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thor
O Poderoso Thor, o Deus do Trovão, é
um herói da Marvel Comics inspirado na
divindade de mesmo nome da mitologia
nórdica. O personagem foi criado por Stan
Lee, Larry Lieber e Jack Kirby em 1962.

Tema
Blog de moda com indicações de looks inspirados em personagens
do cinema, quadrinhos, games e desenhos animados.

Problema
Criar um blog de moda com conteúdo diferente e relevante
dispondo as informações em formato (refazer)

Justificativa
Temos a certeza que a inspiração inicial para um projeto como este
deve passar por anseios pessoais para que a motivação torne o
projeto relevante e prazeroso para os envolvidos. “Grandes poderes
trazem grandes responsabilidades” (tradução livre), a frase cérebre
de Stan Lee foi publicada na revista Amazing Fantasy #15 (1962).
Este projeto traz um grande desafio, trabalhar em equipe em um
tema tão estimado por ambos.
Isso que buscamos neste projeto, trabalharmos juntos na solução
de uma demanda que vemos e que acreditamos ser muito interessante, a criação de um blog de moda que trabalhe com composição
de looks inspirados em personagens da fantasia, sejam filmes,
livros, desenhos ou quadrinhos. Temos a aportunidade de nos
engajarmos em duas paixões compartilhadas: moda e nerds. Duas
palavras que para muitos são distantes, porém para nós podem
coexistir muito bem. Alexander McQueen respondeu em uma
entrevista do site WWD (2009): “Moda deveria ser uma forma de
escapismo, e não de aprisionamento” (tradução livre). Pois é desta
forma que aficionados pela cultura nerd se sentem em relação a
seu guarda-roupas.
Uma das ideias que julgamos interessante é disponibilizar links
de compra para cada uma das peças que compõem o look, desta
forma estaríamos entregando além da sugestão a possibilidade
imediata de compra para o usuário e se conseguirmos levantar lojas
que possuam programas de afiliados podemos trazer rentabilidade
para nós que produzimos este conteúdo.
Além disso, pretendemos aproveitar o cenário que se manifesta
interessante para a nossa ideia, pois uma pesquisa da consultoria
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E-marketer, realizada no início de 2013, aponta que vestuários e
acessórios teriam um significativo avanço de 20%, saltando de um
faturamento de U$ 34,2 bilhões em 2011 para US$ 40,9 bilhões em
2012.
Segundo pesquisa realizada pelo site Box Office Mojo em 2011,
as maiores bilheterias na história do cinema, nos dez primeiros
lugares, se destacam 6 filmes de conteúdo nerd: 3º Os Vingadores;
4º Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte II; 5º Homem de Ferro
3; 6º Transformers: O Lado Oculto da Lua; 7º O Senhor dos Anéis - O
Retorno do Rei; 9º Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge. O
momento é bastante propício com o constante lançamento dessas
figuras no universo pop.
É interessante ressaltar que o Brasil se coloca como uma das
potencias da internet mundial e na América Latina é o rei do
comércio eletrônico, reflexo da economia brasileira que vive um
crescimento vertiginoso. Atualmente representamos 61% do
comércio eletrônico da América Latina. O segmento de moda e
vestuário tem apresentado um crescimento representativo e,
a médio prazo, deve se tornar um dos mais relevantes para o
comércio eletrônico.

Objetivo geral
Criar blog que tenha como principal atração a postagem de looks
inpirados em personagens do cinema, quadrinhos, games e desenhos animados.

Objetivo específico
• Pesquisar e escolher CMS que se adapte a ideia de atualização
rápida, que esteja customizado para mecanismos de busca e possibilite ideia de identificação de conteúdo (tags, categorias, arquivo).
• Identificar formas de postagem possibilitando agregar links de
serviço de compra de roupas.
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Nome do produto
Observando os temas que regeriam nossos posts e consequentemente dariam a cara ao blog, percebemos que tínhamos algo
diferente em mão, pois necessariamente precisaríamos seguir a
que a temática que se impunha e se fosse de nosso conhecimento
fazer alguma referência de momentos do contrário, isso não seria
necessário.
E este distanciamento da necessidade de manter-se atualizado as
novas tendências de certa forma pautou o mapa mental do nome,
pois nenhum termo necessariamente referente ao mundo da moda
surgiu por livre associação.
Ao percebermos que a nossa temática seguia uma temática
costumeiramente chamada de nerd, percebemos que talvez a
simples composição de moda e nerd poderia compor uma url
muito interessante, pesquisamos e havia disponibilidade do
domínio modanerd.com. Ficamos extremamente satisfeitos com
o nome e prosseguimos.
MODA

