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Estratégia
1

No começo de todo e qualquer projeto são 

traçadas diretrizes iniciais para a boa execução 

do mesmo. Nesta etapa são alinhadas as 

expectativas, é feita uma identifi cação de todo o 

cenário em que o produto está inserido.



No I don’t know where I’m going
But I sure know where I’ve been
Hanging on the promises in songs of yesterday
And I’ve made up my mind
I ain’t wasting no more time
Here I go again...

Whiteskake
Here I go again
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Contextualização

Título

Modelo de negócios de um ecommerce de moda e vestuário

Assunto

O projeto irá basear-se na utilização de um CMS que agregará 

técnicas experiência do usuário e arquitetura de informação. 

O formato do ecommerce será B2C, porém deve servir para 

impulsionar o B2B.

Delimitação do problema

O ecommerce deve propor uma interface gráfica amigável, 

processo de compra lógico e interações sociais eficazes, sistema 

de recompensa de feedback, além de contemplar um padrão de 

linguagem na comunicação.

Nome do produto

Balbhoa

Url e/ou endereço virtual

www.balbhoa.com.br
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Introdução

Justificativa

A insatisfação com empresas em geral tem se tornado um 

assunto cada vez mais recorrente tanto no meio online, 

através dos espaços cedidos com a ascensão das mídias 

sociais. Também é sabido que empresários optam por arcar 

com inúmeros processos pois muitas vezes eles acabam sendo 

menos custosos do que mudar o paradigma que a empresa se 

encontra. Logicamente este estado é oriundo de um falha no 

modelo inicial do negócio.

O estopim de situações como está é visto com a justiça interfe-

rindo em defesa do consumidor e a ela é manifestada de forma 

brusca privando empresas de vender seus serviços e a liberação 

do mesmo somente mediante soluções para os consumidores.

Neste contexto é interessante todo e qualquer trabalho que se 

proponha a ir por outro caminho. Algo que busque um modelo 

de negócio diferente, de certa forma inovador, mas simples-

mente mais bem moldado, estruturado e pensado como um 

todo e não apenas visando o lucro.

A oportunidade está posta, quem conseguir se diferenciar da 

manada está na frente, o crescimento do Brasil e ascensão 

da classe C sedenta por empresas valorizem o seu poder de 

compra é um cenário interessante.

Parece simples, a demanda cresce e a qualidade do serviços e 

produtos oferecidos não acompanham o crescimento e neste 

contexto este trabalho procura extrair os insights necessários 

para o projeto de um modelo de negócio B2C.
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Motivação

Sempre fui realista, sempre procurei mapear meus pontos 

fortes e meus pontos fracos, e aos 16 anos conscientizei-me que 

não havia esperança alguma em passar na UFRGS, sabia que 

não iria estudar, nem estudava em um colégio forte o bastante 

para me dar a base necessária para passar, também não acredi-

tava em nenhum tipo de milagre. Aliado a este contexto eu não 

sabia ao certo o que fazer, por isso, resolvi desbravar o mundo 

profissional como me era permitido, fazendo estágios.

Desde então fiz estágio no serviço público e em uma empresa 

privada, na qual trabalho até hoje, porém sempre sonhei em ter 

algo meu. É deslumbrante imaginar a ideia de ver algo criado 

com bases nos próprios conceitos crescendo, são experiências e 

ensinamentos adquiridos no longo deste processo que não são 

encontrados em lugar algum. Práticas e decisões são tomadas 

a beira da loucura de um impulso ou ao frio seguimento de 

um plano de negócios. Esta subjetividade mental que compõe 

a gestão de uma empresa, da modelagem de um negócio, me 

fascina muito. Confesso que, vez por outra, sou tomado por 

impulsos de um administrador de empresa e penso coisas que 

não tangem a atribuição de designer gráfico.

Acredito e tenho isso muito forte em mim. Não quero ser um 

designer gráfico. Prefiro, e me seduz muito mais, ser pura e 

simplesmente um designer. Não ser especialista em determi-

nado produto, não entender a fundo tal técnica peculiar, mas 

ter o poder de mudar, de transformar ideias, de contribuir 

significativamente ou liderar metaprojetos. Imagino que cada 

vez tenhamos menos resultados táteis na nossa profissão ou 

no nosso meio. O designer passará a liderar projetos de fluxos, 

processos, sistemas mentais para de fato recriar o mundo e 

recriar conceitos que façam com que designers específicos, 

como os designers gráficos e de outras áreas, projetem/dese-

nhem, efetivamente, resultados finais mais úteis para o mundo.

Esta mentalidade me satisfaz e me inocenta quando me pego 

em horário profissional fazendo perguntas capciosas em 

setores que não tenho necessidade efetiva de relação profis-

sional para tentar entender pontos distintos de processos que 
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fogem da minha rotina, mas que completam a cadeia de serviços 

necessários para a sobrevivência de um negócio.

De certa forma todo este paradigma me faz sonhar. Sinto que 

tenho que arriscar, sinto que preciso disso. Respostas nesta 

fase são bem-vindas. Me vejo preso em um momento que estou 

entre a cruz e a espada das minhas competências. Diferente 

daquele jovem que via claramente suas limitações e se colo-

cava metas práticas me ponho na situação de necessidade de 

compreensão sobre que caminho seguir dentre as várias opções 

que o mundo oferece.

Em suma, este projeto será a base de uma empresa que quero 

abrir durante 2013. Pretendia abrir este ano, mas após apro-

fundar alguns estudos percebi que a estratégia de empreender 

no formato bootstrap (apenas com o capital do momento) seria 

suicida e apenas geraria uma desmotivação maior, além disso, 

percebi que havia áreas teóricas do negócio precisavam de 

uma modelagem melhor e, por consequência, necessitaria mais 

estudo. Por isso decidi juntar mais capital e acumular mais 

conhecimento para abrir esta empresa.

Como não disponho de tempo e percebo que a faculdade opor-

tuniza este estudo, além de me disponibilizar um professor que 

pode ajudar neste projeto. Além disso, se eu fosse trabalhar na 

empresa aliando projetos acadêmicos grandes, como o projeto 

4, creio que não teria um resultado satisfatório em nenhum dos 

desafios.

Pelo caráter acadêmico que abrange grandes reflexos, o projeto 

terá, dentro de todas as fases, ideias que vão para um lado 

filosófico, utópico e ideias pensadas para serem imediatamente 

postas em prática. Basicamente o que projetarei é um ecom-

merce de moda que se utilizará de um CMS já existente para 

ser formatado. Para a validação do mesmo dentro da disciplina 

acadêmica em questão irei estudar experiência do usuário, 

arquitetura de informação e pretendo valorizar os clientes 

empregar boas práticas de fluxo de compra de outros canais, 

valorizar o feedback. Contudo também utilizarei o projeto para 

fazer o modelo de negócio da empresa. O que de certa forma 

pode parecer fora de contexto, temos essa prática no Processo 

Criativo que combinam muito com esta ideia.
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Estado da Arte

O setor que sempre foi mais resistente a compra online foi 

o setor de vestuário e moda. A internet sempre se mostrou 

eficaz para pesquisa não para compra, fazendo com o que o 

setor de vestuário e moda tivesse este carma. Porém chegamos 

rapidamente ao que parece ser uma maturidade do setor de 

ecommerce e, neste contexto, este paradigma vem mudando 

rapidamente, algumas pesquisas afirmar que a nova moda é 

comprar moda pela internet.

Pesquisa da consultoria E-marketer aponta que vestuários e 

acessórios terão um signigficativo avanço de 20%, saltando de 

um faturamente de U$ 34,2 bilhões em 2011 para US$ 40,9 

bilhões em 2012.

O Brasil se coloca como uma das potencias da internet mundial 

e na América Latina é o rei do comécio eletrônico, reflexo da 

economia tupiniquim que vive um crescimento vertiginoso, 

Atualmente representamos 61% do comécio eletrônico da 

América Latina.

Segundo uma pesquisa divulgada pelo MercadoLivre 51,4% dos 

consumidores afirmam comprar suas roupas com frequência 

pela internet, enquanto 18,3% dizem comprar eventualmente. 

Estes dados também apontam que 71% dos entrevistados 

citam o preço como fator preponderante na decisão de compra 

seguido  pela variedade de modelo. O ticket médio mensal para 

compras em roupas por mês é de 100 e 200 reais.

Segundo Flávia Marcon, gerente de desenvolvimento de vende-

dores do Marketplace do MercadoLivre:

O segmento de moda tem apresentado um crescimento repre-
sentativo e, a médio prazo, deve se tornar um dos mais relevan-
tes para o comércio eletrônico. Oferecer uma melhor experiên-
cia de navegação para este público tem sido uma prioridade 
para o MercadoLivre e, pensando nisso, desenvolvemos novas 
funcionalidades nos anúncios, como a possibilidade de definir as 
disponibilidades de cores e tamanhos de sapatos oferecidos.
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Objetivos

A. Principal

Utilizar de uma metodologia projetual para a concepção de 

uma empresa. Conciliar as práticas explicadas no livro Business 
Modelo Generation.

B. Secundários

Ter domínio completo das minhas capacidades físicas e 

mentais durante o dia, para projetar sem estresse, lembrando 

as maximas propostas de necessidade incubação voluntária e 

involuntária.

C. Acadêmicos

Completar o último projeto antes do TCC com mais um projeto 

com possibilidade de implementação.
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Metodologia Projetual

Para a o desenvolvimento do será utilizada a metodologia  do 

Projeto E, de Meurer e Szabluk (2009). Algumas etapas da 

metodologia podem sofrer alterações pois irei inserir ideias de 

metodologia de modelo de negócios e estudos voltado para a 

área da administração.

Estratégia: No começo de todo e qualquer projeto são traçadas 

diretrizes iniciais para a boa execução do mesmo. Nesta etapa 

são alinhadas as expectativas, é feita uma identifi cação do 

cenário em que o produto está inserido, além de análises, taxo-

nomia e lista de verifi cação.

