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RESUMO 

 
MIRANDA, Akácio; RAMALHO, Alice; MACEIRA, Flávia. Ferramenta digital para 

elaborar briefings. 2019. 124 p. Trabalho de Conclusão de Curso Superior de 

Tecnologia em Design Gráfico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR). Curitiba, 2019. 

 
O trabalho apresentado a seguir, tem como finalidade apresentar os tópicos do 

processo de desenvolvimento do layout para uma interface gráfica em forma de 

website, para criação de briefings. A interface terá o foco inicial, em algumas 

atividades do profissional designer gráfico freelancer para projetos de complexidade 

simples (profissional autônomo que se auto emprega em diferentes empresas) que 

necessitem elaborar briefings. Sua finalidade será dar suporte a tarefa de obter 

informações necessárias dadas pelos futuros clientes para se chegar a um resultado 

satisfatório, tornando a experiência do profissional que cria o briefing, e também do 

cliente, que responde por estes questionamentos realizados pelo profissional, mais 

interativa, assertiva, visual e dinâmica. O objetivo é desenvolver um protótipo para a 

interface gráfica do projeto, de modo que futuramente o mesmo possa ser codificado 

e implementado através das etapas de programação. 

 

Palavras-chave: Briefing; Website; User experience; User interface; Design. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
 
MIRANDA, Akácio; RAMALHO, Alice; MACEIRA, Flávia. Digital tool for writing 

briefings. 2019. 124 p. Final Undergraduate Project Technology in Graphic Design, 

Federal University of Technology (UTFPR) - Paraná. Curitiba, 2019 

The following paper aims to present the topics of the layout development process for 

a website-based graphical interface for the creation of briefings. The interface will 

have the initial focus, in some activities of the freelance graphic designer (self 

employed professional in different companies) that need to elaborate briefings with 

simple complexity problems. Its purpose will be to support the task of obtaining the 

necessary information given by future clients to reach a satisfactory result, making 

the experience of the briefing professional, as well as the client, who answers these 

questions by the professional, more interactive, assertive, visual and dynamic. The 

goal is to develop a prototype for the project's graphical interface, so that it can be 

coded and implemented in the future through the programming steps. 

Keywords: Briefing; Website; User experience, User interface; Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Diante do segmento tecnológico, as pessoas utilizam-se de várias interfaces 

digitais para execução das tarefas cotidianas. Existem campos de interação 

desenvolvidos que resultam em websites e aplicativos. Além disso, surgem os 

sistemas voltados para segmentos e necessidades diversas, tais como, para guiar 

um trajeto desconhecido, consultar horário do ônibus, solicitar um táxi, entrega de 

comida, entre outros. Também não é diferente no meio corporativo e empresarial na 

qual é possível encontrar várias opções de interfaces que resultaram em aplicativos 

ou sites, com intuito de desenvolver planilhas, efetuar anotações rápidas, controlar 

estoque, fazer operações bancárias, entre outros. 

Pode-se observar no ramo criativo, interfaces que auxiliam um 

desenvolvimento mais otimizado, como por exemplo, aplicativos de 

acompanhamento de projetos, softwares (do inglês, programa para computador) 

específicos para cada função que otimizam resultados gráficos ou mesmo sites com 

um amplo acervo de referências visuais. Este trabalho tem o intuito de desenvolver 

uma interface gráfica (site), que ajudará os profissionais do segmento do design, 

denominados freelancers (modelo de trabalho autônomo, no qual o próprio 

profissional trabalha para uma ou mais empresas, de modo independente) a 

construírem seus questionamentos nos briefings que exijam pouca complexidade – 

etapa inicial de um projeto gráfico – de forma mais ágil e eficaz. Considera-se que há 

pouco material disponível, cujo objetivo seja disponibilizar ferramentas auxiliadoras 

na elaboração de um briefing. 

Posto isso, nota-se que com o advento da expansão tecnológica, as pessoas 

passam a utilizar com maior frequência aparelhos como smartphones, notebooks, 

tablets, entre outros dispositivos tecnológicos. No entanto, este mercado carece de 

uma interface (aplicativo ou website) capaz de ajudar os profissionais freelancers a 

elaborar briefings de forma ágil e eficaz. Surge então, a necessidade de criar uma 

interface que possa de forma prática servir a esses profissionais da área criativa a 

geração de briefings. Segundo Radfahrer (1999), a interface é o elo de ligação entre 

duas partes distintas: o ser humano e a máquina. Os dispositivos eletrônicos ou 

softwares possuem uma interface gráfica, ou seja, uma tela de comandos através da 
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qual toda a interação acontece. Através de elementos como o mouse ou telas que 

possibilitam o touchscreen (toque na tela), o usuário clica em imagens, ícones, 

campos de texto e demais ferramentas que o auxiliam a interagir, utilizar e 

desempenhar tarefas. Logo, a interface é: 

 
(...) o ponto de contato entre um ser humano e uma máquina. Se essa 

máquina for uma bicicleta, será o conjunto formado pelo seu banco, guidão, 

pedais e câmbio. No que nos diz a respeito, é a "cara" dos websites ou 

programas multimídia, o intérprete entre um computador (que entende dos 

cliques do mouse e impulsos elétricos) e seu usuário. É o ambiente gráfico 

do produto digital, o canal de comunicação do usuário final com o conteúdo 

de um sistema de computador. Em outras palavras, é onde tudo acontece. 

(RADFAHRER, 1999 p. 92). 

 
 

Quando um freelancer de design, inicia um trabalho criativo para um cliente, a 

etapa inicial – que influenciará de forma determinante todo o processo – chama-se 

briefing. Este estágio do projeto tem papel fundamental, uma vez que tem o intuito 

de auxiliar o designer na criação, conduzindo a equipe envolvida em direção a uma 

solução eficaz. É o start (do inglês significa começo) de qualquer projeto, o 

documento que vai definir as bases a serem utilizadas. 

 
1.1 PROBLEMA 

 
 

Como citado anteriormente, um briefing é criado para que o planejamento, o 

desenvolvimento e a finalização de um projeto ocorram de melhor maneira possível, 

procurando seguir e se adequar aos ideais do cliente, porém, de forma harmoniosa e 

concordante para ambas as partes, evitando futuros descontentamentos em relação 

ao trabalho. 

Ao criar um briefing, o profissional deve procurar fazer as perguntas certas e 

objetivas, para que o cliente consiga responder de forma assertiva, sem que hajam 

possíveis más interpretações, ocasionando em retrabalhos e alterações futuras. E 

este é o maior desafio: criar um briefing composto de perguntas fáceis, objetivas e 

determinantes para um bom projeto. 

Dentro do processo de criação e de questionamento ao cliente, um dos 

problemas mais recorrentes é a falta de entendimento entre o cliente e o profissional. 
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Muitas das vezes, o cliente tem dificuldade em transmitir sua ideia. Além disso, esse 

contexto pode complicar-se por falta de assertividade do briefing. Portanto, torna-se 

uma tarefa difícil criar um modelo “chave”, que se adeque a grande parte dos 

trabalhos. Dependendo do tipo do projeto e área, as perguntas e os objetivos do 

briefing, por consequência, sofrem mudanças. Todos esses fatores criam um 

panorama complexo, no qual é evidente a dificuldade de se encontrar o melhor 

questionário para enviar ao cliente. 

 
1.2 OBJETIVO GERAL 

 
 

Diante do panorama apresentado questiona-se: como é possível desenvolver 

uma plataforma digital que seja um facilitador na atuação do designer freelancer no 

momento de traduzir visualmente os anseios do cliente? 

Para isso, foi preciso investigar durante as fases de desenvolvimento do 

projeto, os questionamentos recorrentes realizados pelos designers para um bom 

resultado de um trabalho a ser criado. Paralelo ao estudo da construção de uma 

interface que seja convidativa, e que resulte em uma boa experiência para os 

usuários que a utilizam. E também, recorrer a conceitos que dizem sobre identidade 

visual, a fim de obter um design atrativo e fazer o processo da criação do briefing ser 

eficaz e produtivo. 