DESENHO
ANIMADO

FILMES
QUADRINHOS

PERSONAGENS

PELÍCULA
HQ

SUPER HERÓIS

EPISÓDIO
VILÕES

SUPER
PODERES

QUADRO A
QUADRO
PLANOS

TRAJES/ROUPAS
ESPECIAIS

DESTRUIR
O MUNDO

MITOLOGIA / OUTROS
MUNDOS

UNIVERSO
FANTASIA

NERD
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FILMES

Referencial teórico
Na moda o profissional que tem como função vestir pessoas,
indicando peças específicas para formar um look é conhecido como
personal stylist
(…)
A internet, como em grande parte das áreas hoje em dia, tem um
papel significante para a disseminação de conteúdo e, neste caso,
temos nela uma importante mudança no paradigma da atuação
desta profissão específica. O fácil acesso a criação de blogs
permitiu que qualquer pessoa expresse sua própria moda, crie
seus próprios looks e seja seu personal stylist genérico e público,
gerando em torno de si discussão com fás ou outros bloggers
específico o que pode gerar insgihts interessantes e um rico
conteúdo para pesquisa de tendências, assim como para entender
o que este público, normalmente composto por jovens, pensa das
marcas e das roupas que vestem.
É importante salientar que a linguagem costuma ser bem pessoal
e, normalmente, acabam virando um diário virtual de looks, esta
evidencia de diário de looks é pouco explorada em seu formato,
sendo normalmente utilizado um blog com formatação de notícias
para sua publicação.
Do ponto de vista do consumidor é importante que os produtores
de conteúdo de moda na internet forneçam o maior número de
detalhes possíveis dos produtos, com cor, tecido, textura e acabamento. A maioria dos sites e blogs de moda utiliza modelos reais,
além disso alguns fornecem pequenos vídeos de roupas ou looks
específicos.
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tRechos pertinentes
A seguir, segue-se trechos pertinentes ao projeto retirados do
livro Design de navegação web (Kalbach, 2009). Devido ao grande
número de referências retiradas, fez-se necessário uma compilação da obra.

