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RESUMO
Este trabalho de conclusão trata do projeto de um aplicativo para iOS que possibilita que os
usuários sejam remunerados por indicações de produtos nas redes sociais na internet. Para
isso, esse aplicativo reuniria postagens de diversas redes sociais na internet e as exibiria em
uma única linha do tempo. Nessa interface, os usuários poderiam indicar a postagem de um
amigo como referência para o consumo de um produto mostrado em outra postagem, ou seja,
relacionar as duas; as empresas avaliariam essa relação e, caso a postagem inicial seja de fato
considerada relevante para o consumo, remunerariam o usuário que indicou aquele produto. A
ideia de reunir todas as postagens em uma única linha do tempo visa tornar o aplicativo um
resumo do comportamento do consumidor e das postagens relevantes, tendo em vista a intenção de remunerar as postagens que assim forem consideradas. Essa característica aumentaria o
engajamento em sua utilização, uma vez que, por meio de um único acesso, ele obteria o resumo de todas as atividades dos seus amigos na rede social. Com as atividades condensadas
em um único lugar, seria possível às empresas se valer do conhecimento da rotina dos usuários em redes sociais para projetar produtos mais alinhados com seu público-alvo.

Palavras-chave: Design, interação, marketing, redes sociais na internet.
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1 INTRODUÇÃO
Este estudo tem como tema o projeto de um aplicativo móvel para remuneração
por indicação de produtos nas redes sociais da internet. Para tanto, busca responder às
seguintes questões: qual a relevância de um aplicativo móvel que torne possível que empresas
remunerem clientes por indicar seus produtos nas redes sociais da internet?
O tema surgiu a partir de inúmeras observações; contudo, ficou mais clara a sua necessidade a partir da compreensão de que as redes sociais na internet descentralizam a comunicação, trazendo o crescimento das relações interpessoais. Aliado a esta observação está um dado
que corrobora o tema e explicita sua relevância: 78% das pessoas confiam nas recomendações
dos seus amigos de redes sociais, enquanto apenas 14% acreditam em anúncios1.
A pesquisa está estruturada em duas etapas: a primeira, científica, compreende um estudo bibliográfico sobre o tema que envolve o projeto. A segunda etapa tem cunho projetual e
refere-se ao projeto da interface de um app que reúne postagens de várias redes sociais. Por
meio dessa interface será possível que usuários indiquem que consumiram algo a partir da
indicação de um amigo de rede social.
A primeira etapa subdivide-se em três capítulos. O primeiro define o que são as redes
sociais, inventaria as vantagens quando estas estão na internet, faz uma relação dos capitais
sociais presentes nas redes sociais e também articula sobre as comunidades neste meio. Para
isso, são utilizadas as obras de Recuero (2011) e Gabriel (2010).
O marketing é apresentado no segundo capítulo por meio de um breve histórico e da
apresentação do composto pelo qual é formado. Também no segundo capítulo é inventariada a
relevância das redes sociais na internet para a promoção de produtos; para isso, utilizam-se
novamente os autores do capítulo anterior, acrescentando ideias de Grewal (2012) e dados
obtidos em Qualman (2011).
O terceiro tem como tema o design de interação; para isso é utilizada prioritariamente
a obra de Preece, Rogers e Sharp (2013). Neste capítulo são apresentadas as características do
design de interação, bem como as vantagens do design centrado, utilizando Memória (2005),
Krug (2008) e Kalbach (2009). Contudo existem peculiaridades de cada interface para que a
interação ocorra de forma efetiva. O estudo das características das diferentes interfaces é obtido de Preece, Rogers e Sharp (2013).

1

(QUALMAN, 2011, p.123).
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A segunda parte será projetual e para isso foi escolhida a metodologia Projeto E
(MEURER; SZABLUK, 2012). A escolha dessa metodologia deve-se ao fato de já ter sido
utilizada com êxito em projetos similares, mas prioritariamente por não propor um processo
meramente sequencial. Isso possibilita que o projeto alterne etapas e que as mesmas sejam
revisitadas em busca da excelência do resultado final. Esse fato está completamente alinhado
ao que fora estudado como atividade básica para a criação de uma boa experiência de design
de interação.
A etapa de contextualização norteou de forma mais clara os objetivos do trabalho; na
etapa de desconstrução foram avaliados conteúdos, conceitos e contextos que geraram insights fundamentais para a continuidade do projeto; na verificação, tudo o que fora pesquisado na etapa anterior foi utilizado para identificar o que seria relevante para este trabalho, essa
etapa foi revisitada inúmeras vezes durante o projeto; por meio da etapa de reconstrução, foram criadas e estabelecidas as diretrizes, os requisitos e as restrições do projeto; a identidade é
a parte fundamental do resultado, pois é onde o projeto começou a ganhar características estéticas que destacam o que foi pesquisado e definido até em então; na etapa de diferenciação
foram colhidos depoimentos que serviram para ajustar o trabalho ao objetivo proposto; na
etapa de desenvolvimento, por se tratar de um trabalho acadêmico, foi observado o teste do
orientador do trabalho, utilizando o sistema e o aval de um desenvolvedor quanto à viabilidade do mesmo; a etapa de validação tratou de revisitar a lista de requisitos heurísticos e funcionais, a fim de verificar se o projeto tinha alcançado seu objetivo.
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2 JUSTIFICATIVA
As redes sociais na internet são um fenômeno de audiência online2. Esse sucesso devese muito ao fato de elas possibilitarem a ampliação da comunicação interpessoal, ou seja, a
troca de informações entre dois ou mais indivíduos baseadas no repertório cultural, formação
educacional, vivências e emoções de cada um.
Um salto de credibilidade em relação a esse novo tipo de comunicação proporcionada
pelas redes sociais ocorreu quando as empresas – com a intenção de divulgar e consolidar
seus produtos – passaram a ter perfis oficiais nessas redes. Por conta disso, tiveram que traçar
novas estratégias de comunicação. A forma como as interações nas redes sociais acontecem
sugere que as empresas utilizem uma linguagem coloquial ao responder dúvidas, reclamações
ou até elogios dos usuários, tornando sua a presença mais humana nesse tipo de ambiente.
A opinião dos clientes em relação aos produtos tomou novas proporções, pois foi virtualizada. Antes a opinião do cliente era compartilhada, por exemplo, verbalmente no círculo
de amigos ao qual pertencia. Com as redes sociais na internet, a opinião de um cliente passou
a ser conhecida por centenas de amigos virtuais, a partir do momento em que ela é publicada.
Antes disso, o mais comum era disseminar uma crítica ou elogio por meio de testemunho verbal, que poderia se perder com o tempo ou até ser modificado ao ser transmitido por outra
pessoa. Agora, o usuário pode compartilhar com seus amigos virtuais conteúdo em texto,
imagem e vídeo (hipermídia), o que torna muito mais crível qualquer relato.
As empresas atentas às mudanças que estão ocorrendo não enxergaram um problema
nesse boom das redes sociais mas sim uma oportunidade de ter seus produtos promovidos a
custos muito baixos, e veem com entusiasmo a ideia de ter feedback dos clientes em tempo
real. É um cenário promissor para aquelas que aceitarem esse contexto. Pois, por meio da opinião manifestada pelo cliente dessa forma, elas podem fazer inúmeros estudos sobre seu público, traçando o perfil dos seus consumidores e alinhando o modelo dos seus negócios às
preferências de seu público-alvo.
Atualmente, muitos consumidores postam suas percepções sobre produtos nas redes
sociais, e assim acabam por mostrar também grande parte de suas rotinas diárias, que normalmente envolvem uma marca. Por exemplo, ao postar a foto de um prato, mencionando o
2

Mais de 50% da população mundial tem menos de 30 anos de idade e 96% desse público usa redes sociais. Se o
Facebook fosse um país, seria o 3º maior do mundo, atrás apenas da China e da Índia. Noventa por cento dos
consumidores confia nas recomendações de seus amigos sociais, enquanto apenas 14% confiam nas propagandas. (QUALMAN, 2011, p.283 e 285).
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restaurante, ou ao fazer check-in em um lugar de entretenimento, o usuário está dando crédito
ao lugar e enriquecendo a imagem da empresa na visão dos seus amigos da rede social, mostrando que de alguma forma sua experiência de consumo foi interessante. Contudo, o registro
dessa experiência normalmente não dá ao cliente nenhum retorno financeiro, mesmo que as
empresas saibam que ele tem uma rede de contatos que podem utilizar aquela recomendação
como fator para a escolha de determinado produto.
Existem redes sociais que oferecem ao usuário o envio de diferentes tipos de mídias
(texto, fotografia, vídeo ou áudio), além de diferentes tipos de informações que podem complementá-las (geolocalização, sentimentos presentes, tags etc). Existem também outras que
são específicas para situações ou para mídias: um exemplo disso é o Instagram, que permite
que seus usuários postem apenas uma foto ou um vídeo (de até 15 segundos) de cada vez.
A tendência é de crescimento das redes sociais que estão adequadas a um tipo específico de informação ou mídia, pois isso facilita a filtragem e deixa a informação mais fácil de
ser assimilada por outros usuários, uma vez que a postagem não compete com outros estilos.
Além disso, é comum que, além de fazer a postagem em redes sociais desse tipo, os usuários
permitam que aquela informação também seja visualizada em outras redes, criando inúmeras
conexões entre as diferentes redes sociais na internet.
Grandes empresas de e-commerce (vendas online) dispõem de programas de remuneração para pessoas que têm um blog. Nesse tipo de programa, disponibiliza-se ao dono do
blog a possibilidade de criar links para promover produtos. O dono do blog recebe um valor
definido por acessos ou por finalização de pedidos originados daquele link. Porém, usuários
que não produzem conteúdo por meio de blogs não recebem benefício por registrar experiências positivas com produtos.
Observando o contexto de comunicação entre empresas e clientes nas redes sociais na
internet, aliado ao poder de influência que os usuários de redes sociais na internet têm sobre
seus amigos de rede, surgiu a ideia de projetar um sistema que agregue registro de experiências positivas de produtos. Esse sistema possibilitaria às pequenas, médias e grandes empresas
recompensar seus clientes por indicarem seus produtos a outros usuários. Dentro desse sistema, as empresas também poderiam fornecer pesquisas qualitativas aos seus clientes, com o
objetivo de obter informações tanto do próprio público como de seus produtos. Essas informações poderiam ajudar as empresas na melhoria de seus produtos. Em contrapartida às respostas das pesquisas, os usuários também seriam bonificados.
Além disso, por meio desse sistema, também haveria possibilidade de os usuários trocarem informações e compartilharem conteúdos entre si. Essa integração objetiva tornar esse
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sistema agregador uma espécie de agenda digital do dia a dia, mostrando as boas experiências
de consumo que o usuário teve.
O tema mostra sua relevância quando observamos o crescimento das redes sociais na
internet aliado à falta de uma forma simples para empresas bonificarem clientes que fazem
mídia espontânea de seus produtos.
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3 OBJETIVOS
Este capítulo apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos que se constituem
em subdivisões necessárias para aplicação desta pesquisa.
3.1 OBJETIVO GERAL
Projetar interface para aplicativo móvel que reúna postagens de diversas redes sociais
na internet em uma única linha do tempo, com o propósito de remunerar usuários por indicarem produtos nas redes sociais da internet.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conceituar redes sociais.
2. Demonstrar a relevância das redes sociais na internet.
3. Sintetizar brevemente o histórico do marketing.
4. Compreender as peculiaridades do marketing para as redes sociais na internet.
5. Inventariar vantagens de interfaces gráficas digitais que utilizam a abordagem de
design centrado no usuário.
6. Inventariar princípios das interfaces Web, Multimídia e GUI (Graphic User Interface), segundo Preece, Rogers e Sharp (2013).
7. Estabelecer base teórica para projeto de interface gráfica digital para agregador de
postagens em redes sociais que oportunize a remuneração do usuário.
8. Projetar as principais interfaces de um aplicativo móvel que permita que usuários
sejam remunerado por empresas a partir da indicação de que uma postagem foi relevante para o consumo de um produto.
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa tem como objetivo realizar uma investigação bibliográfica de cunho qualitativo, a fim de responder ao problema de projeto estabelecido da seguinte forma:
Como e por que projetar a interface de um aplicativo que viabilize a remuneração de
usuários por indicações de produtos nas redes sociais da internet?
A pesquisa bibliográfica envolveu a leitura, análise e interpretação de livros, sites e
vídeos disponíveis na internet,. Foi necessário versar sobre o surgimento do marketing e como
ele é aplicado na internet, compreender o que são as redes sociais e investigar como funcionam na internet, além de examinar os conceitos de design de interação e de interface e de design centrado no usuário.
Gil (2002, p.45) explica que “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no
fato de permitir ao investigador a cobertura completa de uma gama de fenômenos muito mais
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. Para isso, são sugeridas etapas que
foram cumpridas nesta pesquisa:
a) escolha do tema; b) levantamento bibliográfico preliminar; c) formulação
problema; d) elaboração do plano provisório de assunto; e) busca das fontes; f)
leitura do material; g) fichamento; h) organização lógica do assunto; i) redação do
texto. (GIL, 2002, p.59-60).

É fundamental a compreensão de que as etapas são parte de um processo e não apresentam uma rigidez de execução que comprometa a pesquisa. Contudo, para que a pesquisa
tenha êxito, é necessário que o pesquisador reúna qualidades como:
a) conhecimento sobre o assunto a ser pesquisado; b) curiosidade; c) criatividade; d)
integridade intelectual; e) atitude autocorretiva; f) sensibilidade social; g)
imaginação aplicada; h) perseverança e paciência; i) confiança na experiência. (GIL,
2002, p.18).

Para a parte projetual foi utilizada a metodologia Projeto E (MEURER; SZABLUK,
2012), bem como a pesquisa bibliográfica. Esta não é um processo meramente sequencial, o
que possibilita voltar e alterar o procedimento de qualquer uma das etapas para reestruturar,
reorganizar, reaproveitar ou replanejar alternativas, objetivando um resultado final satisfatório. Esse fator foi preponderante para a escolha, pois está intimamente ligado as atividades
básicas listadas por Preece, Rogers e Sharp (2013) para o design de interação.
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O Projeto E (MEURER; SZABLUK, 2012) é constituído de oito etapas: Contextualização, Desconstrução, Verificação, Reconstrução, Identidade, Diferenciação, Desenvolvimento e Validação, conforme pode ser observado na Figura 1.
Figura 1: Etapas da metodologia projetual, Projeto E.

Fonte: adaptado pelo autor com base em Meurer e Szabluk (2012).

A contextualização visa identificar, definir e delimitar o problema. Para isso são utilizadas técnicas e métodos como a definição de personas e a equalização de fatores projetuais,
são definidas a situação inicial e final, entre outros pontos.
Com o objetivo de compreender tudo que cerca o projeto, existe a etapa de desconstrução. Nela é feita uma ampla e profunda investigação, análise e avaliação de conteúdos,
conceitos e contextos que servem de referência para o desenvolvimento do projeto.
Dada a compreensão por meio da desconstrução é proposta uma verificação, que busca traçar uma lista de restrições, requisitos e possibilidades que devem ser consideradas no
projeto. O caráter reflexivo proposto nesta etapa é importante para o êxito do projeto.
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A etapa de reconstrução é caracterizada pelo início da projetação do produto. Nela são
geradas sucessivas alternativas e para isso é requerido do designer o domínio de métodos e
técnicas específicas.
Na etapa de identidade são desenvolvidas as capacidades relativas ao design gráfico.
Essa etapa tem como base técnicas relativas à editoração e diagramação, além da identidade
gráfico-visual.
A etapa de diferenciação busca avaliar o valor estético projetado, relacionando-o com
projetos já existentes para saber se os objetivos estéticos foram alcançados. Essa etapa tem
forte caráter mercadológico.
Um dos objetivos da etapa de desenvolvimento é gerar um modelo funcional navegável para simular o que foi planejado até então. É importante compreender que quando mais
completo e detalhado for o modelo, mais análises podem ser feitas a partir do seu uso.
A validação compreende a etapa de testes técnicos e com usuários. Seu objetivo é
identificar e corrigir problemas de programação ou de usabilidade.
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5 TERMINOLOGIA DO DESENHO TIPOGRÁFICO
A primeira parte trata das Redes Sociais. Já na segunda parte, o tema é o Marketing.
A terceira e última parte, por sua vez, aborda o Design de Interação.
5.1 REDES SOCIAIS
Compreender o que são redes sociais e suas características no ambiente online é fundamental para projetar um aplicativo móvel para remuneração por indicação de produtos nas
redes sociais da internet. Desse modo, o objetivo deste capítulo é examinar as redes sociais e
inventariar suas vantagens.
As redes sociais são um tema muito antigo, que faz parte da história do homem há pelo menos três mil anos. Podemos caracterizar como rede social qualquer conversa entre homens sobre assuntos de interesse comum. (GABRIEL, 2010, p.193).
Existem dois elementos que, em conjunto, definem uma rede social. O primeiro dos
elementos são os atores, que são pessoas, instituições ou grupos. O segundo são as conexões,
ou seja, as interações ou laços sociais executados entre os atores. (RECUERO, 2011, p. 24).

Figura 2: Representação de uma rede social simples.

Fonte: Figura elaborada pelo autor com base em Recuero (2011).

Segundo Recuero (2011), para compreendermos essas estruturas é necessário compreendermos mais melhor os seguintes elementos:
a) Atores: as pessoas envolvidas nas redes sociais. São fundamentais, pois são eles
que moldam as estruturas sociais por meio das interações, constituindo os laços
sociais (conexões);

23

b) Conexões: representam os resultados das interações feitas pelos atores de uma
mesma rede social. Normalmente, as conexões são o principal objeto de análise, pois é a sua variação que altera as estruturas das redes sociais.
Recuero (2011) argumenta que uma rede social pode ser formada por um grande ou
pequeno número de conexões, como podemos ver na Figura 5, que em suas duas formas apresenta o mesmo número de atores mas formações diferentes, devidas aos diferentes números de
conexões. Esse fato também mostra que o principal objeto de estudo são as conexões, pois são
elas o resultado das interações e também são elas que moldam a dimensão de uma rede social,
gerando a possibilidade de análise.

Figura 3: Representação de redes sociais: com poucas conexões (esquerda) e com muitas conexões
(direita).

Fonte: elaborada pelo autor com base em Recuero (2011).

Podemos perceber que não existem conexões sem atores e que as conexões são interações sociais entre os atores, ou seja, resultados de suas percepções particulares do universo
que os rodeia.
Existem vários motivos para a realização de conexões em redes sociais. Segundo a
Wikipédia (2013), alguns deles são: amizade, parentesco, proximidade/afinidade, trocas financeiras, ódios/antipatias, relações sexuais, relacionamento de crenças, relacionamento de
conhecimento, relacionamento de prestígio etc.
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Gabriel (2010, p.194) ressalta que “redes sociais têm a ver com pessoas, relacionamentos” e que “a essência das redes sociais é a comunicação”.
No tópico que segue será analisado o contexto das redes sociais na internet e suas possibilidades.
5.1.1 Redes sociais na internet
Como visto anteriormente, as redes sociais estão presentes desde o momento em que
foi possível aos homens estabelecer comunicação entre si e que houve assuntos de interesse
comum entre eles. Segundo Gabriel (2010, p.193), “o que mudou ao longo da história foi a
abrangência e a difusão das redes sociais, conforme as tecnologias de comunicação interativas
foram se desenvolvendo: escrita, correios, telégrafo, computador, o telefone celular etc. “A
internet trouxe inúmeras mudanças para toda a sociedade. No que tange às redes sociais, podemos ressaltar a possibilidade de expressão e sociabilização por meio de ferramentas de comunicação mediadas pelo computador”. (RECUERO, 2011).
Recuero (2011, p.102) complementa Gabriel dizendo que sites de redes sociais “não
são exatamente um elemento novo, mas uma consequência da apropriação das ferramentas de
comunicação mediada pelo computador e pelos atores sociais”.
As redes sociais na internet são mediadas por computador, porém existem outras características peculiares para que possam ser classificadas desta forma. Para Boyd e Elisson
apud Recuero (2011), elas precisam, necessariamente, preencher os seguintes critérios: i) possibilidade de construção de uma persona por meio de um perfil ou página pessoal, conhecido
também como avatar3; ii) disponibilizar aos usuários a interação por meio de troca de comentários; iii) a rede social de cada ator deve ser pública. É importante compreender essas três
peculiaridades, pois são elas que dividem o que são os ambientes que possibilitam a interação
social em rede na internet das demais formas de comunicação entre usuários mediadas por
computador.
Tratamos esses ambientes de redes sociais na internet como apropriações de um espaço onde serão constituídas comunicações (conexões) entre atores. Contudo, precisamos perceber que esses ambientes não podem ser concebidos como redes sociais na internet simplesmente por suas ferramentas em si, mas sim como suporte para proporcionar as conexões
sociais em rede na internet. Afinal, já foi observado que a maior riqueza das redes sociais está
3

“Avatar: P.ext. Internet. Representação de si mesmo, com o objetivo de se personificar, para demonstrar uma
auto-imagem em ambientes virtuais. (Etm. do francês: avatar)”. (DICIO, 2014).
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na conexão entre atores e, no caso das redes sociais na internet, as conexões entre atores existem como pré-requisito para sua existência.
Existem inúmeras classificações de redes sociais na internet. Uma delas é a de Recuero (2011), segundo a qual existem dois tipos de redes. O primeiro deles é constituído pelos
sites de redes sociais propriamente ditos, que têm suas estruturas caracterizadas pela exposição pública das conexões entre atores que estejam necessariamente dentro deste sistema. São
exemplos dessa categoria o Orkut, o Facebook e o LinkedIn, uma vez que são ambientes que
permitem ao usuário criar perfis onde são disponibilizados espaços para que ele torne públicas
suas conexões com outros atores e para outros atores. O segundo, por sua vez, é descrito pela
autora como redes sociais apropriadas, pois inicialmente suas estruturas não tinham como
objetivo tornarem-se ambientes sociais na internet, um exemplo que ela apresenta são os fotologs, que se tornam redes sociais apropriadas justamente pelo fato de as conexões entre os
atores se darem em formato de rede por meio da utilização de links e espaços de comentários
para troca de experiências entre si.
Essas duas classificações de redes sociais corroboram o fato de que a conexão é o
principal elemento das redes sociais; e na internet não é diferente, pois se existem conexões
em rede, mesmo que o ambiente não tenha sido projetado para impulsionar este tipo de comunicação, ele pode ser classificado como uma rede social na internet.
Se a conexão é um componente de extrema relevância, é interessante perceber que na
internet existe a possibilidade que o mesmo comentário (agente de uma conexão ou mais conexões, por exemplo) pode estar presente em mais de uma das redes sociais, tendo em vista
que cada uma destas pode ter uma função específica e mesmo assim ser utilizada como meio
de propagação de uma conexão específica (RECUERO, 2011). Dessa forma, podemos perceber a riqueza proporcionada pelas redes sociais na internet, uma vez que uma mesma comunicação pode resultar em diferentes conexões, em diversas redes sociais, com propósitos distintos para o ator que a emite, como observamos na Figura 6.
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Figura 4: Atores podem estar presentes em mais de uma rede social na internet e estabelecer conexões
diferentes a partir da mesma informação.

