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RESUMO

Interface Responsiva e a sua construção com as ferramentas e metodologias fornecidas
pelo Design Thinking, UX Design e UI Design é o tema central deste estudo que busca
explicar/mostrar a importância dessas áreas em sua concepção e desenvolvimento. O
presente artigo parte desta temática para criar um apanhado de conteúdo de forma
conceitual aprofundando os conceitos e suas relações, esgotando teorias a respeito dos
temas e subtemas desenvolvidos. 

Palavras-chave: Interface, Responsiva, Desenvolvimento, UX Design, UI Design, Design
Thinking, Experiência de Usuário.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de uma interface responsiva é parte importante da construção de

um aplicativo mobile ou um site para desktop. Segundo Don Norman (2016) para

criar algo ligado ao público, precisamos considerar a experiência que o usuário terá

dentro da plataforma, desta forma é necessário que seja criado uma interface

responsiva visando que o usuário fique satisfeito com o canal que seu produto ou

serviço será veiculado.

Quando falamos de uma interface responsiva para o usuário, podemos trabalhar a

sua construção dentro das ferramentas desenvolvidas pelos conceitos de Design

Thinking.
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No Design Thinking, existem diversos autores que compreendem-o de diversas

maneiras, como o autor Peter Rowe que em 1987 desenvolveu no artigo “The

Sciences of the Artificial” trabalhou a ferramenta em três etapas, diferente de Gavin

Ambrose e Paul Harris que em seu livro “Design Thinking: Coleção Design Básico”

(2011) traz como proposta uma segmentação em sete etapas.

As etapas que serão apresentadas neste artigo serão apoiadas dentro dos conceitos

de Tim Brown (2010), que compreende-se dentro de cinco etapas ou fases em seu

livro “Design Thinking: Uma Metodologia Poderosa Para Decretar o Fim Das Velhas

Ideias “ sendo elas: a empatia, definição, ideação, prototipação e teste.

Dentro destas fases serão abordadas metodologias de desenvolvimento e

ferramentas de produção de uma interface responsiva para o usuário com os

autores Osterwalder e Pigneur (2011) e de Pinheiro e Alt (2012) e também

metodologias compreendidas dentro do  UI Design e UX Design.

Toda Interface demanda planejamento, estudos e testes para que o resultado final

desejado possa ser alcançado, e isso está diretamente ligado ao que é aplicado

quando falamos de UI e UX Design, pois essas duas áreas tem como principal

função criar interfaces que entreguem ao usuário uma interação amigável e fácil de

entender e a melhor experiência possível durante o uso. Segundo Neil Patel (2019)

em seu blog,

“O UI (User Interface) se refere à interface como a forma com a qual o
consumidor interage já o UX (User Experience) é sobre fazer a experiência
na interface ser agradável, por isso, são conceitos complementares e que
devem andar junto para que os melhores resultados possam ser alcançados”.

Neste presente artigo falaremos sobre a concepção de interfaces responsivas e

como os conceitos de UX Design, UI Design e Design Thinking auxiliam em seu

desenvolvimento, desde a fase inicial até a sua finalização.

Os elementos trazidos através do estudo dessas áreas podem ajudar a entender

como funciona o processo de criação de interfaces para aplicativos, sites e até

interfaces para produtos físicos como painéis de veículos ou embalagens. Com isso,

através desta pesquisa buscamos analisar as metodologias e conceitos existentes

para melhor entender como estes processos são aplicados na criação de interfaces

digitais que sejam responsivas para o usuário.
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A partir do exposto acima, faz-se o seguinte questionamento para o estudo: Qual a

importância do UX Design, UI Design e o Design Thinking na construção de uma

interface responsiva?

1. 1 JUSTIFICATIVA

Os profissionais de design vêm se diversificando cada vez mais, acompanhando as

inovações tecnológicas e tendências de mercado que surgem a todo momento,

sendo uma profissão muito dinâmica. O estudo dessas áreas do design, reunindo

dados de diversos autores e artigos podem nos ajudar a compreender o papel

desses profissionais no mercado de trabalho e a importância de utilizar esses

conhecimentos no que se produz hoje em dia.

A demanda por profissionais da área está em crescimento no mercado brasileiro,

conforme a necessidade das empresas em divulgar seus produtos e serviços ou em

melhorar sua interface, portanto o estudo de sua aplicabilidade no Design

Publicitário trás uma nova visão sobre o tema tanto para o meio acadêmico quanto

para o mercado de trabalho, incorporando ideias e influenciando na criação de

novos métodos que podem ser o futuro deste mercado.

1.2 OBJETIVOS

Este artigo tem como objetivo principal entender como é o processo de 

desenvolvimento de uma interface responsiva para o usuário, usando conceitos e

ferramentas da área de Design Thinking, UI Design e UX Design, a fim de oferecer a

melhor experiência para o usuário, dentro de plataformas mobile e desktop,

evidenciando assim a sua importância.

Para que o objetivo principal seja atingido, foi necessário traçar objetivos específicos

como os seguintes:

1. Conceituar e entender o processo de construção de uma interface responsiva;

2. Conceituar o UI, UX Design e Design Thinking;

3. Conceituar as metodologias de pesquisa;
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4. Compreender qual a importância do Design Thinking na construção de uma

interface responsiva pensada no usuário.

5. Compreender e estudar os elementos trazidos por cada uma dessas áreas

como são aplicados.

1.3 METODOLOGIA

O processo metodológico para a pesquisa baseou-se inicialmente pelos estudos de

Gil (1989), com elaboração de uma proposição metodológica de um estudo teórico

conceitual, com cunho bibliográfico e documental a partir de busca exploratória de

informações. Nessa etapa foram realizados levantamentos teóricos sobre Design

Thing, UX Design, UI Design e Interfase Responsiva, bem como a caracterização de

ações do segmento digital, em livros, artigos e portais acadêmicos. O estudo teórico

conceitual parte do pressuposto de uma pesquisa cujo campo e o empirismo

baseiam-se nas relações teóricas entre os autores estudados.

