permitir que uma ação seja feito por diversos caminhos, de 

forma a atender pessoas com diferentes níveis de experiência. Além 

disso, permitir que o usuário possa personalizar o sistema, mudar a 

aparência e como as coisas se comportam.  

◆ Estilo: o design deve ser bonito e atraente. 

◆ Sociabilidade: o sistema deve ser bem-educado, agradável e amistoso.  

 Por outro lado, Krug (2008) afirma que sua primeira e principal lei de 

usabilidade é “Não me faça pensar”. O autor salienta que uma interface deve evitar 

qualquer tipo de dificuldade de entendimento e questionamento, de forma que o 

usuário não perca tempo pensando sobre aquilo. Ainda sobre o ponto de vista de 

Krug, o usuário não lê as páginas, ele apenas procura palavras ou frases que chamem 

sua atenção, geralmente associadas com a tarefa que querem executar ou com 

interesses pessoais. Com isso, o autor aponta cinco coisas importantes para se 

assegurar de que o usuário veja e entenda sua interface:  

1. Criar uma hierarquia visual clara de forma que o mais importante fique 

destacado, além de que as coisas que estejam relacionadas logicamente 

também estejam relacionadas visualmente. 

2. Tirar proveito das convenções, por exemplo, utilizar um icone de carrinho de 

compras sem precisar escrever “carrinho de compras”. 

3. Dividir as páginas em áreas claramente definidas para que o usuário decida 

rapidamente quais áreas da página são interessantes para ele focar.  

4. Deixar óbvio o que pode ser clicado. 

5. Minimizar a confusão. 
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6. METODOLOGIA 

 

 Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, todos os conceitos 

anteriores foram considerados para aplicação prática e, de certa forma, criou-se uma 

metodologia própria, combinando diversas abordagens. Para definir ao menos uma 

estrutura a ser seguida durante todo o projeto, a metodologia do Design Thinking foi 

a base deste projeto e, a partir de cada passo do DT adicionou-se ferramentas e 

abordagens próprias, como Mapa de Empatia e Persona, sempre apoiando-se no 

Design Centrado no Usuário, incluindo este nas etapas do processo.. Para Tim Brown,  

CEO da empresa de inovação e design IDEO, o Design Thinking é: 

Uma disciplina que usa a sensibilidade e métodos do designer para combinar 

as necessidades das pessoas com o que é tecnologicamente viável e qual 

estratégia pode se converter em valor para o consumidor e oportunidade de 

mercado. (BROWN, 2008, p. 86)  

O desenvolvimento do projeto foi baseado a partir do diagrama de Design 

Thinking elaborado pela d.School da Universidade de Stanford com apoio dos 

métodos utilizados por James Garret em seus 5 planos.  

1. Empatia: na primeira parte do projeto de Design Thinking observou-se os 

usuários em seus contextos e estes foram entrevistados, de forma a entender 

suas experiências e necessidades.  

2. Definir: Após entender o usuário, as informações coletadas foram analisadas 

e culminou em uma declaração de problema acionável: o point of view. 

Apoiado no esquema de Garret, nessa fase também definiu-se as 

especificações funcionais e os requisitos de conteúdo para agregar valor ao 

usuário. 

3. Idear: A fase de ideação foi o momento de ideias para o produto, tanto para 

suas funções como sua organização. Ao fim, foi construído um wireframe para 

visualização. 
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4. Prototipar: Na penúltima fase as ideias foram colocadas em práticas em um 

protótipo. Antes de trazer o conceito para o mundo físico, foram escolhidos 

também os aspectos de marca, como identidade visual e naming. 

5. Testar: Por último foram realizados testes de usabilidade para entender a 

usabilidade do produto e receber feedbacks, para melhoria futura.  

 

Figura 4: Etapas do Design Thinking. 

 

Fonte: Adaptação de d.School Stanford (2010). 

 

Este projeto buscou passar por todos os estágios presentes na Figura 4 e em 

cada um deles foram utilizadas ferramentas específicas. As técnicas foram escolhidas 

a partir de uma lista, com inúmeras possibilidades, publicada por Sara Yahyaoui no 

site UX Planet7, além daquelas presentes no livro de Garret. Os processos ajudaram 

a guiar o projeto e facilitar os insights para alcançar os objetivos delimitados em cada 

passo. O desenvolvimento do projeto, cada passo do Design Thinking e todos os feitos 

estão detalhados no volume do produto deste trabalho.  

  

 
7 Disponível em: https://uxplanet.org/the-design-thinking-toolbox-100-tools-to-create-innovative-
products-50ede1f5e3c1 

https://uxplanet.org/the-design-thinking-toolbox-100-tools-to-create-innovative-products-50ede1f5e3c1
https://uxplanet.org/the-design-thinking-toolbox-100-tools-to-create-innovative-products-50ede1f5e3c1
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7. CONCLUSÕES FINAIS 

  

 Este trabalho foi dividido em duas partes, a primeira é esta, que consta as 

teorias e fundamentos que baseiam a segunda parte, o desenvolvimento do produto. 

 Com uma população cada vez mais idosa, viu-se a oportunidade de adentrar 

um novo mercado, o dos cuidadores de idosos, profissão que cresce no Brasil. 

Ademais, a partir de um anseio pessoal de aprender sobre Design de Experiência do 

Usuário, o trabalho em questão uniu ambos em busca de solucionar o seguinte 

problema: Como o UX Design pode contribuir para solucionar os problemas diários de 

cuidadores e familiares de idosos? 

 Após delimitar o problema e os objetivos a serem alcançados, a fundamentação 

teórica passou pelos seguintes conceitos: Customer Experience e Advogados de 

Marca; Design Thinking; Design Centrado no Usuário; Design de Interação; 

Arquitetura de Informação e Design de Interface. 

 O trajeto até aqui resultou em muito aprendizado, reflexões e novos horizontes. 

Para prototipar um aplicativo é preciso muito mais do que apenas telas e foi este o 

maior desafio deste trabalho. Conceitos nunca estudados, autores nunca lidos 

trouxeram ao projeto perspectivas importantes e a necessidade do foco no usuário 

para que o aplicativo realmente seja solução de um problema. Dessa forma, graças à 

fundamentação teórica e ao estudo a fundo do Design Thinking, o produto a ser 

desenvolvido se tornou mais claro, além da necessidade da aplicação teórica 

estudada. 

 A ideia do “meucuidado” surge de um espaço pessoal e afetivo, mas durante o 

processo deste trabalho se tornou muito mais que isso. A vontade de contribuir para 

uma comunicação voltada para o usuário, que solucione problemas e facilite rotinas, 

fez-se presente e a cada novo feito mostrou-se crescente.  
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