Fonte: Figura elaborada pelo autor com base em Recuero (2011).

Além das características estruturais segundo Recuero (2011), temos a caracterização
dos ambientes sociais na internet apresentada por Almeida (2010). Abaixo (Quadro 1), apresentamos uma união desses dois vieses, pois ambos são de extrema relevância para o projeto
que se propõe, complementando com exemplos das redes sociais na internet mais utilizadas
no contexto atual.
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Quadro 1: Características de interação e estruturas de redes sociais na internet
Ambiente
Microblogs

Blogs

Redes sociais

Redes virais

Características de interação
Ambientes de mensagens curtas e
de compartilhamento rápido de
informações, às vezes em formatos
específicos. Muito utilizados para
que os usuários emitam opiniões de
momento. Neles é possível que o
usuário trate a informação, fornecendo parâmetros específicos, como
lugares, tags e marcações de outros
usuários.
Ambientes que fornecem opiniões
ou relatos mais extensos e com
análise mais aprofundada e complexa do que as apresentadas em
microblogs.

Ambientes que têm seu cerne no
debate sobre os mais variados.
Nessas redes são estabelecidas
conexões entre usuários que podem
classificá-las da forma que julgarem
mais interessante. Assim como nos
microblogs, nelas é possível que o
usuário trate a informação.
Ambientes com características de
disponibilização de arquivos de
formatos específicos, onde a troca
de informações e reciprocidade
entre usuários é comum para o
crescimento de suas redes.

Característica estrutural
Rede social específica,
pois existe a necessidade de que o usuário
tenha seu espaço próprio (perfil) para que
exista interação com
outros usuários.

Exemplos
Twitter, Facebook (mural),
Instagram, Foursquare.

Rede social apropriada.
Usuários muitas vezes
emulam fóruns de debate na própria área de
comentários, sem necessidade de ter um
cadastro, tampouco um
espaço específico para
tal.
Rede social específica,
pois existe a necessidade de que o usuário
tenha seu espaço próprio (perfil) para que
exista interação com
outros usuários.

Wordpress e Blogger.

Rede social apropriada.
Usuários muitas vezes
emulam fóruns de debate na própria área de
comentários, sem necessidade de ter um
cadastro, tampouco um
espaço específico para
tal.

Youtube, Vimeo, Slideshare

Facebook, Orkut, Youtube

Fonte: elaborado pelo autor com base em Recuero (2011) e Almeida (2010).

Gabriel (2010, p.202) ressalta que as redes sociais na internet têm como objetivo facilitar a interação de pessoas e a criação de conteúdo:
os sites de redes sociais, como o Facebook, por exemplo, são plataformas que
possibilitam, facilitam e potencializam a comunicação de pessoas com outras
pessoas, ampliando o alcance das redes sociais pessoais, e ferramentas de
armazenamento e compartilhamento que alavancam o volume de mídias sociais
criadas pelas pesssoas. (GABRIEL, 2010, p.202).

Nesse tópico, percebemos que a comunicação entre atores é potencializada se as interações forem feitas através de ambientes de redes sociais na internet.
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É possível perceber que as características das interações e das estruturas das redes sociais na internet, bem como a importância das conexões, são o principal objeto de estudo.
Contudo, é necessário observarmos o valor dessas conexões por meio de características que
definam esse valor. Chamamos essa medida de capital social.
5.1.2 Capital social nas redes sociais na internet
Uma definição pouco complexa do capital social, de acordo com Recuero (2011), é
aquela segundo a qual ele é composto por uma série de valores oriundos da percepção que um
usuário ou grupo de usuários cria de outro usuário ou grupo de usuários, estando embutido em
todas as relações pessoais.
Recuero (2011, p.107-108) salienta que o grande diferencial das redes sociais na internet é permitir “que os atores aumentem significativamente suas conexões sociais”, pois as
conexões criadas a partir das redes sociais na internet são mantidas e ampliadas graças à tecnologia desses ambientes. Esse fato se esclarece ao percebermos que um ator pode ter centenas de amigos no Facebook e criar, a partir de uma interação nessa rede, várias conexões com
outros atores, o que seria muito complexo para que se desse fora do contexto dessas redes.
A seguir, iremos investigar os valores mais comuns de capital social nas redes sociais
na internet.
5.1.2.1 Visibilidade
Anteriormente mencionamos que as redes sociais na internet propiciam o aumento das
conexões. Por consequência, temos o aumento da visibilidade de todos as conexões criadas
nas redes sociais na internet.
Além disso, a visibilidade é associada à desterritorialização das conexões, pois a rede
se mantém e as conexões são visíveis mesmo que a distância física entre os atores seja grande,
uma vez que independe de proximidade física.
Isso fica evidente no momento em que percebemos que pessoas de diferentes culturas,
com localizações geográficas distintas e com apenas um gosto específico em comum, podem
se relacionar em tempo real por meio de redes sociais na internet. (RECUERO, 2011). Existe,
portanto, a possibilidade de um único ator fazer parte de diferentes grupos sociais em diferentes redes sociais na internet, e de gerenciar suas próprias conexões, buscando gerar valor para
a experiência em cada uma das diferentes redes sociais ou grupos.
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Nas redes sociais na internet é possível que um ator tente aumentar seu capital social
por meio do aumento de sua visibilidade, ou seja, buscando formas de fazer que sua rede
cresça. Ele pode fazer isso, por exemplo, forçando o aumento de suas conexões no Facebook
ao adicionar mais pessoas aos seus amigos, ou seguindo pessoas no Twitter e solicitando que
elas o sigam de volta. O objetivo dessa estratégia é fazer com que suas mensagens tenham
mais valor por estarem sendo mais visualizadas. (RECUERO, 2011).
A visibilidade é por si só decorrente da simples presença, o que de certa forma pode
diminuir sua importância, mas, por óbvio, é fundamental para os outros valores. Por esse motivo, a visibilidade, apesar de não ser o valor mais importante, com certeza é o mais necessário para as demais criações de valores por meio do capital social nas redes da internet que
veremos a seguir.
5.1.2.2 Reputação
A reputação é um dos principais valores em qualquer rede social, e na internet não é
diferente. A percepção de reputação, segundo Recuero (2011) apud Busckens (1998), é construída a partir da percepção que um ator tem frente aos demais, de modo que, para tal construção, é imprescindível a existência de três elementos: o “eu”, o “outro” e a relação entre eles.
Fazemos uso de toda nossa história e bagagem cultural para darmos determinado valor aos
atores que temos nas redes sociais.
Recuero (2011, p.109) afirma que “a reputação pode ser influenciada pelas nossas
ações, mas não unicamente por elas, pois depende também das construções dos outros sobre
estas ações”. Este ponto é interessante, dado que nas redes socais na internet é possível que as
ações sejam transformadas e complementadas com o tempo, pois no que depende dos ambientes, e graças à tecnologia, essa comunicação entre os atores é perene. Isso abre um leque incrível sobre a percepção de reputação, uma vez que estamos em constante transformação cognitiva.
É fundamental, para que haja cumplicidade em redes sociais, que exista confiança entre atores. Entre os valores de capital social, a reputação é o que faz um ator se sentir mais
confiante para ter qualquer tipo de relação com outro ator. Logo, reputação faz parte de um
julgamento do outro.
Assim como o conceito de visibilidade, poderíamos pura e simplesmente julgar a reputação de um ator nas redes sociais na internet pelo seu número de seguidores, se estivéssemos
falando do Twitter, ou até pelo número de inscritos nos feeds de um blog, por exemplo. Con-
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tudo, a reputação de um ator nas redes sociais na internet pode estar dimensionada de forma
diferente dentro de sua própria rede. Para alguns ele pode ter uma reputação que lhe confira
notoriedade e relevância, para outros o fato de ter contato com eles pode ser apenas um ato de
cumplicidade, o que não garante valor de reputação.
Recuero (2011) observa que essa reputação pode ser criada de forma intencional, tendo em vista que um ator pode praticar a gerência de suas postagens, ou seja, trabalhar de forma ativa para tentar construir uma reputação. Todavia, é interessante ressaltar que nas redes
sociais na internet há cada vez menos espaço para atores que forçam situações distintas entre
sua vida online e a offline: essa prática passou a ser delatada pelos próprios amigos. Nos dias
de hoje, o que gera mais reputação é posicionar-se de forma a ser você mesmo.
Também é interessante ressaltar que os ambientes sociais na internet permitem a aplicação de tecnologia específica para mensurarmos a qualidade de interação. Um exemplo simples é a possibilidade de “curtir” a postagem de um amigo social no Facebook.
Percebemos então que a reputação é uma equação que necessita dos três elementos já
mencionados, o “eu”, o “outro” e a relação entre eles, e que o julgamento dessa reputação
baseia-se em capital relacional, ou seja, na percepção de valor das relações e no capital social
cognitivo, pois nossa história faz parte do contexto que julga as relações.
5.1.2.3 Popularidade
A audiência é o número de receptores de uma mensagem. Nas redes sociais não é diferente, de modo que ela é o principal valor relacionado à popularidade. Nesses ambientes, por
meio da tecnologia ofertada, é possível medir a audiência de cada ator, gerando mais subsídios para a medição de sua popularidade.
Segundo Recuero (2011), quando tratamos da popularidade não devemos observar
somente a qualidade das conexões, nem a quantidade, bem como a visibilidade social, mas
sim a relação entre elas. Um exemplo disso seria mensurar o número de visitas a um perfil.
É peculiar a forma como é observada a popularidade social. Isso porque ela não faz
exatamente um juízo de valor, tendo em vista que a popularidade pode ser obtida por um ator
que é destrutivo para a rede na qual ele está inserido. Esse é o principal ponto em que a popularidade se difere da autoridade.
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5.1.2.4 Autoridade
Em relação à autoridade em redes sociais, é fundamental o poder que o ator tem de influenciar conexões, ou seja, a medida de influência real que um ator tem em sua rede aliada à
percepção dos outros atores sobre ele.
A autoridade é fácil de ser compreendida quando percebemos que ela depende da reputação para existir, o que faz sua existência nas redes sociais na internet precisar de onerosa
manutenção. Um exemplo disso são blogueiros, que procuram se especializar em um assunto,
uma vez que é necessário que de forma rotineira demonstrem capacidade de compreensão do
tema.
Uma maneira clássica de distinção entre reputação e autoridade se dá pela medição das
conexões que uma ação de um ator pode tomar. Ao pensarmos em reputação, qualificamos
aquela informação relevante; já ao observarmos sob a perspectiva de autoridade social, percebemos que aquela informação pode gerar inúmeras outras conexões e servir como base para
um pensamento comum na área.
No capítulo sobre capital social nas redes sociais na internet foram apresentados os valores básicos de capital social (visibilidade, reputação, popularidade e autoridade), conhecidos, como aponta Recuero (2011), como valores de primeiro nível de capital social. Esses são
valores totalmente voltados para os indivíduos, e são passíveis de serem realizados a partir da
apropriação das redes sociais na internet.
Esse capítulo é de extrema relevância para o trabalho de projeto proposto, pois mostra,
de forma científica, uma base de valores que podem ser utilizados para mensurar a bonificação de usuários do sistema.
5.1.3 Comunidades em redes sociais na internet
Declaramos anteriormente que as conexões são os resultados de interações entre atores
e que seu estudo é fundamental para entender uma rede social. As comunidades são aglomerados de atores com uma densidade maior que o normal de conexões entre eles. Assim, se
pode perceber a importância de seu estudo para a compreensão das redes sociais.
Historicamente, a interação social aumenta a partir do momento em que surgem os
meios de transporte, que fazem a comunicação ocorrer de forma mais eficiente e rápida, gerando uma desterritorialização dos laços sociais.
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Segundo Recuero (2011), hoje em dia vemos claramente o aumento das interações
mediadas por computador. Por intermédio disso, surgem grupos que são capazes de gerar laços sociais. Esses laços formam as comunidades virtuais que podem ser estabelecidas no âmbito virtual e até expandidas para o presencial, ou seja, para o plano off-line.
A autora acrescenta que as comunidades virtuais são originadas corriqueiramente por
meio de: discussões públicas, pessoas que se encontram e reencontram, sentimentos ou conversas sobre o tempo. Os membros dessas comunidades virtuais têm estabelecida a troca eletrônica como pré-requisito para a interação, mas não é possível sacramentar que essas interações são sempre desconectadas do espaço off-line, ainda que de forma geral seja no ambiente
digital que elas são construídas. Recuero (2011), inclusive, salienta que a interação, quando
mediada por computador, pode facilitar aos atores que demonstrem intimidade e se aproximem para criar relações sociais, pois é comum a troca não apenas de informações, mas também suporte emocional e companheirismo neste tipo de ambiente.
Ambientes sociais na internet atualmente indicam aos usuários seus interesses em comum com outros usuários, seja pela cumplicidade de amizade ou por gostos similares. Muitas
redes até mesmo consideram o gosto de uma pessoa para lhe sugerir amigos e exibir com mais
frequência as interações entre os amigos com os quais esta tem mais interesses em comum.
Transportando essa ideia para o mundo offline, é como se, ao conhecer alguém, fosse possível
receber um dossiê sobre essa pessoa. De certa forma, as redes sociais na internet auxiliam os
atores com a detecção de seus pares, facilitando as conexões com outros atores.
Durante todo o capítulo sobre redes sociais foi ressaltada a importância das conexões e
o fato de que nelas reside a diferença entre comunidade e o restante de uma estrutura de rede
social, pois é o grande número de conexões que formam as comunidades em rede.
É de extrema importância entender que as relações que existem em ambientes sociais
na internet não são necessariamente decorrentes de interações iniciadas necessariamente neste
ambiente. A esse respeito, Recuero (2011, p.143-144) ressalta o seguinte:
[...] é preciso compreender que estudar redes sociais na internet é estudar uma
possível rede social que exista na vida concreta de um indívuo, que apenas utiliza a
comunicação mediada por computador para manter ou criar novos laços. Não se
pode reduzir a interação unicamente ao ciberespaco, ou ao meio de interação. A
comunicação mediada por computador corresponde a uma forma prática muito
utilizada para estabelecer laços sociais, mas isso não quer dizer necessariamente que
tais laços sejam unicamente mantidos no ciberespaço. A redução da interação ao
ciberespaço, portanto, serve apenas para fins de estudo, já que se pressupõe que uma
grande parte dela acontece principalmente através da mediação pelo computador.
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Esta afirmação é importante para entendermos que, nos dias de hoje, as redes sociais
na internet podem não ser o começo de uma relação social, e sim uma forma mais prática de
interação, seja para a manutenção da relação ou para o seu aprofundamento. Essa ideia mostra
a relevância do objetivo do projeto aqui exposto, pois, em um sistema que agrega registro de
experiências positivas para que outros usuários façam uso desse testemunho a fim de buscarem experiências relevantes, é interessante que as relações possam também se estabelecer fora
do ambiente digital, uma vez que muitos objetos dos testemunhos de consumo ocorrem fora
do ambiente digital, como um jantar, por exemplo.
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5.2 MARKETING
O presente capítulo irá conceituar o termo “marketing” e listar seus componentes, buscando criar o embasamento necessário para posteriormente atingir o ponto-chave do capítulo:
compreender a importância e o funcionamento do marketing na internet e, por conseguinte,
nas redes sociais.
A revolução industrial desencadeou a produção de bens de consumo, e a partir do término da Segunda Guerra Mundial (1937-1945) toda a capacidade de produção que antes era
destinada à produção de materiais focados em manter o esforço de guerra passou a ser utilizada também para produção desses bens. O crescimento da produção fez com que a oferta deles
aumentasse de forma significativa, o que por sua vez deu ao consumidor mais opções de
compra e, consequentemente, o poder de escolha. (NIEMEYER, 2000). Havendo mais possibilidades de escolha, as empresas perceberam que era necessário diferenciar seus produtos, e
nesse contexto surgiu o marketing.
Grande parte das atividades cotidianas de qualquer pessoa envolve o conceito de marketing: tomar café, abastecer a gasolina do carro, assistir a uma palestra, vender um computador no MercadoLivre4, almoçar em um restaurante, comprar um filme na iTunes Store5, assistir a um filme no cinema. Isso porque a realização de uma troca está implícita no conceito de
marketing.
Essa troca está presente na definição clássica de Kotler e Keller (2006), segundo a
qual o marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades, que se dá por meio
de uma troca. Podemos classificar a troca como qualquer compra habitual de um produto ou
serviço, pois nela trocamos dinheiro por algo que necessitamos ou desejamos, observando
que, para esse tipo de troca, ambas as partes acham adequado fazê-la e sentem que saem ganhando desse processo.
Segundo Gabriel (2010, p.28-29) a troca ocorre quando:
a) existem pelo menos duas partes envolvidas;
b) cada parte tem algo que pode ter valor para outra;
c) cada parte é capaz de se comunicar e de fazer a entrega;
d) cada parte é livre para aceitar ou rejeitar a troca;
e) cada parte acredita ser adequado participar da negociação.

4
5

Plataforma de comércio eletrônico que possibilita que pessoas comprem, vendam e anunciem produtos.
Serviço online criado pela Apple para venda de músicas e filmes.
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Para que as premissas se consolidem, é necessário que as duas partes percebam a necessidade e/ou o desejo da outra. Gabriel (2010) explica que as necessidades referem-se às
exigências humanas básicas, como comida, ar, água, roupa e abrigo. Já os desejos referem-se
aos produtos específicos que são capazes de satisfazer nossas necessidades básicas, ou seja,
quando estamos com sede um simples copo de água é capaz de satisfazer nossa necessidade
básica de hidratação, mas se há a vontade imensurável de satisfazer essa necessidade bebendo
uma Coca-Cola gelada, temos aí um desejo. É importante perceber que as necessidades são
caracterizadas por serem essenciais e comuns a todos os seres humanos, enquanto os desejos
estão à mercê do contexto social em que a pessoa está inserida. Por exemplo, a necessidade de
alimentação é comum de todo o ser humano, mas conforme o contexto social e cultural ela
será saciada de acordo com o desejo de cada pessoa.
Gabriel (2010) explica que a necessidade e o desejo por um produto, sozinhas, não garantem que exista um mercado específico para ele. É necessário que o público a que se destina
o produto reúna condições para adquiri-lo; esse fenômeno é chamado de demanda. Para compreender as condições que formam a demanda são feitos vários estudos, como a pesquisa de
mercado e de cenário econômico e cultural. Deve-se ressaltar que um produto não é necessariamente algo físico, como explica Gabriel (2010, p.32): um produto é “qualquer coisa capaz
de satisfazer uma necessidade ou desejo”. No Quadro 2 podemos ver uma lista dos tipos de
produtos de marketing.

Quadro 2: Tipos de produtos de marketing.
Tipo de produto
Bens
Serviços
Experiências
Eventos
Pessoas
Lugares
Propriedades
Organizações
Informações
Ideias

Descrição
Produtos tangíveis (sabonete, carro, joias, etc.).
Produtos intangíveis (aula de inglês, consulta médica, etc.).
Produtos que causam uma experiência específica (escalar o Monte Everest, visitar a
Disney, etc.)
Produtos relacionados a acontecimentos (Olimpíadas)
O produto é uma pessoa (celebridades, personalidades, profissionais, etc.).
O produto é um lugar (cidade de São Paulo, praia de Ipanema, etc.).
O produto é um direito intangível de posse, tanto imobiliária quanto financeira (uma
casa, no caso imobiliário, ou ações e títulos, no caso financeiro).
O produto é uma organização ou instituição (empresas, universidades, grupos de
teatro, museus, etc.).
O produto é a informação (revistas, enciclopédias, sites na internet, etc.).
O produto é um conceito ou um benefício.
Fonte: Gabriel (2010, p.31).