Escopo: Nesta etapa o projeto começa a ganhar corpo, pois 

todas as análises feitas na etapa anterior são utilizadas para 

o começo do geração de alternativas e pré-organização das 

informaçoes.

Estrutura: Nesta etapa é defi nida a estrutura do projeto. É 

necessário muita dedicação e refl exão– podemos perceber isso 

relacionando ao número de atores envolvidos no processo – 

pois as informações aqui expostas servirão para determinar a 

organização completa de todo o restando do projeto. 

Esqueleto: Etapa destinada ao estudo da modulação do projeto, 

onde serão feitos estudos de malhas, defi nição da alocação das 

áreas defi nidas na etapa anterior. 

Estética: Onde é defi nida visualmente a identidade do produto, 

logicamente, devem ser levados em conta todos os estudo 

formalizados até então. 

Execução: Fase terminal do projeto. Devem ser revisados 

os atributos antes da fi nalização. São feitas revisões gráfi cas 

necessárias para obtenção de qualidade fi nal satisfatória.



Ecommerce de Moda :: balbhoa
Henrique Caravantes

Estratégia11

Cronograma

É fundamental que seja realizado um cronograma com tempo 

previsto para as etapas do projeto e que ele seja respeitado ao 

máximo para que não tenha comprometimento do resultado 

fi nal, porém é importante ressaltar que a característica deste 

projeto necessita antecipação de algumas etapas posteriores, 

como estudo de CMS (Execução e Estrutura).

a. Mensal

ESTRATÉGIA

ESCOPO

ESTRUTURA

ESQUELETO

ESTÉTICA

EXECUÇÃO

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

b. Semanal

TERÇA-FEIRA

SÁBADO

12h às 12h30 e das 20h10 às 21h30

4hs de trabalho sem horário defi nido

Durante a aula é indicado retirar dúvidas e compilar livros.
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Contextualização

Questões projetuais

O que projetar?

Modelo de negócios para um ecommerce de moda e vestuário.

Por que projetar?

Utilizar uma discplina acadêmica para criação de um ecom-

merce de moda e vestuário que faz parte de um projeto de abrir 

uma empresa. Será analisada a viablidade do mesmo durante  

o projeto.

Para quem desenhar?

Para usuários que compram moda pela internet ou gostam de 

consultar sites antes de escolher que roupas vestir.

Com qual tecnologia?

É certa a utilização de um CMS (Content Management System), 

porém, durante o projeto serão analisadas as opções existentes. 

Tanto os modelos criados para ecommerce como os adaptados.

Situação inicial bem definida (SIBD)

Ecommerce de moda e vestuário baseado em CMS.

Situação final bem definida

Ecommerce navegável de moda e vestuário baseado em CMS 

que deve utilizar-se de IGA. O formato do ecommerce será 

B2C, porém deve servir para impulsionar o B2B.
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Taxonomia
A taxonomia é ciência ou técnica de que lida com a classifi cação, 

organização e identifi cação de organismos em parte ou grupo, 

quer seja ela englobando o todo ou se estudando partes.

REINO Design de interação

Informática

Hipertexto

Ambiente Virtual

www

Sítio Virtual

Ecommerce

fILO

CLASSE

ORDEM

fAMÍLIA

GÊNERO

ESPÉCIE
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Cenários

Cenário atual

O comércio de moda vem crescendo muito no Brasil e no exte-

rior. Existe um esmero maior nos projetos de ecommerce de 

moda e vestuário em comparação com outros setores, porém 

este esmero acaba sendo normalmente técnico e não prevê 

melhoria na qualidade de atendimento, comunicação e benefí-

cios aos usuários.

Diferente deste contexto brasileiro, no exterior existem vários 

exemplos de ecommerces de moda e vestuário voltados para o 

cliente, que brindam a experiência de compra tentando, inclu-

sive, emular a experiência física no processo de compra virtual. 

Cenário pretendido

Projetar um ecommerce que utilize-se de técnicas existentes 

para melhorar a experiência do usuário na compra ou consulta. 
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Recursos
// Humanos e Materiais

Para o sucesso do projeto é necessário e interessante listar 

quem são os agentes do projeto e o que cada um necessita para 

a concepção. Esta etapa deve ser revisada durante o projeto, 

pois depois de estudos o escopo inicial de equipe pode ser 

remodelado. 

Gerente de Projeto / Sócio majoritário

Coordena equipe do projeto. Faz parte da zela pela ética 

do processo e transparência no tratamento dos envolvidos. 

Conhece o negócio, busca agregar valor humano ao projeto 

trazendo profi ssionais que equalizem características do 

projeto e se mantém em permanente estado de observação do 

mercado.

Regime de trabalho (envolvimento)

Projeto: Total
Pós-projeto: Total

Material individual

MacBook Air 13 polegadas | R$ 4.999,00
Microsoft Offi ce home and Business | R$ 599,00

Material compartilhado

Papelaria
Telefone e créditos Skype
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Arquiteto de informações

Coordena equipe do projeto. Faz parte da zela pela ética 

do processo e transparência no tratamento dos envolvidos. 

Conhece o negócio, busca agregar valor humano ao projeto 

trazendo profi ssionais que equalizem características do 

projeto e se mantém em permanente estado de observação do 

mercado.

Regime de trabalho (envolvimento)

Projeto: Total :: 50h (R$ 45,00/h)
Pós-projeto: Parcial :: Consultoria

Material individual

Dell Optiplex 7010 | R$ 2.871,00 
Monitor LED/LCD 21,5 LG | R$ 499,00

Material compartilhado

Papelaria
Telefone e créditos Skype
Impressora
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Programador PHP (Magento)

Precisa, obrigatoriamente, ter experiência na utilização do CMS 

escolhido para o projeto, pois eventuais alterações precisam 

ser feitas com precisão para não comprometer a qualidade do 

CMS. É importante ter em mente que o Banco de Dados deve 

ser otimizado de forma impecável para deixar rápida todas as 

consultas necessárias, tanto de clientes como dos responsáveis 

pela logística/atendimento ao consumidor.

Regime de trabalho (envolvimento)

Projeto: Total :: 80h (R$ 45,00/h)
Pós-projeto: Parcial :: 30h / mês (R$ 45,00)

Material individual

Dell Optiplex 7010 | R$ 2.871,00 
Monitor LED/LCD 21,5 LG | R$ 499,00

Material compartilhado

Papelaria
Telefone e créditos Skype
Acesso servidor de teste Magenteo
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Designer gráfi co

Desenvolve o proejto gráfi co do ecommerce. É necessário que 

tenha permanente contato com o AI e com o Programador para 

troca de experiência para solicitar e sugerir durante a compo-

sição visual do sítio virtual.

Regime de trabalho (envolvimento)

Projeto: Total :: 50h (R$ 45,00/h)
Pós-projeto: Parcial :: 15h / mês (R$ 45,00/h)

Material individual

iMac 20 polegadas | R$ 3.999,00

Suite Adobe CS6 | US $3.695,00 sem imposto

Material compartilhado

Papelaria

Telefonia

Acesso servidor de teste Magento

Impressora
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Jornalista

Principal envolvido na busca de integrar a comunicação do site 

com sua estratégia, ou seja, os textos do site devem ter uma 

apontar para o posicionamento que a empresa segue. É respon-

sável também pela atualização do blog e das mídias sociais do 

ecommerce. Aponta para o pessoal do atendimento erros em 

entrega e solicita priorização de alguns atendimentos e ou 

clientes vips.

Regime de trabalho (envolvimento)

Projeto: Total :: 20h (R$ 40,00/h)
Pós-projeto: Parcial :: 30h / mês (R$ 40,00/h)

Material individual

Vostro 260 Slim |  R$ 1.298,00

Monitor LED/LCD 21,5 | R$ 499,00

Material compartilhado

Papelaria

Telefonia

Impressora
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Auxiliar administrativo
Controlador de Estoque e Atendimento ao consumidor

É a pessoa que, no dia a dia, vai fazer a empresa funcionar. Tem a 

missão de responder emails simples, controlar fl uxos de envios, 

empacotar, controlar estoque, levar as encomendas até os 

correios para despacho, monitorar envio e, eventualmente, ligar 

para cliente. Deve relatar todos as reclamações ao Gerente do 

Projeto que mantém um fl uxo de ajustes do ecommerce.

Regime de trabalho (envolvimento)

Projeto: Total :: 10h (R$ 25,00/h)
Pós-projeto: Efetivo :: Salário fi xo (R$ 1.0o0,00 mês)

Material individual

Vostro 260 Slim |  R$ 1.298,00

Monitor LED/LCD 21,5 | R$ 499,00

Material compartilhado

Papelaria

Telefonia

Impressora

Papel bolha
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Tabela de valores
Abaixo segue a lista de valores encontradas. No momento da 

aplicação do projeto é interessante ver as variações de preço 

de produtos e tentar diminuir o valores orçados inicialmente. 

Alguns valores bem variáveis não foram considerados como 

valor de aluguel para estoque, produção das roupas e envio de 

produtos para os clientes. Associa-se a estes valores o aluguel 

de um escritório com internet na faixa de R$ 1.400,00.