KALBACH, James. Design de navegação web: otimizando a experiência do usuário. Porto Alegre: Bookman, 2009.
P.21
Quando a navegação web funciona bem, ela é pouco notada.
A navegação é melhor quando nem mesmo é notada.
P.23
[…] Links fazem mais do que simplesmente associar uma página
a outra. Eles também mostram importância. Links mostram
relevância.
P.29
A navegação não trata apens de ir de uma página a outra; trata
também de prover orientação. Algumas vezes as pessoas necessitam saber onde elas estão em um site web.
P.30
A navegação mostra a amplitude e o tipo de conteúdo de um site e
suas ofertasm ou o “assunto” do site. Ela cria uma coerência geral,
significativa, dos assuntos e conteúdo do site e cria expectativas.
P.32
Uma marca é frequentemente pensada em termos de sua manifestação visual: logotipo, cores, fontes etc. Estes elementos
- comumente referidos como a roupa da empresa – ajudam as
pessoas a identicarem-se com sua empresa e seus produtos. Mas
uma marca é muito mais que isso, A posição de uma marca afeta
essencialmente cada aspecto de um produto ou serviço, incluindo a
navegação web. Por último, uma marca é uma promessa ao consumidor sobre os produtos e serviços oferecidos.
P.35
A credibilidade refere-se ao quão crível é um site: é uma qualidade
percebida e julgada pelo visitante. Um objetivo comum no design
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de sites web é tornar um site mais crível. Isso ajuda a passar a
mensagem adiante, Quanto mais crível for seu site, mais efetivamente vicí pode alcançar sua audiência r atingir seus objetivos.
Uma boa navegação o ajuda a persuadir e encorajar os visitantes a
fazarem aquilo que você quer que ele façam.
P.36
Informação é inútil se não puder ser encontrada. As organizações
gastam muito tempo e dinheiro tornando a informação dispnível na
Web sem realmente saber como – ou mesmo se – a informação
está sendo usada. Se um visitante não consegue encontrar a informação que precisa, isso pode ser custodo para seu negócio.
P.38
O primeiro passo no design de navegação é entender o propósito e a motivação para o site web como um todo, assim como no
contexto amplo de negócios de uma maneira mais ampla.
P.41
Os links são a moeda corrente da Web. Eles unem duas informações de conteúdo web de uma maneira significativa. Esse é um
conceito poderoso. A navegaçnao web é uma organização sistemática dos links para fornecer acesso à informação e criar associações com significado. A navegação tem um papel chave em nossa
experiência geral na Web. Seria díficil imaginar a Web sem ela.
P.50
O comportamento de procura por informação online apresenta
alguns problemas e situações únicas. Dado que a ligação de um
fonte a oura é simpes e imadiata, as pessoas poem cobrir uma
grande quantidade de informação rapidamente. Elas tendem a
ziguezaguear através de sistemas online, movendo-se de recurso a
recurso, variando as estratégias de procura rapidamente.
P.51
Ao criar a navegação, os designers web frequentemente assumem
que as pessoas tomarão um único caminho direcionado para as
informações que necessitam. Elas não fazem isso. Ao invés disso,
os usuários podem entrar no site através de um mecanismo de
busca em uma página profunda na estrutura do site, mover-se para
página principal. realizar uma busca por palavra-chave, navegar
para outra página, e então pegar uma das categorias na navegação
principal. A navegaçnao web deve ser flexível o suficiente para
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acomodar esse tipo de comportamento e dar suporte a essa busca
evolutiva.
P. 52
[…] Em um mundo rico de informações, os desafios reais de design
não são apenas como facilitar o encontro e a coleta de informação,
mas como otimizar o tempo do buscador. A otimização do tempo é
um objetivo-chave para o design de navegação.
P.55
O movimento de uma página para a próxima é um passo decisivo na navegação web. É nesse ponto que suas expectativas são
satisfeitas ou não. Você clica em um link, a tela fica branca por um
curto período de tempo, e então a nova página é mostrada. Agora
você tem que descobrir se é aqui que gostaria de estar e descobrir novamente para onde ir. Se a nova página é muito diferente da
primeira, a reorientação pode tomar uma quantidade considerável
de tempo, relativamente falando. Se as mudanças de uma página
para a próxima são pequenas, você pode ser capaz de ajustar muito
rapidamente – num piscar de olhos. Entender essas transições de
uma página a outra é crítico para entender a navegação wer de uma
maneira geral.
P. 59
Os web designers normalmente assumem que as pessoas virão a
uam página e cuidadosamente revisarão todas as opções antes de
fazer uma escolha informada. Frequentemente este não é o caso.
As pessoas são muito menos sitemáticas em suas ações na Wrb do
que você poderia supor. Três aspectos inter-relacionados a serem
considerados são que os vistitantes:
- Varrem as páginas rapidamente
- Frequentemente experimentam “cegueira para banners”
- Podem escolher a primeira opção que parece suprir suas necessidades imediatas
P. 62
A navegação é muito mais do que fornecer links claros e concisos,
com transições suaves de uma página a outra. Você deve considerar também a forma da informação. Com a forma, a maneira
pela qual experimentamos a informação torna-se ela própria um
importante elemento navegacional.
P. 67
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Utilidade
Expressa o quão bem os serviços, características e funções
básicas casam com as necessidades e objetivos dos usuários; uma
resposta racional cognitiva ao produto final.
Usabilidade
Expressa o quão bem o produto final funciona e o quão bem os
usuários podem interagir com ele; as propriedade físicas, objetivas
de uma interface.
Desejabilidade
Expressa areposta subjetiva, emocional ao site; representa os
sentimentos espontâneos dos usuários sobre o site e sobre o dono
do site.
P.68
A busca de informação na Web, em particular, é uma experiência
emocional. Infelizmente, confusão incerteza tendem a dominar
sentimentos de entusiasmo e otimismo.
P.72
Criar um design levando em conta as emoções não significa ser
exagerado ou extrovertido. Não significa que você precise de
animações cativantes em cafa página. Pelo contrário, muito da
criação de uma boa experiência de informação advém de evitar
emoções negativas.
P. 73
O design de navegação trata, no final das contas, de criar um fluxo
através de um site – uma narrativa que as pessoas podem seguir.
Em um nível micro esse fluxo é a soma dos cliques individuais.
P. 86
Mapas do site
Um mapa do site é uma representação da estrutura de um site
usada para navegação.
P.89
Nuvens de TAGS
Uma recente adição as mecanismos de navegação dão as nuvens
de tags, as quais listam links alfabeticamente, e ao mesmo tempo
considerando os pesos de cada palavra pela sua frequência no site;
quanto mais frequentemente ocorrer tópico, maior ele aparece na
nuvem.
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P.90
Índices de A - Z
Um índice de a - z é um guia alfabético para os tópicos, termos e
conceitos ecnotrados ao longo de um site web.
P.176
Os caminhos para a informação devem ser eficientes. Busque criar
links navegacionais, abas e eicones que sejam fáceis de ver e clicar.
P. 178
Lógica Visual
Quando bem projetado, o layout e o tratamento visual da navegação podem guiar as pessoas através do site.
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alvo

alvo
RECOMENDAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DEFINIÇÃO DO ESPAÇO DO PROBLEMA
DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DE PROJETO

curtindo
a vida
adoidado
Filme considerado um dos símbolos da
década de 80, nele o estudante (Matthew
Broderick) sente um incontrolável desejo de
matar a aula e planeja um grande programa
na cidade com a namorada (Mia Sara), seu
melhor amigo (Alan Ruck) e uma Ferrari.