2  INTERFACE RESPONSIVA

Consumir uma interface responsiva é fundamental para que o usuário potencialize

uma percepção positiva da marca, produto ou serviço. Ela vem como auxílio aos

designers que buscam unidade de criação de interface. Essa unidade além de

reforçar a identidade visual, reduz tempo e custo de produção, otimizando em uma

única interface, o que antes era criado em duas, mobile e desktop. 

Hoje o foco do web design responsivo está nos aparelhos mobile, já que a maior

parte da população mundial acessa navegadores ou aplicativos por meio deles, até

na criação de peças ads é priorizada a leitura para os dispositivos móveis e em

segundo plano os desktops. Segundo Ethan Marcotte (2010), a importância de uma

interface agradável para desktops também é necessária, o que deve ser tratado

como prioridade na criação é a forma com que a sua interface é fluida e flexível para

o usuário.

Esse tipo de abordagem não pode se tornar o nosso único foco, tendo em vista que

ao passar dos anos a tecnologia avança cada vez mais em uma velocidade maior e
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as metodologias que utilizamos hoje podem cair em desuso, com o web design

responsivo é possível explorar diversos lados e buscar sempre novas estratégias

para se chegar ao objetivo final, segundo Ethan em “Web Design Responsivo

postado no alistapart.com/article/responsive-web-design/ em 25 de Maio de 2010,

[...}mas esse tipo de pensamento de design não precisa ser nosso padrão.
Agora, mais do que nunca, estamos projetando um trabalho que deve ser
visto ao longo de um gradiente de experiências diferentes. O web design
responsivo nos oferece um caminho a seguir, permitindo-nos finalmente
"projetar para o fluxo e refluxo das coisas.

3 DESIGN THINKING

O Design Thinking como o mercado compreende hoje, tem um conceito moldado e

desenvolvido ao longo dos anos, anterior à segunda guerra mundial, mesmo não

tendo o seu nome estabelecido na época, seu conceito já estava sendo criado nesta

época na escola de Bauhaus na Alemanha. Seu conceito foi usado pela primeira vez

por Tim Brown no seu livro “Change by Design” de 1969, onde descreveu sobre as

mudanças que o Design operou no mercado da época. Mesmo que o conceito já

estivesse sendo utilizado, quem deu o nome para ele foi Peter Rowe em 1987 no

livro “The Sciences of the Artificial”. Entretanto, o termo só ganhou força no início

dos anos 90 com Richard Buchanan em seu artigo publicado pelo MIT onde ele

englobava as bases teóricas do que hoje conhecemos e compreendemos como

Design Thinking.

O artigo contava como a mentalidade de Design Thinking estava dentro de toda a

nossa sociedade e até poderíamos considerá-lo parte da nossa natureza, pois o ser

humano é dotado da capacidade de resolver problemas, como os homens primitivos

que para não sofrer ataques noturnos de animais selvagens, faziam fogueiras e se

reuniam em volta dela. O termo se originou dentro do Design, todavia ele não se

limita a ele, pois intrinsecamente para o desenvolvimento de algum projeto de

desenvolvimento de interface é utilizada esta mentalidade por toda a equipe

multidisciplinar envolvida com profissionais da área do design, engenharia,

psicologia, administração, saúde e marketing, variando de acordo com a demanda

da área da resolução do problema.
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Nessa equipe, inclui-se também o usuário o para que ele seja parte ativa do projeto,

pois, o site ou aplicativo será desenvolvido para o mesmo, então precisamos

entender quais são suas necessidades, qual é o seu objetivo, suas preferências

segundo Tim Brown (2010). Vale ressaltar que quando falamos de usuário ou cliente

em Design Thinking, nós estamos nos direcionando para todos os funcionários

envolvidos no projeto, ter o olhar de um usuário para entender, problematizar e dar

os feedbacks quanto às opções é parte importante do desenvolvimento como diz

Maurício Viana e Ysmar Vianna em “Design Thinking – Inovação em Negócios”

(2011).

Segundo Tim Brown, podemos compreender como a espinha dorsal do Design

Thinking cinco passos para o desenvolvimento de uma interface responsiva com

foco na usabilidade do cliente: são: empatia, definição, ideação, prototipação e teste.

Estes passos são indispensáveis para o desenvolvimento de uma interface

responsiva para o usuário da maneira correta.

Em Design Thinking, diferente de Tim Brown, temos diversos autores que trabalham

diferentes formas de construção de uma interface responsiva, como o autor Peter

Rowe que em 1987 desenvolveu no artigo “The Sciences of the Artificial” e

trabalhou o conceito em três etapas e os autores Gavin Ambrose e Paul Harris que

como retratado no livro “Design Thinking: Coleção Design Básico” de (2011)

compreendem o Design Thinking em sete etapas.

Esses autores abordam sobre o mesmo tema, mas aplicam ele de forma diferente

na concepção dos passos para compreender um projeto, o que não anula ou

inviabiliza a utilização do outro quanto ao desenvolvimento de uma interface, pois

como outros autores, Peter somente aglutina dois passos, incorporando os mesmos

dentro de outros ou Gavin que ramifica o processo em mais etapas separadas.

Neste presente trabalho nos apoiamos sob o conceito desenvolvido por Tim Brown,

que ao nosso ver traz uma estrutura clara e objetiva. Ao passo que as etapas

norteiam o desenvolvimento do projeto, compreender como cada uma delas age

dentro da produção é o passo central para aplicá-las.
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O processo que se compreende como empatia dentro da construção de uma

interface responsiva para o usuário, segundo Pinheiro (2012), é constituído por

empatia, colaboração e experimentação. Quando é citada a empatia, é necessário

compreender que esta construção vai estar no decorrer de todo o processo de

criação, já que ela permeia o que chamamos de design centrado no humano.

Outro pilar envolto na empatia, segundo Alt Pinheiro, é a colaboração, que é

utilizada quando contamos com a equipe multidisciplinar envolvida neste processo,

pois todos podem e devem colaborar na construção da interface, propor e fornecer

olhares diferentes para analisar o mesmo problema. Com a experimentação, nós

podemos observar e botar em prática, ou seja, construir uma ideia que seja possível

tirar do papel (Brown, 2010).