36

Para satisfazer as necessidades do consumidor por meio de um produto, é necessário
entender que o produto não está isolado. O composto de marketing, ou 4Ps, é um sistema no
qual se divide o marketing segundo quatro decisões que determinam: o que será vendido
(produto), onde será vendido (praça), qual será o custo (preço) e como o cliente saberá a localização e o custo (promoção). Na Figura 5, por meio de exemplos gráficos, apresentamos como é feita esta divisão.
Figura 5: Composto de Marketing.

Fonte: elaborada pelo autor com base em Grewal e Levy (2012, p.7).

Gabriel (2010, p.42) oferece uma definição do composto de marketing proposto por E.
Jerome McCarthy em 1960:
Produto: Aquilo que satisfaz a necessidade ou desejo.
Preço: Fator que estabelece as condições da troca.
Praça: Local que possibilita que a troca aconteça
Promoção: Forma de comunicar ao público-alvo sobre o produto, preço e a praça,
estimulando a troca.

É comum existir uma cadeia de intermediários até um produto chegar às mãos do consumidor. O que muitas vezes não é percebido é que o composto de marketing pode ocorrer
várias vezes nesse processo, dado que há, por parte do produtor, a necessidade de se convencer (promoção) o próprio intermediário a realizar a troca antes de se disponibilizar o produto
para o consumidor. Nessas etapas podem existir argumentos de convencimento diferentes,
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pois o interesse do intermediário não é o mesmo do consumidor. Por exemplo: para o consumidor é interessante saber que o suco tenha mais vitamina C que os demais sucos, enquanto
para o intermediário é mais relevante saber que esse produto tem um prazo de validade maior
que os demais que ele oferece. Para cada uma dessas fases pode haver um composto de marketing diferente.
Quando empresas vendem ao consumidor, esse processo é denominado de B2C (business-to-customers, empresa-consumidor). Já o processo de venda de empresas para empresas
é conhecido como B2B (business-to-business). Com o surgimento de sites como eBay e MercadoLivre, onde consumidores podem anunciar seus produtos para outros consumidores, foi
criada outra categoria chamada de C2C (consumer-to-consumer, consumidor-consumidor).
(GREWAL e LEVY, 2012).
É importante observar que o projeto pesquisado neste trabalho propõe que o cliente satisfeito com uma troca realizada faça a promoção do produto consumido, a fim de que seus
amigos nas redes sociais tenham a oportunidade de também consumir o produto. A partir do
momento em que um amigo credita um consumo, a promoção feita por ele à empresa beneficiada bonifica este cliente que a promoveu pela boa experiência que teve. Nesse contexto,
podemos observar uma segunda troca entre o primeiro consumidor do exemplo com a empresa, o que foge às descrições dos processos propostos.
Essa indicação feita pelo primeiro cliente se dá por meio das redes sociais na internet,;
por isso, é importante a compreensão de como o marketing é utilizado hoje em dia nesse cenário.
5.2.1 Marketing nas redes sociais na internet
Para que qualquer oferta de produto tenha sucesso, é necessário que sua promoção obtenha êxito. Entendemos mídia como o local onde haverá a mensagem ofertando um produto a
um possível cliente; por isso, parte do sucesso de um produto se dá com a escolha da mídia
adequada para sua promoção. (GREWAL e LEVY, 2012). A internet oferta inúmeras possibilidades de mídia: na Figura 6, podemos observar que de 2006 para 2007 tivemos um crescimento muito grande em investimento nas mídias disponíveis na internet.
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Figura 6: Mudança do percentual no tipo de mídia para propaganda

Fonte: Grewal e Levy (2012, p.325).

É possível notar o crescimento dos investimentos nas redes sociais na internet por
meio de casos como o da Pepsi, que, depois de 20 anos, deixou de anunciar no SuperBowl,6
repassando o investimento correspondente para as redes sociais na internet. A montadora Ford
investe um quarto do seu orçamento de marketing em redes sociais na internet. (QUALMAN,
2011).
Esse aumento do investimento em mídias na internet deve-se muito ao fato de ela possibilitar que o cliente opte em ver somente anúncios que julga relevante. Esse conceito é chamado de marketing de permissão e é interessante tanto para clientes quanto para empresas.
Em relação a isso, Solomon (2011, p.298) explica que “consumidores que escolhem não ouvir
a mensagem provavelmente não são uma boa perspectiva para iniciar [uma comunicação]. Por
outro lado, aqueles que dizem estar interessados em saber mais tendem a ser mais receptivos
às comunicações de marketing que eles optaram por ver ou ouvir”.
O modelo de comunicação tradicional (Figura 7) mostra uma ideia linear, onde não há
troca entre as partes, e segue uma lógica na qual o feedback necessita que o ciclo se complete
para que chegue até a fonte.

6

O SuperBowl é o jogo final da NFL (National Football League, que na edição de 2013 teve audiência de 113
milhões de espectadores.
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Figura 7: Modelo de comunicação tradicional

Fonte: Solomon (2011, p.299)

Solomon (2011) explica que a internet também estabelece outro modelo de comunicação de produtos, mais integrado com o contexto em que vivemos, onde os consumidores têm
cada vez atuação. No modelo de comunicação atualizado, apresentado na Figura 8, fica claro
que existe troca de informações a todo momento, estabelecendo comunicação entre os receptores da mensagem. Assim, o sistema deixa de ser linear e rompe com a hierarquia, o que torna o feedback mais rápido e oportuniza mudanças na estratégia de marketing do produto.
Figura 8: Modelo de comunicação atualizado

Fonte: Solomon (2011, p.300).

Gabriel (2010), por sua vez, explica que as mudanças que ocorrem no contexto de comunicação se devem ao fato de que hoje vivemos a era da experiência, na qual o foco do marketing passa para a experiência do consumidor, uma vez que as marcas não têm mais o poder
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de impor a promoção de seus produtos. Os ambientes digitais dão ao consumidor o poder de
buscar contato com marcas que desejarem, e cabe às marcas proporcionarem o melhor tipo de
experiência possível para agradar o consumidor. Um resultado significativo dessa mudança,
ressaltado por Solomon (2011), é a alteração do papel exercido pelos consumidores. Os ambientes de redes sociais na internet permitem que consumidores tenham, cada vez mais, um papel pró-ativo na promoção, fazendo com que ele seja um parceiro promocional e não mais um
consumidor passivo, como outrora.
Em 1990, um livro chamado The Cluetrain Manifesto ganhou notoriedade por expor
95 teses que examinam os impactos da internet nos consumidores e nas organizações. Essa
obra teve grande aceitação do mercado e foi traduzida para vários idiomas justamente pelo
fato de as teses apresentadas estarem alinhadas com as mudanças que estão ocorrendo no
mundo. Gabriel (2010, p.103) lista algumas teses de grande valor para esse trabalho, justamente por abordarem a marketing na internet, são elas:
• Mercados começaram como conversas. A internet transforma o marketing em
conversa novamente.
• A internet subverte hierarquias.
• Mercados on-line são muito diferentes dos mercados de massa.
• Empresas precisam adquirir senso de humor. Senso de humor envolve humildade,
honestidade, valores e ponto de vista.
• As empresas estão com medo. O medo mantém as empresas distantes de seus
consumidores. A internet força as empresas a adquirirem intimidade com seus
consumidores.

Qualman (2011) utiliza o conceito de socialnomics, também título do seu livro, para
explicar que hoje, por meio das redes sociais na internet, são as pessoas comuns que movem a
economia do mundo e que elas têm influência em resultados dos mais diversos tipos, tais como econômicos e políticos. Um exemplo disso foi o que ocorreu a Barack Obama, em sua
eleição em 2008, onde ele passou da posição de senador desconhecido para a de um dos homens mais poderosos do mundo, com grande parte da sua campanha para a corrida presidencial sendo paga por usuários que o acompanham nas mais distintas redes sociais na internet. O
autor ressalta que fenômenos como esse se tornarão cada vez mais comuns, e que eles se devem ao boca a boca que utiliza a redes sociais na internet com um acelerador (2011, p.22) que
“enquanto o boca a boca tradicional pode ser lento o oposto é verdadeiro para atualizações do
Facebook”, por exemplo.
Segundo Gabriel (2010), os consumidores têm muito mais influência e poder quando
inseridos em redes sociais na internet, pois nelas o marketing boca a boca é potencializado em
alta escala. Um reflexo disso é a necessidade de as empresas se relacionarem com bom humor
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e humildade com seus clientes, pois o ambiente exige que as relações sejam claras e transparentes, tornando as relações mais sociais.
Passa a ser fundamental entender o significado da palavra “social” nesse contexto o
que Gabriel (2010, p.87) define da seguinte forma: “Social significa interação de pessoas com
pessoas e não empresa-pessoa ou pessoa-empresa. Social significa relacionamento, conquista,
engajamento, ética, respeito e transparência, ‘fazer parte de algo’, distribuir o controle”.
As empresas que entenderem essa dinâmica proporcionada pelas redes sociais na internet estarão aptas a agir com qualidade nesse tipo de ambiente.
A principal e mais significativa mudança para este trabalho é que as redes sociais na
internet possibilitaram uma mudança conceitual, que tornou o público-alvo não apenas consumidor, mas também mídia e gerador dela. (Gabriel, 2010, p.109)
Um dado que corrobora essa ideia é uma pesquisa produzida por Erik Qualmann7, disponibilizada em um vídeo no Youtube,8 que afirma que 25% dos resultados de busca para as
20 maiores marcas do mundo são links para conteúdos gerados pelos próprios usuários. Além
disso, mais de 50% da população mundial tem menos de 30 anos de idade, sendo que 96%
desse público utiliza redes sociais na internet e, talvez o mais relevante para este trabalho,
90% dos consumidores confiam nos conselhos de amigos de redes sociais na internet, enquanto apenas 14% confiam em propagandas.
Na internet, as redes sociais permitem a fácil comunicação entre pessoas e potencializam as opiniões, sabendo disso as empresas não podem acreditar que o público-alvo de um
produto se comporta de forma passiva. Sua atuação como mídia e gerador dela dá a todos os
clientes o poder de compartilhar seus conselhos e suas insatisfações.

5.3 DESIGN DE INTERAÇÃO
Para compreensão do assunto da presente seção, é interessante apresentar um breve
histórico sobre o design de interação.Com o surgimento dos computadores pessoais, no fim
dos anos 70, surgiu também a necessidade de estabelecer um espaço de interação entre o homem e a máquina. Segundo Royo (2008), o espaço de interação com o usuário criado a partir

7

Autor de Socialnomics (2012), professor de marketing digital no MBA da Hult International Business Schoool.
Formado em Marketing pela Michigan State University e com MBA pela Texas University. Palestrante e consultor de empresas da Fortune 500, nos últimos anos ajudou a desenvolver capacidades de marketing on-line e eBusiness de muitas empresasa, dentre elas Education First, Yahoo e AT&T.
8
http://www.youtube.com/watch?v=QOJ-Dvi6hcw
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da tecnologia pode ser chamado de Interface Gráfica do Usuário (GUI, do inglês: graphical
user interface). Preece, Rogers e Sharp (2013, p.9), por sua vez, explicam que “o foco do design de interação é na prática, ou seja, em como criar experiência de usuário. Não está relacionado com uma única maneira de fazer design; é eclético, promovendo o uso de uma gama de
métodos, técnicas e frameworks” e acrescentam, em relação a essa concepção, que ela é “cada
vez mais vista como um termo guarda-chuva”, pois cobre todos os aspectos antes compreendidos como design de interface do usuário, projeto de software, design centrado no usuário e
design de experiência. Esse é o motivo pelo qual foi escolhido como objeto de estudo deste
capítulo: por objetivar criar experiências satisfatórias aos usuários, independentemente do
ambiente.
Especificamente em relação ao projeto de sistemas computacionais, o design de interação deve ser considerado uma parte fundamental, independente da disciplina, campo de
atuação e abordagem, como pode ser visto na Figura 9. (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013).

Figura 9: Relação entre disciplinas acadêmicas, práticas de design e campos interdisciplinares que
abordam o design de interação.

Fonte: Preece, Rogers e Sharp (2013, p.10)

Dos campos que incidem sobre o design de interação, percebe-se a necessidade do envolvimento de muitas pessoas. Isso se deve ao fato de a tecnologia ter se tornado algo muito
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importante nas nossas vidas, fazendo com que os designers de interação tenham que saber
muitas coisas diferentes sobre os usuários, bem como
as tecnologias e as interações entre eles, a fim de criarem experiências de usuários
eficazes. No mínimo precisam entender como as pessoas agem e reagem a eventos e
como elas se comunicam e interagem umas com as outras. Para serem capazes de
criar experiências de usuário, também precisam entender como as emoções
funcionam, o que se entende por estética e desejo, bem como o papel da narrativa na
experiência humana. (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013, p.10).

Os autores ainda ressaltam que é difícil que um profissional apresente todas essas
qualificações; por isso, o ideal é que existam equipes multidisciplinares, apesar de na
realidade as equipes tenderem a ser mais enxutas que o ideal. Contudo, dia a dia o design de
interação vem ganhando força dentro das empresas, pois elas têm julgado mais importante o
papel do design de interação para o êxito de produtos interativos.
O designer de interação, ou a equipe de design de interação, se vale de um processo
composto por quatro atividades que complementam umas às outras e que devem ser repetidas
ao longo do processo quando necessário. São elas: 1) determinar requisitos e estabelecer necessidades; 2) desenvolver alternativas de design que cumpram os requisitos; 3) reproduzir
versões do design que possam ser testadas; 4) avaliar constantemente o que é testado durante
as etapas.
É possível observar que essas etapas são muito práticas e que são de alguma forma
contempladas pela metodologia Projeto E (MEURER; SZABLUK, 2012), já apresentada, e
que será utilizada na parte projetual da pesquisa.
A presente pesquisa exigiu o estudo do conceito de redes sociais, que inclui a consideração de que na internet é necessário proporcionar ambientes que possibilitem a interação
entre pessoas. Também foi estudado o marketing, que apresenta em sua definição clássica a
prerrogativa de ser uma atividade voltada a satisfazer necessidades e desejos humanos por
meio de uma troca. (GABRIEL, 2010). Nesses dois temas, é possível perceber o foco no usuário, seja ele um cliente na visão marketing ou um ator na visão das redes sociais. Por essa razão, mostra-se muito interessante para o desenvolvimento do presente capítulo um estudo
mais aprofundado sobre o usuário.
Para criar boas experiências de uso, é interessante que no projeto de design de interação os usuários sejam envolvidos. Esse processo é chamado de design centrado no usuário.
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5.3.1 Design centrado no usuário
O resultado de um projeto de design sempre se destina a um público, que é chamado
de público-alvo. Para adequar a interface aos seus usuários, é fundamental entendê-los, pois o
objetivo final é torná-la lógica na visão do público que irá utilizá-la. (MEMÓRIA, 2005). O
design centrado no usuário tem como objetivo tornar os produtos compreensíveis e facilmente
utilizáveis pelo público que irá utilizá-lo. (NORMAN, 2002).
Preece, Rogers e Sharp (2013) afirmam que existem inúmeras maneiras distintas de
envolver os usuários, tais como: entrevistas, observação de comportamentos e ações, verificação da utilização, realização de questionários ou, até mesmo, tornando-os agentes do projeto,
pela atuação como codesigners. Para Kalbach (2009, p.40-41), o design centrado no usuário
pode dar ao projeto algumas vantagens, a saber:
a) Redução de custos: por meio de pesquisa, os usuários expõem dificuldades que, se
corrigidas antes do processo de implantação, poupam custos;
b) Fomento da inovação: ao interagir com um produto, o usuário revela dados que ele
mesmo não seria capaz de verbalizar por não estar ciente ou por não ter discernimento para tal. Essa experiência de exposição direta do usuário leva a melhorias
não óbvias que, por sua vez, podem gerar resultados realmente inovadores ao projeto;
c) Vantagem estratégica: as pesquisas buscam compreender o usuário em todos os
seus contextos (cultural, social, cognitivo e físico), o que garante à equipe uma visão do usuário mais ampla do que apenas a visão técnica de sua navegação.
Para Krug (2008), é fundamental compreender o público-alvo desde o princípio do
projeto. Isso se dá principalmente por meio de testes e pesquisas com usuários, feitos de modo
que, caso necessário, podem ser repetidos durante o processo, uma vez que não é interessante
emular o pensamento do usuário. Essa emulação é apontada pelo autor como corriqueira, pois
as pessoas envolvidas em projetos web também são usuários com vícios e convicções; todavia, não pode haver uma tendência para se projetar utilizando o gosto pessoal ou partir da
consolidação de premissas após realizar primeiros estudos com usuário. Segundo o autor, havendo dúvidas, pesquisas e testes devem ser retomados.
Preece, Rogers e Sharp (2013) acrescentam que é interessante não apenas fazer observações sobre o uso, mas também compreender o contexto em que os usuários estão inseridos,
ou seja, vivem, trabalham, e sobre como eles aprendem e interagem uns com os outros. Esse
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tipo de estudo não pode ser subestimado, pois é comum que nele surjam insights sobre pontos
importantes do projeto a partir da compreensão do usuário.
A abrangência de diferentes aspectos mostra o caráter multidisciplinar do estudo do
design centrado no usuário. Memória (2005) ressalta esse fato, e para demonstrá-lo apresenta
a Figura 10, elaborada por Douglas Van Duyne, James Landay e Jason Hong no livro The
Design of Sites, de 2003.

Figura 10: Áreas-chave para o projeto de design centrado no usuário.

Fonte: Memória (2005, p.10)

Existe um resultado prático do estudo do usuário. Segundo Preece, Rogers e Sharp
(2013, p.352), esse resultado é “um conjunto de requisitos estáveis que formem uma base sólida para começar o design”. Logo, essa lista de requisitos é fundamental para o projeto de
interface gráfica do usuário.
5.3.2 Interface
Royo (2008) estabelece que o espaço de interação com o usuário, criado a partir da
tecnologia, pode ser chamado de Interface Gráfica do Usuário (GUI, do inglês: graphical user
interface).
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Preece, Rogers e Sharp (2013), por sua vez, descrevem 20 diferentes tipos de interfaces. A listagem utiliza diferentes critérios de classificação, tais como função, estilo da interação, dispositivo de entrada, plataforma, etc. Nesta seção serão estudados três tipos de interfaces que apresentam relação com o objetivo do projeto: interfaces Web, Multimídia, Móvel e
GUI.
A compreensão da necessidade que cerca a estudo da interface Web se dá pelo simples
fato de o tema do projeto estar inserido em um ambiente web. O estudo da GUI se deve à relação que Preece, Rogers e Sharp (2013, p.185) fazem, afirmando que “cada vez mais, as interfaces web não são tão diferentes de GUIs; ambos precisam considerar a melhor forma de
projetar, apresentar e estruturar a informação e o comportamento do sistema”. Já as interfaces
Multimídia e Móvel são necessárias pelas características apresentadas no estudo das redes
sociais na internet, que mostra que esses são ambientes que permitem a postagem de diferentes tipos de mídia, caracterizando-as como ambientes de mídias múltiplas. Além disso, apresentam altas taxas de visualização em dispositivos móveis, de modo que existem até mesmo
projetos de redes sociais que funcionam apenas em dispositivos móveis.
5.3.2.1 Interface gráfica do usuário (GUI)
Considerada revolucionária, a interface Star, desenvolvida pela Xerox em 1981, se baseava na ideia de um escritório, utilizando ícones para representar objetos como papel, pastas,
armários e caixa de correio. Ela era de uso altamente intuitivo, pois fazia associações com o
mundo físico como nunca fora feito. Por exemplo, para imprimir arquivos eletrônicos bastava
colocá-los em um ícone de uma impressora, que fazia com que o computador imprimisse. A
interface Star é a origem da GUI, que tem seu bloco de construção básico formado por janelas, menus e ícones para sua composição.
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Figura 11: Interface Star da Xerox (esquerda) e interface gráfica (GUI, direita)

Fonte: Preece, Rogers e Sharp (2013, p.43)

As janelas são conhecidas como partes flutuantes em um layout e têm como seu objetivo principal permitir que múltiplas informações e tarefas sejam vistas na mesma tela. É muito comum nas GUIs a utilização de janelas conhecidas como caixas de diálogo, com mensagens de erro e confirmação de ações importantes. O intuito dessas caixas é sempre o de
orientar a interação do usuário.
O objetivo do menu dentro de um projeto de GUI é disponibilizar aos usuários uma estrutura de opções, a fim de que ele escolha a que mais lhe interessa. Os autores explicam o
projeto de menu por meio da analogia com o cardápio de um restaurante, onde podemos escolher o prato desejado entre vários outros. A analogia torna-se ainda mais interessante ao observar que existem vários tipos de cardápio, alguns com longas descrições, outros utilizandose de imagens, alguns se valendo do preço como aspecto mais atraente. Nesse contexto fica
claro que o menu tem por objetivo ser um facilitador, apresentando informações para que o
usuário faça alguma ação dentro do sistema. Os autores também lembram o exemplo de menu
como: listas planas, drop-down, pop-up, contextual, de expansão com rolagem e de expansão
em cascata. Eles ressaltam também que todos os modelos apresentam prós e contras: por
exemplo, o menu formado de listas planas, muito comum nos celulares mais antigos, oferecia
uma lista de opções e o usuário deveria realizar um caminho lógico seguindo as opções apresentadas, contudo regressar era complexo, e se perder no possível vai e vem, também era muito comum. (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013).
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Entretanto, os avanços tecnológicos tornaram os sistemas mais robustos, permitindo
que os designers de interação encontrassem diferentes soluções para o projeto de menu. Um
deles é o que pode ser observado na interface criada pela Microsoft e utilizada no seu sistema
operacional Windows 8. Essa interface em determinada parte do projeto foi intitulada de Metro, mas a empresa não utiliza mais esse nome. É possível observar na Figura 12, retirada de
em um vídeo9 fornecido pela Microsoft, que o menu principal do sistema apresenta uma rolagem lateral, com possibilidade de o usuário customizar parte do seu conteúdo, incluindo, por
exemplo, seus sites preferidos.
Figura 12: Interface gráfica do Windows 8 tem rolagem lateral do menu e possibilita que usuários
customizem de seu conteúdo.