recomendações
dos profissionais
Selecionamos 5 profissionais da área do design que tivessem
alguma ligação com o tema para buscarmos um termômetro sobre
as opiniões e caminhos que o blog poderia tomar e dirimirmos
algumas dúvidas que eram colocadas na reflexão do projeto e
afirmar algumas dos nossos objetivos.
Colocamos abaixo as perguntas e, na sequência, o motivo pelo qual
iremos resolvemos formular a questão aos nosso entrevistados.
1. Sobre os posts com sugestões de looks prefiro que...
( ) Que possam ser colocados em prática
( ) Que sejam inspiradoras mesmo que impossíveis
de serem colocados em prática.
Não tinhamos a evidência do que seria mais interessante, posts
com looks mais fantasiosos, com roupas de difícil aquisição seja
pelo preço e pelo estilo ou que posts apresentassem roupas mais
populares, ideias mais simples e totalmente passíveis de serem
colocadas em prática.
2. Que ofereça (ordem de importância de 1 a 3)
( ) Looks M e F sobre o mesmo tema
( ) Looks Inverno e Verão sobre o mesmo tema
( ) Looks estilo trabalho e estilo dia a dia
Quando surgiu a ideia do blog surgiram várias ideias de divisão do
post e caracterização do mesmo, poderiamos dissecar a mesma
ideia em genêro, estação e estilo. Como é bem difícil imaginar um
post com todas estas distinções teriamos que priorizar, buscando
entender o que seria mais interessante em um primeiro momento,
solictamos que colocassem em ordem de 1 a 3.
Qual temática mais agrada (ordem de 1 a 3)
( ) Quadrinhos
( ) Filmes
( ) Desenho animado
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Solicitamos que os entrevistados fizessem uma reflexão e colocassem em ordem de preferência as temáticas propostas. Isso
serviria de termômetro para sabermos o que o nosso público tem
mais interesse. O que torna mais efetiva a pesquisa é saber que,
ao perguntarmos a designers, eles fazem automaticamente uma
mensuração natural de o que pode ser mais proveitoso.
Como você acompanha blogs de moda
( ) RSS
( ) Entro via browser quando lembro
( ) Via redes sociais
Para escolha de CMS este ponto é necessário, pois precisamos
alinhar se será necessário algum tipo de sincronização de publicações, etc. Procuramos escolher designers que são adeptos de
todos os tipos de navegaçãosugerida para entender de que forma
organizam a visualização de entretenimento na web.
E para isso subdividimos as respostas para compreender melhor os
caminhos que seguiriamos.
Se respondeu RSS, se importaria da notícia vir pela metade?
( ) Sim, pois quando assino RSS não gosto de sair do meu leitor.
( ) Não, vários sites estão desta forma e acabo nem sentindo
esta quebra.
Buscamos entender o quanto é relevante deixar o post inteiro ou
parte dele. Como pretendemos inserir publicadade no blog seria
interessante este tipo de análise.
Se respondeu que entra via browser, qual o critério que usa para
revisitar estes blogs?
( ) Gosto de me inspirar antes de comprar roupas.
( ) Não sei! Visito sem nenhum critério aparente.
Outro:
A entrada em sites via browser indica que a temporalidade não é
determinada. Buscamos apresentar duas respostas bem específicas que nos dariam uma direção e optamos por deixar aberto para
outras indicações.
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Se respondeu que costuma ver o link nas redes sociais, em que
redes sociais costuma adicionar seus blogs:
( ) Twitter
( ) Facebook
( ) Google +
Outra:
Como hoje temos a forte presença de blogs de conteúdo em redes
sociais, procuramos saber qual a rede social mais utilizada por
nossos entevistados para chegar ao conteúdo indicado dos blog
que acompanham.
E em qual delas acha que o conteúdo do blog se adapta melhor:
( ) Facebook
( ) Twitter
( ) Google +
Pq?
Sabendo das característica dos designers, sabendo também que
nosso entrevistados apresentavam a compreensão do conteúdo e
das redes sociais mais famosas, pedimos a indicação de qual delas
estaria melhor formatada para receber parte do nosso conteúdo.
Seria interessante se o blog fornecesse um compilado de noticias sobre a temática do site?
( ) Sim! Talvez acessasse com mais frequência
( ) Não. Eu já tenho o meu filtro de notícias
( ) Não. Iria atrapalhar a compreensão de conteúdo do blog
É importante termos a consciência que a ideia de looks é boa mas
que não é interessante parar por ai. Esta ideia pode ser o gatilho
para expansão do blog, tanto em termos de geração de outro tipo
de conteúdo, como a associação a marcas de roupas ou até a
criação de produtos voltados para o público.
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Definição do espaço
do problema
1. SOBRE OS POSTS COM SUGESTÕES DE LOOKS PREFIRO QUE...

3

Que possam ser colocados em prática

2

Que sejam inspiradoras mesmo que impossíveis de serem
colocados em prática.