O design centrado no humano vem de metodologias que focam no indivíduo e como

devemos abordá-lo com consumo dos produtos e serviços. Um conceito muito usado

no desenvolvimento de interface, mas que surgiu na década de 50, curiosamente um

período onde a divulgação do produto priorizava, quase que exclusivamente, seu

modo de uso foi para o conceito de marca e do produto a fim de suprir uma

necessidade inata, a de procurar identidade em seu consumo. Conforme falado por

Iana G. Chaves, João P. Bittencourt e Cibele H. Taralli (2013)

“[...] Os designers perceberam que os produtos não eram coisas, mas que
tinham se tornado então práticas sociais, preferências e símbolos, e que os
mesmos não atendiam mais às necessidades de usuários racionais, e sim de
compradores, consumidores e determinados públicos.[...]” (O design centrado
no humano na atual pesquisa brasileira - uma análise através das
perspectivas de klaus krippendorff e da ideo)

Sendo essa a primeira parte do processo de construção é necessário que sejam

feitas pesquisas para entender quem é o usuário, e para tal aplicamos o processo

de imersão. Neste processo pode-se escolher entre duas vertentes: partir do

problema definido ou partir do usuário, quando partimos do problema utilizamos o

briefing e a brainstorming logo de início. Todavia, será abordado como se construir o

processo empático, como trabalhar e quais são as ferramentas que facilitam a

construção da persona segundo Osterwalder e Pineur (2011).
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Uma das ferramentas para compreender o usuário, é o mapa de empatia, que

segundo Osterwalder e Pineur, esta ferramenta proporciona que a equipe se coloque

na perspectiva do usuário, nela podemos entender como pensa e interpreta o

usuário, assim como podemos analisar na figura a seguir:

5

Figura 01 - Mapa de Empatia

Pode-se observar nesta etapa de construção, que são compreendidos sobre o

usuário, o que pensa e faz, vê, ouve, fala e faz, fraquezas e seus desejos. Para que

seja possível uma visualização mais clara e também mudanças, correções,

5 Fonte: Osterwalder e Pineur (2011, p.130).
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adaptações neste processo, pode-se usar notas adesivas (post-it) pois ele não

prejudicará a fluidez do projeto (Osterwalder e Pigneur, 2011).

As questões do mapa de empatia serão norteadoras e levarão a equipe a construir e

entender quem é a persona ou usuário daquela interface e ajudará a chegar no

cerne do problema de maneira mais sólida. Desta forma, entendemos que, para se

construir uma interface responsiva precisamos analisar o indivíduo nela por todo o

processo, ter empatia, não só com o usuário final, mas sim usá-la para auxiliar no

processo de construção.

Quando entra-se no segundo estágio do desenvolvimento de uma interface utiliza-se

o levantamento de dados sobre o usuário e o problema levantado na fase anterior, a

de Empatia.

A fase de definição ou de Análise segundo Tim Brown (2010) é onde a equipe

multidisciplinar encontra o alvo no desenvolvimento, pois é importante que seja

trabalhado os dados colhidos, para que seja mais simples a tarefa de delimitar o

problema de forma que o projeto não fuja da sua proposta inicial.

Dentro do que se é entendido como Design Thinking, conceito sintetizado por Tim

Brown em seu livro “Design Thinking” (2010), o pensamento é um Duplo Diamante

que se divide em Divergir e Convergir, onde divergir ue é o momento em que a

equipe multidisciplinar faz as escolhas sobre a interface responsiva, coleta dados

sobre o usuário e o problema levantado, e Convergir é onde a equipe fica

encarregada em idealizar este projeto e protótipa-lo.

A ideação faz a ponte entre a fase de definição com a de desenvolvimento, pois

segundo Pinheiro e Alt (2012) o “Duplo Diamante”, é dividido entre Descobrir e

Definir para Desenvolver e Entregar, conceito já estabelecido por Tim Brown (2010).

Então, quando chega a fase de ideação entra em contato que a extremidade do

Diamante para passarmos ao desenvolvimento de uma interface no início do

Diamante seguinte.

Para idealizar um projeto, segundo Alt Pinheiro (2012), o processo de brainstorming

é importante para conseguir, junto a equipe, reunir várias ideias para a resolução do
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problema, nesta fase, qualquer proposta é aceita e anotada, pois pode ser usada no

decorrer do desenvolvimento. Essa fase é importante na construção de uma

interface responsiva, pois, é ali que o material das pesquisas e definidos como mais

relevantes, vão ser utilizados como base para as propostas apresentadas.

Osterwalder e Pigneur (2011, p.136) constatam que:

“Para gerar novas e melhores opções, você precisa sonhar com suas ideias
antes de estreitá-las em uma lista de opções concebíveis. Assim, a ideação
possui duas fases principais: geração de ideias, onde quantidade é o que
importa, é a síntese, na qual as ideias são discutidas, combinadas e
reduzidas a um pequeno número de opções viáveis.” (Business model
generation: inovação em modelos de negócios)

A equipe multidisciplinar conta com profissionais de diversas áreas, para conseguir

coletar as ideias é necessário que cada lado da expertise de cada profissional seja

explorado.  Então, para a equipe conseguir coletar o máximo de ideias possíveis

para a construção de uma interface responsiva para o usuário, existe uma

metodologia desenvolvida por Dam e Siang (2019), que é chamada de “Four

Categories Method” onde, para propor as ideias é necessário que seja dividido em

quatro categorias distintas.

6

Figura 02 - Método das Quatro Categorias.

6 Fonte: Dan e Siang (2019, documento on-line)
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A primeira delas é a “Most Rational”, traduzida como mais racional, e atende às

expectativas imediatas do usuário, diferente da “Most Delightful”, sendo a que

promove mais prazer na interação com o usuário. Temos também a “Darling”, que é

a ideia mais querida como um todo pela equipe e a “Long Shot”, a categoria que

são elencadas as ideias mais fora do padrão, ideias inovadoras.