EQUIPE
PROJETO PÓS-PROJETOvalor médio por mês

Gerente de projeto

Arquiteto de informação

Programador

Designer

Jornalista

Auxiliar administrativo

Salário fixo 

R$ 2.250,00

R$ 3.600,00

R$ 2.250,00

R$ 800,00

R$ 250,00

Salário fixo

Consultoria

R$ 1.350,00

R$ 600,00

R$ 1.200,00

R$ 1.000,00

MATERIAL INDIVIDUAL
valor médio por mês

Gerente de projeto

Arquiteto de informação

Programador

Designer

Jornalista

Auxiliar administrativo

R$ 5.598,00

R$ 3.370,00

R$ 3.370,00

R$ 7.694,00

R$ 1.797,00

R$ 1.797,00

MATERIAL COMPARTILHADO
valor médio por mês

Papelaria
Folha A4 
Lápis / Caneta 
Tesoura 
Envelope 
Pasta plástica 
Estilete / Lâmina 
Papel de base para corte 
Etiquetas 
Pistola de fita adesiva 
Fita adesiva

Telefonia
Linha fixa  
Créditos para Skype

Impressora
Impressora Laser P/B 
Impressora Jato de tinta

R$ 14,90 
R$ 5,20 / R$ 9,80 

R$ 8,50 
R$ 32,20 

R$ 12,70 /  5,80 
R$ 12,20 
R$ 45,20 
R$ 41,90 
R$ 33,00 

R$ 9,50

R$ 150,00 
U$ 70,00

R$ 399,00 
R$ 320,00
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Defi nição de papéis
É fundamental limitar as etapas em que cada profi ssional se 

envolve, tanto para dirimir gastos como criar hierarquia nas 

ações.
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ESTRATÉGIA
O que os usuários e  
que os donos do site 
querem?

ESTRATÉGIA
O que os usuários e  
que os donos do site 
querem?

ESCOPO
Funcionalidades 
e recursos.

ESCOPO
Funcionalidades 
e recursos.

ESTRUTURA
Como o usuário 
chega ao conteúdo 
e onde pode ir a 
partir deste ponto

ESTRUTURA
Como o usuário 
chega ao conteúdo 
e onde pode ir a 
partir deste ponto

ESTÉTICA
Harmonia visual 
do projeto.

ESTÉTICA
Harmonia visual 
do projeto.

EXECUÇÃO
Resultado fi nal

EXECUÇÃO
Resultado fi nal

ESQUELETO
Posição de elementos 
e disposição de 
informações

ESQUELETO
Posição de elementos 
e disposição de 
informações
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Equalização de fatores projetuais

Desenho Industrial (Design) é o equacionamento simultâneo de 
fatoresergonômicos, perceptivos, antropológicos, tecnológicos, 
econômicos e ecológicos, no projeto de elementos e estruturas fí-
sicas necessárias à vida, ao bem estar, e/ou à cultura do homem.

ANTROPOLOGIA

ECOLOGIA

ERGONOMIA

MERCADOLOGIA

TECNOLOGIA

FILOSOFIA

GEOMETRIA

PSICOLOGIA
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Personas

Nome Lorena

Idade 25

Ocupação Publicitária

Estado Civil Solteira

Filhos Nenhum

Renda R$ .000

Renda familiar R$ 2.000

Habitação Mora com os pais

Educação Superior incompleto

Hobbie
Festas, beber com amigos, viajar, 

ler, assistir séries de tv.

Transporte Ônibus / Lotação

Quanto gasta por ano em moda R$ 840

Quanto gasta por semestre R$ 420

Quanto gasta por mês R$ 70

Lorena está habituada a procurar sempre o melhor 

preço e é do tipo que não seja joga na primeira promoção 

que aparece, sempre tenta descobrir se está realmente 

obtendo grandes vantagens na compra do produto. 

Apesar de ser cuidado com os preços sempre que se sente 

bem com o tratamento que uma loja lhe despende, acaba 

retornando e indica para amigas e parentes, tornando-se 

uma defensora da marca.
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Nome Augusto

Idade 33

Ocupação Médico

Estado Civil Noivo de Laura

Filhos Nenhum

Renda R$ 5.200,00

Renda familiar R$ 7.600,00

Habitação Própria

Educação Superior completo

Hobbie
Esportes (correr e futebol), viajar, 

cinema, praia, jantar fora.

Transporte Veículo próprio

Quanto gasta por ano em moda R$ 1440,00

Quanto gasta por semestre R$ 720,00

Quanto gasta por mês R$ 120,00

Augusto não é tão ligado a moda, porém sua mulher se 

mantem sempre atenta a todos os detalhes das suas roupas 

e faz com que ele mantenha-se na linha e vestindo como 

deveria. Augusto sente-se bem quando elogiam seu estilo, 

mas sempre se incomoda no momento da manutenção de seu 

guarda roupa pois odeia ir a shopping e sua mulher o obriga. 

Algumas vezes tentou comprar pela internet mas sua mulher 

ficou frustrada com a qualidade dos produtos e com os erros 

de tamanho cometidos pelo marido.
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Nome Laura

Idade 29

Ocupação Arquiteta

Estado Civil Noiva de Augusto

Filhos Nenhum

Renda ~ R$ 2.400,00

Renda familiar R$ 7.600,00

Habitação Própria

Educação Superior completo

Hobbie
Esportes (Correr e pilates), viajar, 

cinema, praia, jantar fora.

Transporte Próprio

Quanto gasta por ano em moda R$ 3.000,00

Quanto gasta por semestre R$ 1.500,00

Quanto gasta por mês R$ 250,00

Laura é completamente apaixonada por moda. Gasta uma 

quantia considerável para sempre estar com o guarda-roupa 

do jeito que gosta.  O armário de sua casa possui uma grande 

rotação de roupas, não só por ela mas também pelo seu 

marido, Augusto, que ela faz questão de manter na moda. 

Atualmente eles tem encontrado problemas pois Augusto não 

gosta de ir a shopping e Laura gosta de comprar, como sente 

seguraça somente em comprar em lojas acaba havendo um 

desgaste por um motivo com seu marido por um motivo bobo.
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Nome Arthur

Idade 27

Ocupação Designer

Estado Civil Solteiro

Filhos Nenhum

Renda R$ 2.600,00

Renda familiar R$ 4.000,00

Habitação Mora com os pais

Educação Superior completo

Hobbie
Esportes (futebol), viajar, cinema, 

praia, jantar fora.

Transporte Próprio

Quanto gasta por ano em moda R$ 1.200,00

Quanto gasta por semestre R$ 600,00

Quanto gasta por mês R$ 100,00

Arthur é simples, tem gostos simples e não gosta de nenhum 

tipo de stress. Tem comprado moda pela internet mas vem 

encontrando muitos problemas de feedback e preços muito 

elevados. Gosta de comprar em liquidações em loja física e 

infelizmente não tem a mesma experiência online.
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Cenários hipotéticos

1. Final de ano e Arthur gostaria de comprar roupas para as 

festas de final de ano, tanto da empresa como as festas com 

os diferentes grupos de amigos, afinal, é tempo de reno-

vação, mas Arthur sabe que em janeiro começam as liqui-

dações, ou seja, em questão de um mês o que está sendo 

colocado à disposição para venda terá um custo muito redu-

zido. Isto faz com que ele sinta-se frustrado pois comprou 

o ano inteiro na loja em questão pois mantem uma política 

de manutenção periódica do guarda-roupa e isso não lhe 

gera vantagem nenhuma frente as pessoas que deixam para 

comprar somente em épocas de promoção.

2. Laura quer comprar roupas e também acha que seu marido,  

Augusto, precisa de algumas pecinhas. Augusto reserva 

suas tardes de sábado para jogar futebol com um grupo 

que reune amigos de infância, colegas de trabalho e de 

faculdade. É seu momento sagrado, mas Laura realmente 

vê necessidade nisso e para ela este é o único horário 

disponível para que os dois possam fazer isso pois ela 

trabalha durante a semana e tem pós-graduação e dá aulas 

de desenho técnico a noite e Augusto tem plantão aos 

domingos. Neste tipo de situação sempre há desgaste entre 

eles, Augusto pede que a mulher vá as compras sozinha e 

que selecione as roupas que ela acha interessante para que 

depois ele veja o que realmente gosta para que ele compre.

3. Com o casamento marcado em menos duas semanas, 

Lorena busca um vestido que corresponda as características 

que busca. A cerimônia e festa em um sítio próximo a praia, 

em Florianópolis, com uma lagoa, pôr-do-sol ao fundo e 

ao ar livre, por isso, existem tantos poréns na escolha da 

peça. Lorena encontra uma peça em uma loja online, porém, 

desde sempre e sem motivos aparentes, ela desconfia 

da qualidade do produto pois o mesmo tinha um valor 

20% mais barato que o encontrado em uma loja física. Ao 

vasculhar o site ela encontra uma loja física que revende 

produtos desta marca e manda email para a loja física e para  

a loja online explicando o caso e perguntando se existe a 

peça no revendedor para que experimente. 
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Semântica dos Termos 
Sob a ótica da linguística

Alta-costura: Do francês haute couture, moda sob enco-

menda para clientes específicos, envolvendo o uso de tecidos e 

técnicas e procedimentos da mais alta qualidade.

Coleção: Grupo roupas especificamente criados com atributos 

em comum, com cores, silhuetas e detalhes.

Couturier: Alguém que cria design de moda de alta-costura

Custeio: definição dos custos de produção de uma peça ou 

coleção. Inclui elementos como custo dos tecidos produção, 

mão de obra, encargos, etc.

Look book: Catálogo de looks usado para apresentar uma 

coleção de uma temporada à imprensa e aos compradores.

Markup: A diferença entre preço de custo e o preço de venda.

Moda de masa: Roupas prêt-à-porter vendidas em cadeias de 

lojas para o mercado de massa.

Peça clássica: Peça que resiste ao tempo e nunca sai de moda, 

como o “pretinho básico”.

Pret-à-porter: Termo francês que significa “pronto para vestir”. 

Também conhecido como ready-to-wear, apresenta moda de 

algo estilo, design, conceito e qualidade em peças que não são 

feitas sob medida.

Quadro de inspirações: Também conhecido como mood-

board, o quadro de inspirações é uma compilação de pesquisa, 

imagens, cores, tecidos e palavras-chave inspiracionais que, 

dispostos em uma composição, comunicam e apresentam um 

tema ou ideia de design.
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Linha do tempo
// Moda

1825

Em Lincolnshire, nasceu o “pai da alta-costura”, Frederick 

Worth. Carregava esta alcunha pois desenvolveu conhecimento 

profundo sobre tecidos e técnicas de venda à medida que 

aprendeu a selecionar e manipular tecidos para adequá-los a 

personalidade e traços faciais de seus clientes.