Nesta questão obtivemos um resultado que nos mostra que é interessante formularmos looks para possíveis de ser colocados em
prática, mas que quando necessário podemos fazer post com mais
liberdade, talvez essa seja uma ideia para revisitar assuntos.
2. QUE OFEREÇA (ORDEM DE 1 A 3)

15

Looks M e F sobre o mesmo tema

10

Looks Inverno e Verão sobre o mesmo tema

5

Looks estilo trabalho e estilo dia a dia

Criamos uma pontuação para cada resposta. 1 = 3 pontos; 2 = 2 pontos; 3 = 1 ponto

Nesta questão foi afirmada uma ideia que tinhamos. É mais interessante fornecer looks sobre um tema para os dois sexos do que
mostrar por estação ou ocasião e novamente, surgem ideias para
revisitar assuntos pois podemos compor de para os dois generos
para duas estações da moda, por exemplo.
3.QUAL TEMÁTICA MAIS AGRADA (ORDEM DE 1 A 3)

11

Quadrinhos

16

Filmes

6

Desenho animado

Criamos uma pontuação para cada resposta. 1 = 3 pontos; 2 = 2 pontos; 3 = 1 ponto

Aqui tivemos uma grande surpresa, achavamos que a temática
mais votada seria de quadrinhos. É um indicativo interessante
tendo em vista que filmes mainstream são poucos aproveitados
em produtos, vemos muitas produtos e conteúdo sendo gerado a
partir de quadrinhos. Bom indicativo!
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4. COMO VOCÊ ACOMPANHA BLOGS DE MODA

1

RSS

2

Entro via browser quando lembro

4

Via redes sociais

Uma pessoa respondeu duas respostas.

Aqui tivemos uma resposta esperada, muitas pessoas utilizam
redes sociais para acompanhar seus blogs de entretenimento. É
interessante este dado e pode ser indicativo para caminhos de CMS
que privilegie o compartilhamento com redes sociais.
SE RESPONDEU RSS, SE IMPORTARIA DA NOTÍCIA VIR PELA METADE?

1

Sim, pois quando assino RSS não gosto de sair do meu leitor.

Única alternativa assinalada.

SE RESPONDEU QUE ENTRA VIA BROWSER, QUAL O CRITÉRIO
QUE USA PARA REVISITAR ESTES BLOGS?

2

Não sei! Visito sem nenhum critério aparente.

Única alternativa assinalada.

SE RESPONDEU QUE COSTUMA VER O LINK NAS REDES SOCIAIS,
EM QUE REDES SOCIAIS COSTUMA ADICIONÁ-LOS?

4

Facebook

Por que?
“Por ser a mais popular”
“Grupos também! Não só fan pages.”
“Por que rola uma introdução na descrição de uma imagem que as vezes é o
que mais chama atenção. Normalmente da pra postar foto também, e é isso
que me desperta. O Google+ também faz isso, mas eu pessoalmente ainda não
frequento lá direto.
Única alternativa assinalada.

Facebook é a rede social mais citada. É sugerido que os posts
sejam mostrados parcialmente na rede social. É importante talvez
criamos uma fan page dentro ou até um grupo de compra de
roupas que busquem formar um look nerd.
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5. E EM QUAL DELAS ACHA QUE O CONTEÚDO DO BLOG
SE ADAPTA MELHOR:

5

Facebook

Quem respondeu utilizou a mesma resposta dada na pergunta anterior.

Novamente, o Facebook sendo citado. Temos a consciência que,
por escolhermos designers que se identificam com o tema, estas
respostas tem grande valia e, com certeza, a escolha tanto do CMS,
como do estilo gráfico será buscando uma facilidade de comunicação do blog com redes sociais, ou seja, a maior automatização
possível de compartilhamento de posts com redes sociais.
6. SERIA INTERESSANTE SE O BLOG FORNECESSE UM COMPILADO
DE NOTICIAS SOBRE A TEMÁTICA DO SITE?

3

Sim! Talvez acessasse com mais frequência.

2

Não. Iria atrapalhar a compreensão de conteúdo do blog.

Duas, das três alternativas assinaladas.

Tinhamos a impressão que isso não seria interessante, que iria
distorcer a ideia do blog e poderia não ser bem visto pelo nosso
público, mas foi indicado que seria interessante. De certa forma
podemos considerar esta uma forma simples de gerar conteúdo
relevante para o blog.
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Definição dos
requisitos de projeto
Para definirmos o CMS que rodará o nosso blog fizemos um estudo
dos três mais utilizados atualmente: Blogger, Wordpress e Tumblr.