Fonte: Microsoft (2013).

No menu observado na Figura 12, podemos notar a existência de muitos ícones. Preece, Rogers e Sharp (2013) consideram estes um auxílio muito interessante para a criação de
metáforas, pois sua origem se deu justamente para representar objetos de um escritório na
interface da Xerox Star. Devido a esse fato, os ícones foram amplamente difundidos nos sistemas operacionais dos computadores domésticos, o que torna popular seu uso como forma de
auxiliar o usuário na navegação. É importante perceber que ícones também são usados para
representar ações em um sistema, como por exemplo, utilizar a imagem de um tubo de cola

9

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-8/start-screen-tutorial
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em uma aplicação de processamento de texto para representar que um texto que fora retirado
de algum lugar será “colado”, ou seja, inserido no ponto marcado.
No entanto, os autores ressaltam que é necessário tomar cuidado na produção de ícones, pois se o objetivo da ação não for claro por meio da representação, o usuário não irá utilizá-lo e procurará outra forma de realizar a ação desejada, ou poderá deixar de usar a ferramenta por não encontrar essa ação.

5.3.2.2 Multimídia
A combinação de formas de comunicação distintas, como animações, textos interativos, vídeo e som em uma interface a faz ser categorizada como uma interface multimídia.
Preece, Rogers e Sharp (2013) explicam que essas interfaces diferem da clássica TV, por
exemplo, pois permitem que o usuário clique em pontos de acesso (hotspots) ou em ligações
diretas com o conteúdo (links), que normalmente são uma imagem ou texto que aparece na
tela, para ser levado a outra parte do sistema, onde é exibido um vídeo.
Outro aspecto importante que distingue a multimídia de outras interfaces é a possibilidade de apresentar o conteúdo de diversas formas no mesmo ambiente. Por exemplo, em um
ambiente onde são mostradas receitas culinárias é possível ensinar técnicas de preparação de
sushi por meio de vídeo, áudio ou animação. Em ambientes que possuem certa linearidade,
como o de alguns jogos, é possível oferecer diferentes mídias interativas para auxiliar a narração da história.
Em um grande número de opções apresentadas em interfaces multimídia é comum
também que o usuário não explore todo o conteúdo, pois justamente o poder da opção lhe
confere capacidade seletiva em relação ao que deseja consumir. Esse aspecto não é necessariamente prejudicial. Por exemplo, é possível oferecer vários vídeos para a compreensão de um
sistema complexo, concedendo que o usuário pare a visualização quando tiver resolvido uma
dúvida. Contudo, pode ser extremamente prejudicial que um usuário pule etapas necessárias
em um ambiente multimídia quando todos os passos são necessários para seu aprendizado.
Por isso, é muito comum em interfaces voltadas para aprendizagem que o sistema exija que
um vídeo seja visualizado por completo para que o usuário prossiga.
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5.3.2.3 Móvel
O avanço da tecnologia desde o surgimento do primeiro celular chama atenção quando
observamos a popularização desses dispositivos, que hoje já não são usados somente para
fazer ligações. Preece, Rogers e Sharp (2013) comentam que esses aparelhos são, praticamente, controles-remoto da vida real, uma vez que costumam ser refúgios interessantes para momentos de espera e outros momentos transitórios entre etapas do dia a dia. É comum observarmos, hoje em dia, as pessoas utilizarem esses aparelhos para responder e-mails, ler livros,
assistir vídeos, acompanhar notícias, ouvir música e assim por diante. Devido a todas essas
capacidades apresentadas esses dispositivos móveis passaram a ser chamados de smartphones.
Com o lançamento do iPhone pela Apple, em 2008, foi apresentado um sistema operacional específico para o aparelho que permite aos usuários instalem apps10 em seus aparelhos,
possibilitando que cada pessoa customize seu telefone com o que julgar interessante acrescentar-lhe. Hoje existem várias categorias de apps, como jogos, redes sociais, produtividade, viagens etc., muitos dos quais são projetados sem objetivar uma necessidade específica, mas
apenas para diversão, como os que emulam sons de animais.
Além de apresentar a possibilidade de o usuário instalar aplicativos nativos para seu
aparelho, o lançamento do iPhone popularizou a utilização de telas sensíveis para celular. Em
decorrência da interação nesse tipo de tela, ocorreu a classificação de gestos específicos que,
tal como os ícones, simulam situações reais para permitir a interação, como o movimento de
pinçar, que, quando feito de dentro pra fora, tem como objetivo ampliar uma foto ou dar zoom
em um site, e quando feito de fora para dentro objetiva reduzir algo.
Os autores ressaltam que outro ponto interessante é que, com a evolução desses aparelhos, é possível utilizá-los como referência física de um ponto, pois neles estão incluídos dispositivos que fornecem posição geográfica muito precisa, que não necessitam de nenhum tipo
de conexão com a internet. Muitos apps foram criados fazendo bom uso desta função, como
aplicativos que traçam rotas alternativas de trânsito, ou que permitem que o usuário localize o
caixa eletrônico mais próximo do seu banco.
5.3.2.4 Web
Preece, Rogers e Sharp (2013) lembram que, nos anos de 1990, era muito comum que
o esforço dos webdesigners fossem centrados em criar sites que, com boa aparência, fossem

10

Aplicativos voltados para celular.
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usáveis e fáceis de serem atualizados. A estética era sempre colocada como uma das prioridades dentre as três premissas da época, pois apresentar um site diferente era considerado o ponto primordial para torná-lo marcante para o usuário. Os autores utilizam a obra de Krug
(2008), para mostrar que sites web não podem ser entendidos por designers como locais onde
o usuário despenderá de tempo para assimilar toda a informação. A leitura de uma página web
se dá pela rápida tomada de decisão, pois, de forma geral, o usuário, ao se deparar com uma
nova página, observa as opções que lhe são apresentadas e clica no primeiro link que aparenta
levá-lo ao lugar que deseja.
Justamente devido ao caráter prático da obra de Krug (2008), é interessante utilizá-la
para complementar este tópico, especialmente no que se refere ao Capítulo 3 de seu livro,
intitulado “Introdução ao projeto de painéis”, no qual são apresentados pontos que complementam o que fora estudado na interface GUI.
Krug (2008) inicia o texto explicando que uma das melhores formas de tornar uma página fácil de ser compreendida é que exista uma hierarquia lógica entre os elementos que a
compõem. Para isso, existem três fatores que devem ser observados: 1) quanto mais importante algo é, mais proeminente deve estar; 2) itens que estejam relacionados logicamente também
devem estar relacionados visualmente; 3) é necessário agrupar visualmente para mostrar quais
partes compõem quais grupos. É possível verificar na Figura 13 os três exemplos. A imagem
serve para mostrar que a relação de tamanho e posição, a tipografia e a cor, que são aspectos
básicos na formação de um designer, são de extrema relevância para gerar sites com hierarquia que auxilie o usuário a compreender o conteúdo.

Figura 13: Hierarquia visual prevê diferenças de tamanhos para mostrar importância (esquerda), ordem
entre semelhantes (centro) e agrupamento de similares (direita).

Fonte: elaborada pelo autor com base em Krug (2008, p.32)
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Algumas convenções foram estabelecidas quando se trata de interfaces web. O autor
ressalta que é muito interessante utilizar essas convenções de forma consciente, como por
exemplo dividir a página em áreas claramente definidas e, quando houver necessidade de
apresentar muito conteúdo, utilizar o design da interface para deixar essa área o menos confusa possível. Além disso, é preciso deixar claro o que pode ser clicado ou não em uma interface
web. Esses pontos, mesmo que pareçam bem simples, se observados com atenção, agregam
valor significativo à interface web.
Preece, Rogers e Sharp (2013) explicam que novas linguagens de programação e de
indexação de conteúdo deram uma nova dinâmica ao projeto de interfaces. O resultado dessa
mudança é a migração de aplicações, anteriormente baseadas em computadores, que passaram
a ser baseadas na web, como o e-mail (p. ex. Gmail), o armazenamento de arquivos
(DropBox), e o armazenamento de imagens (p. ex. Picasa, Flickr, 500px).
O estudo do design de interação, os fatores que mostram a importância do design centrado no usuário, bem como detalhamento das interfaces que podem envolver o projeto, forneceram uma base teórica importante para determinar pontos de maior cuidado durante o projeto que seguirá.
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6 PROJETO
Neste capítulo será apresentado o projeto de interface gráfica para um aplicativo que
agrega postagens de outras redes sociais e permite que o usuário seja remunerado por indicar
produtos e serviços a seus amigos. Como anteriormente anunciado no capítulo 4, será utilizado o Projeto E (MEURER; SZABLUK, 2012) como metodologia do projeto.
6.1 CONTEXTUALIZAÇÃO
6.1.1 Situação inicial bem definida e situação final bem definida
Os autores da metodologia utilizam Gomes (2011) como referência desta etapa. O objetivo ao apresentar a situação inicial bem definida é sintetizar a descrição do trabalho, bem
como delimitar o público e o perfil de usuários que utilizarão o resultado do projeto, além do
contexto de uso da mesma. A situação final bem definida deve ser utilizada para listar quais
tecnologias, linguagens e processos de construção serão utilizados. É indicado também que
seja explicitada qual a forma de divulgação e disseminação será utilizada para incentivar o
uso.
Foi adicionada também uma situação final indesejada, uma situação final que não é do
interesse do trabalho. A observação constante deste ponto é indispensável e o atingimento
desta situação como resultado do trabalho torna necessária a revisitação das etapas para ajustar os pontos que geraram o resultado indesejado. A base teórica para a utilização dessa etapa
encontra-se em Gomes (2004 apud BROD, 2008).
6.1.1.1 Situação inicial bem definida
Projeto de interface gráfica amigável de aplicativo para smartphone que possibilite ao
usuário reunir postagens de suas principais redes sociais na internet em uma única linha de
tempo. Neste sistema deve ser possível que as empresas citadas por usuários o remunerem
quando um registro de consumo for marcado como influente para que outro usuário deste
aplicativo consuma o mesmo produto ou serviço da empresa.
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6.1.1.2 Situação final bem definida
Interface gráfica centrada no usuário para aplicativo de iOS 7 (ou superior). A distribuição do aplicativo será gratuita via App Store, sendo necessário apenas criar uma conta para
utilizar o aplicativo. A monetização dele se dará através do interesse de empresas em remunerar seus clientes que indicam seu serviço; o sistema repassará ao cliente e ficará com uma
fatia por administrar a interação entre empresa e cliente. Também será possível às empresas
comprarem informações sobre a rotina do usuário e solicitar que o mesmo responda a pesquisas, com o objetivo de entender melhor seu consumidor. A interface gráfica será simples e
utilizará uma única linha do tempo para mostrar as postagens do usuário em diversas redes
sociais.
6.1.1.3 Situação final indesejada
É interessante evitar a tentativa de planejar matematicamente o funcionamento do sistema de remuneração, pois o autor não tem a expertise para desenvolver um projeto deste cunho, além de não ser o resultado esperado em projeto de design.
6.1.2 Questões projetuais
Valendo-se de Gomes (2004), Meurer e Szabluk (2012) reestruturaram as questões
projetuais, também conhecidas como perguntas Bonsiepanas, acrescentando ao “O quê?”, ao
“Por quê?” e ao “Como?” mais duas questões pertinentes a qualquer projeto digital, o “Para
quem?” e o “Com qual tecnologia?”.
6.1.2.1 O que projetar?
Interface para aplicativo para iOS que exiba aos amigos todas as postagens de redes
sociais na internet em ordem cronológica (linha do tempo), a partir desta premissa o sistema
deve permitir que outros usuários marquem uma postagem como influente para o consumo de
um produto de uma empresa, ou seja, que ligue duas postagens de consumo.
6.1.2.2 Por que projetar?
Atualmente, as pessoas dizem confiar mais nas indicações feitas por seus amigos sociais do que nas grandes e antigas mídias. No contexto em que vivemos não existe nenhuma
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forma das empresas remunerarem seus clientes que consumiram e indicam seus produtos e
serviços. Além disso, com o crescimento de redes sociais na internet com objetivos diferentes,
é latente a necessidade de um sistema que reúna e exiba todas as atualizações em uma única
interface.
6.1.2.3 Como projetar?
Utilizando o a metodologia projetual Projeto E (Meurer e Szabluk, 2012), pois o autor
tem familiaridade com a mesma e observa nela um conceito prático muito interessante para
obter as respostas buscadas neste trabalho.
6.1.2.4 Para quem projetar?
Para usuários que têm interesse em compartilhar suas experiências de consumo com
seus amigos e para empresas que veem nas redes sociais na internet a possibilidade de remunerar e estreitar laços com os clientes que relatam experiências de consumo.
6.1.2.5 Com qual tecnologia?
São utilizados neste trabalho, para o embasamento teórico, livros, artigos e sites sobre
os assuntos abordados. Para a etapa projetual é acrescida a utilização de programas gráficos,
bem como lápis, papel e borracha para rafes de partes específicas.
6.1.3 Taxonomia
Brod (2009), sugere a classificação taxonômica do projeto a fim de identificar processos envolvidos no desenvolvimento do projeto.
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Figura 14: Taxonomia do projeto.

Fonte: elaborada pelo autor.

6.1.4 Identificação dos usuários
É fundamental em qualquer projeto de design identificar quem serão os usuários do resultado de um projeto. Para atingir esse objetivo, Kalbach (2009) afirma que o usuário é a
variável mais importante de um projeto digital, por isso, segundo esse autor, é necessário alinhar a expectativa da experiência ao produto que o usuário irá utilizar. Por esse motivo, é interessante listar os potenciais usuários, seus respectivos perfis em relação à tecnologia utilizada, seus objetivos com o produto, além do contexto de utilização.
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Figura 15: Identificação dos usuários.

Fonte: elaborada pelo autor.

6.1.5 Equalização dos fatores projetuais
Redig (2005, p.32) propõe:
Design é o equacionamento simultâneo de fatores ergonômicos, perceptivos,
antropológicos, tecnológicos, econômicos e ecológicos, no projeto dos elementos e
estruturas físicas necessárias à vida, ao bem estar e/ou a cultura do homem. (REDIG,
2005, p.32).

Os fatores propostos por Redig (2005) foram revisitados por Gomes (2004) e Brod
(2009), ampliando os temas inerente à pratica profissional dos designers, sendo eles: antropológicos, ecológicos, ergonômicos, econômicos, mercadológicos, tecnológicos, filosóficos,
geométricos e psicológicos.
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Figura 16: Equacionamento dos fatores projetuais.

Fonte: elaborada pelo autor.

6.1.6 Definição de papéis
De acordo com Meurer e Szabluk (2012), existem três especializações bem claras de
atuação dentro de um projeto. São elas: (1) Arquitetura de informação e design, que engloba a
disposição dos elementos, a ergonomia cognitiva, diagramação e composição identidade gráfica-visual; (2) a programação computacional, que tem como objetivo analisar o sistema, tornar o mais limpo possível o banco de dados, gerenciar regras do negócio e o desenvolvimento
(programação); e a atividade de (3) gerenciar o projeto com o objetivo de fazer com que o
fluxo de atividades seja contínuo, onde a visão macro é fundamental para organizar o objetivo
central do projeto. Na figura abaixo é possível identificar com que etapas cada área é envolvida.

Figura 17: Definição de papéis.

Fonte: elaborada pelo autor.
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6.1.7 Definição do foco das pesquisas e análises
Meurer e Szabluk (2012) sugerem que seja feita uma lista de itens que possam orientar
a investigação, ou seja, que façam que as análises feitas na próxima etapa se detenham ao que
realmente é importante.
Estudamos na etapa de fundamentação teórica, basicamente, as redes sociais na internet, o marketing para internet, incluindo o marketing nas redes sociais e o design de interação.
Em decorrência deste fato, serão analisados exemplos do que envolve o estudo teórico. Foram
utilizadas diversas redes sociais na internet e foram eleitas cinco para serem analisadas; além
disso, serão estudados aplicativos que possuem características similares a que este trabalho se
propõe, bem como programas de recompensa por cliques ou conversão, uma premissa do projeto deste trabalho.
Complementando, será utilizado todo o conhecimento obtido com o estudo de design
de interação será empregado nas análises propostas pela metodologia projetual.
6.2 DESCONSTRUÇÃO
6.2.1 Termos pertinentes ao projeto
Listar termos pertinentes ao projeto de forma denotativa é importante para compreender assuntos que cercam o tema. Grande parte das premissas básicas já foi identificada anteriormente, como design de interação, redes sociais e suas perspectivas de capital social e o
marketing e seu composto.
Por isso, esta etapa será utilizada com o objetivo de listar termos pertinentes ao projeto
que ainda não foram explorados de modo a compreender melhor onde ele incide. Para isso,
recorremos a Swytsun (2008).
[...]
Fidelidade: A fidelidade é a confiança conquistada por uma marca quando se
tornam reais os benefícios tais como diferença e significado, que fazem os
consumidores retornar repetidamente. É também o resultado de consumidores
satisfeitos que recomendam a marca para outros. O maior sucesso de fidelidade é
quando acontece a transição de “uma marca que eu uso” para “a minha marca”.
[...]
Marketing: Marketing é o processo que traz ideias, mercadorias ou serviços para o
mercado por meio de planejamento, coordenação, promoção e distribuição.
Marketing é o processo de identificar e alcançar segmentos específicos de uma
população de forma a vender algo para ela e também a criação de demanda pelo uso
de propaganda, publicidade, promoção e preços. Marketing é uma função
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organizacional para levar valor aos consumidores e gerenciar o relacionamento com
o consumidor de forma a beneficiar a organização e seus acionistas.
[...]
Marketing de permissão: Tipo de marketing que oferece aos consumidores a
oportunidade de receber informações de marketing (newsletters, por exemplo),
release e informação sobre novos produtos ou anúncios de eventos que estão
acontecendo. [...] A permissão para esse tipo de marketing permite aos profissionais
comunicar mensagens relevantes à sua marca e desenvolver um contínuo
relacionamento positivo com seus consumidores.
[...]
Marketing de relacionamento: Refere-se ao marketing com expectativa de um
relacionamento a longo prazo em vez de limitar-se a uma transição única. Isso
desfaz a necessidade de uma transação única ter de ser lucrativa, porque o foco está
na lucratividade da transação a longo prazo. Essa proposição funciona porque os
profissionais de mercados-alvo até os indivíduos e podem compreender o valor de
cada um em um relacionamento ao longo do tempo.
[...]
Marketing um-a-um: Chamado as vezes de marketing personalizado, acontece
quando uma empresa tenta fazer uma oferta de produto único para cada comprador
potencial. É mais prático de ser aplicado na internet porque um website pode rastrear
uma preferência do consumidor e oferecer sugestões de venda. Por exemplo, a
Amazon acompanha o histórico e as inclinações de clientes individuais e faz
sugestões de produtos específicos e personalizados.
[...]
Métricas de marketing: São medidas que ajudam as empresas a avaliar seu
desempenho em marketing como um todo, considerando fatores como participação
no mercado, custos de propaganda e promoção, bem como avaliação de respostas
obtidas pela propaganda e pelo marketing direto.
[...]
Mídia: Mídia são todos os veículos de comunicação de massa, desde os meios
impressos (jornais e revistas) e eletrônicos (rádio e televisão) até os computadores
(websites e outros). A palavra tem origem no latim “media” (plural de “medium”).
[...]
Saturação de mídia: O ponto em que consumidores se tornam indiferentes a uma
mensagem de propaganda, cansados por exposições demasiadamente longas; é
quando as repetidas exposições não causam mais qualquer efeito.
[...]
Segmento: Segmento é um grupo de compradores dentro de um mercado que tem
desejos e necessidades relativamente similares.
[...]

6.2.2 Análise diacrônica
A investigação temporal de um termo busca realizar uma pesquisa para compreender
as evoluções, as involuções e as quebras de paradigma dentro do tema desde seu surgimento.
O projeto propõe uma nova perspectiva para a propaganda: a remuneração de clientes
que já utilizaram o serviço e que são considerados por outros consumidores fator decisivo no
processo de tomada de decisão de consumo por meio das redes sociais na internet é algo novo
e, por isso, a pesquisa diacrônica é tão interessante para o trabalho quanto a temática.
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Figura 18: Linha do tempo da Publicidade.