1858

Frerick abriu seu atiliê de costura em Paris. Seu “salon” se 

tornou um paraíso da criatividade e exclusividade. Ao ser 

atendido, com hora marcada, o cliente era apresentado aos 

mais novos modelos da linha atual, posteriormente era ajus-

tado precisamente às suas medidas. Esssa prática de design 

sob medida e a atenção pessoal entre cliente e criador levou ‘a 

promoção da exclusividade em toda a Europa. Frederick chegou 

a empregar uma equipa de 1.200 pessoas, entre eles, mode-

listas, costureiras, bordadeiras, modelos e vendedores.

1868

Frederick Worth fundou a Chambre Syndicale de la Couture 

Parisienne. Este órgão foi criado para regulamentar os padrões, a 

qualidade e as práticas das casas de alta-costura, e existe até hoje.

1900-1914

Paris se afi rma como o epicentro das indústrias de luxo, que 

incluíam têxteis, joias e moda. No inicio deste período houve 

pouca mudança na aparência das mulheres. A única forma de 

obter uma silhueta eduardiana (a silhueta em “S” com cintura 

minúscula) era utilizando espartilhos que empurravam a pélvis 

par trás e o peito para cima e para fora. Muita renda, seda, fi tas, 

bordados pesados, brocado de seda e adornos fl orais eram 

usados para criar um estilo elaborado e suntuoso.
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1906

Paul Poiret chocou o sistema de moda rompendo este para-

digma que se estabelecia, criando uma coleção chamada linha 

diretório, ou linha império. As saias caiam reto da cintura até 

dois a cinco centímetros do chão, enquanto a cintura subiu para 

logo abaixo do busto, eliminando a necessidade de espartilho. 

Poiret utilizava-se de temas e adereços pouco comuns como: 

orientalismo, motivos art déco, turbantes, pantalonas leves, 

quimonos orientais e trajes comuns dos camponeses ucra-

nianos. Poiret inovou e foi o primeiro couturier a lançar um 

perfume e batizou o mesmo de Rosine.

1909

Mariano Fortuny era um pintor, escultor, fotógrafo, designer 

têxtil e de mobília, cenógrafo e iluminador teatral. Mariano 

desenvolveu técnicas especiais para plissar e tingir tecidos e 

decidiu patentear o design de seus vestidos – ou na visão dele 

– invenções.

1914

Durante a 1ª Guerra Mundial o papel da mulher sofreu uma 

grande mudança. Enquanto um grande número de homens 

lutavam na guerra, mulheres tiveram que assumir seus 

empregos e a indumentária antes proposta não era mais condi-

zente com o momento atual.

1915

Designers de moda introduziram roupas práticas para o dia a 

dia, inspirados nos uniformes militares. Casacos de alfaiatarias 

e taileurs de silhueta sutilmente acinturada tornaram-se parte 

importante do guarda roupa. Bolsos foram inseridos nos trajes 

habituais e as barras subiram de 4 a 5 centímetros acima do 

tornozelo, dando espaço para chega de sapatos e botas mais 

estilosos.
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1916

A designer francesa Gabrielle “Coco” Chanel lançou sua coleção 

La Pauvrete de Luxe (a pobreza de luxo, que não trazia qualquer 

alusão à cintura, zona que vinha sendo enfatizada a séculos. A 

visão de Chanel não tinha espaço para enchimentos espartilho, 

ou seja, Coco aderiu com elegância a essa nova forma de vestir 

de simplicidade em linhas, forma e função. Ridicularizando 

Worth e Poiret por suas criações exageradas, Chanel mudou 

para sempre a cara da moda feminina.

Primeira Guerra Mundial (1914-1918)

Em decorrência aos acontencimentos da Primeira Guerra 

Mundial, as mulheres mudaram de várias maneiras. Na 

Grã-Bretanha e nos EUA elas ganharam direito de votar e 

estavam livres dos espartilhos, o que representava uma nova 

liberdade física e simbólica. As cinturas desceram radicalmente, 

as barras subiram para cima do joelho. Os vestidos deixaram 

de ter mangas e passaram a mostras as costas. O cabelo, que 

já fora toda a glória de uma mulher, além de sua feminilidade, 

ganhou um corte Eton.

1924

Medeleine Vionnet cria sua Maison. Vionnet viria a se tornar 

uma das maiores designers de moda por seu minucioso estilo 

de composição. Ela acredita em uma abordagem diferente, seus 

vestidos eram compostos inicialmente em bonecas e posterior-

mente colocado em escala humana. Considerada a arquiteta do 

vestir, criou o corte enviesado, um método de modelar roupas 

posicionando os moldes diagonalmente a uma ângulo de 45 

graus no fi o reto do tecido. Esta técnica permitia que o tecido 

fl uir e se unir em ondulações e formas. Aquelas que viram ela 

trabalhando em bonecos diziam que ela era como uma escul-

tora criando vestidos neoclássicos modernos.

1926

Chanel criou o lendário “pretinho básico”. Este foi um momento 

tão importante para a moda que a Vogue comparou a criação 

com o Modelo T Ford e conclamando ele como “um uniforme 

para todas as mulheres de bom gosto”.
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1929

A quebra da bolsa de valores levou o mundo à depressão e ao 

desemprego em massa. A indústria de alta-costura francesa 

teve que tomar medidas drásticas. Os preços caíram e as linhas 

prêt-à-porter e de produtos relacionados à moda foram intro-

duzidas. Técnicas mais trabalhosas foram deixadas de lado em 

favor da defi nição da forma e da silhueta.

1920-1930

Chanel continuou sendo notícia na moda durante toda a 

década. Inspirada pelo guarda-roupa masculino, ela introduziu 

os blazers, camisas e casacos masculinos na moda feminina, 

muitas vezes usando tecidos espessos como tweed e lã para 

caracterizar o look andrógino. Chanel também introduziu calças 

de iatismo, que ela mesma usava, acelerando o movimento para 

que as mulheres vestissem calças.

Segunda Guerra Mundial (1934-1945)

Durante a segunda grande guerra houveram restrições de todos 

os tipos que implicaram no mundo da moda. Na Inglaterra, o 

Conselho de Comércio introduziu o Esquema de Utilidade para 

evitar disperdício de dinheiro que incluía um rigoroso código 

segundo o qual nenhuma decoração desnecessária era permi-

tida. Um vestido, por exempmlo, não podia conter mais que 

dois bolsos, cinco botões, seis emendas na saia e 4 metros de 

costura. Grandes designers como Hardy Amies, Digby Morton, 

Bianca Mosca, Peter Russell, Victor Stiebel, Creed e Edward 

Molyneux foram contratados para criar uma coleção para o 

ano inteiro, que consistia em sobretudo, tailleus, blusa, camisa 

e vestido para o dia. Enquanto as maisons francesa operavam 

sob as restrições da ocupação nazista, a alta-costura e o prêt-à-

-porter fl oresciam nos EuA. Designers como Claire McCardell, 

ganharam fama no país inteiro. Com racionamento de seda e lã, 

ela usou algodão.

1947

Christian Dior apresenta sua coleção New Look que deixava 

para trás a auseteridade da guerra e abandonou as regulamen-

tações, trazendo novamente à feminilidade.
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1950

A Casa Dior foi responsável pela maioria das exportações de 

Paris para os EUA.

1954

Cristóbal Balenciaga surge com seu estritamente moderno. Um 

purista com maestria no corte e nas cores, atingiu a perfeição 

em linhas, equilíbrio, proporção, estilo e cartela de cores. 

Balenciaga era um costureiro completo, era um dos poucos 

estilistas que dominava a técnica totalmente, ele sabia modelar, 

cortar e costurar um vestido a mão. No mesmo ano Pierre 

Cardin introduz o vestido bolha. Pierre Cardin, Paco Rabanne 

e André Courrèges seriam considerados a “tríplice aliança” do 

futurismo na moda.

1957

Dior falece preocemente. Sua carreira durou dez anos mas 

deixou um legado imenso e seu olhar visionário iria inspirar 

gerações futuras.

1961

Com o fi nal da guerra e o crescimento dos EuA crescia econo-

micamente e passava a ostentar uma posição de comando 

no mundo. O poder de Hollywood fazia com as celebridades 

ditassem os ideias de beleza, estilo e feminilidade. Marylin 

Monroe e Brigitte Bardot popularizaram o visual curvilíneo 

provocante, enquanto Grace Kelly e Audrey Hepburn eram 

clássicas e esculturais. Hepburn por sua vez tornou-se musa 

inspiradora do coutrier Hubert Givenchy.

1963

Em decorrência da mudança econômica Paris passou a não 

ser mais centro do mundo. Lojas de departamento americana 

passaram a copiar o estilo prêt-à-porter parisiense o que levou 

a um declínio grande de faturamento maison francesas. Este 

cenário trazia difi culdades na comercialização das peças com 

alto custo de produção que envolviam trabalho personalizado 

de design. Dior preveu este cenário e buscou diversifi car sua 

linha com meias, batons e outros acessórios. Não demorou para 

que outras maisons.
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1965

Com a queda de Paris como capital mundial da moda 

observou-se o crescimento de um novo centro prêt-à-porter 

na Inglaterra. Os centro londrinos Carnaby Street e kings 

Road simbolizavam para o mundo uma nova época otimista 

e com estilo jovial. A fi losofi a londrina fugia da extravagância 

e se baseada na alta moda por preços baixos. Seguindo esta 

tendência a designer Mary Quant tornou-se expoente da 

Londres dos anos 1960. Buscando capturar o sentimento de 

liberdade e inovação, ela reinventou o uso de material indus-

trial (PVC) e criou uma coleção chamada Wet Look. As escolas 

de arte londrinha tornaram-se o paraíso criativo para designers 

como Zandra Rhodes, Bill Gibb e Ossie Clark.