Essa ferramenta ajuda a equipe multidisciplinar a conseguir elencar o maior número

de ideias possíveis, e assim, contemplar diversos aspectos até a tomada de decisão

no caminho da construção de uma interface responsiva para o usuário.

A prototipação, segundo Tim Brown (2010), é o pensar com as mãos, trazer o

projeto de interface à tona, torná-lo palpável, dar vida ao papel. É importante que

seja criado um protótipo pois, segundo Vianna et al. (2012, p.125).

“O desenvolvimento de protótipos permite: selecionar e refinar de forma
assertiva as ideias; tangibilizar e avaliar interativamente ideias; validar as
soluções junto a uma amostra do público; antecipar eventuais gargalos e
problemas, reduzindo riscos e otimizando gastos. (Design Thinking: Inovação
em Negócios)”

Com o desenvolvimento de uma interface responsiva, alguns autores dividem a

prototipagem em duas diferentes etapas de construção do projeto como Rogers;

Sharp; Preece, 2013, que compreende:

A de baixa fidelidade, é o momento em que as ideias ainda não são fixas, desta

forma, pode ser adotado uma maneira mais barata, simples e rápida para que seja

possível visualizar de uma melhor maneira a interface que está sendo gerada a

partir das ideias.

E a versão de alta fidelidade, que é o momento em que o protótipo pode ter várias

semelhanças com a versão final da interface, ao invés de desenhos, é utilizado um

dispositivo mobile ou desktop para demonstrar e esta versão será encaminhada para

a testagem com o público e coletar o material para a fase de testes,

consequentemente gera mais trabalho e dinheiro para a empresa que irá

desenvolver este protótipo.

Cada tipo diferente de wireframe é responsável por estabelecer conceitos que irão

ser utilizados ou não pela versão final do programa ou aplicativo, sendo assim, cabe
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ao desenvolvedor decidir se trabalhará começando com a versão mais desenvolvida

logo de início ou partirá do princípio de baixa fidelidade para que consiga construir a

interface, levando em conta os investimento e mão de obra, pois, cada empresa

conta com um capital financeiro distinto para aplicação de investimentos na

interface, o'que acaba limitando ou não o projeto a ser produzido.

Segundo Pinheiro e Alt (2012, p.85), “O resultado da prototipagem é o aprendizado

do que se deve ou não fazer, a descoberta de melhores formas de fazer e a

antecipação de barreiras que poderiam prejudicar os níveis de adoção da nova

estratégia”.

Na fase de testes é utilizado o que foi produzido na fase de prototipação para ser

testado não só pela equipe multidisciplinar, mas também pelo público que será o

cliente final. Para isso existem diversas ferramentas para que tenhamos a

possibilidade de enxergar de maneira mais clara os resultados destes testes, bem

como programas de mapas de calor, que mostrará qual é a trilha que o usuário tem

no momento em que ele utiliza a interface.

Também, é muito importante que tenhamos na fase de testes alguns tipos de

pesquisas, elas variam de acordo com a demanda e preferência da equipe, que

abordaremos a seguir.

O estudo diário é normalmente utilizado como uma forma de feedback dos usuários

da plataforma, desta forma, ele detém um tempo maior de análise. Uma das

manobras deste método é a Pesquisa, ou até mesmo, uma pesquisa contextual a

fim de obter maiores informações de alguns usuários que estão mais frequentes e

dentro do projeto. Segundo Guidolini (2017),

“Em alguns casos, você pode solicitar aos usuários tirar fotos, scrapbook ou
outras atividades similares. Você tem que se certificar de que você dá aos
usuários boas instruções para que estejam claras sobre o que eles deveriam
estar fazendo e acompanhá-las em certos intervalos para tentar mantê-los
comprometidos.” 

A entrevista funciona como um método de pesquisa mais formal, geralmente em

contato direto com o entrevistado, levantando questões formuladas previamente

acerca de determinado assunto, coletando a opinião dos entrevistados sobre o tema.
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Esse método requer bastante atenção ao planejamento, pois a criação das

perguntas deve ser coerente ao objetivo que se deseja alcançar, fazendo com que

as possíveis respostas não fujam do mesmo.

“A entrevista é uma técnica muito eficiente para obtenção de dados em
profundidade acerca do comportamento humano; os dados obtidos são
suscetíveis de classificação e de quantificação. Além dessas vantagens, esta
técnica pode ser aplicada com pessoas que não sabem ler e escrever; permite
maior privacidade, no caso da entrevista individual; permite um contato mais
próximo do sujeito da pesquisa e isto possibilita-lhe identificar dúvidas por ele
demonstradas. “ (SILVA et al, 2006)
 

O Teste A/B é uma metodologia de pesquisa muito utilizada em UX Design, baseada

em criar duas variações de algum elemento presente em seu produto, 

disponibilizando a dois grupos diferentes em uma forma de teste, a fim de definir

qual das variações é mais bem sucedida nos critérios de avaliação e objetivos

criados previamente. Esta metodologia permite testar variações e identificar quais

proporcionaram uma melhor experiência aos usuários, sendo muito utilizada para

testes de marketing em websites e também em testes de Layout , permitindo

identificar pontos de melhoria ou ajuste de acordo com o feedback dos usuários.

"O teste A / B é uma excelente e poderosa ferramenta de pesquisa de usuários.
Há muitas nuances para fazer um teste A / B corretamente, então certifique-se
de que você está projetando seu estudo de forma adequada e que você tenha
escoado conceitos como significado estatístico para que você saiba quando
parar o estudo." (GUIDOLINI, 2017) 

Inquérito Contextual é uma metodologia de pesquisa que consiste em

observar/estudar como as pessoas realizam suas funções ou como utilizam

determinado produto, a fim de entender seu comportamento, dificuldades e opiniões

sobre o mesmo, porém sem interferir no processo, apenas recolhendo informações.

Esta metodologia permite identificar possíveis pontos de melhoria, além de ajudar a

compreender a forma como os usuários utilizam seu produto/serviço e como eles o

entendem. Segundo Guidolini (2017), o inquérito contextual envolve estudar as

pessoas à medida que vão sobre suas vidas ou tarefas cotidianas.