Fonte: elaborada pelo autor com base em Visual.ly (2014).
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6.2.3 Similares e Referências
A seguir se dá a análise de três grupos: redes sociais na internet; gerenciadores de redes sociais na internet;, e programas de recompensa.
As redes sociais analisadas são: o Facebook, que por ser a rede social mais importante
da internet, é muito utilizado e está sempre liderando as pesquisas de marketshare das redes
sociais na internet; o Instagram foi escolhido por ser a rede social mais utilizada para exibição de imagens com tratamento e localização (outro fato que torna importante a sua análise é
a grande relação comercial com exposição de consumo de comida e viagens); o Twitter foi
escolhido por ser a rede social na internet mais utilizada para microblogging, e atualmente é a
rede social mais utilizada como segunda tela, ou seja, para acompanhamento de eventos e
relato de notícias pontuais e opiniões rápidas; já o Foursquare será analisado por ser a rede
social mais robusta para determinação de localização, sendo utilizada sua base de dados por
outras redes sociais para determinar locais públicos e privados. A utilização de todas estas
redes sociais citadas é gratuita.
Do segundo grupo foram selecionados: o Hootsuite por ser considerado por grande
parte dos gestores de diferentes mídias sociais uma plataforma muito utilizada e com interface
tida como a ideal; o Netvibes entrou neste grupo por ser considerada uma das ferramentas
mais robustas de monitoramento de redes sociais na internet, com a qual é possível determinar
termos de pesquisa que são permanentemente monitorados; já o Flavors foi adicionado por
ser uma página do usuário onde possível que ele cadastre as redes sociais na internet que utiliza, e nessa tela, com um simples clique, são exibidas todas as timeline do usuário em cada
rede social. Todas estas ferramentas possuem versões pagas, contudo no projeto não será necessário analisar as versões pagas.
O terceiro grupo são programas de recompensa por conversão. Os sistemas escolhidos
para análise foram a Boo-box, uma grande empresa brasileira que permite que blogueiros e
usuários de Twitter utilizem seus canais para divulgar promoções e vendas e serem remunerados a partir de cliques ou conversões de vendas. Já o Afiliados é um sistema de recompensa
exclusivo para fazer propaganda dos e-commerces da B2W (Americanas.com, Submarino,
Shoptime, SouBarato, Ingresso.com, etc.)
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6.2.4 Análises
É sugerida pelos autores da metodologia projetual, Meurer e Szabluk (2012), a construção de uma lista de itens para orientar a investigação e a análise das referências e dos similares existentes, que ocorre na etapa seguinte, chamada “Desconstrução”. O objetivo desta
atividade é refletir e planejar os passos do projeto, observando os itens relacionados e as características de produtos que tenham similaridade com o que está sendo projetado.
A proposta do projeto tem características que o distinguem de qualquer projeto existente, pois ele traz uma união de ferramentas distintas, unindo tudo em torno de uma ideia, e
por isso as análises observam diferentes características em grupo de produtos.
O projeto necessita a compreensão básica dos tipos de informações que podem ser
acrescentadas (mídia e características) em redes sociais na internet,. Por isso, serão analisadas
as principais formas de postar informações nas principais redes sociais que possuem características de documentar situações cotidianas e de consumo, e que utilizam o recurso de postagens que respeitem uma ordem temporal, conhecido como linha do tempo. São elas: Facebook, Twitter, Foursquare e Instagram. Os aplicativos destas ferramentas serão analisados de
forma funcional, com o objetivo de comparar suas funcionalidades para termos uma visualização rápida e eficiente do que é possível ser feito em cada uma destas redes sociais na internet. Também serão feitas análises morfológicas com o objetivo de compreender como se dá a
promoção dos apps na App Store.
Parte do projeto poderia ser explicada utilizando a premissa básica de programas de
afiliados na internet, que é remunerar sites em geral que fazem propaganda de grandes redes
de comércio; quando uma venda é concretizada, a empresa dá uma comissão ao dono do site
que participa do seu programa de afiliados. Os sites que remuneram usuários por conversão de
compras ou por cliques serão analisados do ponto de vista estrutural com o objetivo de entender a disposição das ferramentas. As ferramentas analisadas serão o Boo-box e o Afiliados.
Importante ressaltar que essas ferramentas serão analisadas somente do ponto de vista de
comparação de funcionalidade para entender as funcionalidades disponíveis ao Publisher11 .
Não foi encontrada nenhuma plataforma com característica de rede social que reúna
postagens de um usuário nas diferentes redes sociais que ele utiliza e exiba para seus amigos
em uma única linha do tempo, determinando as atualizações mais recentes, e as categorizando. O Flavors tem parte das características buscadas no projeto, pois exibe em uma página

11

Usuário que publica conteúdo publicitário.
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links para ver as postagens do usuário em uma rede social; contudo, não as classifica em uma
única linha do tempo, nem apresenta de forma clara o que há de novo para o usuário desde sua
última exibição. Existem sistemas que permitem que o usuário gerencie suas redes por meio
de uma única interface, mesmo não permitindo que os outros usuários tenham uma visão geral
das redes de seus amigos. As análises feitas serão as análises funcionais, para compreender
como se sincroniza as redes sociais nestas ferramentas, e também a comparativa para entender
quais tipos de mídias podem ser postadas por meio desses sistemas. Além disso, serão feitas
análises estruturais para compreensão da ordem e arranjo destas ferramentas. É importante
compreender como ser dá a divulgação desses produtos na App Store e também utilizar as
heurísticas Nielsen (2014) como referência para determinar a usabilidade dos sistemas. Serão
analisados o Hootsuite, o Netvibes e o Flavors.

Figura 19: Divisão das análises

Fonte: elaborada pelo autor.
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6.2.4.1 Análise funcional
6.2.4.1.1 Fluxo de navegação de tarefas
O objetivo de mapear o fluxo de tarefas é entender o que é disponibilizado ao usuário
e quais caminhos ele pode fazer para chegar à conclusão da tarefa proposta. Todas as ferramentas mencionadas anteriormente foram testadas à exaustão; contudo, foi escolhido o grupo
de gerenciadores de redes sociais para serem avaliados. As tarefas que foram estabelecidas
para avaliação são: (1) como logar na ferramenta, ou seja, como acessar a área inicial; (2)
como sincronizar a ferramenta com redes sociais na internet.
Para compreensão das tarefas foram utilizados alguns ícones, explicados na legenda
abaixo:

Figura 20: Legenda dos ícones utilizados nas representações das tarefas.

Fonte: elaborada pelo autor.

O primeiro gerenciador analisado foi o Hootsuite. É possível observar que existem
inúmeras possibilidades de acessar o sistema, ou seja, é proporcionada ao usuário a escolha, já
no começo, de ou se cadastrar com uma rede social, o que já a acrescenta ao sistema de gerenciamento de redes sociais, ou utilizar uma conta de email para o cadastro. A opção de utilizar uma rede social para cadastro é muito interessante, pois uma rede social já será exibida no
sistema quando o usuário acessá-lo pela primeira vez. O cadastro por senha é muito simples,
só solicitando o email e uma palavra de passe (senha), sem nem exigir uma confirmação, o
que pode ser temerário, pois é muito comum, ainda mais em dispositivos móveis, o usuário
errar a digitação: se não há um campo duplo de confirmação, o usuário pode digitar uma se-
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nha de forma errada e, quando mais tarde for necessário recolocar a senha, terá que redefiníla.

Figura 21: Fluxo de tarefa: acesso ao Hootsuite.

Fonte: elaborada pelo autor.

A interface do Netvibes analisada foi a interface web, pois ele não possui uma versão
em aplicativo. Contudo, como já fora mencionado, o estudo do Netvibes é importante, pois se
trata de uma solução muito robusta. Compreender como se dá o acesso a este tipo de solução,
mesmo que seja pela web, traz importante embasamento para o projeto proposto neste trabalho. Foi observado no fluxo de acesso que o Netvibes fornece apenas o login via Facebook
mas que o cadastro via email requer menos informações que o normal, solicitando apenas
nome, email e senha. Não existe nenhum problema de organização das telas e em nenhum
momento fica confuso o acesso à ferramenta, e mesmo se o serviço oferece uma versão paga é
deixado claro que o cadastro é gratuito.
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Figura 22: Fluxo de tarefa: acesso ao Netvibes.

Fonte: elaborada pelo autor.

A análise de acesso ao Flavors dá-se de forma similar à análise do Netvibes por também se tratar de uma interface web, pois o Flavors não possui um aplicativo para análise. É
possível observar que a única rede social sugerida durante o cadastro é o Facebook; as demais
opções são a utilização do Google (conta geral) e a do Yahoo. Deve-se atentar a esse ponto.
Outra característica interessante é a opção de assinar a newsletter do sistema no momento do
cadastro, o que é importante pois prepara o usuário para que seja utilizado o email como canal
de contato.

Figura 23: Fluxo de tarefa: acesso ao Flavors

Fonte: elaborada pelo autor.
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Entender como funciona o primeiro acesso às ferramentas é importante, e entender
como é feita a sincronização com o sistema é igualmente importante. Por isso, vamos analisar
como funciona a sincronização das três ferramentas de gestão de redes sociais na internet com
as redes sociais, ou seja, como é feito o cadastro para que seja possível visualizar a linha do
tempo do Facebook, por exemplo, no Hootsuite. Posteriormente será apresentado um quadro
com as redes sociais com as quais cada uma das três ferramentas pode sincronizar-se.
O Hootsuite tem em sua tela de abertura o chamado Fluxo de Notícias, com opções do
que se quer ver de cada uma das redes sociais já cadastradas. Se não existe rede social cadastrada, é exibida na tela inicial apenas a opção de “Adicionar Separador”, que serve para criar
filtros específicos para os Fluxos de Notícias. Cadastrar uma rede social é um processo complexo, pois exige muitos cliques, e não é nada intuitivo, pois, como é possível ver no fluxo da
tarefa abaixo, é necessário acessar a seção “Definições” para encontrar a opção de cadastro de
outra rede social, que quando selecionada abre uma lista de redes sociais na internet. Ao se
escolher uma rede social, por exemplo o Facebook, abre-se uma tela com a lista de acessos da
sua conta que o Hootsuite terá acesso.

Figura 24: Fluxo de tarefa: sincronização do Hootsuite

Fonte: elaborada pelo autor.

O Netvibes, na parte superior de sua interface, exibe um botão chamado “Adicionar”.
Na tela flutuante que aparece ao clicar nele, há opções chamadas “Essenciais”, onde estão
algumas opções de redes sociais. Ao clicar em uma delas, assim como ocorre no Hootsuite, é
aberta uma tela da rede social, por exemplo Twitter, dizendo o que o Netvibes deseja ter aces-
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so a ela. Diferente do Hootsuite, adicionar redes sociais ao Netvibes é muito simples e exige
apenas dois cliques.

Figura 25: Fluxo de tarefa: sincronização do Netvibes.

Fonte: elaborada pelo autor.

O Flavors tem toda a sua interface voltada para a adição de redes sociais ou outro tipo
de conteúdo e personalização. A interface aparece totalmente em branco exceto por um pequeno menu, onde menu é possível adicionar várias redes sociais, clicando em “Conteúdo” e
na sequência em “Adicionar”. É interessante ressaltar que dentre as tarefas ferramentas analisadas essa é a mais bem formada: apesar de dois cliques serem necessários para adicionar uma
rede social, a interface não muda em nenhum momento e o menu de gestão da página é muito
amigável, pois é perceptível que toda a interação para edição da página se dá através dele.
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Figura 26: Fluxo de tarefa: sincronização do Flavors.

Fonte: elaborada pelo autor.

6.2.4.1.2 Comparativo de funcionalidades
Segundo Meurer e Szabluk (2012), ao analisar outros produtos é possível entender que
funcionalidades já existentes podem ser utilizadas como referência para o desenvolvimento de
produtos. A primeira análise compara as funcionalidades do grupo de aplicativos de redes
sociais.
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Quadro 3: Comparativo de funcionalidades de aplicativos de redes sociais na internet.
Aplicativo de rede social
Funcionalidades
Criar conta
Postagem de texto
Postagem de imagem
Postagem de vídeo
Localização
Localização GPS
Comentar postagens de outros
usuários
Mensagem privada a outros usuários
Linha do tempo
Linha do tempo dos outros usuários
Gostar de postagem de outros
usuários
Armazenar postagens de outros
usuários
Compartilhar postagem de outros usuários com seus amigos
Recebe postagens de outras redes
sociais
Permite que seja utilizada informações de outras redes sociais
para complementar postagens
Criar listas de usuários

Facebook
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Twitter
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não

Instagram
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Foursquare
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Fonte: elaborado pelo autor.

A comparação entre as redes sociais traz algumas coisas muito claras. A primeira delas é que virou padrão de mercado a adoção da linha do tempo para mostrar as postagens dos
usuários em ordem temporal. Outro indicativo importante é que todas as redes sociais estudadas possuem uma forma de o usuário qualificar positivamente a postagem de um amigo social: o Facebook possui o botão “Curtir”, o Instagram e o Foursquare possuem o botão do coração, e o Twitter tem a função de “retuíte”, que ao mesmo tempo em que mostra concordância
e afeição pelo post também o compartilha para sua a lista de seguidores.
É interessante observar que, em quase todas as redes sociais estudadas, o usuário pode
postar todos os tipos de mídia. Existem, contudo, alguns limitadores: os posts de texto no
Twitter não podem exceder 144 caracteres por postagem, por exemplo. O próprio Twitter,
caracterizado como uma rede social de microblogging, hoje permite a inserção de outros tipos
de mídias que complementem suas postagens, como geolocalização e fotos.
O Instagram permite que o usuário poste texto, mas a premissa de rede é a postagem
de imagens e vídeos: para postar texto é obrigatória a postagem de uma imagem ou vídeo.
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Outro fato curioso do Instagram é que só pode ser postada uma imagem ou vídeo por vez.
Não existe agrupamento de mensagens, e apenas a inserção de tags pode servir para dividir
e/ou relacionar uma postagem com outra(s).
O Facebook é a mais robusta das redes sociais estudas, e apresenta quase que todas as
funcionalidades aqui consideradas. O curioso é que, mesmo sendo robusta, não fornece nenhuma ferramenta para o usuário armazenar a postagem de um amigo, seja para posterior leitura ou para guardar simplesmente por achar interessante. Isso mostra o conceito de linha do
tempo de forma muito explicíta, pois incentiva o consumo do agora.
Tanto o Facebook quanto o Twitter permitem que o usuário crie filtros para exibição
de postagens. Essa é uma funcionalidade muito interessante, pois permite que o usuário determine, por exemplo, que em algum momento deseja ver apenas as postagens feitas por seus
amigos preferidos no Facebook, ou acompanhar só os perfis do Twitter que falam sobre futebol.
É interessante observar a integração que o Instagram possui com outras redes sociais.
Ao postar uma foto ou vídeo na rede social é possível fazê-lo aparecer em todas outras redes
sociais estudadas. Essa integração é muito simples e não funciona por padrão: é necessário
que o usuário, no momento da postagem, defina em que outra rede social aquela postagem
será exibida. Dessa forma, existe a flexibilidade para que o usuário determine o que deve ser
compartilhado ou não.
Outra observação interessante é que nem todas as redes sociais analisadas permitem ao
usuário que troque mensagens privadas com outros usuários. Essa possibilidade foi instalada
recentemente no Instagram, mas nesse caso ela permite apenas que os usuários troquem postagens secretas entre si, utilizando os mesmos critérios de postagem, ou seja, adição de filtros,
composição de vídeos, etc. Já o Foursquare não possui nenhuma relação deste tipo, e fica óbvio que não é do interesse da rede social que os usuários conversem de forma privada.
É interessante para o andamento do projeto a compreensão das funcionalidades apresentadas nas duas ferramentas que recompensam o usuário por conversão. Abaixo, segue o
quadro que analisa o Boo-box e o Afiliados.

73

Quadro 4: Comparativo de funcionalidades de redes sociais na internet.
Aplicativo de remuneração por conversão
Funcionalidades
Ganhos por período na tela inicial
Possibilidade de postar anúncio em qualquer
site do usuário
Relatórios por período, campanha
Recompensa por ação (CPA)
Recompensa por clique (CPC)
Campanhas disponíveis
Anúncio em redes sociais na internet via
autorização perfil
Anúncio em redes sociais na internet via
listagem de produtos
Guia do usuário / F.A.Q
Criação de espaço de banner rotativo
Termos e condições
Cadastro de dados bancários antes do primeiro pagamento
Contato com outros publishers

Boo-Box
Sim

Afiliados
Sim

Sim

Não

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Não
Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Não

Não

Fonte: elaborado pelo autor.

A listagem das ferramentas possíveis, no caso das redes sociais por recompensa, é
mais importante que a comparação do que existe em cada uma. Isso ocorre porque o objetivo
da análise é entender a gama de opções apresenta pelas ferramentas.
Foi observado que tanto no Boo-box como no Afiliados é possível que o usuário faça
anúncio em redes sociais na internet. Contudo, é interessante observar que cada uma utiliza
uma abordagem. O Boo-box apenas permite que usuário anuncie no Twitter, e o usuário não
tem ideia de quando o anúncio ocorrerá nem do produto que será anunciado, mas é possível
determinar o número de anúncios feitos em uma quantia determinada de dias. Já no Afiliados,
é exibida uma lista de produtos de uma das lojas escolhidas e é exibida ao usuário uma tabela
que mostra o nome do produto, uma breve descrição, o preço, o preço promocional, o desconto que está sendo oferecido, quando o desconto termina, um link para a página do produto, e
uma imagem; no final da tabela são exibidos os ícones do Facebook e do Twitter para que o
usuário faça uma postagem pré-determinada em uma das duas redes sociais.
É interessante observar que as duas ferramentas disponibilizam uma forma de o usuário postar nas suas redes sociais uma promoção e receber alguma comissão caso o link veiculado seja utilizado para alguma conversão. No Boo-box isso se dá de uma forma muito mais
simples, automática, mas o usuário não tem controle do que é postado. Já no Afiliados a esco-
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lha é bem pontual e são fornecidas diversas informações para que o usuário escolha o produto
que achar mais adequado.
Outro ponto fundamental é entender como funciona a lógica de veiculação em cada
uma das ferramentas. No Afiliados, o usuário precisa enviar o link do seu site e é este link que
é avaliado para posteriormente ser liberado ou não para fazer publicidade. Já o Boo-box trabalha com a ideia de centralizar a confiança da publicação de um anúncio no Publisher, ou seja,
no momento em que o usuário é aceito ele pode postar anúncios de campanhas do Boo-box
em qualquer site.
6.2.4.1.3 Análises Heurísticas
Meurer e Szabluk (2012) sugerem uma análise utilizando os dez princípios heurísticos
apresentados por Nielsen (2014) para realizar uma avaliação da usabilidade e também para
nortear o seu desenvolvimento. Por se tratar de um projeto de um aplicativo móvel, foram
acrescentados os cinco fatores listados por Hiltunen, Laukka e Luomala (2002) para definir a
experiência do usuário móvel.
Nesta etapa de análise do trabalho, serão analisados o grupo de redes sociais na internet e os gerenciadores de redes sociais. Na sequência serão apresentadas as dez heurísticas de
Nielsen (2014), os cinco fatores de Hiltunen, Laukka e Luomala (2002) e o que foi analisado
em cada ferramenta, para posteriormente apresentar os resultados em formato de um quadro.
A primeira heurística de Nielsen (2014) é a visibilidade de status do sistema. Seu objetivo é certificar-se de que a interface sempre informa ao usuário o que está acontecendo:
todas as ações necessitam uma resposta instantânea para que o usuário sinta-se orientado. O
que será observado nessa heurística é se, ao entrar, no sistema fica claro ao usuário onde e
quais as possibilidades de ação ele pode tomar.
O relacionamento entre a interface do sistema e o mundo real é a segunda heurística de Nielsen (2014), e tem como objetivo analisar se o sistema usa a linguagem do usuário
ao conversar com ele. Na análise dessa heurística será observado se não é utilizada nos sistemas nenhuma metáfora ou nomenclatura que o usuário possa não entender.
Ao utilizar qualquer sistema, é fundamental que tenhamos liberdade e controle sobre
ele. Por isso, ao analisar a liberdade o e controle do usuário, Nielsen (2014) indica que seja
observado se o usuário tem as saídas de emergências bem apontadas, que seja possível fazer
ou refazer alguma ação, voltar a um determinado ponto e facilitar o uso do sistema ao máximo
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para que o usuário não se perca. Justamente serão esses os pontos avaliados na análise de controle e liberdade do usuário.
A heurística chamada de consistência visa observar se todos as ações são representadas da mesma forma dentro do sistema, por mesmo do mesmo símbolo e utilizando sempre o
mesmo tipo de linguagem.
A prevenção de erros, segundo Nielsen (2014), é fundamental para que o usuário não
tome um caminho errado dentro do sistema. Isso será observado a fim de entender se não
existe nenhuma opção ambígua e se sempre é solicitada uma confirmação para que uma ação
importante seja efetuada.
Nielsen (2014) explica que ao utilizar o reconhecimento em vez da lembrança, poupamos o usuário de ter de acionar sua memória para realizar uma tarefa: é importante que a
interface ofereça ajuda contextual e informações capazes de orientar as ações do usuário, ou
seja, que o sistema de fato converse com o usuário. Serão analisadas as ações básicas dentro
do sistema, bem como a postagem e as interações possíveis a partir de uma delas.
A flexibilidade e eficiência de uso relacionam o tipo de uso do sistema de um usuário
leigo com o tipo de uso de um usuário experiente. Nielsen (2014) propõe que ambos tenham
possibilidade de uso similar, mas que sejam oferecidas fontes de personalização avançada
para usuários que querem tirar mais de uma ferramenta. É esse ponto que será analisado.
Quando tratamos de erros, o autor sugere que seja fornecida aos usuários a possibilidade de reconhecer, diagnosticar e resolver erros. Isso se dá através de mensagens eficientes com redação simples, clara e direta e que já indique uma forma útil do usuário sair da situação ou resolvê-la.
A parte estética e o design minimalista são propostos por Nielsen (2014) como fundamentais para que o usuário não entenda a interface de forma errada: não deve haver nenhum
ruído na interface que confunda o usuário. Será analisado se as ferramentas apresentam somente o necessário nas telas iniciais.
Disponibilizar ajuda e documentação é normalmente subestimado, mas Nielsen (2014)
afirma que, por melhor projetada que seja a interface, é fundamental a apresentação desse
conjunto de informações para o usuário tirar suas dúvidas. Iremos analisar se existe documentação nas ferramentas.
O primeiro fator de usabilidade para dispositivos móveis apresentado por Hiltunen,
Laukka e Luomala (2002) é a utilidade. Esse fator é analisado para entender se realmente a
solução móvel de uma ferramenta apresenta vantagens em sua utilização, seja esta pura e simplesmente pelo fato de ser móvel e isso já significar praticidade no uso em determinadas situ-
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ações, ou por apresentar soluções extras em relação a outros formatos da mesma ferramenta.
Justamente estes pontos serão analisados.
A usabilidade é analisada a partir da norma ISO 9241:11, que diz respeito a eficácia,
eficiência e satisfação do usuário na realização dos seus objetivos dentro de um sistema.
O terceiro fator é a disponibilidade do sistema e é importante sua análise, principalmente quando tratamos dispositivos móveis. O que será observado é a exibição clara das conexões e se o usuário tem feedback disso.
A estética refere-se apelo visual do produto, se visualmente ele é atrativo ao usuário.
Mesmo com as limitações ocasionadas pelas dimensões dos dispositivos móveis é interessante
observar se o processo de interação é esteticamente interessante, pois é necessário que as interações sejam funcionais, mas também que apresentem uma estética agradável ao usuário que
torne o processo de uso gratificante.
O último fator apresentado por Hiltunen, Laukka e Luomala (2002) é o processo offline que tem como objetivo avaliar a análise e a compreensão de que o uso de aplicativos gera
desdobramentos fora do sistema. Neste caso iremos analisar se existe de forma clara ao usuário restrições de exibição do seu perfil e postagens.
Abaixo, o quadro que exibe as heurísticas de Nielsen (2014) e os fatores de Hiltunen
(2000) e as aplicações analisadas. Foi utilizado o valor “atendido” quando a heurística ou o
fator foram apresentados na aplicação. O resultado “parcialmente” significa que a aplicação
não atendeu completamente o objetivo. Já o valor “não atendido” significa que aplicação não
atendeu a heurística ou o fator proposto na análise. Será utilizado o valor “não se aplica” nas
análises.
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Quadro 5: Análise das Heurísticas de Nielsen (2014) e Hiltunen, Laukka e Luomala (2002).
Aplicação
Heurísticas