1970

O mundo da moda voltou seus olhos para São Francisco, a terra 

natal da cultura hippie que pregavam paz e amor. Calças jeans 

customizadas e de boca larga, lenços indianos, xales, túnicas 

com estampas fl orais, saias e vestidos longos até a altura dos 

tornozelos. Paralelamente a este fato Balenciaga declarou o fi m 

da alta-costura e encerrou as atividades desse segmento de seu 

negócio. Já yves Sain Laurent passou a ser guardião da moda 

parisiense. Ostentativo e sensacional, o designer estava em 

sintonia com as tendências e movimentos da juventura. Laurent 

vestia suas modelos em ternos masculinos, com objetivo de 

libertas as mulheres dos ornamento e babados dos vestidos 

femininos. Esta sua visão infl uenciou designer como karl 

Lagerfeld, da Chloé e Ossie Clark.

1978

No fi nal do século com o declínio econômico, a Inglaterra viu 

surgir a cena punk, um moviento que se posicionava contra 

o sistema e contra a moda. Os Sex Pistols, produzidos por 

Malcolm McLaren, junto com a designer Vivienne Westwood, 

criaram o visual punk com calças bondage, kilts e camisetas 

com imagens provocantes. Acompanhada de botas correntes, 

jaquetas de couro e cabelo espeta multicolorido. A designer 

zandra Rhodes criou versões contemporâneas que foram 

melhor aceitas pelo grande público. A década de setenta pode 

ser lembrada por características rústicas de certo ponto até 
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por um mau gosto em geral, mas com certeza sua maior marca 

foi a autoexpressão verdadeira, na qual o vestuário e a moda 

serviam não só para exibir um visual específi co, mas também 

para mostrar atitudes, ideias e crenças.

1980

Temos a volta da do consumismo exacerbado como símbolo de 

status. Isso, naturalmente, teve refl exos na moda, pois neste 

clima saturado pela mídia, técnicas inteligentes de marketing 

e RP transformaram designers e modelos em celebridades. 

Aqui temos a ascensão das bolsas de mão da Chanel. Mulheres 

estavam se afi rmado em um ambiente dominado por homens, 

de modo que power dressing era obrigatório para toda a mulher 

focada em sua carreira. Designers modifi caram o tailleur básico 

que se tornou mais versátil que pretinho básico, os ombros 

largos acentuavam os quadris estreitos e a saia era curta e justa. 

Alguns nomes importantes desta mudança são: Karl Langerfeld, 

Thierry Mugler e Claude Montana. Além disso cores primárias 

e vibrantes, estampas animais, padrões geométricos,  listras e 

poá. Como se não fosse o bastante, uma infi nidade de tecidos e 

materiais como couro, tartã e seda foram utilizdas para reforçar 

a extravagância. Outro fato importante do século foi o surgi-

mento da Lycra, novo tecido da Dupont. Azzedine Alaia tirou 

vantagem dele e suas criações defi niram uma revolução, reto-

mando claramente a ênfase nas formas femininas. Suas cole-

ções incorporavam o sex appeal e dias depois do lançamento às 

lojas já estavam esgotadas.

1983

Rei kawakubo e yohji yamamoto deixaram fashionistas inter-

nacionais de olhos vidrados e boca aberta. Rompendo com 

a imagem dominante da femme fatale de cintura acentuada, 

ombros largos e altíssimo, os designers japoneses ofereciam 

uma alternativa escultural, descontruída e em preto. Kowakubo 

introduziu uma nova silhueta que incluía vestidos-casaco de 

corte amplo e quadrado, criados a partir de tecidos “envelhe-

cidos” com colarinhos e golas deslocados. O terceiro elemento 

da tríptico japonês, Issey Miyake, também incorporava as 

visões modernistas. Miyake também inovou nos materiais, o 

que o levou a explorar peças com uma nova perspectiva.
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1990

Sob o efeito de uma sociedade consumista o começo dos 

anos noventa, tiveram um início sombrio. O refl exo na moda 

foi evidente. O sucesso de bandas de Seattle, como Nirvana 

e Pearl Jam, infl uenciou o visual grunge, uma combinação de 

punk e hippie. O visual foi interpretado por designers Marc 

Jacobs e refi na por Donna karan, Ralph Lauren e Calvin klein. 

Este último encontrou a modelo perfeita para apresentar seu 

estilo: kate Moss tornou-se o rosto que personifi cava a década 

e a marca Calvin klein. Nas terras da Rainha, John Galliano e 

Alexander McQueen recapturaram o espírito rebelde da moda 

britânica. Enquanto Paris e Londre brigavam pela supremacia, 

uma nova espécie de designer, surgida no fi m dos anos 1980, 

estava surgindo. Era o início da revolução belga. Conhecidos 

como os “os seis da Antuérpia”, Dries Van Noten, Dirk 

Bikkemberg, Dirk Van Saene, Ann Demeulemeester, Walter Van 

Beirendonck e Marin yee traziam consigo uma atitude nova e 

inteiramente perfeccionista.

1993

Apoiado pessoalmente pela editora da Vogue norte-americana, 

Anna Wintour, Galliano apresentou uma coleção em Paris e na 

época ele estava falido e sem patrocínio: aquela era sua última 

chance. Usando apenas sobras de tecido para forro preto, ele 

apresentou uma coleção de cortes requintados, na tradição da 

alta-costura. Essa coleção se tornou um momento decisivo na 

história da moda, pois na primeira fi la estava sentado Bernard 

Arnault, presidente do grupo LVMH, que controla a Givenchy e 

a Dior.

1995

Bernard Arnault fez de Galliano o diretor criativo na Casa 

Givenchy. Alexandre McQueen lançou uma coleção com grande 

carga política que fazia referência à extorsão de terras altas da 

Escócia por parte da aristocracia britânica. Mais tarde, ganhou 

o posto de diretor criativo da Givenchy, preenchendo a lacuna 

deixada por Galliano. O sucesso da jovem dupla deu início a 

uma tendência de rejuvenescimento das grifes de moda tradi-

cionais por sangue novo. A Chloé chamou Stella McCartney, 

enquanto Julien MacDonald criava tricôs para Chanel antes 
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mesmo de se formar na no Royal College of Art, mais tarde 

tornou-se diretor na Givenchy. Designers norte-americanos 

também tiveram presença forte: Tom Ford devolveu o sex 

appeal à grife Gucci e esteve à frente da yves Saint Laurent por 

um breve período; Michael kors foi para a Celine, Marc Jacobs 

para a Louiz Vuitton e Martin Margiela para a Hermès. A moda 

se tornou um grande negócio, em que a identidade da marca e 

participação de mercado eram a chave do sucesso.

Designers

Alexander McQueen

André Courrèges

Ann Demeulemeester

Azzedine Alaia

Bianca Mosca

Calvin Klein

Christian Dior

Claire McCardell

Creed

Cristóbal Balenciaga

Digby Morton

Dirk Bikkemberg

Dirk Van Saene

Donna Karan

Dries Van Noten

Edward Molyneux

Frederick Worth

Gabrielle “Coco” Chanel

Hardy Amies

Issey Miyake

John Galliano

Julien MacDonald

Karl Langerfeld

Louiz Vuitton

Marc Jacobs

Mariano Fortuny

Marin yee 

Martin Margiela

Medeleine Vionnet

Michael Kors

Paco Rabanne

Paul Poiret

Peter Russell

Pierre Cardin

Ralph Lauren

Rei Kawakubo

Stella McCartney

Thierry Mugler e Claude 

Montana

Tom Ford

Victor Stiebel

Vivienne Westwood

Walter Van Beirendonck

yohji yamamoto

yves Saint Laurent

Zandra Rhodes
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Análise contextual
// Sob ótica da desenhística - Ecommerce

Asos | www.asos.com

Excelente!

Ecommerce americano de vestuário. Não possui coleções defi -

nidas, apenas segue tendências das para as sessões que dividem 

o ano. Oferece diversas marcas, inclusive marca própria. Além 

disso tem um conceito inovador de funcionar como market-

place de outras grifes. É internacionalmente conhecido por uma  

política comercial muito forte que prevê frete grátis para todo 

mundo para compras abaixo de U$ 50,00. Esta política ajuda a 

rodar o estoque e a fi delizar clientes que ao comprar produtos 

baratos certifi cam-se da qualidade e podem ser arriscar a ter 

tickets mais altos. Sua estética fria e imparcial  é ideal para 

seguir a política comercial e portfólio de produtos.

Navegação prática e fácil 
dentro dos produtos; 
Possui uma marketplace e 
uma comunidade online para 
criação e indicação de looks 
de produtos da loja. Fácil 
busca de produtos.

Página inicial não apresenta 
nenhum produto somente as 
promoções vigentes. Chegar 
até uma página de produtos 
exige no mínimo dois cliques.

Pouca coisa a ser melhorada, talvez tornar a comunicação mais 
característica pois a linguagem utilizada é meio genérica ou 
imparcial.
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Bee | loja.beebrasil.com.br

Bom!

Ecommerce de moda e vestuário carioca. Apesar do menu 

superior estar baseado em nomes específi cos de peças, o site 

não apresenta as mesmas avulsas, faz questão de sempre 

apresentá-las em um look completo oferecendo todas as peças.

Baseado em Magento tem um navegação bem simples e efi caz. 

Não apresenta muitos produtos e a disposição dos produtos já 

demonstra isso. 

.

Apresenta looks completos 
para compra. Layout simples 
e disposição agradável dos 
elementos torna a navegação 
intuitiva.  

Não oferece nenhum tipo de 
vantagens na compra de look 
completo. Ao compartilhar 
ou curtir qualquer look via 
Facebook o post não tem uma 
indicação  de produtos nem 
texto da loja.