Para tal, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver o layout desta 

ferramenta, sendo um website para desktops (computadores de mesa), com a 

possibilidade futura de ser também uma ferramenta responsiva (que se adapta em 

diversas telas, como em smartphones e tablets). 

Neste estudo para criação da interface, é importante comentar que o único 

foco será o profissional designer gráfico freelancer cujo resolve projetos de baixa 

complexidade, com direcionamento limitado de algumas de suas atividades, pois, 

inicialmente a interface não irá abranger a função de ser uma ferramenta para 

qualquer trabalho, uma vez que, para isto, o campo de estudo necessitaria ser 

ampliado. Outro ponto a salientar é que a interface será inteiramente construída para 

o uso do profissional, cabendo ao cliente apenas receber o link gerado pelo designer 

para que o briefing seja respondido e absorvido pelo profissional para a idealização 
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do projeto. 

Desta forma, o intuito da ferramenta é reduzir o retrabalho e desgaste, 

focando no resultado por meio da facilidade digital. Todavia, em determinadas 

situações, poder realizar um briefing também quando as pessoas estiverem 

distantes, por exemplo, durante uma viagem ou ainda residirem em estados 

diferentes, onde uma reunião presencial (sobretudo, recomendável) não for possível. 

 
1.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 
 

Para se obter um resultado satisfatório pretende-se: 

 
 

● Analisar o mercado atual que cerca a criação de briefings, seja ela digital ou 

presencial; 

● Entender as necessidades que cercam o profissional designer gráfico 

freelancer em relação a briefings, quais as informações são essenciais para 

a execução de um projeto; 

● Criar o esqueleto do projeto, denominado wireframe; 

● Analisar os aspectos interativos na interface para uma boa navegação, que os 

conceitos de usabilidade, harmonização de cores, hierarquia visual e os 

princípios do design em geral estejam presentes; 

● Criação do layout e identidade visual combinada com a personalidade da 

interface. 

 
1.4 JUSTIFICATIVA 

 
 

A elaboração de um briefing consiste na coleta de diversas informações 

disponíveis do projeto a ser desenvolvido, visando entregar ao freelancer que irá 

dedicar-se ao desenvolvimento, um plano e uma visão clara sobre o que irá projetar. 

Pesquisando sobre a possibilidade de realizar um processo de briefing digitalmente 

(e posteriormente, obter esses dados de forma organizada, com informações bem 

distribuídas para opcionalmente obter um arquivo no formato pdf ou simplesmente 

imprimi-los), através de um aplicativo de celular ou via web, não são encontradas 
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opções visualmente interessantes e interativas para download nas principais lojas 

oficiais de apps (Google Play, Apple Store), nem mesmo website. 

Como resultado, espera-se que o cliente receba os questionamentos de um 

briefing de forma mais exemplificada, com uma experiência visual e didática mais 

nítida, com o propósito de traduzir seus anseios relacionados a entrega final de um 

determinado projeto. 

Em contrapartida, estima-se também como resultado, que o trabalho de 

elaboração dos questionamentos levantados nos documentos de briefings (que são 

lançados pelos designers freelancers), possam com esta interface, serem 

desenvolvidos e aprimorados, com intuito de que esta atividade seja colaborativa no 

que diz respeito a agilidade, tempo e outros quesitos que possam contribuir em geral 

com o rendimento de um projeto como um todo . 

Posto isto, espera-se que o processo tanto da criação do briefing quanto do 

projeto a ser desenvolvido, seja realizado com resultados positivos e, portanto, 

obtendo-se ganho de tempo. 

Assim, determinados trabalhos que são algumas vezes dependentes de uma 

série de refações ou reprovações, possam ter antes, uma espécie de pré-

visualização, decorrente da tradução dos anseios do cliente, que foram então 

respondidos através da experiência de uso da interface. Na qual, o propósito, é 

coletar informações relevantes para um projeto, tais quais, sem essa experiência, 

pudessem não ter sido claramente transmitidas pelo mesmo (cliente), por 

consequência de uma experiência visual exemplificada, não ter sido apresentada 

nas fases iniciais, antes do projeto ser desenvolvido pelo designer. 

Desta forma, é importante que estas utilidades que fazem conexão com esta 

ferramenta estejam sempre dispostas em um ambiente digital organizado, 

convidativo e de fácil acesso para todos os designers que criam e clientes que 

respondem. A interface tem o objetivo de ser uma ferramenta facilitadora no que diz 

respeito a traduzir conceitos utilizados pelo profissional designer ao entendimento do 

cliente. O cliente irá acessar o briefing determinado pelo profissional através de um 

link gerado pelo próprio designer e o profissional utilizará a plataforma através de um 

login(do inglês, entrar) de acesso. Como mencionado anteriormente, uma grande 

vantagem do uso desta ferramenta, é quando o cliente e profissional freelancer 
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estão distantes geograficamente um do outro, ou em casos específicos quando uma 

reunião “frente a frente” não seja possível. É relevante ressaltar que o intuito da 

ferramenta não é substituir uma interação pessoal, através de reuniões presenciais, 

videoconferências ou demais vertentes. A ferramenta será uma primeira coleta de 

dados relevantes de um projeto a ser realizado, uma maneira de agilizar e sintetizar 

a coleta das informações mais gerais do projeto para somente então um 

aprofundamento nas questões do mesmo. 

 
1.5 METODOLOGIA 

 
 

Diante da necessidade de um estudo mais aprofundado no que permeia o 

conceito de briefing, boa parte das informações obtidas foram através do livro 

“Briefing: A Gestão do Projeto de Design” do autor Peter L. Phillips. O livro trata 

sobre a percepção arcaica de que a criatividade na conceituação de uma ideia não 

pode ser descrita em linhas e que essa afirmação seria o motivo pela qual os 

profissionais ainda possuem certa relutância na criação de briefings, embora para o 

autor estejam claros os benefícios de um briefing bem arquitetado para a entrega de 

um projeto de sucesso. 

No que se refere a usabilidade de interfaces e aplicativos, foi utilizado o livro 

“Designing Web Usability: The Practice of Simplicity” de Jakob Nielsen. O autor 

possui um conhecimento e acervo literário enorme no que diz respeito a conceituar a 

usabilidade no meio digital. 

Em relação a metodologia escolhida para guiar este estudo, foi definido o 

método de Garrett (2011), que determina cinco etapas (figura 1) para o 

desenvolvimento de um projeto, sendo eles: 

 
● Estratégia: etapa em que se detecta o problema e o público-alvo a que se 

quer atingir, quais são os modos de se chegar a uma solução a esse 

problema inicial; 

● Escopo: início da fase criativa, quando são definidos os conteúdos que serão 

abordados, assim como suas características; 

● Estrutura: etapa em que se definirá de qual maneira as informações estarão 
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dispostas, como se dará sua estrutura e harmonização; 

● Esqueleto: momento em que a composição da interface toma forma, já com 

desenhos simples denominados wireframes (esboços de telas) organizando 

onde estarão cada um dos elementos como menus e botões; 

● Estética: última fase na qual são pensados os elementos visuais e gráficos, 

agora com uma equipe de designers. 

 
Figura 1 – Método de Garrett. 

 

Fonte – Adaptado de GARRETT (2011, p. 29). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
2.1 BRIEFING 

 
 

Briefing é uma palavra de origem inglesa, utilizada para denominar  uma 

prévia coleta de dados de extrema importância para a construção e elaboração de 

um produto, seja ele físico, visual ou mesmo um conceito. Utilizam-se dessa 

ferramenta profissionais de áreas criativas como design, arquitetura, publicidade, 

marketing, dentre outros que venham a desenvolver um projeto do zero ou modificar 

um já existente com base em informações coletadas de seus clientes. Sua função 

primordial é orientar e embasar o projeto a ser idealizado. 

Neste sentido, o briefing, será o primeiro contato com a ideia a ser executada. 