Facebook

Twitter

Instagram

Foursquare

Hootsuite

Flavors

Netvibes

Visibilidade de
status do sistema

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Parcialmente

Atendido

Atendido

Relacionamento
do sistema com o
mundo real

Atendido

Atendido

Atendido

Parcialmente

Parcialmente

Atendido

Não atendido

Controle e liberdade do usuário

Atendido

Atendido

Atendido

Parcialmente

Atendido

Atendido

Atendido

Consistência

Atendido

Atendido

Atendido

Parcialmente

Atendido

Atendido

Atendido

Prevenção de
erros
Reconhecimento
ao invés de lembrança
Flexibilidade e
eficiência de uso

Parcialmente

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Parcialmente

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Parcialmente

Atendido

Parcialmente

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Estética e design
minimalista

Parcialmente

Parcialmente

Atendido

Parcialmente

Parcialmente

Atendido

Não atendido

Ajuda aos usuários a reconhecer, diagnosticar
e resolver erros

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Ajuda e documentação

Atendido

Não
atendido

Não
atendido

Não
atendido

Não
atendido

Atendido

Parcialmetne

Utilidade

Parcialmente

Atendido

Atendido

Atendido

Parcialmente

Usabilidade

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Disponibilidade

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Não se
aplica
Não se
aplica
Não se
aplica

Não se
aplica
Não se
aplica
Não se
aplica

Estética

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Processo off-line

Atendido

Atendido

Atendido

Atendido

Parcialmente
Não se
aplica

Não se
aplica
Não se
aplica

Não se
aplica
Não se
aplica

Fator

Fonte: elaborado pelo autor.

6.2.4.2 Análise estrutural
Para Löbach (2007 p.147), “o objetivo da análise estrutural é tornar transparente a estrutura de um produto, mostrar sua complexidade estrutural”. O objetivo dessa análise é identificar estruturas diagramacionais e estruturais nos sistemas a partir da decomposição das telas.

78

As análises se deram nas principais telas das redes sociais estudadas (Facebook, Twitter, Instagram e Foursquare) e na única aplicação para dispositivos móveis do grupo de gerenciadores de redes sociais na internet, o Hootsuite.
O objetivo das análises era determinar as telas mais relevantes em cada uma das aplicações e analisá-las de três formas distintas. Incialmente buscou-se determinar as áreas sensíveis ao clique ou que tivessem pregnância em termos visuais, que neste cenário foram traçadas visualmente.
No Facebook foi analisada a tela inicial, onde aparece o feed de postagens, ou seja, as
postagens dos outros usuários, a tela de postagem do próprio usuário e a tela de perfil do usuário.
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Figura 27: Wireframe estrutural e diagramacional de telas do Facebook.

Fonte: elaborada pelo autor.
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A partir da análise estrutural, é possível observar que o Facebook é organizado em
blocos grandes e bem definidos. Com a análise diagramacional, percebemos que os posts têm
uma estrutura que respeita a área da foto, mantendo um espaço vertical e também uma distância da área de postagem, ou seja, é claro o propósito de dividir bem a pessoa ou página que
postou da ação da própria postagem em si.
A análise do Twitter deu-se no perfil do usuário, na tela de postagem e no feed de postagens dos outros usuários.
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Figura 28: Wireframe estrutural e diagramacional de telas do Twitter.

Fonte: elaborada pelo autor.
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Nas análises da tela de perfil do usuário é possível observar que existem algumas falhas, como áreas pouco aproveitadas. Um exemplo disso é que, mesmo sendo uma rede social
na internet que se foca na postagem de textos com limite de caracteres (144), só é possível ver
o último post do dono do perfil. Além disso, existe uma grande área ao lado dos botões de
configurações e de adição de contas que não é utilizada; se estes dois pontos são importantes
seria interessante, de alguma forma, tornar a sua área de clique maior, deixando os botões
mais visíveis.
É possível também observar que existe uma diagramação específica para os posts.
Contudo, a integridade do post não é respeitada no feed de postagens, pois é possível ver metade de um post de um amigo social, o que de certa forma pode deixar mais fluida a navegação, mas também pode comprometer a leitura.
No Instagram, foram quatro as telas analisadas: as habitualmente analisadas, feed de
notícias e perfil de usuário, e duas telas de edição postagem, justamente por a postagem no
Instagram se dar em várias etapas.
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Figura 29: Wireframe estrutural e diagramacional de telas do Instagram.

Fonte: elaborada pelo autor.
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A análise do Instagram observou a mesma lógica do Twitter. As postagens podem
aparecer cortadas e a obrigatoriedade de que todas as imagens postadas sejam quadradas, utilizando toda a largura da tela, torna sempre possível ver as fotos sem nenhum tipo de interação, uma vez que elas cabem com folga nas dimensões da tela. O perfil do usuário apresenta
uma grade com três fotos por coluna; já na tela de edição de post, onde é possível escolher a
foto desejada, é apresentada ao usuário uma grade com quatro fotos por coluna. As duas telas
de edição de postagem são muito interessantes, tanto do ponto de vista da análise estrutural
como a diagramacional, pois ambas fornecem opções bem demarcadas e que fazem muito
sentido com as etapas de postagem.
O Foursquare teve três telas analisadas: o menu expandido que reúne as informações
do perfil, o feed de postagens e a tela de check-in (postagem).
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Figura 30: Wireframe estrutural e diagramacional de telas do Foursquare.

Fonte: elaborada pelo autor.
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No Foursquare percebemos que a página onde o usuário tem acesso a suas postagens é
a mesma tela onde ele tem acesso às configurações de sua conta. O acesso a essa tela se dá
por meio de um menu flutuante. Na tela de postagens percebemos uma área marcada para
avisos e incentivo de posts. É bem demarcado também o local onde são exibidas as notificações, pois a cor utilizada destoa do restante da interface.
A última análise não é de uma rede social em si, mas sim do Hootsuite, a única ferramenta, no grupo de gerenciadores de redes sociais, que tem uma versão aplicativo. Serão analisadas as seguintes telas: a linda do tempo do próprio usuário, a tela de postagem e a tela de
configurações.
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Figura 31: Wireframe estrutural e diagramacional de telas do Hootsuite.

Fonte: elaborada pelo autor.
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No Hootsuite podemos observar que, na tela de postagem, quando o menu é acionado,
o teclado some e são apresentados ao usuário ícones grandes com opções de edição da postagem (tradução e agendamento) e de complemento de informações (foto, localização, links e
contatos).
O Hootsuite se preocupa em deixar bem evidentes as opções de cada rede social, o que
fica claro na análise do wireframe estrutural. Na tela de configurações são exibidas opções
sem um espaçamento uniforme.
Outro ponto de atenção é o menu inferior, que possui fontes com um espaçamento
muito grande entre as letras, causando uma superposição de caracteres. Isso deve ser oriundo
do redesign que é feito para a versão em português.
6.2.4.3 Análises Morfológicas
A compreensão estética dos produtos analisados se dá utilizando analisando a identidade visual do produto, identidade visual esta que é composta por todos os elementos utilizados para a representação de cada aplicativo, como cores, ícones, tipografia, ícones e imagens.
6.2.4.3.1 Identidade visual
Segundo Wheeler (2012, p. 14) a “identidade da marca é tangível e faz um apelo para
os sentidos”, e “o design desempenha um papel essencial na criação e na construção da marca”.
6.2.4.3.2 Assinatura visual
Um dos fatores mais importantes para a composição da identidade visual de uma marca é a assinatura visual. Para sua avaliação serão utilizados os elementos de assinatura visual
propostos por Wheeler (2012).
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Figura 32: Estrutura de assinatura visual.

Fonte: Wheeler (2012, p.60).

São mostradas abaixo as assinaturas visuais do grupo de redes sociais e do Hootsuite,
ferramenta de gerenciamento de postagens. É importante mencionar que as análises baseiamse somente nas assinaturas visuais presentes nos aplicativos, e que foi acrescido o ícone do
aplicativo nessa etapa, pois ele é a assinatura visual do aplicativo na tela do telefone.

Figura 33: Assinatura visual do Facebook.

Fonte: elaborada pelo autor.

O Facebook utiliza seu azul bem característico e, para o logotipo, vale-se de uma fonte
chamada Klavika, com algumas modificações. O ícone é composto do “f” em letra minúscula,
o mesmo tipo do logotipo.
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Figura 34: Assinatura visual do Twitter.

Fonte: elaborada pelo autor.

O Twitter apresenta uma assinatura visual composta somente pelo símbolo, e não somente no aplicativo: consta nas regras de uso da marca que deve ser utilizado somente o símbolo do pássaro. É interessante observar que, mesmo sendo composta somente do símbolo, o
Twitter tem uma identidade visual muito pregnante, pois seu azul é bem característico e o
símbolo do pássaro vale-se de uma alta ordem geométrica.

Figura 35: Assinatura visual do Instagram.

Fonte: elaborada pelo autor.

O Instagram utiliza como assinatura visual somente o logotipo de uma fonte em estilo
script, mas é interessante ressaltar que este é o primeiro aplicativo que tem o ícone muito diferente do que é apresentado na assinatura visual. O ícone do Instagram é uma câmera fotográ-
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fica em estilo “retrô”: a intenção é justamente transmitir a ideia de que com este aplicativo,
graças aos filtros de cor que oferece, as fotos podem parecer antigas
.
Figura 36: Assinatura visual do Foursquare.

Fonte: elaborada pelo autor.

O Foursquare, ferramenta que tem como objetivo a postagem de lugares através de suas características de geolocalização, utiliza-se de uma tipografia bem característica e de duas
cores diferentes para separar duas palavras de língua inglesa, para auxiliar na forma em que o
nome deve ser lido.
O ícone merece atenção à parte. Ele utiliza a ideia de uma bola quicando em um quadrado, fazendo referência tanto ao nome quanto a um jogo, pois a premissa do aplicativo é,
justamente, fazer diferentes marcações para acumular pontos e medalhas.
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Figura 37: Assinatura visual do Hootsuite.

Fonte: elaborada pelo autor.

O Hootsuite tem uma assinatura caracterizada pelo uso de um personagem como símbolo. Ela difere do Twitter, que também utiliza um pássaro, pois graças ao caráter pictórico do
símbolo do Twitter não podemos considerá-lo um personagem, enquanto o Hootsuite aposta
em um pássaro com um nível de detalhamento maior. O que depõe contra o uso de personagens, segundo Wheeler (2012, p.74), é que “embora as ideias por trás da personificação possam ser atemporais e universais, os personagens raramente permanecem atualizados, precisando ser redesenhados e adaptados à cultura contemporânea”.
Existe um problema no Hootsuite. Em determinados pontos do aplicativo, sua assinatura visual vale-se de um formato totalmente diferente do que é utilizado na tela de login, por
exemplo. Isso é uma falha grave que compromete de forma significativa a pregnância da marca.
6.2.4.3.3 Ícones
A utilização de ícones para identificar tarefas e acessos a áreas específicas é um recurso usado por todas as redes sociais estudadas. Nesta etapa, vamos estudar a grupo de redes
sociais e o Hootsuite, por tratar-se da única ferramenta de gerenciamento de postagens estudado que tem uma versão aplicativo.
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Figura 38: Ícones do Facebook.

Fonte: elaborada pelo autor.

Os ícones do Facebook destoam entre si, pois em algumas partes da interface eles são
totalmente monocromáticos e, em outros momentos, os mesmos ícones aparecem com uma
apresentação diferente. É possível integrar os ícones utilizando o mesmo estilo gráfico, mesmo que a proposta de interação seja diferente.
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Figura 39: Ícones do Twitter.

Fonte: elaborada pelo autor.

O Twitter utiliza ícones monocromáticos e com uma linha gráfica muito característica,
pois se vale de cantos levemente arredondados e espessura similar do traço. Outro ponto que
torna seus ícones muito particulares é que algumas ações próprias do Twitter, como o retuíte,
têm um ícone especial. É interessante observar que o pássaro, símbolo da ferramenta, é utilizado para contextualizar outros ícones, como o de escrever um tuíte (que mostra uma pena
estilizada), bem como o ícone de voltar ao feed de posts (conhecido como home) que se vale
de uma casa de passarinho.
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Figura 40: Ícones do Instagram.

Fonte: elaborada pelo autor.

Ao analisarmos os ícones do Instagram, percebemos que existe uma preocupação em
manter a mesma linha gráfica em todo o aplicativo. É curioso observar que mesmo o ícone do
aplicativo utiliza a ideia de volume, gradientes e brilhos para dar-lhe um aspecto mais realista.
Os ícones são de cores chapadas e em alguns momentos possuem um leve gradiente, quase
imperceptível.
Outro aspecto que merece atenção é o ícone que representa a ação de tirar foto ou vídeo, ou de escolher uma foto ou vídeo já armazenados no dispositivo. Percebe-se que ele não
representa uma câmera, mas sim um botão que lembra o que acionava a gravação nas antigas
câmeras de filmagem.
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Figura 41: Ícones do Foursquare.

Fonte: elaborada pelo autor.

O Foursquare tem um belo trabalho desenvolvido em relação aos ícones, pois todos
são monocromáticos, mesmo que aplicados em superfícies de diferentes cores. Não foi possível catalogar todos ícones de diferentes lugares, mas fica muito claro que existe uma linha
gráfica que se reflete em todos os ícones do aplicativo.
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Figura 42: Ícones do Hootsuite.

Fonte: elaborada pelo autor.

O Hootsuite utiliza também ícones monocromáticos. Contudo, o desenho deles não
segue um estilo definido. É possível observar uma diferença de espessura entre os traços e a
falta de padronização no acabamento destes, de modo que aparecem ora com pontas mais vivas, ora com pontas mais arredondadas.
Além da análise geral dos ícones, é interessante para este trabalho entender como, nas
redes sociais na internet, os usuários demonstram visualmente que uma postagem de um amigo é relevante. Todas possuem um ícone para que outro usuário mostre que aquela postagem é
relevante: abaixo, um painel com o ícone símbolo de cada rede social em seu antes de ser clicado e depois do clique de um usuário.
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Figura 43: Ícones para marcar postagem como relevante.

Fonte: elaborada pelo autor.

Percebemos que todas as redes sociais estudadas exibem alguma diferença no estado
dos botões depois de clicados. É igualmente interessante observar que algumas aliam uma
palavra ao símbolo. O Facebook utiliza o polegar, mas o complementa utilizando a palavra
“Curtir”. O Twitter tem a estrela para simbolizar as postagens favoritas dos usuários. Já o Instagram utiliza “Curtir”, mas simboliza o mesmo com um coração; talvez o “Curtir” do Instagram deva-se ao fato de o programa pertencer ao Facebook. O Foursquare usa apenas o coração para que os usuários marquem as postagens mais relevantes.
Todas as ferramentas dispõem desses botões fora do elemento da postagem. Se, por
exemplo, uma foto é postada no Facebook, é necessário ir abaixo da foto e clicar no botão de
Curtir. O mesmo vale para o Twitter: é necessário ir à parte inferior do tuíte e clicar na estrela
para mostrar a relevância da postagem. O Instagram tem uma vantagem: é possível Curtir a
foto ou vídeo dando um duplo clique na mídia postada, e quando isso é feito o coração que
simboliza o Curtir aparece sobre a imagem.
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Figura 44: Interação na mídia.

Fonte: elaborada pelo autor.

6.2.4.3.4 Interfaces
O objetivo das análises morfológicas é entender as partes que compõem o sistema. Para isso, iremos visualizar as principais telas da interface, buscando identificar aquilo que é
bem utilizado e o que parece ter problemas em relação à forma e ao acabamento.
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Figura 45: Interfaces Facebook.

Fonte: elaborada pelo autor.

A interface do Facebook usa seu azul característico e diversos tons de cinza. Outras
cores são utilizadas em ícones, que acabam destoando do restante da interface. Existe um recuo para hierarquizar o conteúdo.

Figura 46: Interfaces Twitter

Fonte: elaborada pelo autor.
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No aplicativo do Twitter podemos ver também que se faz uso de um azul, também
muito característico, e de tons de cinza azulado nos ícones. É curioso observar que, nesse caso, não existem elementos de outras cores na interface, ou seja, tudo que foge da escala de cor
do azul e do cinza (que possui uma mistura de azul) pode ser considerado conteúdo gerado
pelo usuário: foto de perfil, foto postada, etc. Isso de certa forma deixa a interface quase invisível para o usuário, fazendo que o conteúdo fique mais evidente que a ferramenta em si.

Figura 47: Interfaces Instagram

Fonte: elaborada pelo autor.

O Instagram segue a mesma lógica do Twitter e do Facebook, com um azul e tons de
cinza; contudo, utiliza cinzas mais escuros. É interessante observar que nas etapas de postagem o aplicativo oculta a barra básica do iOS onde são mostradas a hora, tipo de conexão etc.
Este é um recurso pouco usado nas redes sociais, de acordo com as análises feitas.
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Figura 48: Interfaces Foursquare

Fonte: elaborada pelo autor.

O Foursquare também utiliza um azul muito similar ao do Twitter. É curioso observar
a marcação de cores muito similar entre todas as redes sociais estudas: todas têm o azul como
uma das cores fundamentais de sua escala cromática. No Foursquare podemos observar a presença de um tom de vermelho muito forte sempre que existem pendências do usuário; esse
recurso é interessante para chamar atenção a algo que necessita que uma ação seja tomada.
Outro ponto interessante é o painel verde-limão exibido em várias telas, onde são mostradas
dicas do aplicativo e sugestões para o usuário. Podemos perceber na análise diagramacional
que o Foursquare possui uma estrutura bem definida, o que fica perceptível também observando as telas de forma separada.
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Figura 49: Interfaces do Hootsuite

Fonte: elaborada pelo autor.

O Hootsuite apresenta também o azul como cor principal. É possível perceber que e
alguns momentos as ficam muito carregadas devido ao exagero no tamanho de alguns ícones.
O problema no menu de fontes condensadas já foi citado anteriormente, mas é importante
ressaltar que este fato deve-se a opção do aplicativo ser apresentado em vários idiomas.
6.2.5 Case de design de interação
Recapitulando, Preece, Rogers e Sharp (2013, p.9) afirmam que “o foco do design de
interação é na prática, ou seja, em como criar experiência de usuário. Não está relacionado
com uma única maneira de fazer design; é eclético, promovendo o uso de uma gama de métodos, técnicas e frameworks”. Por isso, foi considerada relevante a apresentação e análise de
um aplicativo que foge do escopo apresentado anteriormente, o Facebook Paper.
O Facebook Paper é um aplicativo do Facebook que tem a proposta de unir a linha do
tempo do usuário na rede social com outros assuntos e notícias que sejam relevantes, ou seja,
tem a pretensão de ser um leitor definitivo de conteúdo. É importante ressaltar que funciona
apenas para dispositivos com iOS 7 e que não está disponível na AppStore brasileira.
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Figura 50: Telas do Facebook Paper.