O problema mais evidente é comercial pois aparentemente quer 
ser um grande site mas possui pouco produtos. Falta esmero 
na apresentação dos produtos, pois a ideia de apresentação de 
looks é bem criativa porém as etapas seguintes de composição 
de preços das peças que compõe o look, assim como tamanho, 
preço e condições de pagamento não foram refi nadas.
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Nokia Brasil | www.lojaonlinenokia.com.br

Regular

O ecommerce da Nokia no Brasil tem várias features interes-

santes. Ao selecionar um determinado produto o site oferece os 

marketplaces que estão vendendo o produto e o preço de cada 

aparelho, uma forma bem interessante de manter um relaciona-

mento comercial interessante com outras lojas. A compra tem 

um processo bem interessante um conceito de compra similar 

a offl ine, pois são solicitados apenas dados essenciais para a 

compra. O menu superior exibe o portfólio inteiro de aparelhos 

disponíveis e a marca deixa abera críticas do Facebook, fato 

bem incomum, normalmente, no Brasil, apenas marketplaces 

deixar disponíveis este tipo de comentário.

Oferece possibilidade de 
compras sem longo cadastro 
antecipado. Abre espaço para 
comentários. Tem uma estru-
tura bem simples da página 
doe produto e evidencia
bem o que acompanha o 
produto principal.

A estética é um pouco antiga 
e não segue o zeitgest de 
ecommerces atuais o que 
pode causar indiferença 
do usuário, difi cultando a 
conversão.

Poucos detalhes tornariam a experiência de compra mais inte-
ressante. A falta de esmero estético é um dos principais pontos. 
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Netshoes | www.netshoes.com.br

Bom!

Ecommerce brasileiro de artigos esportivos. Inicialmente já 

observamos um problema de namming que poderia ter limitado 

a atuação da loja. Além disso, a loja faz o possível para oferecer 

tudo que é possível na página inicial, o que de pode parecer 

interessante, mas torna a navegação um caótica. Existem várias 

formas de chegar ao produto que se quer buscar. É interes-

sante a proposta de apresentar produtos de diferentes formas 

através de hotsites temáticos.

Aparentemente utiliza Magento.

Inúmeras possibilidade de se 
achar o que se procura. Cam-
po de busca bem evidente e 
que se autocompleta o que 
auxilia muito na busca. A pági-
na de produtos é muito clara 
e limpa, diferente do restante 
do site.

Página inicial muito poluída, 
pois apresenta muita infor-
mação o que faz com a que a 
página se torne longa (rola-
gem). Tem banners laterais 
que aparentam ser propagan-
das de outros sites.

Apesar de oferecer muitas opções de desconto e ofertas poderia 
ter menos características de “varejão” online, pois dispõe de 
vídeos explicativos, comentários e características de ecommerce 
bem avançadas, mas peca muito na apresentação da home não 
transmite uma ideia de sofi sticação e modernidade que é carac-
terística deste ecommerce.
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Madame Choup | www.madamechoup.com

Bom!

Ecommerce francês de venda de aventais de cozinha. Tem a 

ideia de oferecer uma experiência de gastronomia diferenciada 

oferecendo em seu site uma um radio online para ouvir quando 

estão sendo executadas as receitas.

É um case da Prestashop.

Navegação simples e layout 
bem clean seguindo a ideia 
da marca. Apresenta ideias 
criativas para dar desconto 
nas peças como compartilhar 
o produto com um número de 
amigos no Facebook.

Por oferecer um número 
limitados de produtos deveria 
haver mais possibilidade de 
apresentação dos mesmos. 
Nenhum produto é exibido 
sendo vestido por modelos,  o 
que gera um distanciamento.

Poucas coisas necessitariam de ajuste, a principal delas é que o 
visual do site transmite uma ideia diferente da convivência, de 
tornar um ato (cozinhar) um hobbie mais divertido e acolhedor, 
por isso podemos considerar um erro o fato dos produtos não 
apresentarem modelos utilizando os aventais.
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ModCloth | www.modcloth.com

Muito bom!

Um ecommerce que nitidamente se preocupa com detalhes. 

Desde a composição geral até a forma com que fala com usuá-

rios. É evidente que seu público principal são mulheres, porém 

existem perdidos algumas itens para homens. A linguagem 

utilizada é caracterizada pelo cuidado e apreço que tem em 

todos os detalhes. Não temos  uma defi nição natural do que se 

vende, a ideia que passa é que o ideal é ir navegando, passeando 

e surpreendendo-se a cada clique. Tem um ranqueamento bem 

interessante que preve valor atribuido em estrelas e qualidade.

É muito simpático com usuá-
rio. A linguagem é inovadora 
pois não o ecommerce não é 
indiferente a nenhum clique 
depois que o usuário está 
logado, seja ao salvar um item 
ou ao passar a informação de 
que o produto está esgotado.

Não apresenta modelos na 
maioria das roupas e a nave-
gação não é tão objetiva.

Acredito que a falta de modelos e a navegação são problemas 
fáceis de serem resolvidos e que traria um boa melhora no site. 
É um case de relacionamento com mulheres e talvez a falta 
evidente de divisão masculino/feminino seja proposital.
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Farm Rio | www.farmrio.com.br

Muito bom!

A Farm se notabilizou por ser uma loja que oferece tratamento 

diferenciado ao seus clientes. Sua loja física inicial é localizada 

em um excelente ponto da capital carioca. Seu ecommerce 

segue a linha da loja e tem diversas possibilidades. Apresenta 

de várias formas os produtos de grades, busca por estampas ou 

look.

O layout e a disposição dos 
elementos são bem sugesti-
vos. Oferece produtos simila-
res e associa posts do blog.

A navegação de produtos por 
grade é interessante mas tem 
algumas falhas na exibição. 
A grade sugere uma navega-
ção despreocupada, mas a 
tecnologia utilzada não cola-
bora para este conceito pois 
existem erros de exibição

O site é interessante, acerta na mosca o público o que público 
espera, mas realmente a disposição na apresentação da grade  
atrapalha pois a ideia de mostrar as roupas estilo magazine é 
interessante, mas peca pela tecnologia utilizada.
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Análise estrutural
// Sob ótica da desenhística - Ecommerce

Asos

- Áreas do site
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1

2

7

8

9

11

13

14

12

10

4

3

5

6

15

- Áreas do site

1. Assinatura Visual
2. Escolha
3. Busca
4. Informações comerciais
5. Área de login e informações 
gerais de visualização.
6. Vitrine com opções
7. Marcas
8. Tipos de produto

9. Tamanhos
10. Faixa de gastos
11. Cores
12. Assinar news
13. Detalhes da loja 
14. Formas de pagamento e 
lojas em outros países
15.  Produtos
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- Organograma de navegação

asos.com

Asos

WomanHome Man Button 1 | 2 | 3 Saved items

List of products

Moedas Join | Sign In

Dolar

Euro

Cart  $

Types of products

Product Product

Colors Colors

Size Size

Save for later Save for later

Info e Care Info e Care

Shipping Shipping

Free returns Free returns

We recommend We recommend

Marketplace Outfits e Looks

Social
(Twitter, Pin it, Facebook)

Social
(Twitter, Pin it, Facebook)
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- Malha estrutural

Foram testadas inumeras possibilidades de malhas no site, mas 

não foi encontrada grande equivalência entre os dois tipos 

de página mais exibidos (listagem de produtos e página de 

produto). Apenas na página inicial se observou uma lógica de 6 

colunas para parte dos elementos.
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- Fluxo de tarefas

1- Cadastro de cliente

Cliente clica na 

página inicial clica 

no botão “Join”.

A

B

C

Cliente preenche o 

cadastro que possui 

apenas 8 campos

Se informações forem 

preenhidas corretamente 

sistema retorna que 

cadastro foi validado

2- Compra

Cliente escolhe a 

área desejada.
A
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Cliente faz login.
E

Cliente preenche 

opções de paga-

mento e clica em 

“Place Order”.

F

B

Cliente clica por 

um dos produtos 

apresentados.

C

Ao entrar na página do 

produto, cliente seleciona 

o tamanho e clica em “Add 

to cart”.

D

Produto é exibido no 

carrinho de compras e 

cliente clica em “Pay now”.
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3- Salvar item

Item salvo sem 

usuário logado 

junta-se aos 

itens já salvos 

anteriormente. 

D

A
Cliente escolhe 

produto e clica em 

“Save for later

B

Cliente é direcionado 

a área de itens salvos 

(Saved items) e lá visua-

liza o produto salvo.

C Cliente faz login.



Ecommerce de Moda :: balbhoa
Henrique Caravantes

Estratégia53

- Fluxo de tarefas (com wireframes)

1- Cadastro de cliente

Cliente clica na 

página inicial clica 

no botão “Join”.

A

B

C

Cliente preenche o 

cadastro que possui 

apenas 8 campos

Se informações forem 

preenhidas corretamente 

sistema retorna que 

cadastro foi validado

2- Compra

Cliente escolhe a 

área desejada.
A
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Cliente faz login.
E

Cliente preenche 

opções de paga-

mento e clica em 

“Place Order”.

F

B

Cliente clica por 

um dos produtos 

apresentados.

C

Ao entrar na página do 

produto, cliente seleciona 

o tamanho e clica em “Add 

to cart”.

D

Produto é exibido no 

carrinho de compras e 

cliente clica em “Pay now”.
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3- Salvar item

Item salvo sem 

usuário logado 

junta-se aos 

itens já salvos 

anteriormente. 

D

A
Cliente escolhe 

produto e clica em 

“Save for later

B

Cliente é direcionado 

a área de itens salvos 

(Saved items) e lá visua-

liza o produto salvo.

C Cliente faz login.
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Análise Heurística

Visibilidade do 
estado do sistema

COSMÉTICO
Existem muitas subáreas no site, por isso o 
Breadcrumbs deveriam ter uma tipografi a 
uns 2pts maior.

Compatibilidade do sistema 
com o mundo real

COSMÉTICO
Seria interessante um site de moda possuir 
um glossário ou mostrar todas as peças para  
a cabeça. Algo que é possível numa loja real.

BAIXA 
CRITICIDADE

O site possui duas moedas. Depois de cadastrado 
o usuário poderia escolher uma moeda e sempre 
que logado aquela moeda deveria ser a padrão na 
exibição dos produtos.