Tamanha é sua importância que um briefing mal elaborado poderá resultar em um 

projeto que não solucione o problema a qual lhe caberia, gerando retrabalhos 

desnecessários e que desgastam a relação entre profissional e cliente. 

Segundo Airey (2010): 

 
 

O briefing do projeto desempenha um papel primordial para guiar tanto você 

quanto o cliente a um resultado efetivo. Pode haver tropeços ao longo do 

caminho - seu cliente pode discordar da decisão que você tomou, por 

exemplo. É em momentos como esse que você pode voltar aos detalhes do 

resumo para dar sustentação à sua posição. Isso não significa que você não 

fará mudanças no projeto como resultado da discordância - afinal, você quer 

agradar ao seu cliente. Mas o resumo do projeto existe para dar aos dois 

lados motivos concretos para tomar decisões em todo o processo. (AIREY, 

2010 p. 11). 

 
 

Ter questionamentos sanados em um documento de briefing, é significado de 

solução com maior êxito em cima das expectativas de um projeto. Por isso, é preciso 

uma ferramenta que auxilie na criação de um briefing com questões claras que serão 

entregues para o respectivo cliente. Segundo Stewart (2010, p. 29) “um briefing 

completo e preciso é um elemento-chave para um estudo de design de sucesso”. 

Segundo Phillips (2004) o Intuito da formação do briefing é facilitar o 

andamento do projeto e reduzir as chances de erros e retrabalhos. É como investigar 

um determinado problema e com as pistas descobertas ter ideias para criar 

soluções. Sampaio (2003) por sua vez, afirma que: 



19 
 

 
 

 

Um bom briefing deve ser tão curto quanto possível, mas tão longo quanto 

necessário. Em outras palavras, a extensão do briefing é indefinível 

previamente, contendo todas as informações que sejam relevantes e 

nenhuma que assim não seja (SAMPAIO, 2013 p. 220). 

 

É importante ressaltar que as necessidades descritas pelo cliente no 

momento do desenvolvimento de um briefing, seja ele presencial ou remoto, podem 

parecer um tanto quanto confusas, pois nem sempre o cliente possui a desenvoltura 

no processo de criação, limitando-o de certos entendimentos essenciais para o 

desenvolvimento do projeto. Por vezes, acabam fazendo o uso de alguns termos que 

podem não deixar claras suas intenções, dando brechas a diversas interpretações. 

Nessa hora cabe ao profissional da área demonstrar suas habilidades e decifrar da 

melhor maneira possível as necessidades do cliente, fazendo-o repensar de modo 

que siga o melhor caminho para atender às suas expectativas. 

Embora possam ser descritas algumas peças-chave no que diz respeito à 

formulação dessas perguntas – como seu objetivo, público-alvo e questões 

orçamentárias – cada briefing possuirá suas características próprias, tendo em vista 

que o modo de absorção e análise das informações é relativo de pessoa a pessoa. 

 
2.1.2 ELEMENTOS BÁSICOS PARA A CRIAÇÃO DE UM BRIEFING 

 
 

Cada briefing é único e especificamente voltado ao seu tipo de projeto, 

dependendo de diversos fatores. Deve-se atentar às informações pertinentes, à 

todas as informações a serem solicitadas, para que não falte nenhum dado 

determinante, e ao mesmo tempo, ter a cautela para não fazer perguntas 

desnecessárias e, dessa forma, confundir o cliente. 

Segundo Strunck (2001) no livro “Viver de design”, é de suma importância a 

documentação do processo de briefing, pois: 

 
Os resultados de nossos projetos variam na razão direta da qualidade das 

informações de que dispomos para trabalhar. Quando desconhecemos um 

assunto, ou nossos clientes não disponibilizam informações precisas sobre 

o problema a ser resolvido, podemos antever uma solução “sem alma”, 

bonitinha mas que não vai funcionar, ou uma sucessão de refações de 

ideias, até que possamos contemplar totalmente as necessidades 

existentes. (STRUNCK, 2001 p. 67) 
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Sob o mesmo ponto de vista, o fato de desconhecer o assunto em que irá 

dedicar-se em um projeto, certamente acarretará muitas refações de ideias até que 

se chega em uma conclusão final. Inclusive, o autor reforça: 

 
Por isso o caminho mais direto e menos demorado para acertar sempre é 

não sair de uma reunião de início de projeto sem um briefing. O briefing é 

um direcionamento preciso para o trabalho ser realizado. Nele devem estar 

listados dados sem os quais as possibilidades de erros são enormes 

(STRUNCK, 2001 p. 67) 

 

Além disso, para ele, outro ponto importante é que se um projeto vier a ser 

trabalhado por uma equipe, o briefing servirá de apoio preciso das tarefas, agilizando 

todo o projeto. Tendo um briefing completo, tem-se um guia seguro para 

conceitualizar e desenvolver um projeto. 

Strunck (2001), detalha um modelo essencial de questionamentos recorrentes 

em um documento de briefing (quadro 1 e 2). 
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Quadro 1 – Modelo de briefing, por Strunck. 
 

 

Fonte – Adaptado de STRUNCK (2001, p. 70). 
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Quadro 2 – Continuação do modelo de briefing, por Strunck. 
 

 

Fonte – Adaptado de STRUNCK (2001, p. 70). 

 
 

Paralelo a isto, Strunck (2001), descreve que um dos fatores mais importantes 

para o sucesso dos projetos em geral é o conhecimento das pessoas que vão 

consumi-lo. E que esta, é uma questão que não deve estar fora de um 
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questionamento de briefing. O autor relata também que é importante que se conheça 

sobre a classificação dos consumidores (parâmetros econômicos) para uma 

definição concreta do público-alvo que deseja-se atingir com determinado projeto. 

Analogamente, segundo Peter L. Phillips (2004), em seu livro “Briefing: A 

Gestão do Projeto de Design”, existem alguns tópicos básicos que compõem a 

maioria dos briefings a serem elaborados e que podem ajudar o designer no 

momento da criação do questionário, sendo eles: 

 
● Natureza do projeto e contexto; 

● Análise setorial; 

● Público-alvo; 

● Portfólio da empresa; 

● Objetivos do negócio e estratégia de design; 

● Objetivo, prazo e orçamento do projeto; 

● Informações de pesquisas; 

● Apêndice. 

 
 

Tendo em vista que dentro do mundo do design existem inúmeros tipos de 

projetos diferentes, não são todos os tópicos que se encaixam para todo trabalho, 

assim como, também podem faltar alguns tópicos para algum projeto em específico, 

porém, seguindo essa base, as chances de garantir um briefing completo são mais 

assertivas. 

Sendo assim, cada tópico tem uma funcionalidade essencial dentro do 

projeto. A natureza do projeto e contexto, refere-se basicamente, ao histórico criativo 

de projetos daquela empresa, e a interação do designer para com seu novo trabalho. 

É nesta etapa que a empresa fará uma introdução sobre tudo o que já realizou, suas 

necessidades e dirá o que espera deste novo projeto e o porquê. 

Já a análise setorial, é a parte que deve-se entender em qual área atua o 

cliente. Isto é, há a necessidade de que neste momento seja explicado não só o 

ramo da empresa, mas também, como ela atua dentro do mercado e a quais setores 

ela encontra-se envolvida. 



24 
 

 

Em relação ao público-alvo, um grande cuidado deve ser tomado. 

Geralmente, a descrição deste é muito rápida e sucinta, o que pode atrapalhar na 

criação de um bom design. Deste modo, é necessário saber um pouco mais sobre o 

público que deseja ser atingido, suas características importantes, como, gostos 

desse público, preferências, escolaridade, renda, cultura, entre outros. Assim, o 

designer encontra-se mais próximo do público a ser atingido ao desenvolver seus 

projetos. 

Na seção do portfólio da empresa, faz-se necessária uma apresentação de 

trabalhos anteriores, para que o novo projeto siga uma unidade visual, ou então, se 

for o caso, para que crie-se uma nova identidade. E, com isso, entender qual é a 

imagem que a empresa atinge ou deseja atingir. 