No teste de usabilidade você tem que recrutar por volta de 5 usuários e

entregar-lhes uma lista de tarefas que eles terão que seguir durante este tempo
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dentro do sistema que você ou sua equipe irá criar. Este teste é importante pois dá

uma outra ótica para achar problemas e afirmar qualidades dentro do sistema.

Segundo Winckler e Pimenta (2019)

“Usabilidade é o termo técnico usado para descrever a qualidade de uso de
uma interface (Bevan, 1995).[...] Quando a usabilidade é levada em conta
durante o processo de desenvolvimento de interfaces Web, vários problemas
podem ser eliminados como, por exemplo, pode-se reduzir o tempo de
acesso à informação, tornar informações facilmente disponíveis aos usuários
e evitar a frustração de não encontrar informações no site.” (WINCKLER;
PIMENTA, 2019, p.01)

 Após esta fase de teste é importante ter em mente que, o feedback é uma das

técnicas mais eficazes na construção e melhoria da interface, então é necessário

decidir qual metodologia de pesquisa seguir para que, a análise dos resultados seja

feita de maneira clara e assertiva possível.

Para entender melhor quanto às fases de prototipagem e teste, podemos

trabalhá-las dentro das metodologias de UX Design e UI Design, então é necessário

entender e conceituar o que cada uma aborda sobre o seu tema.

4 UX DESIGN

UX Design ou User Experience Design, é uma área do design focada em garantir a

melhor experiência ao usuário em relação a um produto ou serviço, temos por

definição o conceito de User Experience popularizado por Don Norman, quando

ainda trabalhava para a Apple, que posteriormente adicionou comentários, para o

canal do YouTube NNgroup: "É tudo que se refere a sua experiência com o produto.

E talvez você nem precise estar perto do produto, você pode estar falando sobre ele

para alguém. ” (Norman, 2016)

Segundo Teixeira “Apesar do estrangeirismo que deu origem à sigla UX (User

Experience), o termo é bem mais simples do que parece. Experiência do usuário, ou

seja, experiência de quem usa. ” (2014, p.01).

Portanto, entendemos que a experiência de usuário não se resume em apenas

utilizar um produto ou serviço, mas sim em toda a experiência envolvida neste

processo. Um trabalho de UX bem feito gera um impacto positivo para a empresa
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que os desenvolvem e aplicam, assim como um UX feito sem o devido planejamento

pode gerar problemas futuros.

O UX Design é uma ferramenta que podemos considerar uma das aliadas no

desenvolvimento de interfaces, fazendo com que os usuários tenham a melhor

experiência possível. Portanto temos que inseri-la como a parte de um processo,

onde, quando as peças se encaixam, temos o resultado que é a satisfação dos

usuários, principalmente quando falamos em aplicativos ou sites para mobile e

desktop. 

“UX designers trabalham para construir produtos que sejam fáceis de usar(a
tal usabilidade), reduzindo a fricção e permitindo que os usuários completem
a tarefa desejada em menos tempo,com menos ruído e obstáculos. Ao
mesmo tempo, apoiam-se em princípios da psicologia para motivar o usuário
e incentivá-lo a seguir adiante.”(Teixeira, 2014, p.4)

Quando falamos que o UX é parte de um processo, é entendido que tudo ao redor

de um site ou aplicativo vai influenciar em como o usuário vai enxergar sua interface,

o tempo de carregamento das janelas, como elas se encaixam no layout proposto,

como funciona o fluxo de acesso das abas e também o que é muito importante,

como essas telas reagem quando entramos no desktop e quando estamos pelos

dispositivos móveis, segundo Fabrício Teixeira, no livro Introdução e boas práticas

em UX Design, 

“User Experience não é uma disciplina binária, onde existe o “certo” e o
“errado”. Para alguns usuários, determinado layout pode parecer lindo e
simples de usar, enquanto para outros pode ser a coisa mais difícil do
mundo. Na essência, UX Design trata de entender o que os usuários pensam
e como se comportam quando estão tentando realizar alguma tarefa usando
um produto.” (Teixeira, 2014, p.185)

A experiência do usuário é ligada a autonomia dele nos seus acessos, segundo

Marc Hassenzahl

“Uma boa UX é a consequência da satisfação das necessidades humanas de
autonomia, competência, estimulação (auto orientada), relacionamento e
popularidade (orientada para os outros) por meio da interação com o produto
ou serviço (ou seja, qualidade hedônica). A qualidade pragmática facilita o
cumprimento potencial dos objetivos do ser.” (2014, p.02)

Trazendo isso para sites e aplicativos, podemos dizer que, nenhum usuário tem o

objetivo de ler um manual de como a interface funciona e como ele vai acessá-la
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para somente buscar, por exemplo, uma receita de bolo de laranja, o papel da UX é

fazer com que a experiência seja mais objetiva e agradável, então é necessário que

tenha um alinhamento para que o fluxo da interface seja leve, o carregamento das

páginas rápidos, barras de menu mais acessíveis e de fácil localização, assim o UX

depende muito mais do que apenas um bom design visual.

“Interfaces de sucesso são aquelas em que os usuários percebem
imediatamente as coisas importantes. Coisas sem importância, por outro
lado, não são notadas - às vezes porque não estão lá. Um dos maiores
desafios de projetar interfaces para sistemas complexos é descobrir com
quais aspectos os usuários não precisam lidar e reduzir sua visibilidade
(ou deixá-los de fora).” (J.J. Garret, 2011, p.114)

Para que o desenvolvimento de interfaces responsivas seja feito com foco na

Experiência do Usuário, é necessário que se tenha conhecimento e utilize elementos

das disciplinas conhecidas como “As disciplinas de UX”. Arquitetura da Informação,

Interação Humano-Computador, Design Visual, Industrial e de Áudio são algumas

dessas disciplinas, que auxiliam o profissional de UX em seus projetos de interface.