Fonte: elaborada pelo autor.

A linha do tempo é um dos aspectos que mais chama atenção, pois oferece várias formas de navegação. É possível rolar a página de forma rápida, utilizando as postagens no rodapé; ou, de forma mais lenta, maximizando uma das postagens do rodapé e passando-as, uma a
uma, individualmente, deslizando-as para o lado com o dedo.
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Figura 51: Opções na linha do tempo do Facebook Paper.

Fonte: elaborada pelo autor.

Um dos objetivos do estudo do Paper é evidenciar a forma fluida de navegação e o
esmero gráfico presente em todos os detalhes do aplicativo. Abaixo temos fotos em sequência
de como é exibida a abertura de uma matéria. É muito interessante observar que o aplicativo
usa uma borda preta que fica imperceptível ao utilizar o iPhone e que, quando existe a animação para abrir uma postagem, o papel abre.
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Figura 52: Animações do Facebook Paper.

Fonte: elaborada pelo autor.

O Paper, como o próprio nome sugere, em vários momentos utiliza animações e artifícios muito usados no mundo físico, como abrir um papel, rolagem mais marcada, simulando a
rolagem de um ficheiro, ou seja, passando postagem por postagem, etc.
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Figura 53: Animações do Facebook Paper.

Fonte: elaborada pelo autor.

Outro ponto relevante é que, no aplicativo, todas as fotos são apresentadas em tela
cheia, fazendo que o texto e detalhes do post apareçam sobre a foto. A maioria das fotos do
Facebook não têm o formato de um iPhone e, por isso, quando a foto não segue as proporções
da tela, a altura é utilizada como base e é adicionada uma barra lateral que é movida por meio
da inclinação do aparelho.
6.3 VERIFICAÇÃO
Com o final da etapa de desconstrução, Meurer e Szabluk (2012) propõem que seja
construída uma lista de restrições (o que representa limitações), requisitos (o que é compulsório e necessário) e possibilidades (o que é desejável e que agrega valor) a serem consideradas
no novo produto. Os autores da metodologia consideram esta etapa crucial para que o projeto
atinja o objetivo.
A lista de requisitos foi feita com base nas heurísticas propostas por Nielsen (2014). Já
a lista de restrições se valerá de Apple (2014), Clark (2012) e Boring et al. (2010) e utilizará
listas, quadro e imagens. As possíveis funções dos aplicativos serão descritas por meio da
criação de uma lista de funcionalidades que a aplicação deve apresentar, o que busca atender
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aos perfis listados na etapa de identificação dos usuários e ao estudo feito na etapa de desconstrução.
6.3.1 Requisitos heurísticos
Visibilidade do sistema: é fundamental que o usuário entenda o que está acontecendo.
Por isso, toda a interação do usuário com o aplicativo deve ser correspondida com alguma
resposta a partir da qual o usuário entenda que algo está em funcionamento. Por ser um aplicativo que necessitará de conexão à internet, pode acontecer que alguma resposta não ocorra
rapidamente, e por isso é imprescindível que o usuário perceba que conteúdo está sendo carregado. Outro ponto de atenção é a necessidade de deixar transparente para o usuário a comunicação entre as redes sociais e o aplicativo.
Equivalência entre o sistema e o mundo real: todo o sistema deve valer-se de ícones
que situem o usuário de forma clara. É interessante utilizar sistemas claros para ligar e desligar opções, metáforas intuitivas são bem-vindas, e a área de configuração não deve conter
nenhum tipo de termo técnico.
Controle do usuário e liberdade: O aplicativo propõe a reunião de postagens de diferentes redes sociais em uma única linha do tempo. É fundamental que o usuário entenda de
que rede social vem cada postagem e que tenha liberdade total para excluir postagens e desligar ou ligar a sincronização do aplicativo com alguma de suas redes sociais.
Consistência e padrões: todos os elementos de interação devem ter um padrão coeso
de funcionamento, para não confundir o usuário. É fundamental utilizar a mesma linguagem
(o mesmo tempo verbal) em todo o aplicativo.
Prevenção e erros: para que a experiência do usuário seja mais agradável é interessante pedir uma confirmação sempre que uma ação importante é solicitada, relatando o que irá
ocorrer. Além disso, é importante manter um canal aberto para o usuário enviar feedback sobre qualquer problema que possa surgir. Esse feedback deve ficar gravado e o retorno deve
ocorrer da parte da equipe do desenvolvimento do aplicativo.
Reconhecimento ao invés da lembrança: mostrar para o usuário seu histórico de ações
é importante para ajudá-lo a entender o que foi feito, e pode ser um recurso interessante para
que ele compreenda suas ações globais dentro da ferramenta.
Flexibilidade e eficiência no uso: É possível oferecer aos usuários com mais ligação à
tecnologia um sistema de configurações avançadas que permita um controle maior do que
ocorre com o aplicativo. Talvez se possa fornecer parte da documentação do aplicativo para
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que, se ele tiver aptidão, consiga configurar redes sociais na internet não suportadas pelo aplicativo.
Estética minimalista: o mais interessante de qualquer rede social sempre é conteúdo
dos usuários, e por isso o aplicativo deve valer-se de um design minimalista que enriqueça o
conteúdo e a experiência do usuário e potencialize o valor estético de suas postagens.
Auxiliar os usuários no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de informações
perdidas: Além do canal de feedback aberto, é interessante tanto em termos comerciais quanto em termos de ética tecnológica fornecer a possibilidade do usuário exportar o conteúdo que
foi alocado dentro da ferramenta, pois todo o conteúdo foi gerado por ele.
Ajuda e documentação: como já mencionado, o canal de feedback do usuário deve ser
sempre estar aberto; contudo, para evitar o tempo de espera da resposta, deve ser disponibilizada uma central de ajuda, que deve compreender que existem usuários mais leigos e usuários
mais avançados. Por isso, é interessante a apresentação de um área de perguntas mais frequentes com situações mais simples para ajudar usuários com maior dificuldade.
6.3.2 Restrições tecnológicas
Os aparelhos em que é rodado o iOS 7, sistema operacional em que o aplicativo funcionará, são o iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C e a atual geração do iPod.
Segue abaixo um quadro com a resolução de cada dispositivo que deve ser considerado no
projeto da interface. Todos os aparelhos em que é rodado o iOS 7 possuem a resolução acima
de 300 ppi. Importante ressaltar que não será produzida uma versão para iPad, mas que será
possível que o usuário faça download da versão de iPhone para iPad e utilize o botão de ampliação do próprio sistema para ver o aplicativo funcionando em tela cheia.

Quadro 6: Comparação de resolução de telefones.
Dispositivos
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 5S
iPhone 5C
iPod touch (geração atual)

Resolução
960 x 640 pixels, 326 pixels por polegada
960 x 640 pixels, 326 pixels por polegada
1136 x 640 pixels, 326 pixels por polegada
1136 x 640 pixels, 326 pixels por polegada
1136 x 640 pixels, 326 pixels por polegada
1136 x 640 pixels, 326 pixels por polegada

Fonte: elaborado pelo autor utilizando Apple (2014).

Apple (2014) disponibiliza gestos compatíveis com aplicativos que rodam o iOS 7.
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Figura 54: Gestos do iOS 7.

Fonte: Apple (2014) traduzido pelo autor.

Contudo Boring et al. (2010) observam que os usuários seguem a tendência de utilizar
apenas uma das mãos, e por isso devem ser evitados gestos que utilizem duas mãos, como o
movimento de pinça.
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Figura 55: Interação utilizando o polegar.

Fonte: Boring et al. (2010).

Clark (2012) indica que a área lateral inferior esquerda (para destros) ou a direita (para
canhotos) é o arco natural de posicionamento do polegar ao utilizar qualquer dispositivo móvel, como é possível observar na imagem abaixo.

Figura 56: Alcance do polegar.

Fonte: adaptado pelo autor com base em Clark (2012).
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A Apple (2014) indica que, para que a experiência no iOS 7 seja mais satisfatória, é
recomendado utilizar ícones com medida mínima de 44x44 pixels. Além disso é sugerido
também que não seja utilizado nenhum texto com tamanho inferior a 11pts, mesmo que nas
configurações do dispositivo o usuário utilize configuração para textos extra-pequenos. O
tamanho para títulos sugerido é de 17pts.
6.3.3 Requisitos funcionais
a) Para utilizar o aplicativo, o usuário terá que criar um perfil que necessitará de um
email válido como login e de uma senha. O aplicativo só irá convidar o usuário a
completar o cadastro com dados bancários quando ele atingir um valor significativo (estipulado pela política de uso do site). Contudo, o usuário pode cadastrar mais
informações em seu perfil, e o preenchimento das informações pode influenciar no
valor de recompensa que a empresa irá dar ao usuário. Será necessário ao usuário
aceitar um termo de uso do aplicativo ao se cadastrar;
b) A área do usuário deverá ser bem clara quanto ao saldo disponível para o usuário e
permitir que ele visualize o retrospecto de quais postagens foram marcadas como
relevantes para o consumo de outros usuários;
c) O usuário, como cliente de alguma empresa, poderá decidir se deseja colocar-se à
disposição de alguma empresa para responder pesquisa ou receber promoções e
ofertas exclusivas. Quando requisitado pela empresa, o usuário poderá negar a participação em uma pesquisa ou cancelar sua inscrição de recebimento de ofertas daquela empresa;
d) Será possível ao usuário exportar sua linha do tempo em formato .xml;
e) A empresa que tiver interesse em ter um perfil dentro do aplicativo terá que efetuar
um cadastro próprio. Contudo, poderá utilizar o conteúdo de outras redes sociais
para atualizar o seu perfil. A sincronização de conteúdo dependerá das regras de
utilização de cada rede social na internet;
f) A empresa só terá disponível um painel de controle com relatórios dos usuários
que utilizaram seus serviços e detalhes sobre sua vida nas redes sociais se os usuários permitirem;
g) A empresa poderá adquirir informações sobre parte da rotina do usuário para compreender seu comportamento de consumo. Para a segurança do usuário, a localização de GPS não será fornecida quando não for claramente estipulado pelo usuário;
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h) A empresa será avisada quando for citada em algum comentário;
i) A linha do tempo reunirá postagens de diversas redes sociais na internet e exibirá
de forma clara de qual rede social veio cada postagem;
j) O sistema não terá input de postagens, mas somente exibirá postagens de outras
redes sociais. Será possível interagir conforme as regras de cada rede social;
k) Os usuários poderão fazer denúncia de conteúdo impróprio publicado por outro
usuário. A denúncia será anônima e avaliada pela equipe que gerencia o aplicativo
com regras baseadas nos termos de uso;
l) Os usuários terão acesso à linha do tempo de seus amigos dentro do aplicativo;
m) Ao entrar no sistema, o usuário poderá ver quais dos seus amigos de outras redes
sociais já utilizam a ferramenta;
n) Deve haver um símbolo ou termo especifico para que o usuário marque que a postagem de um usuário da rede foi relevante para o consumo de um produto;
o) A postagem chegará das redes sociais e não poderá ser modificada dentro do aplicativo, mas o aplicativo permitirá a inserção de tags específicas para que os usuários enriqueçam suas postagens no âmbito do aplicativo. Quanto mais completa for
a informação dentro do aplicativo, maior pode ser a remuneração fornecia pela
empresa;
p) O usuário poderá escolher postagens de amigos para armazenar dentro de seu painel. O usuário que teve sua postagem armazenada não será notificado por isso;
q) O usuário terá disponível mais de uma forma de visualização da linha do tempo;
r) O aplicativo não possuirá uma versão que se adapte ao uso do dispositivo em posição horizontal, pois todas as redes sociais analisadas não apresentam versão horizontal e isso dificultaria muito a exibição do conteúdo oriundo destas redes sociais;
s) O nível de transferência de informações entre o aplicativo e as redes sociais dependerá das regras estabelecidas por cada rede social.
6.4 RECONSTRUÇÃO
A reconstrução é a etapa de início da projetação do produto propriamente dito.
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6.4.1 Cenários hipotéticos
Os autores da metodologia, Meurer e Szabluk (2012), utilizam Preece, Rogers e Sharp
(2013) para sugerir a criação cenários hipotéticos com uma narrativa informal para descrever
tarefas humanas em uma história que permite a exploração e a discussão de conceitos da ferramenta e até a evolução de funções propostas.
Cenário de uso 1: Laura trabalha com produção cinematográfica e hoje seu expediente
estendeu-se até a madruga. Ao sair do set de filmagem, por volta das duas da manhã, ela estava faminta e, devido ao horário, não teve como entrar em contato com seus familiares para
saber se havia comida pronta em casa. De qualquer forma Laura vai em direção a sua casa e,
ao parar em um semáforo, observa uma lancheria ainda aberta, muito bem iluminada e com
estacionamento na frente do estabelecimento com apenas uma das três vagas disponíveis ocupada. Laura não tem dúvida, faz um retorno e estaciona na lancheria. Ao entrar no estabelecimento é recepcionada e lhe é fornecido um cardápio. Ao lê-lo, percebe que não existem só
lanches disponíveis, mas também algumas opções de pratos e, dentre as alternativas, ela escolhe um entrecot com fritas acompanhado de molho da casa. Maior que a surpresa de encontrar
o lugar é o sabor diferenciado do molho e a qualidade da carne. Laura não tem dúvida, tira
uma foto do prato já no final, publica a imagem no Instagram falando sobre a trabalhar até
tarde e também dedica parte a elogios ao entrecot, ao fazer a postagem opta por marcar o lugar no Foursquare. Ela já utiliza o aplicativo do projeto em questão e no outro dia insere mais
tags, para complementar sua postagem, tais como “horários alternativos” e “excelente atendimento”. Gilberto, dono do estabelecimento inaugurado há pouco tempo, também utiliza o
aplicativo do projeto em questão e, cerca de uma semana depois da postagem da Laura, recebe
uma notificação dizendo que três amigos de Laura compareceram ao estabelecimento e marcaram a postagem dela como relevante para o consumo do mesmo entrecot com fritas e de um
à la minuta. O aplicativo apresenta a Gilberto a opção de também encaminhar um voucher a
Laura com desconto para a próxima visita, e Gilberto o faz. Por sua vez, Laura recebe a notificação do desconto e fica ainda mais feliz.
Cenário de uso 2: Bruno é fanático por Rugby e assiste a praticamente todos os jogos
na ESPN. Durante a transmissão, faz postagens no Twitter comentando a partida e, em algumas destas postagens, utiliza a hashtag sugerida pela emissora. Não fosse o bastante, em alguns momentos, Bruno tira fotos de sua televisão e publica no Instagram analisando o posicionamento dos jogadores. A ESPN tem interesse em saber mais sobre quem são seus
espectadores de Rugby para oferecer a possíveis anunciantes mais detalhes sobre o público
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que acompanha o esporte no Brasil. Bruno e a ESPN utilizam o aplicativo do projeto em questão e emissora faz uma oferta para comprar a rotina de postagens dos dois últimos dois meses.
Bruno recebe uma notificação e aceita a oferta.
6.4.2 Wireframes e wireflows
De acordo com Kalbach (2009), wireframes são esboços preliminares das telas do
produto, nos quais podem ser observadas a estrutura, organização, ordem e natureza dos elementos, além da sua hierarquia.
Todas as telas apresentadas são respectivas a usuários pessoa física, ou seja, não representam a visão de uma empresa logada. As telas são: a) Login; b) Feed de postagens com visualização normal (posts inteiros); c) Feed de postagens com visualização resumida; d) Menu;
e) Usuário vendo a própria linha do tempo; f) Painel de indicações; g) Referência de postagem: confirmação de post; h) Referência de postagem: escolha de postagem; i) Referencia de
postagem: confirmação da ação e notificação.
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Figura 57: Wireframes.

Fonte: elaborada pelo autor.
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Figura 58: Wireframes.

Fonte: elaborada pelo autor.

Se pegarmos a sequência do wireframe G até o I, teremos uma sequência de telas que
demostra a atividade de referenciar uma postagem a outra, como relevante para o consumo.

6.4.3 Mapa de navegação do produto
O objetivo da apresentação do mapa de navegação do aplicativo é explicar como ele
será dividido e o que será encontrado dentro de cada uma de suas áreas. Observando-se, todavia, que não serão apresentadas, necessariamente, todas as áreas do aplicativo no resultado
final do projeto.
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Figura 59: Mapa do projeto

Fonte: elaborada pelo autor.
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6.5 IDENTIDADE
A etapa de identidade corresponde à etapa estética do projeto, onde é projetada sua
identidade visual. Para isso, são utilizadas técnicas relativas à composição e diagramação das
telas e o projeto da assinatura visual e como será aplicada. Segundo Meurer e Szabluk (2012
p. 239), “trata-se de um processo que requer atenção para diversos fatores que contribuirão
para um produto esteticamente bem resolvido, equilibrado e harmonioso”.
É fundamental o cuidado nesta etapa, pois sua má execução pode comprometer todo o
projeto. Segundo Wheeler (2012, p.14), a identidade visual “alimenta o reconhecimento, amplia a diferenciação e torna grandes ideias e significados mais acessíveis”.
6.5.1 Nome
O nome de um produto, qualquer que seja seu fim, necessita de um estudo atento para
que não desqualifique o projeto nem denote de forma equívoca o objetivo. Wheeler (2012,
p.30) completa: “um nome mal escolhido (...) pode atrapalhar esforços de marketing, seja pela
má comunicação, seja porque as pessoas não conseguem pronunciá-lo nem lembrá-lo”. Segundo a autora (2012, p.30) “o nome certo é atemporal, não cansa, é fácil de dizer e lembrar;
ele representa alguma coisa e facilita as extensões da marca”.
Para facilitar a criação de um nome, Wheeler (2012, p.31) lista qualidades de um nome eficaz:
Significativo: Comunica algo sobre a essência da marca. Dá apoio a imagem que a
empresa quer transmitir.
Diferente: É único, além de fácil de lembrar, pronunciar e soletrar. É diferenciado da
concorrência.
Orientado para o futuro: Posiciona a empresa para o crescimento, mudanças e
sucesso. Tem sustentabilidade e mantém as possibilidades. Pode se estender.
Modular: Permite à empresa construir extensões da marca com facilidade.
Pode ser protegido: Pode ser protegido e registrado como marca. Existe um domínio
disponível.
Positivo: Te conotações positivas nos mercados atendidos. Não tem fortes
conotações negativas.
Visual: Presta-se para apresentação gráfica em um logotipo, no texto e na arquitetura
da marca.
(WHEELER, 2012, p. 31).

Quanto maior o acúmulo de qualidades de um nome, maior é a possibilidade de o nome escolhido estar adequado.
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O projeto em questão é para um aplicativo que permite a remuneração de usuários por
meio de recomendações nas redes sociais na internet. O estudo de redes sociais mostra que
existem registros de conexões sociais entre seres humanos desde muito antes do surgimento
da internet, mas que percebemos a potencialização desta comunicação com o uso de ferramentas digitais. Portanto, buscou-se um nome que de alguma forma simbolize tanto o coletivo
como o objeto final do trabalho, o projeto da interface. Buscou-se um animal como referência
para a composição do nome; para isso, foi solicitado à bióloga Anamélia Souza Jesus, mestre
em zoologia, que indicasse algum animal predominantemente presente no Brasil que tivesse
um espírito de viver em coletivo. Ao explicar mais afundo o tema da pesquisa, ficou muito
claro para Anamélia que o grupo dos psitacídeos seria a mais indicada. Os psitacídeos constituem uma ordem de aves composta por araras, papagaios, cacatuas, etc. De modo que, nessa
ordem estão grande parte das aves consideradas como as mais inteligentes. Outra característica facilmente percebida nelas é o bico em formato curvo. Além disso, é uma ordem na qual os
animais são, em grande parte, oriundos de terras brasileiras: na cultura em geral o papagaio e
a arara são muito utilizados para simbolizar o Brasil.
Ao estudar mais a fundo a espécie, foram encontradas outras semelhanças entre alguns
animais que a compõem. O papagaio, por exemplo, é capaz de repetir algo que ouviu com
perfeição, o que, de alguma, forma podemos relacionar ao tema do trabalho que sugere que as
pessoas repliquem (ou repitam) boas experiências de consumo expostas por seus amigos nas
redes sociais da internet.
Escolhida a espécie, foram feitos estudos para compor o nome de algum animal com
algo que simbolizasse o projeto de interface gráfica. É fundamental mencionar que um dos
pré-requisitos para o nome é que ele seja facilmente dito no português e nos outros dois idiomas mais utilizados nos países considerados mercados potenciais para este tipo de aplicativo,
o espanhol e o inglês. Foi utilizado o Google Translate para testar os nomes nos idiomas referidos. Abaixo o resultado do estudo e dos testes.
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Figura 60: Estudos para a criação do nome do projeto.

Fonte: elaborada pelo autor.