Prevenção de erros

Ajudar os usuários a reconhecer, 
diagnosticar e corrigir erros 

CATASTRÓFICO

Os pedidos fi cam acumulados por número, não há 
nenhum tipo de miniatura dos produtos na tela da 
de conta do usuário. A utilização de miniaturas dos 
comprodutos adquiridos faciilitaria.

Dentro dos pedidos poderia haver possibilidade 
de entrar em contato sobre aquele pedido, seja 
elogio, reclamação, etc.
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Comparativa de funcionalidades

A
so

s

B
ee
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ra
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N
o

ki
a 

B
ra
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l

N
et

Sh
o
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M
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ao
m

eC
h

o
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p

M
o

d
C

lo
th

F
ar

m
 

Salvar itens

Vídeo de produtos

Venda de looks

Sugestão de itens para 
compor look

Links para outras lojas ou 
“onde encontro este produto?”

Assinatura de email mkt 
sem cadastro completo

Escala de preço

Filtro por característica

Não se adapta ao posicionamento da loja

Não foi possível a verifi cação pois necessitar ter uma compra

A loja não possui a ferramenta/funcionalidade

A loja possui a ferramenta/funcionalidade

Contato por pedido

Medidas
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Da identidade sensorial

Asos

a) Assinatura Visual

A assinatura segue a linha do site, simples e funcional. Tem 

personalidade e é atemporal pois utiliza linguagem. A preg-

nância do mesmo é interessante e sua aplicação em etiquetas 

fica muito interessante.

Apresenta apenas duas tipografias, Georgia e Tahoma. As 

mesmas tem uma perfeita utilização. A predominância da 

Tahoma garante uma legibilidade e leiturabilidade maior, 

enquando a Georgia é utilizada em alguns destaques, como o 

nome dos produtos.

Utiliza-se na home e nos “editoriais” imagens que denotam um 

estilo retro, além disso também compõe com imagens de estilo 

contemporâneo com iluminação bem clara.
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As imagens dos produtos seguem apenas um critério, se o 

produto é apresentado por um modelo, existe um fundo creme, 

já se o produto é apresentado sem modelo é feita uma edição 

que o fundo fi ca totalmente branco.

São utilizadas técnicas de animação estilo marquee (texto anda 

no eixo x).

Utiliza-se somente branco e preto para a identidade do site, 

o que corrobora com todos os aspectos visuais que o site 

estabelece.

Bee Brasil

A assinatura visual estabele um claro link com o signifi cado da 

palavra bee em inglês.
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Utiliza apenas duas fontes: Arial para texto e AllerLight para 

títulos e menu.

Imagens são utilizadas somente nos produtos e sempre da 

mesma forma com modelos utilizando as roupas em um fundo 

branco.

Faz uso de uma paleta em tons terrosos.

Nokia Brasil

Não há como avaliar uma marca tão famosa pela representação 

dela apenas no site, o que é possível é delimitar se o seu funcio-

namento está adequado ou não. Neste caso poderia haver uma 

maior atenção quando a sua aplicação, pois compor um topo 

somente com uma assinatura visual centralizada não é uma boa 

opção pois isso ignora uma área util para outras funções. 
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O site todo é composto por Trebuchet MS.

Apresenta imagens sempre produtos associados. Possui transi-

ções leves nos anúncios internos.

Apresenta apenas três cores, as demais cores utilizadas são 

adaptações feitas para determinadas campanhas. Em alguns 

casos as cores principais sofre uma diferença decorrente de 

algum degrade aplicado.

Netshoes

Este caso é polêmico. Uma loja que vende todos os tipo de 

artigos esportivos se chamar NetShoes demonstra um falta 

de visão inicial do possível crescimento, pois o nome induz a 

segmentação de venda. A assinatura em si é bem aplicada, em 

um tamanho bom e o conceito ajuda a compreender o espírito 

da loja.

Utiliza apenas e tão somente Arial em todo o site.
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Faz  muito uso de imagens para anúncios internos.

Todos os proutos aparecem em fundo branco e são raros os 

casos que aparecem sendo apresentados em pessoas. São 

utilizadas muitas animações de todos os tipos que deixam o site 

mais lento, além de deixar a navegação muito caótica visto que 

existem, em alguns casos, mais de um banner em execução na 

mesma tela.

A cores utilizadas são compostas pelas cores da assinatura 

visual. Outras cores são utilizadas em campanhas e hotsites 

específicos.

MadameChoup

A assinatura visual depende de um alinhamento ao topo. Pelo 

que foi analisado o único canal de vendas é o site, pois isso um 

desleixo maior com a limitações que o alinhamento superior 

requer.
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A fonte utilizada em todo site é Times New Roman.

As únicas imagens do site são as de produto,  que são apresen-

tados sem a presença de nenhuma modelo, o que deixa muito 

fria a apresentação. Grande parte das ações são baseadas em 

texto associado a ícones.

As cores utilizadas possuem contraste entre si mas combinam 

de forma exemplar. A paleta demonstra que o foco do público é 

o feminino.

ModCloth

Nononoononon onononon nonono noonno nonono oonon 

ononon onnono onnono nono nono nonono noon nonono no no 

nono no on onno nonononononono.
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Os produtos possuem inúmeras variações de apresentação seja 

com modelo, sem modelo, e com apresentação do rosto (mesmo 

que o produto não necessite).

Os anúncios internos possuem um caráter singular, pois aliam 

bom humor, diversão, são meigos e por tudo isso agradam 

muito as mulheres, principalm público do site. Os ícones sõ 

igualmetne fofos o que gera mais atração em utilizá-los.

O site utiliza-se do azul e de tons claros para compor todo seu 

layout o que combina muito com o posicionamento que a loja 

adota na sua comunicação verbal.

Farm 
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Assinatura visual evoca grande parte dos conceitos que a marca 

quer passar e funciona muito bem fisicamente também. Tanto 

nas lojas como em etiquetas.

Site utiliza a font DINAlternateMedium, uma fonte paga de 

grande qualidade, porém suas características não expressam 

exatamente o que marca tenta expressar. O ideal seria uma 

tipografia que evocasse mais sentimento, mais humana, mais 

sinousa, até para combinar com a ideia de Rio de Janeiro, moda 

praia, etc.

Apresenta imagens claras, sempre quebrando para a decoração 

em tons pastéis.

Os produtos sempre são apresentados por modelos com estilo 

e biotipo bem similar.

Utiliza tons pasteis para a composição do site. O objetivo é 

reforçar a leveza e a luminosidade do sol e da praia.
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Diferenciais Semânticos

Asos

DIMENSÕES
(GRANDE)

ICONOGRÁfICO
(MuITO)

CuSTOMIzÁvEL
(MuITO)

LAyOuT
(ESTÁTICO)

CORES
(MuITA)

LAyOuT
(CONTEMPORÂNEO)

LAyOuT
(ORDENADO)

ICONOGRÁfICO
(POUCO)

CuSTOMIzÁvEL
(POUCO)

LAyOuT
(DINÂMICO)

CORES
(POUCA)

LAyOuT
(CLÁSSICO)

LAyOuT
(CAÓTICO)

DIMENSÕES
(PEQUENO)

vELOCIDADE
(RÁPIDO)

vELOCIDADE
(LENTO)

O Asos é um excelente case para uma marca que vende 

produtos próprios e de outras marcas, além de agregar vários 

estilos ao básico para o dia a dia. Para isso o site é rápido, apre-

senta produtos em várias áreas que fazem sentido e um layout 

simples que facilita a navegação e a compreensão do conteúdo.
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Bee Brasil

DIMENSÕES
(GRANDE)

ICONOGRÁfICO
(MuITO)

CuSTOMIzÁvEL
(MuITO)

LAyOuT
(ESTÁTICO)

CORES
(MuITA)

LAyOuT
(CONTEMPORÂNEO)

LAyOuT
(ORDENADO)

ICONOGRÁfICO
(POUCO)

CuSTOMIzÁvEL
(POUCO)

LAyOuT
(DINÂMICO)

CORES
(POUCA)

LAyOuT
(CLÁSSICO)

LAyOuT
(CAÓTICO)

DIMENSÕES
(PEQUENO)

vELOCIDADE
(RÁPIDO)

vELOCIDADE
(LENTO)

A Bee Brasil tem um posicionamento estranho, a sua loja não 

apresenta muitos produtos, mas traz algumas ideia legais 

porém mal executadas, como a possibilidade de compra de 

looks. A tecnologia não é muito bem utilizada pois existem 

vários detalhes desnecessários que tornam a navegação um 

pouco caótica.
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Nokia Brasil

DIMENSÕES
(GRANDE)

ICONOGRÁfICO
(MuITO)

CuSTOMIzÁvEL
(MuITO)

LAyOuT
(ESTÁTICO)

CORES
(MuITA)

LAyOuT
(CONTEMPORÂNEO)

LAyOuT
(ORDENADO)

ICONOGRÁfICO
(POUCO)

CuSTOMIzÁvEL
(POUCO)

LAyOuT
(DINÂMICO)

CORES
(POUCA)

LAyOuT
(CLÁSSICO)

LAyOuT
(CAÓTICO)

DIMENSÕES
(PEQUENO)

vELOCIDADE
(RÁPIDO)

vELOCIDADE
(LENTO)

Não é o mesmo ramo, mas Nokia Brasil possui algumas funcio-

nalidades interessante pois oferta o B2B e o B2C. O site é muito 

fi xo e transmite uma ideia de um site antigo, pois é muito nítida 

seu módulos.
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NetShoes

DIMENSÕES
(GRANDE)

ICONOGRÁfICO
(MuITO)

CuSTOMIzÁvEL
(MuITO)

LAyOuT
(ESTÁTICO)

CORES
(MuITA)

LAyOuT
(CONTEMPORÂNEO)

LAyOuT
(ORDENADO)

ICONOGRÁfICO
(POUCO)

CuSTOMIzÁvEL
(POUCO)

LAyOuT
(DINÂMICO)

CORES
(POUCA)

LAyOuT
(CLÁSSICO)

LAyOuT
(CAÓTICO)