Para que o desenvolvimento de interfaces responsivas, focadas na Experiência do

Usuário, sejam assertivas, esperasse a implementação dos elementos encontrados

na Disciplina de UX, dos quais podemos ressaltar a arquitetura da informação,

interação humano-computador, design visual, industrial e de áudio 

Outro fator importante nesse desenvolvimento são os estudos e princípios oriundos

da psicologia, que tem o intuito de entender os fatores e padrões de comportamento

humano, auxiliando a escolha de elementos e padrões da interface baseadas

nessas informações

“Costumo dizer que o profissional de UX é um camaleão dentro do time:
precisa saber se adaptar a diferentes contextos, conhecer o vocabulário de
diferentes profissionais (saber falar “a língua” do programador frontend, mas
também conhecer os jargões dos designers) e entender um pouco de cada
disciplina.” (Teixeira, 2014, p.07)

Ainda segundo Fabrício Teixeira (2014, p.03), o diagrama feito por Dan Saffer mostra

bem as disciplinas que compõem o User Experience. Seguindo essas disciplinas, o

primeiro passo é definir a estratégia, ou seja, definir quais os objetivos do produto

que se está desenvolvendo e quais as necessidades dos usuários. Neste ponto são

identificados quais objetivos o produto deverá alcançar, quais os objetivos de
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mercado, qual o nível de identificação com a sua marca o produto deve ter, quais as

necessidades dos usuários, se o público será segmentado e como será feita essa

segmentação, para isso são utilizadas ferramentas tais como os testes e pesquisas

de usabilidade, criação de personas, brainstorming, e outros conhecimentos que

estão dentro das ditas “Disciplinas de UX”.

Figura 03 – As Disciplinas de UX7

“A base de uma experiência de usuário bem-sucedida é uma estratégia
claramente articulada. Saber o que queremos que o produto alcance para
nossa organização e o que queremos que ele alcance para nossos usuários
informa as decisões que devemos tomar sobre cada aspecto da experiência
do usuário.” (Garrett, 2011, p.35)

 

Com os objetivos e necessidades definidos, é criado o escopo, onde são definidos

quais as especificações de funcionamento e os requisitos de conteúdo que o projeto

terá.

7 Fonte: Introdução e boas práticas em UX Design. (2014, p.03)
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Segundo Garrett, “A estratégia torna-se escopo quando você traduz as

necessidades do usuário e os objetivos do produto em requisitos específicos para

qual conteúdo e funcionalidade o produto oferecerá aos usuários.” (2011,p.57).

Feito o escopo do projeto, se inicia o processo de estruturação, que é basicamente

definir a estrutura, a arquitetura do conteúdo e dos elementos na interface, criando

protótipos de cada interface, definindo como a tela será organizada, onde cada

função aparecerá e de qual forma ela deverá aparecer.

Alguns elementos do design e da arquitetura da informação são muito utilizados

nesta etapa para que seja feito o desenho da interface, desde a criação de

Diagramas para melhor definir a estrutura e a hierarquia do conteúdo até a criação

de Wireframes, iniciando com os de baixa fidelidade que geralmente são os

desenhos iniciais do protótipo feitos a mão até os de média e alta fidelidade que já

são protótipos mais completos, já contando com mais elementos gráficos e próximos

do que será a aparência final, podendo ser feitos com o auxílio de ferramentas

digitais (como o Axure e o Adobe XD por exemplo).

Segundo Teixeira,

“Esses são os entregáveis mais comuns de UX Design: aqueles que
documentam como determinada tela deve funcionar. São ótimas ferramentas
para comunicar ideias com outros membros do time, clientes e todas as
partes envolvidas no projeto.” (2014, p.36)

Com protótipos funcionais e utilizáveis vem a fase onde são feitos testes de

usabilidade com usuários e até com os próprios desenvolvedores, visando identificar

qual a experiência que a interface desenvolvida proporciona ao usuário,

identificando problemas e possíveis modificações a serem feitas para o produto final,

onde segundo Teixeira (2014,p.34) esse tipo de teste ajuda a validar os fluxos,

layouts e funcionalidades da interface. 

Neste ponto algumas metodologias de pesquisa devem ser implementadas, como o

teste A/B, onde o usuário interage com duas versões da mesma tela e o

desenvolvedor pode mensurar o melhor caminho a se seguir conforme a navegação

adotada, e os mapas de calor sobre o acesso dos usuários, para termos mais dados
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de como eles entram na plataforma assim adaptando e corrigindo para melhorar a

experiência que o usuário pode ter.

“Algumas ferramentas de pesquisa como pesquisas, entrevistas ou grupos de
foco são mais adequadas para coletar informações sobre as atitudes e
percepções gerais de seus usuários. Outras ferramentas de pesquisa como
testes de usuário ou estudos de campo são mais apropriadas para
compreender aspectos específicos do comportamento do usuário e da
interação com seu produto.”(Garrett, 2011, p.46)

Chegando à fase final do desenvolvimento e finalizados todos os testes e correções,

já se tem uma boa ideia do quão boa é a experiência oferecida do produto ao

usuário, nesta etapa é finalizado o desenvolvimento das interfaces e o produto já

está pronto para ser disponibilizado ao público. Porém é importante ressaltar que o

trabalho de um UX designer nem sempre acaba após o produto ser lançado, pois

após o lançamento do produto, os usuários continuam enviando feedbacks, que 

trazem informações importantes e auxiliam na melhoria da interface, sendo parte

natural da evolução do produto, segundo Teixeira (2014,p.34), “Lançar um novo site,

ou aplicativo, ou interface requer cuidado. Após a publicação, é preciso analisar

como as pessoas estão realmente interagindo com ele para conseguir otimizar a

experiência do usuário.” (2014,p.34)

Portanto, podem surgir novas demandas após a entrega do projeto, permitindo que

sejam feitos novos testes de usabilidade para auxiliar na identificação desses

problemas e em como corrigi-los.

Desta forma, compreende-se como o UX Design faz parte do desenvolvimento de

produtos e interfaces, utilizando uma forma de design que é centrada no usuário, ou

seja, design focado na experiência do usuário, suas necessidades e objetivos.