Os objetivos do negócio e estratégia de design estão inseridos no momento 

em que o designer se depara com o problema e precisa resolvê-lo. E é aí em que o 

problema precisa ser claramente descrito, para que assim, sua solução seja 

coerente também com a pretensão do trabalho. 

Já a fase do objetivo, prazo e orçamento do projeto, é a etapa em que todos 

os envolvidos devem estar atentos às suas tarefas e responsabilidades. 

Dependendo de cada projeto, ele demandará um número determinado de fases, 

influindo também no número de envolvidos. Baseado nisso, devem-se definir o 

orçamento e o tempo estipulado para a realização do trabalho. 

No momento em que chega-se nas informações de pesquisas, pode-se 

perceber que nem todas as perguntas foram respondidas na criação do briefing, pois 

dependiam de decisões posteriores. Por isso, algumas questões devem ser 

deixadas para serem respondidas oportunamente, para que nada fique faltando. 

Por fim, no apêndice, devem ser inseridos todos os documentos que não se 

encaixavam no briefing de forma escrita, como imagens, reportagens, pesquisas, 

análises, entre outros. Dessa forma, garante-se que a maioridade das informações 

estejam inseridas e que possam ser consultadas posteriormente. 

Para resumir melhor, Peter L. Phillips criou uma tabela contendo todos os 

tópicos, relacionados com uma breve explicação para cada um conforme consta no 

quadro 3. 
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Contudo, vale ressaltar novamente que, cada projeto de design tem suas 

especificidades e, portanto, seu briefing específico, mas que esses conceitos 

básicos servem como uma consulta, podendo ser aplicados em diversos projetos. 

 
Quadro 3 – Elementos essenciais do briefing por PHILLIPS. 

Fonte – Adaptado de PHILLIPS (2004, p. 29) 
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Mediante o exposto, é importante notar que o site no qual planejamos, não irá 

comportar todos estes conceitos mencionados por Strunck (2011) e Phillips (2004), 

porém, suas visões de elementos essenciais que devem ser incorporadas a um 

documento de briefing, servirá para influenciar diversas das funcionalidades 

relacionadas a interface em questão, como por exemplo: objetivo do projeto, 

resultados desejáveis, concorrentes, público-alvo, tempo previsto, orçamento, entre 

outros relatados por eles. 

 
2.2 INTERFACE 

 
 

O design de interface está associado ao processo de criação de páginas web, 

jogos, softwares, aplicações multimídia e outros. Consiste no processo de projetar 

uma navegação para operação de um computador, site, aplicativo e outros. 

Johnson (2001) afirma que o design de interface é um encontro com a arte 

juntamente com a tecnologia. Ele relata que não existem artistas que atuam no 

desenvolvimento de uma interface que não sejam também uma espécie de nova 

fusão das aptidões de um artista com a engenharia. De acordo com o autor: 

 

[...] Os artesãos da cultura de interface não têm tempo a perder com essas 

divisões arbitrárias. Seu meio se reinventa a si mesmo depressa demais 

para admitir falsas oposições entre tipos criativos e programadores. Eles se 

tornaram outra coisa, uma espécie de nova fusão de artista e engenheiro ─ 

profissionais da interface, cyberpunks, webmasters ─ incumbidos da missão 

épica de representar nossas máquinas digitais, de dar sentido a sua 

informação em sua forma bruta. (JOHNSON, 2001 p. 23) 

 

De maneira mais sintética, Johnson (2001) conceitua que uma interface é a 

interação entre um usuário e o computador. A interface desempenha um papel de 

tradutor que é mediada entre as duas partes, tornando uma primordial para outra: 

 
Mas, afinal, que é exatamente uma interface? Em seu sentido mais simples, 

a palavra se refere a softwares que dão forma à interação entre usuário e 

computador. A interface atua como uma espécie de tradutor, mediando 

entre as duas partes, tornando uma sensível para a outra. Em outras 

palavras, a relação governada pela interface é uma relação semântica, 

caracterizada por significado e expressão, não por força física. (JOHNSON, 

2001 p. 17) 
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Logo, a interface é o ambiente de um sistema com qual o usuário interage 

fornecendo informações de entrada através de algum tipo de dispositivo, podendo 

ser ele um teclado, mouse, touchscreen, etc. Então, recebendo os resultados das 

ações que são interpretadas por ela, a interface intervêm no comportamento do 

usuário e máquina. Esse processo de troca de informações “traduzidas” é 

denominado interação. 

 
2.2.1 ELEMENTOS DA INTERFACE 

 
 

Segundo Batista (2008), o que faz possível o usuário visualizar, ouvir e 

interagir é a composição de um conjunto de elementos, os quais formam uma 

interface web. A autora explica que existem elementos textuais, não textuais, 

interativos, de layout e ainda os interpretáveis pelos navegadores sendo eles: 

 
Elemento textual: 

 
 

● Composição de títulos, subtítulos, parágrafos e legendas que podem ser 

visualizados a partir de várias formatações, ou seja, personalizações por 

meio de cor, fonte, efeito, entre outros. Conforme a figura 2 que demonstra 

um site com apenas disposições de blocos textuais com tipografia serifada, 

sem a interferência de outros elementos. 
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Figura 2 – Elemento textual. 
 

Fonte – Adaptado de Lorem Ipsum (2019). 

 
 

Elementos não textuais: 

 
● Imagens estáticas, como formatos JPEG/JPG, PNG (possibilita adquirir uma 

imagem sem fundo), vetoriais (uso de fundamentos geométricas como 

pontos, linhas, curvas e formas ou polígonos - todos os quais são baseados 

em expressões matemáticas), entre outros. Na figura 3, é possível verificar a 

representação de cada um dos principais formatos; 

 
Figura 3 – Formatos de imagem. 

 

Fonte – Adaptado de Rock Content (2017). 

 
 

● Imagens animadas: GIF, SVG, Flash, Java, ShockWave ou aplicativo Java 

(Java applet), entre outros; 

● Áudio: WAV (figura 4), WMA, AIF, M3u, MP3, MIDI, RA, SWA, aplicativo 

Java, entre outros; 
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Figura 4 – Player de áudio utilizando o formato WAV. 
 

Fonte – SoundCloud (2019). 

 
 

● Vídeo: MOV, AVI, MPEG4, MP4, RM, SWF, WMV, AV1 entre outros. (um 

desses formatos de vídeo, é exemplificado na figura 5, junto ao player (do 

inglês, tocador) do site da Netflix). 

 
Figura 5 – Player de vídeo. 

 

Fonte – Netflix (2019). 
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Elementos interativos: 

 
 

● Painéis de controle: janelas, caixas de diálogo, caixas de mensagens, abas; 

● Controles estruturados: Painéis de menu (figura 6), barras de ferramentas, 

barra de menu, hypertexto/menu sobreposto, lista de seleção, tabela de 

seleção; 

 
Figura 6 – Exemplo de controles estruturados. 

 

Fonte – Google (2019). 

 
 

● Grupos de controles: grupos de botão de rádio (radio button), grupos de 

caixas de atribuição (check box), grupos de botão de comandos (command 

button). Na figura 7, visualiza-se um exemplo de check box; 

 
Figura 7 – Exemplo de grupos de controles. 

 

Fonte – Justinmind (2019). 
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● Controles simples: botão de comando, botão de seleção, cursor do 

dispositivo de apontamento, escala, barra de rolagem (scrollbar); 

● Campos de entrada: campo de texto, campo de dado, campo gráfico, linha 

de comando; 

● Mostradores de dados simples: mostradores analógicos, mostradores 

digitais, mostradores de status conforme figura 8; 

● Mostradores de informação: indicados de progressão, bolha de ajuda 

(tooltip) exemplificado na figura 9, rótulo (label), escala (slider); 

● Elementos interpretáveis pelos navegadores: HTML, XHTML, DHTML, CSS, 

metadados com meta-informação semântica. 