Wordpress
O WordPress oferece duas opções: WordPress.com e WordPress.
org. WordPress.com é hospedado e controlado pelo WordPress.
WordPress.org permite que o usuário escolha onde hospedar o
sistema/site, a interface das duas plataformas é basicamente a
mesma.
Prós
• Grandes companhias (TechCrunch, CNN) utilizam o WordPress o que
referenda a sua qualidade e a necessidade de estar continuamente
se atualizando.
• É uma ferramenta grátis e lhe permite ilimitadas opções de flexibilidade e customização pois permite que o usuário hospede o site
onde ele quiser. O usuário pode baixar os temas que ele escolher,
editar o HTML/CSS e adicionar quanto plugins ele quiser.
• WordPress.org tem uma arquitetura sistemática de plugin, permitindo o usuário a fazer o upload de uma gama de plugins para melhorar
o design, funcionalidade do blog.
• Existem opções pagas de upgrades PRO e programas VIP no WordPress.com.
• Por ser um CMS muito grande tem várrias opções de tipos de sites,
inclusive modo de ecommerce.

Contra
• Escolher onde hospedar o WordPress.org permite total flexibilidade,
contudo pode ser bastante trabalhoso e um conhecimento avançado de HTML/CSS as vezes é necessário.
• Escolher o WordPress.com é bastante básico e pode ser bastante
limitador em alguns aspectos: existem muitos templates/temas
disponíveis, mas não é possível customizá-los (é possível fazer
o upgrade pago, mas mesmo este tem limite de customização);
diferentemente do .org não é possívem instalar pluggins; as análises
estatísticas são muito básicas; o WordPress.com pode incluir publicidade no site que o usuário não pode controlar; pode ser bastante
confuso e intimidador navegar para o usuário que não conhece a
ferramenta.
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Blogger
O Blogger foi uma das primeiras ferramentas no mercado. Em 2003
o Google adquiriu a ferramenta de Pyra Labs. Em 2006 todas as
contas já tinham sido migradas para os servidores da Google.

Prós
• O Blogger pertence ao Google, logo pesquisas e links são facilmente
adaptados ao blog, além de automaticamente de conectar a conta
do Google+.
• É uma ferramenta bastante simples e recomendada para iniciantes.
• Os templates disponíveis permitem total customização incluindo
adição ou remoção de colunas. É possível mudar a fonte, a cor e até
ajustar as distâncias sem ter a necessidade de mexer no HTML.
• Dynamic viem permite ao usuário que disponibilize a informação
como o Pinterest, o que permite que notíciasmais antigas tenham
ainda destaque.
• Por ser uma ferramenta do Google, o Blogger tem o Google
Analytics, que tem resultados muito mais profundos e úteis que o
WordPress.com.

Contra
• O Blogger tem opções de exportar/importar, contudo não suporta a
importação de conteúdo de outras plataformas.
• Não tem plugins e os widgets são razoáveis.
• Não é possível categorizar os posts, apenas “taggear”eles.
• Por pertencer ao Google, de acordo com os Termos de Serviço, o
Google tem direito a se recusar ou a apagar post que são considerados inadequados. E também o Google tem o direito de modificar,
reproduzir, vender, revisar, comunicar, publicar distribuir e comercializar o blog, logo ele não pertence 100% ao usuário, mas sim ao
Google.

22

Estratégia | ModaNerd
Henrique Caravantes
Julia Leão

Tumblr
O Tumblr é um micro-blog, a maior parte das postagens são de
apenas uma foto/vídeo/música e pouco texto. A ferramenta
também implementa o conteúdo do Twitter.
Prós
• O Tumblr é bastante popular (ultrapassou o WordPress) como hospedagem de sites.
• É super fácil de mexer, a plataforma é simples.
• Existem muitos temas grátis, é possível alterar o HTML e customizar
o tema como prefirir.
• A possibilidade de “love” e “reblog” outras sites, permite uma grande
exposição. Muitas contas do Tumblr existem apenas para seguir
outras contas e não postam nada.

Contra
• Não existe a possibilidade de importar o conteúdo do Tumblr, ou
exportar algum, a não ser que o blog tenha uma ferramenta especial
de extração.
• Tumblr é bastante popular, porém segundo o comScore, metade das
contas pertencem a menores de 25 anos, limitando a faixa etária dos
usuários.
• Não existem ferramentas estatísticas, mas como é possível mexer
no código é possível adicionar um código para estes resultados.
• O Tumblr não é a melhor opção para textos longos ou profundos, é
mais uma ferramenta de postagens rápidas.
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configuração

configuração
• ANÁLISE DE CONCORRENTES, SIMILARES OU DE
PRODUTOS QUE ATENDAM AO ESCOPO DE PROJETO.

speed racer
Mangá dos anos 1960, criado por Tatsuo
Yoshida sobre corridas de automóveis, nele
um jovem e audaz piloto de corrida de 18
anos, dirige o carro Mach 5, criado por seu pai
e vive diversas aventuras dentro e fora das
corridas.