O nome foi avaliado como satisfatório, pois, além de cumprir com os testes nos línguas consideradas línguas-chave para o projeto, também faz referência direta à sigla GUI
(Graphic User Interface), o que o torna, segundo as qualidades de Wheeler (2012), um nome
significativo. Além disso, é diferente, pois é fácil de soletrar, podendo ser considerado pregnante devido ao baixo número de letras e à associação tanto em inglês como em espanhol com
o verbo argumentar. Foi fundamental verificar a disponibilidade dos domínios (arguiapp.com,
argui.com.br e argui.net)12 que pode ser associado ao cerne do trabalho. Segundo os tipos de
nomes sugeridos por Wheeler (2012, p.31), Argui estaria classificado como um nome metáfora, pois utiliza “coisas, lugares, animais, processos, nomes mitológicos e palavras estrangeiras
para aludir a uma qualidade da empresa”.

12

Verificação de disponibilidade de domínio feita em 30 de maio de 2014.
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6.5.2 Assinatura Visual
A assinatura visual é a manifestação mais forte de uma marca. Segundo Wheeler
(2012. p.62), neste caso, o trabalho de um designer é “administrar a percepção por meio da
integração do significado e da diferenciação visual. Compreender a sequencialidade da percepção e cognição visual fornece uma ideia valiosa do que funciona melhor”.
Wheeler (2012) sugere a utilização desta sequência, pois segundo estudos da ciência
da percepção o cérebro observa primeiro a forma, depois analisa a cor, e por último entende o
conteúdo.
Figura 61: Sequência da cognição.

Fonte: Wheeler (2012, p.62).

6.5.2.1 Forma (símbolo)
A forma é a primeira parte da sequência de cognição. Wheeler (2012, p.62) explica
que “a leitura não é necessária para identificar as formas, mas a identificação de formas é necessária para a leitura. O cérebro reconhece formas diferentes que fazem uma impressão mais
rápida na memória”. Isso mostra a importância da forma quando algum símbolo é utilizado na
assinatura visual.
Para a composição do símbolo, foi utilizada também a ideia de que o mesmo pode ser
utilizado para qualificar uma postagem como relevante, pois este é o cerne do aplicativo –
fato que trataria de imediato uma associação direta do aplicativo com sua principal função. A
partir desta importante decisão, foram analisados diversos símbolos relacionados à ideia de
propaganda, publicidade, dinheiro, remuneração. Optou-se por distanciar-se da ideia de utilizar símbolos monetários, pois o aplicativo não pode ser visto pura e simplesmente como uma
forma de ganhar dinheiro, tendo em vista que devem ser inseridas postagens normais do dia a
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dia e estas sim servirem como manifestações legítimas de consumo que podem ser referência
para amigos. A ideia de utilizar um símbolo que fizesse referência à propaganda pareceu interessante, pois de fato nosso testemunho são propagandas, que propagam ideias. Chegou-se
então à ideia de utilizar uma forma conhecida como “splash”, mas valendo-se de alta ordem
geométrica. Essa forma é definida por Frutiger (2007, p.252) como “formas clássicas de estrelas (...). As pontas dos raios tocam um círculo externo invisível, e a irradiação perde-se no
universo. Quanto maior o número de pontas, mais forte é a impressão de que a estrela cintila”.
A partir da observação de Frutiger (2007), optou-se por mostrar o círculo origem da
forma afim de garantir um aspecto menos agressivo e até fazendo uma referência ao sol, defendido pelo autor como um dos símbolos mais fortes, pois cerimônias de adoração ao sol são
observadas em muitas culturas e são talvez as mais antigas de todas.

Figura 62: Símbolo escolhido (versão negativa a esquerda e positiva a direta).

Fonte: elaborada pelo autor.

6.5.2.2 Cor
A escolha do padrão cromático foi feita utilizando como base os estudos realizados na
etapa de desconstrução. Observou-se que é predominante a utilização de tons de azul para a
composição cromática das ferramentas estudadas. Se houvesse algum motivo claro que garantisse que o azul é um indicativo de qualidade seria interessante seguir o mesmo caminho, mas
não foi observado nada neste sentido, o que fortalece a ideia de não utilizar o azul como cor
prioritária.
Observando algumas aves do grupo dos psitacídeos, viu-se uma diversidade de cores
muito interessante. Algumas destas cores muito próximas as cores sugeridas pela Apple
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(2014) nas guidelines do iOS 7, sistema operacional em que funcionará o aplicativo resultado
deste projeto.
Abaixo é utilizado um papagaio galego para referência de cor. A utilização do papagaio galego em específico se dá pelo fato do mesmo ser encontrado em grande parte do território brasileiro e ser um dos psitacídeos com capacidade de reproduzir a fala humana.

Figura 63: Estudos para a criação do padrão cromático

Fonte: elaborada pelo autor a partir de foto obtida na página do fotógrafo Jacek Kisielewski13, utilizada
com sua permissão.

Um dos tons de verde encontrado na cauda do papagaio-galego foi escolhido para ser
a cor principal do aplicativo. O mesmo verde também será utilizado em um tom mais escuro
em textos que não necessitam de tanta atenção. O tom de vermelho encontrado na cabeça do
animal será utilizado para determinar as categorias criadas pelo usuário dentro do sistema, e
uma mistura entre dois tons de vermelho encontrados, respectivamente, na cabeça e olhos do
animal, será utilizada para determinar pontos de atenção do aplicativo. O branco e o preto
serão utilizados quando houver grande quantidade de texto.

13

Disponível em: <http://www.jjknatura.com>. Acesso em: 13 de junho de 2014.
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Figura 64: Definição do padrão cromático

Fonte: elaborada pelo autor.

Importante ressaltar que as cores e o contraste entre as mesmas acima foram testados
em um iPhone modelo 4S, aplicando no dispositivo alta e baixa luminosidade da tela, e o resultado foi satisfatório.
6.5.2.3 Conteúdo
Segundo Wheeler (2012) o cérebro leva mais tempo para processar a linguagem e, por
isso, o conteúdo está em terceiro lugar na sequência lógica da cognição.
O conteúdo nesse caso trata da aplicação do nome do aplicativo, ou seja, é nesta etapa
que é feito o logotipo da assinatura visual, que seguindo a estrutura proposta por Wheeler
(2012), apresentada na Figura 32 (estrutura de assinatura visual), será composto de símbolo e
logotipo. Para a composição logotipo foi utilizada uma fonte chamada Proxima Nova, que
será utilizada também em todo o aplicativo.
A família Proxima Nova foi desenhada pelo tipógrafo Mark Simonson na foundry que
carrega seu próprio nome. A versão utilizada neste trabalho trata-se de um redesenho feito em
2005 da Proxima Sans, originalmente desenhada em 1994. Como defende o próprio tipógrafo,
será utilizada a versão da fonte redesenhada em 2005, desenhada por Mark Simonson. É uma
fonte de alta ordem geométrica, mas que apresenta proporções de vistas em fontes conhecidas
como humanistas. O tipógrafo defende que a Proxima Nova, estilisticamente, está entre Futura e Akzidenz Grotesk.
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É interessante observar que essa é uma fonte paga; a utilização da mesma neste projeto
dar-se-á pois o autor tem uma assinatura do Adobe Typekit14.

Figura 65: Proxima Nova, de Mark Simonson

Fonte: Site do tipógrafo, Mark Simonson15.

6.5.2.4 Resultado da assinatura visual
A assinatura teve o projeto de suas partes feito de forma integrada. Durante o processo, foram feitos testes de legibilidade aplicando a assinatura a reduções previstas no aplicativo, levando em consideração os wireframes já apresentados e as análises de outras ferramentas feitas na etapa de desconstrução. É apresentada na sequência a assinatura visual seguindo a
sequência de cognição proposta por Wheeler (2012), para validar a pregnância da assinatura.

14

Adobe Typekit é um serviço da Adobe que disponibiliza um banco de dados de fontes de grandes foundrys
para serem utilizadas em projetos seguindo termos específicos adaptados para cada fonte.
15
Disponível em: <http://www.marksimonson.com/fonts/view/proxima-nova>. Acesso em: 13 de junho de 2014.
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Figura 66: Assinatura visual, seguindo a sequência de cognição.

Fonte: elaborada pelo autor.

O resultado obtido foi considerado satisfatório, pois entre outras qualidades, o símbolo
é bem pregnante, difere bastante dos símbolos de outras redes sociais na internet, e os testes
mostram que funciona bem em tamanhos muito reduzidos.
6.5.3 Ícone e tela de abertura
O ícone do aplicativo foi criado utilizando o símbolo em branco, aplicado sobre a cor
principal do projeto. Também se observou a possibilidade de criar uma tela específica enquanto o aplicativo é carregado. Revisitando os aplicativos analisados, observou-se que nem
todos possuem esta característica, por exemplo, o Instagram. Já o Hootsuite e o Twitter utilizam tal tela enquanto o aplicativo é carregado no sistema. Levando em consideração que a
ferramenta projetada é muito robusta em termos de sistema, imaginou-se que o projeto dessa
tela pode ser interessante para o projeto.
Durante alguns testes foi observado que somente a utilização do símbolo ou da assinatura visual do aplicativo deixava a tela pouco atrativa em termos gráficos. Além disso, este
momento de carregamento parece ser o mais interessante para a fixação de alguma característica importante do projeto. Por isso, foi inserida abaixo da assinatura visual uma frase, classificada por Wheeler (2012) como uma tagline, com o seguinte dizer: “Sua rotina é a melhor
indicação”.
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Figura 67: Ícone do aplicativo junto a outras redes sociais e tela de abertura.

Fonte: elaborada pelo autor.

6.5.4 Elementos base das telas principais
A primeira etapa do processo para o desenho é a definição de uma malha para estabelecer uma base que, aliada ao emprego eficiente do que fora obtido nas subetapas da etapa de
identidade, vão gerar a lógica entre as telas.
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Figura 68: Malha estrutural

Fonte: elaborada pelo autor.

A malha utilizada é composta apenas de colunas que garantem uma liberdade maior
para composição, mas que garantem também um arranjo. São 19 colunas com espaço fixo
entre elas.
Durante todo o projeto, e nos requisitos apresentados, foi observada a necessidade de
composição ícones para o aplicativo. O desenho dos ícones teve como objetivo criar uma linguagem entre si, e uma forma de alcançar este propósito foi suavizando o canto de todos eles.
Foi testada à exaustão a utilização de uma grade para desenho dos ícones, mas seu emprego
não foi possível, pois por sua aplicação ser feita em tamanho muito pequeno foram necessários inúmeros ajustes óticos para que os mesmos tivessem o mesmo peso na interface.
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Figura 69: Ícones utilizados do menu e navegação.

Fonte: elaborada pelo autor.

Os ícones são apresentados de três diferentes formas, na primeira coluna sobre um tom
mais escuro para serem observados com maior detalhe, depois sobre a cor principal do aplicativo. A última coluna é onde são mostrados os ícones que possuem alertas. É fundamental
compreender que o ícone do aplicativo é utilizado nas três áreas que tornam o aplicativo diferente de qualquer outro, pois é a melhor forma de fazer referência ao usuário e às principais
funções do aplicativo.
Anteriormente foi mencionada a utilização da Proxima Nova para títulos; contudo, é
interessante que ressaltar que onde o texto é disposto em grande quantidade, nas postagens
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dos usuários, por exemplo, será utilizada a fonte recomendada pelas guidelines da Apple
(2014). A qualidade da fonte proposta pela empresa que desenvolve o sistema operacional é
altamente conhecida em vários campos, mas é importante ao menos mencionar que estamos
falando de uma tipografia que não possui serifas e que foi desenhada por Max Miedinger e
Eduard Hoffman em 1957 com o nome de Neue Haas Grotesk, com o objetivo de concorrer
com a consagrada Akzidenz-Grotesk, já mencionada anteriormente como uma das referências
para o desenho da Proxima Nova. A Neue Haas Grotesk foi rebatizada como Helvetica em
1970, uma clara referência ao país onde fora desenhada, a Suíça, pois em latim Suíça chamase Helvetia.
6.5.5 Telas principais
O desenho das telas do aplicativo é um dos cernes do projeto. É onde, de fato, é observado o resultado quase final, quase em sua totalidade.
As telas principais do aplicativo são apresentadas na sequência, mostrando os layouts
finais. É importante a compreensão de que, durante este processo de desenho, as etapas anteriores do projeto foram revisitadas para que fossem feitos ajustes para que o projeto atendesse
de forma mais precisa os objetivos propostos. Revisitar etapas anteriores é interessante, pois
esta é uma das premissas do design de interação, segundo Preece, Rogers e Sharp (2013), e
também é uma das vantagens da utilização do Projeto E (Meurer e Szabluk, 2012).
A seguir são apresentadas as telas, resultado do projeto deste trabalho: As telas são: a)
Login; b) Feed de postagens com visualização normal (posts inteiros); c) Feed de postagens
com visualização resumida; d) Menu; e) Usuário vendo a própria linha do tempo; f) Painel de
indicações; g) Referência de postagem: confirmação de post; h) Referência de postagem: escolha de postagem; i) Referencia de postagem: confirmação da ação e notificação.
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Figura 70: Argui, telas A e B.

Fonte: elaborada pelo autor
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Figura 71: Argui, telas C e D.

Fonte: elaborada pelo autor
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Figura 72: Argui, telas E e F.

Fonte: elaborada pelo autor
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Figura 73: Argui, telas G, H e I, sequência para criar referência entre postagens

Fonte: elaborada pelo autor
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São apresentadas na sequência também as telas já mostradas mostrando o restante do
conteúdo oculto pelo limite da tela. Importante ressaltar que os leiautes das telas podem ser
consultados no Anexo A deste trabalho.
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Figura 74: Exemplo de telas com rolagem

Fonte: elaborada pelo autor

6.6 DIFERENCIAÇÃO
Esta é uma etapa definida pelos autores da metodologia como uma etapa de cunho
mercadológico, pois é neste momento que interface é avaliada pelos usuários. Como este pro-
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jeto se difere de projetos existentes, não foi considerada adequada a utilização do mapeamento de expressões, criado por Memória (2005) e propostos pelos autores da metodologia.
Por isso, nesta etapa foi feita a apresentação do aplicativo a usuários que utilizam redes sociais, enviado um link de um protótipo do mesmo utilizando a aplicação web Flinto16 e
testado diretamente em iPhones que rodam iOS 7.
O resultado foi extremamente satisfatório, pois usuários com diferentes perfis culturais, depois de ouvirem uma apresentação, não tiveram dificuldades para apontar como o sistema irá funcionar quando desenvolvido por completo. A saber, as pessoas convidadas para
fazer o teste foram:
a) Fernando Martini (desenvolvedor): utiliza diversas redes sociais, conhecia a ideia
do projeto e entendeu o funcionamento do mesmo sem necessitar da apresentação
do objetivo do aplicativo;
b) Felipe Flesch (administrador): utiliza prioritariamente as redes sociais Facebook e
Foursquare. Diante da apresentação não viu dificuldade em utilizar o sistema e já
prevê indicações interessantes que faria. Além disso, viu potencial mercadológico
na ideia;
c) Júlia Leão (designer): utiliza diversas redes sociais e não teve dificuldades. Estava,
em parte, familiarizada com o tema;
d) Bruno Cardoso (jornalista): utiliza diversas redes sociais, foi tema de estudo de caso para o desenvolvimento do projeto e conseguiu enxergar-se utilizando o aplicativo e referenciando postagens que já serviram como indicações consumo;
e) Rodrigo Madeira (administrador): entendeu o funcionamento do aplicativo e viu
grande potencial mercadológico;
f) Vinícius Dias (designer): não teve dificuldades em compreender o objetivo do projeto, fez referência ao desenho dos ícones e sugeriu ajuste de cor. Disse que utilizaria o aplicativo e acredita que o mesmo pode otimizar o tempo, além de possuir
um viés de integração muito forte entre os usuários.
Os testes foram satisfatórios e os usuários em sua grande maioria fizeram sugestões de
ajustes gráficos para melhoramento do aplicativo. Não houve dúvida quando a função dos
ícones.

16

http://www.flinto.com
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6.7 DESENVOLVIMENTO
Na etapa de desenvolvimento é que o projeto, de fato, é produzido para ser distribuído
– nesse caso, disponibilizado na App Store. O projeto em questão tem como objetivo produzir
o produto projetado. Mas, para fins de trabalho acadêmico de conclusão de curso, não será
possível documentar sua produção. Contudo, o protótipo navegável foi testado pelo desenvolvedor Fernando Martini e todas as características apresentadas são viáveis de serem implementadas, fato que corrobora a atenção aos detalhes durante todo o trabalho de projeção.
6.8 VALIDAÇÃO
O objetivo da etapa de validação, segundo Meurer e Szabluk (2012) é fazer avaliações
e testes técnico-funcionais com usuários. Como foi mencionado na etapa de desenvolvimento,
para o presente trabalho não será possível o teste com o modelo final, apenas com o protótipo.
Contudo, para fins de teste, o professor orientador deste trabalho, Heli Meurer, também testou
o projeto, utilizando o protótipo produzido no Flinto. O modelo já estava refinado segundo os
feedbacks de ajustes gráficos listados pelos usuários na etapa anterior.
Os testes com o orientador do trabalho sugeriram alguns ajustes que já foram realizados. Após esses ajustes, foram impressas as listas de requisitos funcionais e heurísticos e revistada a situação final bem definida, para ver se o resultado cumpria o que fora pretendido
desde a parte inicial do trabalho.
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Figura 75: Listas de verificação.

Fonte: elaborada pelo autor.

Ao utilizar o aplicativo e revisar os requisitos heurísticos e funcionais, foram ajustados
alguns detalhes e contempladas algumas áreas que não estavam explícitas no mapa do produto.
Ao fim desses ajustes, verificou-se que todos os requisitos heurísticos e funcionais foram cumpridos, bem como o foram o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho.
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7 CONCLUSÃO
Em alguns momentos que precederam a realização do trabalho de conclusão do curso,
pensei inúmeras vezes em abandonar o tema deste projeto e seguir um caminho mais curto,
dar um tiro certeiro em um tema já visto e revisitado por profissionais e colegas extremamente
competentes.
Felizmente, indícios presentes em nosso dia a dia, contribuíram para que a ideia deste
projeto fosse mantida. Mesmo que a forma de explicá-lo tenha mudado algumas vezes, o cerne permaneceu intacto. Encontrar nos professores, amigos e colegas um incentivo para continuá-lo, ainda que estes ainda não o tivessem entendido por completo foi reanimador; e o resultado final foi algo muito incentivador, mesmo que para mim sempre tenha sido muito claro
seu resultado. Neste ponto repousa um importante aprendizado, tanto em relação à apresentação de ideias quanto em relação à necessidade de se acreditar nelas.
O aprendizado trazido pela utilização das etapas propostas na metodologia projetual
adotada – o Projeto E de Meurer e Szabluk (2012) – foi fundamental para que houvesse êxito
na sua concepção. A liberdade proposta por essa metodologia, aliada às referências utilizadas
na concepção de suas etapas, evidencia a qualidade e o esmero utilizados na sua criação.
O afinco à pesquisa acadêmica de temas pouco explorados pelo autor até então, como
redes sociais e marketing, bem como a temas melhor conhecidos como design de interação,
foram de extrema relevância para que fosse compreendida a importância que este projeto pode
alçar também em termos acadêmicos, pois os conceitos de design de interação apresentado
por Preece, Rogers e Sharp (2013), os de marketing, por Kotler (2013), e os de benefícios das
redes sociais quando inseridas na internet, por Recuero (2011) e Gabriel (2010), foram interligados na composição do resultado final.
Encontrar em livros, pesquisas e estatísticas recentes, respaldo mercadológico para a
ideia deste projeto, também foi de grande importância para a compreensão e para a expansão
do tema, que, cada vez mais, se mostra relevante. Uma vez que temos certeza de que, a cada
dia que passa, mais o poder se transfere ao usuário, o que leva as empresas a precisarem interagir de forma mais clara e mais transparente com eles, percebemos essa situação endossa e
engrandece o projeto em questão.
O poder está nas mãos do usuário que compra, avalia, comenta e se baseia em comentários de outros para comprar também outras coisas. A comunicação pasteurizada cada vez
mais perde espaço para as redes sociais potencializadas pela internet. Nesse contexto, o Argui
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pode suprimir a necessidade latente de remunerar usuários que fazem críticas, comentários e
indicações relevantes de produtos e serviços.
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ANEXO A
CD-ROM: Raiz
Telas/A_Login.JPG
Telas/B_ Feed de postagens com visualização normal.JPG
Telas/C_Feed de postagens com visualização resumida.JPG
Telas/D_Menu.JPG
Telas/E_Usuário vendo a própria linha do tempo.JPG
Telas/F_Painel de indicações.JPG
Telas/G_Referência de postagem - confirmação de post.JPG
Telas/H_Referência de postagem - escolha de postagem.JPG
Telas/I_Referencia de postagem - confirmação da ação e notificação.JPG
iPhone/A_Login.JPG
iPhone/B_ Feed de postagens com visualização normal.JPG
iPhone/C_Feed de postagens com visualização resumida.JPG
iPhone/D_Menu.JPG
iPhone/E_Usuário vendo a própria linha do tempo.JPG
iPhone/F_Painel de indicações.JPG
iPhone/G_Referência de postagem - confirmação de post.JPG
iPhone/H_Referência de postagem - escolha de postagem.JPG
iPhone/I_Referencia de postagem - confirmação da ação e notificação.JPG