 
Elementos de Layout: 

 
 

● Estrutura/suporte: página/tela, template, wireframe; 

● Mostradores estruturados: lista/coluna de dados, tabelas de dados, diagrama 

de figura; 

 
Figura 8 – Exemplo de mostrador de status em 46 de 100. 

 

Fonte – Wetransfer (2019). 

 
 

● Elementos visuais: cor, fonte, linha, arranjo/diagramação (exemplificado em 

um site, visto na figura 10). 
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Figura 9 – Exemplo de mostrador de informação. 
 

Fonte – Wikipédia (2019). 
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Figura 10 – Exemplo de site e seus elementos visuais. 
 

Fonte – Apple (2019). 
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2.2.2. ÁREAS DE CONHECIMENTO DO DESIGN DE INTERFACE 

 
 

O design de interface é uma área que faz coligação com diversas outras 

áreas. Sendo assim, é um campo que se interliga em várias outras disciplinas. A 

figura 11 exibe a inter-relação destas áreas: 

 
Figura 11 – Multidisciplinaridade no design de interface. 

 

Fonte – Adaptado de BATISTA (2008, p. 56). 

 
 

As áreas que são interligadas ao design de interface são multidisciplinares e 

dependem uma da outra para solução de um projeto de interface gráfica. Batista 

apresenta brevemente os conceitos: 
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Princípios de Design Gráfico: em design de interface, a aplicação dos 

fundamentos do design gráfico é essencial, uma vez que todos os seus princípios 

aplicados resultam na comunicação e expressão gráfica. São eles: 

 
● Simplicidade: simplificar os elementos gráficos (figura 12) de forma em que 

a complexidade e elementos visuais desnecessários não se façam presentes 

em uma composição de design. A simplicidade é uma forma de expressar 

peças visuais de qualidade, sem informações exageradas; 

 
Figura 12 – Simplicidade. 

 

Fonte – Bauhaus (2019). 

 
 

● Unidade e padronização: uma peça gráfica possui unidade quando existem 

elementos que harmonizam entre si (exemplificado na figura 13), com isso, 

convém realizar a padronização dos elementos ao máximo possível; 
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Figura 13 – Unidade e padronização. 
 

Fonte – Globo - G1 (2019). 

 
 

● Legibilidade: é a condição que determina a facilidade de leitura de um 

conteúdo textual ou imagético. A tipografia, a diagramação e o contraste são 

elementos que influenciam diretamente na legibilidade; 

● Alinhamento: os alinhamentos mais comuns utilizados são o centralizado 

(horizontal ou vertical), o que utiliza as bordas como base (pela direita, pela 

esquerda, por cima ou por baixo), e o alinhamento justificado (pela esquerda 

e pela direita simultaneamente); 

Ergonomia Cognitiva: é preciso que o designer de interface entenda como o ser 

humano conduz a percepção e a reação diante aos estímulos remetidos pela 

interface. A visão, a audição, o cérebro e outras características humanas 

reconhecem e interpretam uma tomada de decisão. É preciso ter o problema 

solucionado cognitivamente a partir do momento em que o usuário resolva iniciar 

qualquer tipo de interação. O designer também deve considerar as situações de 

sobrecarga cognitiva e erro humano; 

● Contraste: quando a noção do contraste é aplicada, esta proporciona a 
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distinção visual. Peças gráficas com contraste são mais comunicativas e 

proporcionam melhor conforto visual (figura 14); 

 
Figura 14 – Contraste. 

 

Fonte – Samsung (2019). 

 
 

Engenharia de Usabilidade: durante o projeto de design de interface, devem ser 

validados os critérios de usabilidade. É preciso efetuar testes de usabilidade para 

aperfeiçoar o desenvolvimento de interfaces intuitivas, isto é, que sejam fáceis de 

aprender a operar, e ao utilizar, o usuário (figura 15) possa continuamente não ser 

induzido ao erro; 

Gestão da informação: visando a organização da informação, a fim de tornar as 

informações identificáveis, claras, de fácil assimilação e possíveis de serem 

migradas para outros sistemas de informação; 
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Figura 15 – Engenharia e usabilidade. 

 

Fonte – Pixabay (2019). 

 
 

Tecnologia: o designer de interface faz o uso de diversos tipos de softwares para 

realização de tratamento de imagens, produção de animação, edição de vídeos e 

áudios. E também deve estar ligado as linguagens de sistemas como html e css 

(figura 16); 

Figura 16 – Tela de codificação - html e css. 
 

Fonte – Pixabay (2019). 

 

Boa forma: as noções de proporção, equilíbrio, harmonia, cores bem relacionadas, 

resultam a construção de sistemas esteticamente agradáveis; 
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Linguagem gráfica: a linguagem gráfica é uma forma de expressão e comunicação. 

É utilizada para transmitir o conteúdo da mensagem intensificando o seu conteúdo. 

Os tipos (em tipografia), por exemplo, tendem a ter a personalidade que melhor 

reflete em um projeto, eles se vinculam a linguagem gráfica apropriada para 

determinado conceito. Assim, as escolhas das formas, texturas e outros tipos de 

representações, estão todas em ligação com a linguagem gráfica; 

Semiótica: o designer de interface trabalha com os sistemas simbólicos e considera 

os processos de codificação e decodificação das mensagens e seus significados; 

Comunicação: em design de interface faz-se o uso dos componentes de 

comunicação (o emissor, o receptor, a mensagem, o canal de propagação, o meio 

de comunicação, a resposta e o suporte na qual o processo comunicativo acontece. 

 
2.3 DESIGN DE INTERAÇÃO 

 
 

Preece, Rogers e Sharp (2005) conceituam o design de interação como uma 

área do design direcionada a promover a interação com o usuário, oferecendo 

mecanismos de suporte à sua vida cotidiana - no trabalho, no estudo ou em casa. As 

autoras enfatizam que design de interação representa a criação de experiências que 

tornem mais confortável a maneira como as pessoas se interagem, comunicam e 

trabalham, no tempo em que os designers de interação são profissionais envolvidos 

no design das particularidades interativas de um produto, não somente no aspecto 

visual de design gráfico de uma interface: 

 
[...] Especificamente, significa criar experiências que melhorem e estendam 

a maneira como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem [...]. 

Nesse sentido, consiste em encontrar maneiras de fornecer suporte às 

pessoas. Tal projeto contrasta com o da engenharia de software, que enfoca 

principalmente a produção de soluções de software para certas aplicações. 

(PREECE, ROGERS e SHARP, 2005 p. 28). 

 

Teixeira (2014), define o design de interação: 

 
 

Entender e definir o comportamento das interfaces quando o usuário 

interage com elas. O que acontece quando eu clico em determinado botão? 

Como a interface responde? Como eu arrasto um produto para meu 
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carrinho de compras? Qual a exata quantidade de informação que o usuário 

precisa saber para realizar a tarefa naquele momento? Como a interface 

pode ser usada para criar uma narrativa na experiência do usuário? 

(TEIXEIRA, 2014 p. 10) 

 

Nota-se que o design de interação é o estudo que projeta o comportamento 

dos artefatos interativos. É a importância em se aprofundar nos detalhes de como 

uma interface se comporta quando algum usuário interage com ela. Observa-se a 

importância de pensar em todo o conforto e benefício ao usuário que interage com 

determinada interface gráfica para que sua experiência não seja incompleta e 

frustrante. 

 
2.4 USER EXPERIENCE (UX) 

 
 

User Experience (do inglês significa “experiência do usuário”), cuja abreviação 

é “UX”, vista no termo UX design, quer dizer, design orientado à experiência do 

usuário é uma área ampla, mas tem como foco principal o desenvolvimento de 

interfaces digitais, como sites e aplicativos. 

Os primeiros estudos em volta da experiência do usuário fazem ligação com à 

área da Interação Homem-Computador (HCI) e também a área de programação da 

computação, sendo discutido por autores como Forlizzi (1997), e teve como principal 

propósito considerar questões além da tarefa do usuário em projetos de design. 