 “A verdadeira experiência do usuário vai muito além de dar aos clientes o que
eles dizem que desejam ou fornecer recursos de lista de verificação. Para
obter uma experiência de usuário de alta qualidade nas ofertas de uma
empresa, deve haver uma fusão perfeita dos serviços de várias disciplinas,
incluindo engenharia, marketing, design gráfico e industrial e design de
interface.”    (D. Norman e J. Nielsen, S/d, The Definition of User
Experience)
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5 UI DESIGN

UI Design ou User Interface Design, é uma área do Design voltada para a criação de

interfaces responsivas e amigáveis ao usuário, podendo desenvolver os mais

diversos tipos de interface como telas de sites, aplicativos, painéis de carros,

controle remoto para TV ou interfaces de diversos outros tipos de aparelhos

eletrônicos. Além de criar interfaces visuais como telas de aplicativos e sites ou

painéis de produtos eletrônicos, o profissional de UI também está envolvido na

criação de interfaces de voz, como as famosas Siri (Apple) e Alexa (Amazon). 

Segundo o britânico Patel (2019), profissional do Marketing Digital e criador da

ferramenta SEO “Ubersuggest”, “O UI Design pode ser aplicado a diferentes

plataformas, como aplicativos, chatbots, dashboards e até mesmo totem de

autoatendimento, como aqueles nos quais você realiza o check-in no aeroporto”.

(Neil Patel, UI: Descubra O Que É e qual A Importância Da User Interface, 2019)

O intuito desta área é facilitar a usabilidade do usuário através da criação de

interfaces que sejam fáceis de entender e utilizar, proporcionando uma melhor

experiência e se tornando acessível aos mais diversos tipos de usuário. “O UI

Designer é responsável principalmente pela criação de interfaces funcionais, as

quais permitem que usuário navegue intuitivamente por toda sua jornada. ” (Aela.io

Nov 18, 2019)”

Com a competitividade entre as empresas e uma maior exigência por parte dos

clientes, as interfaces precisam ser cada vez mais dinâmicas e intuitivas, entretanto,

passaram por uma grande evolução, impulsionado pelo avanço tecnológico de 2010,

e com a chegada de novas tecnologias como as Smart TVs, e com computadores,

notebooks e smartphones cada vez mais potentes a nossa disposição.

Conforme citado por Patel (2019),

“Com o avanço da tecnologia, os produtos chegam ao mercado com
interfaces cada vez mais marcadas pela alta complexidade. Portanto, o
desafio das marcas é descomplicar as suas formas de uso. Você pode
reparar como antigamente, computadores, TVs, videogames e
eletrodomésticos pareciam mais difíceis de serem utilizados. Já hoje, são
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bem mais práticos e amigáveis. ” (Neil Patel, UI: Descubra O Que É e qual A
Importância Da User Interface, 2019)

O UI Design foca especificamente em guiar o usuário, ou seja, ele cria soluções de

interface para que o usuário consiga utilizá-la para realizar uma tarefa ou uma

função desejada sem ter dificuldades ou sem se sentir perdido no processo. Essas

soluções podem ser visuais como: escolher os botões, paleta de cores, tamanho e

design da fonte que serão utilizados. Além de formatos que sejam mais intuitivos,

que trabalham soluções auditivas, como comandos de voz simples e diretos para

interfaces de voz. 

Para que essas soluções possam ser aplicadas, existem diversos processos e

etapas de desenvolvimento, porém tudo se inicia com o briefing, destacando os

principais objetivos do projeto, o público que deseja alcançar, prazo de

desenvolvimento e o orçamento disponível. “O briefing sintetiza os objetivos a serem

levados em conta para o desenvolvimento do trabalho. Muitas vezes o designer

auxilia em sua delimitação. (ADG, 2004, p. 171).

Portanto, através dos objetivos definidos é importante que se faça uma coleta de

dados sobre o perfil dos usuários, para que se possa definir o que será criado tendo

como base para quem será criado, possibilitando então, montar a estrutura inicial do

projeto através de esboços e protótipos, que podem ser produzidos tanto

manualmente ou através de ferramentas virtuais como o Adobe XD, Segundo Vianna

et al. (2012, p. 123), “Um protótipo pode ser desde uma representação conceitual ou

análoga da solução (baixa fidelidade), passando por aspectos da ideia, até a

construção de algo o mais próximo possível da solução final (alta fidelidade)”.

Segundo Cooper et al (2007, p.293) [CS3] uma boa interface visual deve apresentar as

seguintes características: Usar propriedades visuais para agrupar elementos e criar

uma hierarquia clara; Fornecer estrutura visual e fluxo em cada nível da

organização; Usar imagens coesas, consistentes e contextualmente apropriadas;

Integrar estilo e função de forma abrangente e proposital; Evitar ruído visual e

desordem.

A escolha e disposição dos elementos como botões, ícones e componentes passam

pela aplicação de testes de usabilidade para identificar até que ponto a interface é
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entendível e utilizável ao usuário, auxiliando a identificar o melhor posicionamento,

espaçamento e quais elementos devem ser utilizados, adaptando o layout.

Sobre os testes de usabilidade, segundo Rubin e Chisnell (2008, p. 21)

“Há muitos aspectos para fazer isso, o que no final também beneficia muito
os usuários: as decisões de design são informadas por dados coletados de
usuários representativos para expor problemas de design para que possam
ser corrigidos, minimizando ou eliminando a frustração dos usuários”
(Handbook of Usability Testing Second Edition How to Plan, Design, and
Conduct Effective Tests.)

Alguns conceitos do Design também são fundamentais nesta etapa, onde os

elementos visuais que compõem a interface variam de acordo com o que se está

desenvolvendo. “Na sua raiz, a concepção da interface está preocupada com o

tratamento e a disposição de elementos visuais para comunicar comportamentos e

informações. (Cooper, A. et al., 2007, p.290).