Análise
Glamour de Garagem - Ester Scotti e Taidje Gut
O blog é divido por um menu superior de 6 categorias: moda, dicas,
beleza, look do dia, achados e contato. No canto direito há um menu
secundário, com informações de destaque, “quem somos”, espaço
promocional, espaço de outros blogs e por fim tags. A barra de
pesquisa se encontra no topo à direita do blog. O padrão cromático
é branca, preto com detalhes em rosa em degradê para branco.
Os posts geralmente não tem tratamento nas imagens, alguns se
destacam com imagens com filtro, existem também postagens
com montagens bem elaboradas com diferentes elemento.
As postagens são bem próximas do dia a dia das autoras, existem
inúmeras dicas gastrônimicas e túristicas, a linguagem é impessoal
e próxima as leitoras. O blog é focado na indústria da moda feminina, porém maquilagem e cuidados com cabelo e pele também
são posts frequentes do GG. Não existem muitas promoções
com as leitoras. Os posts também são “assinados” em dupla ou
separadamente.
O post ao lado foi patrocinado por um site de venda de snikers.
No texto existe uma série de mudanças tipográficas (ora a fonte
aparece em regular, itálica, negrita, negrita colorida…), há também
a precença de links para antigas postagens e para o patrocinador.
A postagem é bastante extensa, dividida em duas montagens incorporando elementos de produtos, preço, imagens e elementos
gráficos. Não existem links em cada produto, cada postagem é
encaminhada para a página inicial do patrocinador. Somente ao final
de cada montagem existem um índice com os links específicos para
cada produto. Ao todo cerca de 15 produtos foram anunciados. O
post termina com espaço para comentários e divulgação em redes
sociais.
O Glamour de Garagem utiliza Wordpress e posts focados em looks
acaba sendo uma montagem composta apenas por uma imagem,
o que torna qualquer indexação ou possibilidade links em partes
específicas.
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Garotas Estúpidas - Camila Coutinho
O blog é bastante comercial, com espaços para publicidade e
destaque. Com uma média de 70 mil visualizações por dia, o blog
tem postagens mais diversificadas. Existem áreas especificas no
menu principal: moda, música, beleza, celebridades, moda masculina, gastronomia, viagem, look board, tvGE e JabáLand. A sessão
masculina não é atualizada desde fevereiro de 2013.
A maior parte das postagens tem a montagem e tratamento
de imagem. A linguagem é impessoal e existem vários links no
decorrer do texto. Sempre que um look é postado, as lojas e
referencias são linkadas. Não existe uma hierarquia, as postagens
acontecem de acordo com a rotina da autora e de acontecimentos
no mundo da moda. A maior parte das postagens indica marcas
de renome internacional, porém existe uma área separada para
algumas indicações de marcas e lojas intependentes no Brasil.
A postagem a seguir foi para o Dia dos Namorados, são looks
masculinos, o post tem uma montagem extensa e em seguida
textos com links. A montagem não tem links, imagens de celebridades e roupas de algumas marcas com preços e os sites da lojas
e elementos gráficos. A montagem é bem dividida, organizada, os
elementos dão harmonia ao conjunto. Ao final o texto tem bastante
variações tipográficas, e um índice onde algumas peças tem os
links para as lojas mencionadas na montagem. Não existem links
para os produtos específicos apresentados na montagem.
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Blog da Thássia - Thássia Naves
Com muitos espaços para publicidade e destaque para as redes o
blog tem um menu principal, porém as categorias estão camufladas no canto superior esquerdo. A tipográfia scrpt itálica atrapalhe
a leitura. Os principais links estão presentes somente no final da
página.
As postagens são geralmente dos looks da autora, com indicações
de combinação e tendências. Não existem muitos links nos textos,
apenas as indicações das marcas das roupas. A maior parte das
fotos são a blogueira posando com os looks, as fotografias utilizadas tem tratamentos discretos e de qualidade, alguns espaços
turísticos e de lazer também têm destaque nas postagens.
Geralmente não existe montagem de posts, as fotos são postadas
e no texto segue a descrição.
O post ao lado foi patrocinado por um site de compras. A postagem
tem um texto com diversos links, apresentando a loja virtual,
e a marca específica que esta sendo divulgada. Existem duas
montagnes, ao todo o post é bastante extenso. Os produtos
divulgados tem imagens com personalidade do mundo da moda
utilizando-os, todos os produtos tem a mesma legenda com o site
de vendas, as imagens tem legendas com o nome das personalidades. Alguns são apresentados em conjunto (bolsa + sapato).
A postagem inteira tem o mesmo link, a loja virtual com a página
específca da marca (com todos os produtos apresentados).
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Chata de Galocha - Lu Ferreira
O blog iniciou em 2007, com uma estrutura bastante simples,
com links comerciais e postagens frequentes. As postagens são
bastante variadas, moda, maquiagem, eventos e viagens. As fotos
recebem tratamentos simples e discretos, existem montagens nas
indicaçnoes de roupas. Os “looks do dia” tem links para algumas
lojas e destaque para promoções. Os links são para a exata roupa
da blogueira. As roupas indicadas variam bastante de valor e marca.
O blog também faz uso do aplicativo Dujour (que se faz bastante
comum em blogs de moda) na direito, em um dos links o lookbook
é apresentado com números por cima das roupas e quando o
cursor passa por eles, os nomes das marcas das roupas aparece.
Quando clicamos nessas marcas uma nova aba é aberta e encaminhada para a página do Dujour e pode-se conferir quem mais esta
utilizando esta marca.
As postagens geralmente não tem links, no caso desta, os únicos
links são para postagens antigas. A postagem é extensa e com
bastante texto. Ela se refere a três lojas de departamento fast-fashion; existem um montagem para cada. As fotos tem uma
etiqueta com maca e preço. Os textos são longos e se referem ás
peças divulgadas.
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Modices - Carla Lemos
O blog é bastante recente, é diariamente atualizado e as postagens
são relativamente longas. Existem muitas montagens e diversificação do tema. O blog e organizado por um menu ao topo e por
três banners centrais, no canto direito existem informações sobre
a autora, redes sociais, barra de busca e espaço promocional. O
Modices também faz uso da ferramenta Dujour. O blog é um pouco
desorganizado os links promocionais ficam entre os links das redes
sociais.
As postagens tem diversos links nos textos, ao final de cada
uma existem uma área para compartilhar nas redes, comentar
e postagnes anteriores que são relacionados ao tema. As fotos
pessoais tem filtros suaves e muitas montagens são presentes. O
fundo de tela do blog é poluído, de um azul escuros prejudicando a
harmonia com as postagnes e a leitura.
A postagem a seguir é um pouco extensa, no texto existem
links para posts antigos, a montagem é a parte mais extensa.
Existem imagens com tags da marca e especificando o produto. A
montagem toda tem o link do blog. Ao final, temos os links para as
marcas apresentadas, que encaminham para uma pesquisa com os
resultados mais recentes do prórpio site.
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Diferenciação
A diferenciação permite ao desenhador “situar” o projeto em
relação a dois parâmetros, usando como refrência as análises
feitas. Utilizando o método mapeamento de expressões apresentado por Memória (2005). O cruzamento de dois quadrantes onde
cada extremidade possui palavras caracterizantes. De acordo com
os estilos e características as análises são distribuidas no quadro, a
posição pretendida do projeto final deve ser marcada. No caso das
análises realizadas, as postagens e a forma com que eram realizadas eram o foco.