A abreviação UX vista no termo UX Design, significa User Experience, isto 

quer dizer, design orientado à experiência do usuário. UX Design, ocupa-se na 

função de criar elementos que se relacionam diretamente com o usuário, 

concebendo uma experiência cuja expectativa de quem a projeta seja positiva para o 

utilizador, com a intenção de facilitar as ações de acordo com as percepções e 

comportamentos do usuário, isto significa que, o UX design pode ser realizado 

juntamente a qualquer marca, produto ou serviço, uma vez que se baseia em 

interações humanas. Teixeira (2014, p. 21) cita o significado de forma simples: 

“Apesar do estrangeirismo que deu origem à sigla UX, o termo é bem mais simples 

do que parece. Experiência do usuário. Experiência de quem usa”. 

A compreensão desta experiência é importante para as empresas, pois 
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garante uma contribuição de forma direta para aprimorar a visão e a satisfação do 

consumidor dentro da interface no qual opera. Kucheriavy (2015) reconhecendo 

esses aspectos, diz que a implantação do UX no projeto de design evidencia no que 

diz respeito a experimentação e satisfação do usuário, com isso, obtém-se melhor 

interatividade nas interfaces gráficas, como aplicativos e sites, além de dispositivos 

tecnológicos. 

 
2.5 USABILIDADE 

 
 

Royo (2008, p. 90) afirma que “o trabalho principal de um design responsável 

é que os aparelhos sejam ‘usáveis' sendo sempre o usuário o centro das 

preocupações do design”. O surgimento da usabilidade veio da ideia de criar uma 

comunicação clara e eficaz na interação homem-tecnologia, preocupando com os 

princípios de ergonomia. Hoje em dia encontra-se em larga expansão, pois estamos 

rodeados de inúmeros sistemas tecnológicos que fazem parte de nosso cotidiano. A 

usabilidade foca na facilidade de uso quando um site ou sistema é usual ele permite 

maior produtividade em relação ao uso do mesmo. Glasser (2012, p. 210) diz que 

"acessibilidade refere-se a quão funcional um site é para os usuários; o objetivo é 

fornecer acesso igual à informação e funcionalidade para o maior número de 

pessoas". Ainda que o objetivo seja atender o maior número de indivíduos com 

qualidade, a usabilidade tem o papel de facilitar o usuário a atingir seus objetivos 

com maior praticidade. Segundo Krug (2006, p. 103) "sempre achei útil imaginar  

que, cada vez que entramos em um website, começamos com uma reserva de boa 

vontade. Cada problema que encontramos no site diminui o nível desta reserva". 

Grande parte dos métodos de avaliação de uma interface apoiam-se na 

engenharia cognitiva, cujo objetivo é a criação de sistemas que exijam do usuário 

baixa carga de esforço cognitivo para serem utilizados. Isto significa que é 

importante que ela seja clara, de fácil aprendizado e agradáveis para as pessoas. 

Nielsen (1993), explana que para avaliação positiva ou negativa de uma boa 

interface é preciso sequenciar etapas para elaboração do projeto, a fim de evitar 

erros e colher dados importantes e relevantes da interface que será criada. Assim, o 

autor desenvolveu o que é intitulado de 10 heurísticas de Nielsen, apresentado no 
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quadro 4 e 5. 

Das dez heurísticas propostas por Nielsen, recomenda-se que antes de tudo, 

o usuário deve ser informado do que está acontecendo em uma interface, recebendo 

um feedback (do inglês, “retorno ou resposta”) de suas ações. Um exemplo disso 

são as barras de carregamento que comumente observamos em sites, exemplificada 

com uma barra sutil de cor azul como na figura 17 a seguir (quando concluído o 

carregamento, a barra percorre até o final da tela e desaparece). 

 
Figura 17 – Exemplo de barra de carregamento. 

 

Fonte – Flickr (2019). 

 
 

Em segundo, ele propõe que o sistema comunique com a linguagem do 

usuário, e elas devem ser organizadas de acordo com o modelo mental do usuário. 

Na terceira heurística, Nielsen indica a importância que o usuário deve ter a 

respeito do controle e liberdade ao utilizar um sistema. Isto é como uma saída de 

emergência que o usuário possa ter. Por exemplo, quando deleta um e-mail com 

anexo importante, ele acaba tendo uma espécie de segunda chance, quando 

encontra na lixeira. Outro exemplo, é o atalho ctrl + z, quando o usuário consegue 

desfazer uma operação em uma interface. Todo esse controle, faz com o que 

usuário consiga reverter ações, ou então refazê-las, removendo assim a insegurança 

de utilizar determinado aplicativo, sistema ou site. 

Na heurística sobre Consistência, o autor explana sobre a importância da 

consistência e a padronização. Manter a coerência nas telas, nos botões, utilizar-se 

da mesma identidade visual, do tamanho de fontes, e da coerência do design como 
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um todo é fundamental para uma boa experiência. Isto faz com que o usuário não se 

sinta perdido em uma experiência de utilização. 

Na quinta heurística, o autor revela a importância das confirmações de 

funções que são muito importantes na função de uma interface. Um exemplo disso, 

é quando se deleta um item, geralmente em qualquer interface que utilizamos uma 

mensagem de confirmação ou algum tipo de animação é exibida para comunicar 

claramente que determinada função foi realizada. 

Sobre memória do usuário, na sexta heurística, Nielsen diz sobre a 

importância de minimizar a sobrecarga de memória do usuário, fazendo com que o 

mesmo, não precise decorar vários comandos e sim ter eles de modo claro. Um 

exemplo dessa situação é quando temos ícones que demonstram claramente suas 

ações. 
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Quadro 4 – 10 heurísticas de Nielsen. 
 

Fonte – Adaptado de NIELSEN (1993, p. 20). 
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Quadro 5 – Continuação das 10 heurísticas de Nielsen. 
 

Fonte – Adaptado de NIELSEN (1993, p. 20). 

 
 

Na sétima heurística, o autor enfatiza sobre a importância de que tantos 

usuários experientes, como usuários leigos possam ter sobre uma interface. 

Comandos tal como Alt+Tab, Ctrl+C, Crtl+V e F5 são exemplos de atalhos que 

permitem ao usuário ter uma experiência mais rápida em realizações de tarefas. 

Sobre diálogos simples e naturais, na oitava heurística, Nielsen destaca que é 
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fundamental manter apenas informações que são necessárias. Resumidamente, ele 

diz que menos é mais em uma interface. Por exemplo, não adianta um site exibir 

uma quantidade enorme de funções, textos, menus, deixando a experiência ruim de 

quem utiliza. Assim o site ou aplicação se torna muito mais eficiente, quando quem o 

desenvolve se importe com este quesito. 

Na penúltima heurística, o autor deixa claro sobre a importância de emitir 

mensagens sobre erros cometidos pelo usuário. Porém, essas devem ser avisadas 

de forma simples, sem deixar a experiência do usuário desagradável. Isto é, não 

devem culpar ou intimidar o usuário. 

Por último, na décima heurística, Nielsen fala sobre a importância da ajuda e 

documentação. Recomenda-se que a interface seja tão boa e eficiente que não seja 

preciso ler em um tutorial sobre seu uso, ou que seja preciso acessar algum tipo de 

documentação para ajuda. Mesmo assim, é ideal que se for necessária, a ajuda 

deve estar facilmente acessível online. Contudo, utilizar dessas instruções 

denominadas Heurísticas de Nielsen, faz com que a usabilidade seja um atributo de 

qualidade na criação de uma interface, simplifica e aproxima qual o melhor caminho 

para que a interação interface versus usuário seja de qualidade. 

Considerando as informações dos autores citados, entende-se que a 

usabilidade tem como objetivo focar no usuário que utiliza um campo interativo, 

focando na percepção que este tem ao utilizar um sistema. Importa com a facilidade 

de utilização e tem o intuito de fazer com que o usuário tenha uma melhor 

compreensão da informação ao navegar em um site ou sistema. 