Conhecimentos sobre estrutura visual auxiliam na definição do tamanho,

alinhamento e posicionamento dos elementos, como ícones, botões e caixas de

texto, na interface e são bastante utilizados nas fases de prototipação e durante os

testes de usabilidade, segundo Mullet e Sano (p.89, 1995)

“Sem a integridade proporcionada por uma estrutura visual coerente, um
design rapidamente se torna impossível de interpretar e compreender. O
custo é funcional e também estético, uma vez que o progresso em direção a
qualquer objetivo é continuamente impedido - mesmo para usuários
experientes.”

Uma boa escolha tipográfica também é importante para se ter uma interface fluida e

que se comunique de maneira agradável com o usuário, utilizando uma fonte que

seja legível e que não seja conflitante com os demais elementos, posicionando-a

corretamente entre eles, mas também respeitando seus padrões de leitura.

“Todo projeto precisa de uma escala tipográfica, que deverá ser seguida
durante sua construção. Ela é responsável por criar uma unidade entre as
páginas e os elementos do site. A altura e a largura das linhas são essenciais
para criar uma boa experiência de leitura para o usuário. “ (Rafael, 2015,
p.06)

Portanto, ao chegar à fase final do desenvolvimento, onde já se tem uma boa ideia

do quão responsiva e amigável sua interface é para o usuário, são escolhidas as
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cores e demais elementos visuais de forma definitiva, além de corrigir, aprimorar e

adicionar elementos que faltam no projeto para que seja finalizado.

Assim como o UX, e UI Design é um dos processos da criação e desenvolvimento

de um produto, funcionando como conceitos complementares do design e

amplamente utilizados nas estratégias de Marketing Digital com foco na criação de

interfaces responsivas, enquanto o profissional de UX trabalha para identificar

necessidades dos usuários e confirmá-las através de pesquisas e testes para então

solucioná-las, o profissional de UI é quem desenvolve a interface a qual o usuário irá

interagir, criando modelos de interação que sejam úteis e entendíveis ao usuário.

Segundo Patel (2019) “Dá para afirmar que o UI faz parte do UX, mas não cumpre a

mesma função. Enquanto um é responsável por guiar o usuário, o outro faz a

experiência valer a pena. ” (Neil Patel, UI: Descubra O Que É e Qual A Importância

Da User Interface, 2019).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo trabalha de maneira teórica os estudos quanto ao

desenvolvimento de uma interface responsiva para o usuário, tendo em vista que, a

interface responsiva trata-se de uma tela, a qual, segundo Ethan Marcotte (2010),

precisa ser algo fluido e flexível para que usuários de mobile e desktop possam

usufruir delas extraindo assim a melhor experiência possível.

Desta forma a construção de uma interface responsiva para o usuário, é necessário,

de acordo com Tim Brown, que sejam divididas em etapas ou fases, abordadas em

seu livro Design Thinking (2010), empatia, definição, ideação, prototipagem e teste.

Na fase inicial, de empatia, trabalha a coleta de dados sobre o pupilo alvo e sobre o

problema que a construção da tela irá sanar, segundo Alt Pinheiro (2012) pode ser

dividida em três estágios, a empatia, colaboração e experimentação.

Na empatia trabalhamos a visão do público e conhecemos suas necessidades com o

mapa de empatia desenvolvido por Ostwewalder e Pineur (2011), na de colaboração,

pode ser usado para trabalhar as ideias e visões da equipe multidisciplinar sobre o
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problema e a experimentação que é pensar em como pode ser tirada do papel esta

ideia.

A ideação compreende o processo de brainstorming, diferente da empatia com a

colaboração, a visão será para propor soluções para o problema e a necessidade do

usuário. E para produzir esta reunião de ideias, extraindo o máximo da equipe

multidisciplinar é indicado que seja usado a metodologia de Dan e Siang (2019) no

Método das Quatro Categorias.

A fase de prototipação e teste é onde, segundo Tim Brown, “pensamos com as

mãos", o que significa que iremos trazer a interface de maneira palpável, a fim de

avaliar e testar dentro das metodologias de pesquisas propostas e assim fazer

possíveis alterações e melhorias de acordo com as necessidades dos usuários.

Com isso, aplicando de diversas maneiras as ferramentas e metodologias

desenvolvidas não só no Design Thinking, mas com uma junção entre UX Design e

UI Design para que seja possível a criação de um produto simples e responsivo para

o usuário, fazer a integração entre humano e máquina é parte crucial na construção

e trabalhar o humano como centro do desenvolvimento é a chave para criar uma

experiência agradável ao usuário, permitindo trabalhar em cima de suas

necessidades e dificuldades a fim de atendê-las.

Percebemos também a importância do planejamento, da pesquisa e dos testes

durante a execução de um projeto de interface, permitindo organizar ideias,

definindo objetivos e traçando o caminho a ser percorrido durante o

desenvolvimento, identificando problemas a serem corrigidos e pontos de melhoria. 

Ao analisar os conceitos de UI e UX Design, percebe-se que ao estudar o

comportamento do usuário, principalmente durante o processo de testes de

usabilidade,  é possível captar feedbacks importantes em relação ao produto e sua

usabilidade diante da percepção do usuário, permitindo que seja feita a análise do

quão boa é a experiência oferecida, se a interação com a interface é agradável,

quais as dificuldades apresentadas durante o uso e o quão responsiva é a interface

que foi apresentada. Tudo isso permite que o produto final possa ser muito bem

lapidado antes de ser finalizado, mas também permite que mesmo após o

lançamento o produto continue sendo testado, abrindo portas para futuras melhorias.
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Concluímos que todos esses conceitos estudados acabam se complementando e

são ótimas ferramentas para a criação de interfaces responsivas, além de serem

ferramentas cada vez mais necessárias no mundo globalizado em que vivemos hoje,

onde grande parte das informações que buscamos e das interações entre pessoas

ou empresas já são feitas no meio digital, isso mostra uma tendência de mercado

que está cada vez mais voltado para a criação de interfaces pensadas para que o

usuário a utilize cada vez mais e por diferentes meios, como desktops e mobile,

porém oferecendo a mesma experiência independente do meio utilizado.

Portanto é preciso se manter atualizado e alinhado às metodologias que são uma

maneira mais clara e objetiva de encontrar o caminho para a construção de uma

interface responsiva para o usuário.
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