DIMENSÕES
(PEQUENO)

vELOCIDADE
(RÁPIDO)

vELOCIDADE
(LENTO)

NetShoes é um case brasileiro de ecommerce, possui grandes 

avanços em relação aos concorrentes, desde a apresentação 

de produtos em vídeo até a personalização da página de conta 

do usuário. Por ofertar tantos produtos e se basear muito nas 

promoções para vender peca pelo excesso na apresentação 

produtos e no apelo de venda. 
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MadameChoup

DIMENSÕES
(GRANDE)

ICONOGRÁfICO
(MuITO)

CuSTOMIzÁvEL
(MuITO)

LAyOuT
(ESTÁTICO)

CORES
(MuITA)

LAyOuT
(CONTEMPORÂNEO)

LAyOuT
(ORDENADO)

ICONOGRÁfICO
(POUCO)

CuSTOMIzÁvEL
(POUCO)

LAyOuT
(DINÂMICO)

CORES
(POUCA)

LAyOuT
(CLÁSSICO)

LAyOuT
(CAÓTICO)

DIMENSÕES
(PEQUENO)

vELOCIDADE
(RÁPIDO)

vELOCIDADE
(LENTO)

Simples e funcional, por ser um site que vende apenas um tipo 

de produto isso facilita a harmonização. O site não possui subá-

reas, apenas produtos são apresentados na home do site o que 

dá ao usuário a convicção que apenas depois da rolagem fi nal já 

viu tudo que o site possui o que de certa forma pode ser frus-

trante. Apesar de tudo estar na home, não é um site pesado.
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ModCloth

DIMENSÕES
(GRANDE)

ICONOGRÁfICO
(MuITO)

CuSTOMIzÁvEL
(MuITO)

LAyOuT
(ESTÁTICO)

CORES
(MuITA)

LAyOuT
(CONTEMPORÂNEO)

LAyOuT
(ORDENADO)

ICONOGRÁfICO
(POUCO)

CuSTOMIzÁvEL
(POUCO)

LAyOuT
(DINÂMICO)

CORES
(POUCA)

LAyOuT
(CLÁSSICO)

LAyOuT
(CAÓTICO)

DIMENSÕES
(PEQUENO)

vELOCIDADE
(RÁPIDO)

vELOCIDADE
(LENTO)

O ápice do tratamento em comércio eletrônico, desde a escolha 

dos produtos a apresentação e comunicação das ofertas. Nada 

fi ca apelativo, mesmo sendo um superpromoção. Tem alguns 

problemas pois existem vários tipos de produtos misturados 

e ocultos. Apesar de ser muito ligado ao consumidor, como a 

maioria não permite grandes customizações na visualização dos 

produtos preferidos.
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Farm

DIMENSÕES
(GRANDE)

ICONOGRÁfICO
(MuITO)

CuSTOMIzÁvEL
(MuITO)

LAyOuT
(ESTÁTICO)

CORES
(MuITA)

LAyOuT
(CONTEMPORÂNEO)

LAyOuT
(ORDENADO)

ICONOGRÁfICO
(POUCO)

CuSTOMIzÁvEL
(POUCO)

LAyOuT
(DINÂMICO)

CORES
(POUCA)

LAyOuT
(CLÁSSICO)

LAyOuT
(CAÓTICO)

DIMENSÕES
(PEQUENO)

vELOCIDADE
(RÁPIDO)

vELOCIDADE
(LENTO)

Um site excelente e que possui grandes receitas, porém existem 

alguns problemas na navegação. Apesar disso o site apresenta 

um padrão de comunicação bem interessante. Em alguns 

momento o usuário ao utilizar o site pela primeira vez se vê 

perdido e não compreende exatamente onde pode ir e o que 

fazer, de certa forma, parece que é estimulado o labirinto pois 

existem sessões que passariam despercebidas caso o acesso a 

loja online fosse tão direta.
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Prendido : Balbhoa

DIMENSÕES
(GRANDE)

ICONOGRÁfICO
(MuITO)

CuSTOMIzÁvEL
(MuITO)

LAyOuT
(ESTÁTICO)

CORES
(MuITA)

LAyOuT
(CONTEMPORÂNEO)

LAyOuT
(ORDENADO)

ICONOGRÁfICO
(POUCO)

CuSTOMIzÁvEL
(POUCO)

LAyOuT
(DINÂMICO)

CORES
(POUCA)

LAyOuT
(CLÁSSICO)

LAyOuT
(CAÓTICO)

DIMENSÕES
(PEQUENO)

vELOCIDADE
(RÁPIDO)

vELOCIDADE
(LENTO)

ASOS

BEE

NOKIA BRASIL

NETSHOES

MADAMECHOUP

MODCLOTH

FARM

Analisando todos os sites pontualmente serviu para corro-

borar algumas pretensões sem embasamento. Um ecommerce 

necessita de rápida resposta ao cliente, por consequência é 

necessário que seja veloz. Deve usufruir de ícones para facilitar 

a compreensão das funções, além de permitir ao cliente que 

depois de logado tenha algumas customizações afi m de torná-

-lo mais dono da página enquanto navega na mesma. Devido ao 

caráter comercial de linhas de vestuário e moda é aconselhável 

que o layout do site possua poucas cores e as mesmas sejam 

marcantes, consequência esta de uma boa  razão de contraste 

entre elas. Fundamental exigir um ordenamento lógico do 

conteúdo que permita o usário localizar-se com facilidade e 

chegar onde deseja sem problemas. É interessante gerar pontos 

de contato para tirar dúvidas e infl uenciar a troca de informa-

ções a todo instante, ou seja, trazer os avanços da tecnologia 

a favor da resolução imediata de dúvida e solucionamento de 

problemas. 



Escopo
2

Nesta etapa o projeto começa a ganhar corpo, 

pois todas as análises feitas na etapa anterior são 

utilizadas para o começo do geração de alterna-

tivas e pré-organização das informaçoes.



Surrender your soul, surrender your pride
please enter my dream, fi nd your Natural High
You got nothing to fear, cuz your rebirth is near

Hammerfall
Natural HIgh
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Organização de conteúdo

Observando as análises foram encontrados padrões organi-

zações que podem ou não ser seguidos. Abaixo a organização 

valendo-se da técnica de card sorting.
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Gráfi co cartesiano

Seguindo a sugestão de Preece et al (2005), o gráfi co cartesiano 

indica a posição onde o projeto balbhoa quer chegar em refe-

rência análises feitas.

POUCAS CORES

MUITAS CORES

POUCOS
ELEMENTOS

MUITOS 
ELEMENTOS

situação 
pretendida



Estrutura
3

Nesta etapa é defi nida a estrutura do projeto. É neces-
sário muita dedicação e refl exão– podemos perceber 
isso relacionando ao número de atores envolvidos no 
processo – pois as informações aqui expostas servirão 
para determinar a organização completa de todo o 
restando do projeto. 



eu não estou interessado em nenhuma teoria
nessas coisas do oriente, romances astrais
minha alucinação é suportar o dia-a-dia
meu delírio é a experiência com coisas reais
(...)
amar e mudar as coisas me interessa mais

Engenheiros do Hawaii
Alucinação
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Organograma

Tipos de produto
Formas de  

pagamento

Assinar  
newsletter

Política de segu-
rança

Mapa do site

Redes Sociais

Segurança

Produto

Tamanho

Cor

Salvar item

Opiniões

Looks

Comprar

Produtos do 
mesmo tipo

Redes Sociais

Balbhoa

MulherInicial Homem Blog Usuário

Tipos de produto

Produto

Tamanho

Minha Conta

Cor

Carrinho de Compras

Salvar item

Itens Salvos

Opiniões

Fala conosco

Looks

Comprar

Produtos do 
mesmo tipo

Redes Sociais



Esqueleto
4

Etapa destinada ao estudo da modulação do projeto, 

onde serão feitos estudos de malhas, defi nição da 

alocação das áreas defi nidas na etapa anterior. 
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Running, scrambling, fl ying
Rolling, turning, diving
Going in again
Running, scrambling, fl ying
Rolling, turning, diving

Run,
Live to fl y, fl y to live, do or die
Won’t you
Run, live to fl y, fl y to live
Aces high

Iron Maiden
Aces High
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Wireframe

932px largura utilizada

30px de margens laterais

14 colunas 48px 

e gutter de 20px

1024x768
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ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO
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PERSUASSÃO
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INFORMAÇÃO
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INFORMAÇÃO e EDUCAÇÃO
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Estética
5

Onde é defi nida visualmente a identidade do 

produto, logicamente, devem ser levados em 

conta todos os estudo formalizados até então. 



Hey Hey I fi nally found my way
Said goodbye to yesterday
Hit the gas, there ain’t no brakes on this lost highway
Yeah, I’m busting loose, I’m lettin go
Out on this open road
It’s independence day on this lost highway
Hey hey, hey hey

Bon Jovi
Lost Highway
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Identidade Visual

A identidade visual, provisória, é composta pela font Lato e 

possui a esquerda um traco levemente inclinado em amarelo.
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Fonte
A tipografia utilizada no site é Tahoma para textos e a Lato para 

destaques.

abcdefghijklmopqrstuvxyz

ABCDEfGhIJkLMOPqRSTuvxyz

01234567890

LATO

abcdefghijklmopqrstuvxyz

abcdefghijklmopqrstuvxyz

01234567890

tahoma
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Cores
O site tem predonominantemente branco, preto e tons de cinza.

Para auxiliar a compreensão do usuário quanto aos pontos de 

contato que o mesmo tem com o site (página de login, botão de 

compra para cadastrados, área de comentários, etc.) é utilizada 

o amarelo. 
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Execução
5

Fase terminal do projeto. Devem ser revisados os 

atributos antes da fi nalização. São feitas revisões 

gráfi cas necessárias para obtenção de qualidade 

fi nal satisfatória.
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Fight fi re with fi re
Ending is near
Fight fi re with fi re
Bursting with fear

Metallica
Fight Fire With Fire
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Execução99
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Execução101
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