Um bom design está totalmente vinculado a usabilidade de boa qualidade, as 

duas coisas precisam andar juntas, ajudando o indivíduo que interage com o site, 

software, aplicativo e outros. Sobre a importância do bom design, Kahney (2008) 

menciona uma citação de Steve Jobs, que aponta sobre esta importância: 

 
“Design não é decoração, não é a aparência superficial de um produto, não 

é apenas a cor ou os detalhes estilísticos. Design é a maneira como o 

produto funciona, design é a função, não a forma. [...] Para criar um design 

realmente bom, você tem que compreender a coisa, tem que internalizar a 

essência dela, é preciso um envolvimento apaixonado para compreender 

uma coisa em sua totalidade”. (KAHNEY, 2008 p. 17). 
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2.6 FOCO NO USUÁRIO 

 
 

Garrett (2003) diz que a prática de desenvolver experiências atraentes e 

eficientes para usuários é denominada design centrado no usuário. O autor explica 

importância de sempre pensar no usuário na medida em que o projeto de uma 

interface vai evoluindo, cada etapa deve ser pensada levando em consideração os 

usuários que a utilizam. 

 
O conceito de design centrado no usuário é muito simples. Cada passo do 

caminho leva o usuário em consideração enquanto você desenvolve o 

projeto. As implicações desse simples conceito, entretanto, são 

surpreendentemente complexas. (GARRETT, 2003 p. 19) 

 

Assim, qualquer avanço em relação ao projeto é estrategicamente ligado ao 

usuário. De modo que, se tratando de um site, é preciso se atentar e oferecer aos 

indivíduos que utilizam uma experiência que seja intuitiva, coerente e também 

agradável. 

Então, deve-se levar em consideração que, a experiência do usuário é o 

conjunto de sensações e valores obtidos após o uso de uma plataforma (sites, 

aplicativos, softwares, etc.), que por sua vez, podem ser não apenas o resultado da 

experiência funcional de usabilidade, mas também, de uma experiência estética, que 

envolve cores, imagens, tipos, gráficos e qualquer outro elemento visual que faça 

parte de um layout como um todo. 

Portanto, percebemos que colocar o usuário em pontos centrais, é de suma 

importância do começo ao fim no desenvolvimento de um projeto. Realizando esse 

procedimento, aumenta-se consideravelmente o valor do produto em 

desenvolvimento e as chances de sucesso do indivíduo que utiliza interpretar a 

ferramenta de modo satisfatório. 

 
2.7 NAVEGAÇÃO INTUITIVA 

 
 

Para que o usuário consiga ter uma experiência positiva ao visitar um site, um 
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dos aspectos fundamentais é a facilidade com que se idealiza a estrutura de 

navegação do mesmo. Este quesito, coexiste com a navegação intuitiva sendo 

determinante para que qualquer pessoa possa buscar com facilidade a informação 

que tem como objetivo. Memória (2005), menciona: 

 
[...] usuários estão no comando e não precisam necessariamente consumir 

o conteúdo em uma sequência predeterminada. Daí a vocação de ser um 

meio orientado aos usuários. E para que as pessoas consigam achar o 

conteúdo que procuram, o projeto de uma navegação eficiente, fácil e 

intuitiva torna-se fundamental (MEMÓRIA, 2005 p. 50). 

 

Sawaya (1999), cita sobre a definição de intuitiva, no campo tecnológico: 

 
 

Intuitive – intuitivo. Diz-se dos programas que apresentam uma interface 

que possibilita um aprendizado de funções muito mais rápido e sem a 

necessidade de um tutor ou pesquisa aos manuais. 

 
[...] 

 
Intuitive graphical user interface – interface gráfica e intuitiva do usuário. 

Interface gráfica que, sendo intuitiva, aumenta a facilidade de aprendizado 

(SAWAYA, 1999 p. 245) 

 

Em vista disso, nota-se a que a navegação intuitiva, estimula quem interage 

em um site, aplicativo ou até mesmo em uma interface aplicada em uma televisão, 

sistema operacional, entre outros, a ter uma experiência de aprendizado muito mais 

rápida, considerando que muitas das vezes não é preciso o uso de tutoriais, manuais 

e similares. 

 
2.8 USER INTERFACE (UI) 

 
 

User Interface (UI), do inglês, design de interface do usuário, nada mais é do 

que a área do design que desenvolve todo o caminho que o usuário vai percorrer 

durante a utilização da plataforma. Isto é, cabe ao profissional desta área planejar e 

premeditar todos as possibilidades, idas e vindas que sejam executáveis dentro do 

dispositivo. 

Todos os elementos como botões, menus, telas, gráficos, entre outros, fazem 

parte de um projeto de interface do usuário. Caso esses elementos sejam mal 
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planejados, o usuário não terá uma boa experiência e portanto, a probabilidade de 

ele voltar a usar aquela interface diminuirá. 

Para que o usuário sinta-se satisfeito durante sua navegação, são 

necessários estudos para que suas necessidades sejam atendidas da melhor 

maneira possível. O design de interface do usuário deve buscar sempre antecipar 

os problemas e necessidades de utilização. Por isso, um bom projeto deve sempre 

pensar em todas as possibilidades de cliques e navegações, de maneira que a 

experiência se torne sempre mais intuitiva, sem que o usuário tenha dificuldades no 

uso. 

De modo que nos faça entender melhor, Joshua Porter, diretor de UX da 

empresa “HubSpot” escreveu alguns princípios em seu site a serem seguidos para 

obter um bom resultado na questão de design de interface do usuário, como estão 

representados nos quadros 6, 7, 8 e 9. 

Com base nestes princípios, a interação do usuário com a interface torna-se 

muito mais fácil e intuitiva, de modo que o design seja imperceptível, ou seja, o 

usuário não perceberá que está usando uma ferramenta para resolver um problema, 

e sim, apenas o resolvendo, de modo que o faça sentir-se satisfeito ao finalizar suas 

tarefas. 
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Quadro 6 – Princípios de design em UI. 
 

Fonte – Adaptado de Bokardo (2019). 
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Quadro 7 – Continuação dos princípios de design em UI (1). 

 

 

 

Fonte – Adaptado de Bokardo (2019). 
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Quadro 8 – Continuação dos princípios de design em UI (2). 

 

 

 
 

Fonte – Adaptado de Bokardo (2019). 
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Quadro 9 – Continuação dos princípios de design em UI (3). 

 

 

 
 

Fonte – Adaptado de Bokardo (2019). 
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3 PESQUISA DE MERCADO 

 
 

Para realizar a pesquisa de mercado, foram realizadas buscas de produtos 

semelhantes existentes nas redes dentro da internet. Para isso, foram feitas 

verificações em lojas de aplicativos como Play Store e App Store (lojas do Google e 

Apple, respectivamente), além de pesquisas exercidas através da plataforma Google 

Forms e outros sites disponíveis na rede. 

Dos aplicativos encontrados com base em uma pesquisa pelo assunto, 

nenhum deles foi relevante o bastante para que uma análise pudesse ser feita, pois 

os resultados obtidos apontaram apenas aplicativos com outras funções que não a 

de criação de briefings. A partir disso, passou-se a ser feita a busca em sites que 

pudessem ter a ferramenta adequada. 

Com o intuito de analisar similares, os produtos escolhidos foram submetidos 

a testes, pesquisas e observações referentes aos produtos a serem apresentados. A 

principal característica a ser indagada foi a presença de uma ferramenta clara, 

objetiva e inovadora que possibilitasse a criação de um briefing de forma satisfatória 

e simples. 

A primeira ferramenta online a ser submetida à análise foi o próprio Google 

Forms, disponibilizado pela empresa Google, que tem como função, permitir a 

criação de questionários de qualquer âmbito, que por sua vez, são possíveis de 

serem respondidos dentro da própria. 