muita customização
da montagem do look

sem indicação
do produto
para compra (links)

indicação do produto
para compra (links)

pouca customização
da montagem do look
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esboço

esboço
• GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS
- POST
- BLOG
- IDENTIDADE VISUAL

de volta
do futuro
Trilogia de filmes produzido na década de
80 que conta a história de Martin McFly que
viaja no tempo na compania do Dr. Emmet
Brown para resolver problemas de sua
família que afetam sua existência.

identidade visual
O projeto de identidade visual utilizou como base o trabalho do
artista americano Roy Lichetenstein, um dos expoentes da Pop Art.
Sua obra era conhecida por valorizar utilizar elementos das histórias em quadrinhos como forma de criticar a cultura de massa e
algumas destas obras são consideradas símbolos do Pop Art.

Na paleta de cores de Roy predominava a utilização de azul,
amarelo e vermelho, sempre limitado por grossos contornos em
preto, aliado ao pontilhismo que simulava a retícula de impressão
em histórias em quadrinhos.
É comum vermos em suas obras a utilização de splashs com
palavras-chave de barulhos de histórias em quadrinhos como o
Whaam! (1963).
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Utilizando Roy como influencia, que, mesmo mostrado como
crítica, evidencia o significado histórico do universo pop, buscamos
compor a assinatura visual do blog com fonte inspirada em história
em quadrinhos e pelo splash estilizado com retícula na parte
interna.

moda

nerd !
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REFINO

Refino
• ACABAMENTO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

pikachu
Personagem criado para a franquia
Pokémon, por Satoshi Tajiri em 1996. Ash
e seu fiel escudeiro, Pikachu tem grandes
aventuras e enfrentam diversos desafios em
sua jornada para se tornar o maior mestre
Pokémon de todos os tempos.

TEMA
O tema escolhido foi o AccentBox (tema free do MyThemeShop),
devido a sua qualidades técnicas:

Layout Responsivo - permite que os usuários acessem ao blog de
diferens aparelhos sem a necessidade de outros plugins.

Estilos - paleta de cores ilimitada.

Layouts Flexíveis - disponibiliza dois estilos de Homepage.

Opções de painéis - o tema vem com a opção de painél do
MyThemeShop (que geralmente está associada a contas Premium).

Widgets - widgets customizados, AccentBox vem com quatro
widgets: 125x125 Ads, 300x250 Ad, FB Like Box e Subscribe Widget.

Posts relacionados - cada postagem tem os pots relacionados
abaixo.
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post
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post
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