O produto apresenta algumas funções básicas para a criação de 

questionários, permitindo ao usuário delimitar suas preferências em relação às 

respostas encontradas na figura 18 a seguir. 

Apesar de todas as opções disponibilizadas pelo Google Forms, a ferramenta 

ainda encontra-se limitada. Em geral, o produto é útil para a criação de questionários 

simples, não focados para o profissional de design, que, por sua vez, necessita de 

opções personalizáveis de layout e outras adaptações. 
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Figura 18 – Ferramenta Google Forms. 
 

Fonte – Google (2019). 

 

A ferramenta possui: 

 
 

● Opção para criação de perguntas personalizadas; 

● Permissão de ativação para respostas obrigatórias e não obrigatórias; 

● Respostas de múltipla escolha; 

● Caixas de seleção; 

● Listas suspensas; 

● Upload (do inglês, carregamento) de arquivos e imagens; 

● Opções de grades; 

● Opções de inserção de datas e horários; 

● Obtenção de respostas; 

● Gráficos que mostram a porcentagem de cada resposta obtida. 

 
 

Outra interface analisada, foi a ferramenta Canva (figura 19), na qual, refere-

se a um site onde a proposta é exibir templates pré-definidos para execução de 

diversos projetos de design gráfico. Porém, esta é uma ferramenta que vem sendo 

utilizada também pelos profissionais, para criação de briefings voltado para uma 

experiência mais visual. Com intuito de apresentar análises de combinações (opções 

de um conceito de identidade visual, por exemplo) de projetos de design, e painéis 

semânticos para enviar ao cliente modelos e opções de múltiplas situações 
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como escolha de fontes, cores, elementos, backgrounds (do inglês, fundos), entre 

outros. 

 
Figura 19 – Ferramenta Canva. 

 

Fonte – Canva (2019). 

 

As características positivas principais são: 

 
 

● Alto desempenho; 

● Templates profissionais para criar rapidamente seu fluxo de trabalho; 

● Diversas fontes disponíveis; 

● Banco de imagens por temas; 

● Elementos pré-definidos; 

● Ilustrações pré-definidas; 

● Fundos e texturas pré-definidas; 

● Função upload; 

● Função salvar, compartilhar; 

● Função “arrastar e soltar”; 

● Função apresentação. 

 
 

A questão negativa é que, não se trata de uma ferramenta específica para o 

objetivo único de criação de briefings. 
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É pertinente dizer também que, para determinadas funções como templates 

exclusivos, trabalhar com fundo transparente, redimensionamento de imagens, entre 

outros, é preciso optar por um plano pago. 

Posteriormente, o site Siga (figura 20) fornece um sistema para a gestão de 

agências, que promete melhorar a organização, aumentar a agilidade e otimizar a 

gestão. Dentro do site está disponível uma opção na área “jobs”, no qual é possível 

inserir o briefing do cliente, além de outros detalhes sobre clientes em geral. O ponto 

negativo é que o sistema não disponibiliza uma ferramenta específica para a criação 

de briefings, apenas a opção de criá-los dentro de um projeto como um todo. Esta 

ferramenta para a criação de briefing contempla apenas uma caixa de texto em que 

pode-se inserir perguntas e respostas de forma discorrida. Nela, não é possível a 

inserção de imagens, paletas de cores, obtenção de respostas, gráficos, entre outras 

ferramentas básicas necessárias. 

 
Figura 20 – Sistema SIGA (Sistema para Gestão de Agências). 

 

Fonte – SIGA (2019). 

 
 

Os pontos positivos do site são: 

 
 

● Inserção de um tempo estimado para a realização do trabalho; 

● Inserção de prazo; 
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● Definição prioridade do trabalho; 

● Descrição de equipe para a realização do trabalho; 

● Definição de responsável pelo trabalho. 

 
 

O site contempla várias funções significativas para a gestão de agências, 

mas, para a criação de briefing em específico, faltam algumas ferramentas 

essenciais. Como seu foco é a organização e a administração, a área em que se 

insere o briefing acaba não sendo priorizada, fazendo com que faltem algumas 

ações em relação a outras opções do mercado. Além disso, é um programa pago, 

em que o usuário pode fazer um teste gratuito durante um determinado período de 

tempo, e depois, caso queira continuar usando o serviço, é necessário obter um 

plano pago. 

Mais adiante, o site SurveyMonkey (figura 21) é um site que disponibiliza a 

criação de questionários de modo geral, sendo possível coletar respostas e receber 

feedbacks de outros canais digitais. 

 
Figura 21 – Ferramenta SurveyMonkey. 

 

Fonte – SurveyMonkey (2019). 

 
 

A plataforma pede que, para criar um questionário, o usuário anteriormente 

crie um perfil, preenchendo-o com sua área de atuação e função dentro do mercado 

de trabalho. Logo após, para a criação do questionário, é necessário colocar um 

assunto principal e escolher um formato padrão. 
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A criação do questionário possibilita: 

 
 

● Utilizar perguntas feitas anteriormente; 

● Basear-se em assuntos e exemplos de perguntas previamente criadas pela 

ferramenta; 

● Alteração de formato de questionário; 

● Coleta de respostas; 

● Análise de resultados; 

● Apresentação de resultados em forma de painel. 

 
 

Além disso, dentro da criação de questionários, também são disponibilizadas 

opções de personalização como perguntas de múltipla escolha, caixas de seleção, 

upload de arquivos, classificação, entre outras opções. 

Como uma ferramenta para criação de questionários, é bem completa, 

assemelhando-se ao Google Forms. Porém, não direcionada à área de design. Os 

assuntos sugeridos são voltados à assuntos gerais, como política, diversão, 

comunidade, saúde, eventos, educação, etc. Não possui opções específicas para 

designers, além de também ser uma plataforma paga, que disponibiliza um teste 

gratuito, porém com tempo limitado. 

Paralelamente, a plataforma Typeform (figura 22) também é mais uma dentro 

do mercado de criação de questionários. O software é especializado em produzir 

formulários e pesquisas. 

 
Figura 22 – Software Typeform. 

 

Fonte – Typeform (2019). 
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O site permite criar questionários que, primeiramente, devem ser 

categorizados por seu assunto, contendo várias opções, porém, não contempla o 

design. Por suas funções, o software disponibiliza a escolha de layouts previamente 

criados pelo programa, que, por sua vez, já sugerem perguntas relacionadas com o 

assunto. Além disso, como nos produtos analisados anteriormente, são possíveis 

inserções de diversos tipos de questionários, como múltipla escolha, textos longos, 

textos curtos, datas, upload de arquivos, entre outros. 

Como os outros programas de criação de questionário, o Typeform é uma 

ferramenta completa, porém não direcionada ao designer, tendo suas limitações. 

Ademais, o programa é totalmente em inglês, ou seja, para um usuário brasileiro que 

não possui o domínio total da língua, dificulta-se o manuseio. Por fim, o produto 

também é pago, e possui uma versão de teste que é disponibilizada por um tempo 

limitado. 

Por fim, o iClips (figura 23) é um software para gestão de agências de 

comunicação, a qual disponibiliza diversas ferramentas destinadas ao público 

criativo, e, entre elas, está a criação de briefing. 

 
Figura 23 – Software iClips. 

 

Fonte – iClips (2019). 
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O iClips oferece um sistema variado, incluindo integração com clientes, 

modelos de fluxo de trabalho, gestão de projetos, gestão de contratos, gestão 

financeira, dashboards (do inglês, painel de controle) relatórios e integração com 

parceiros. A ferramenta para a criação de briefing encontra-se no momento em que 

o usuário define um job (do inglês, trabalho) a ser feito. Neste job, são possíveis: 

 
● Inserção de data de entrega; 

● Previsão de conclusão; 

● Inserção de verba; 

● Definição de data de apresentação; 

● Inserção de outros funcionários; 

● Definição de prioridade; 

● Permissão do cliente acompanhar o job. 

 
 

Analisando como um todo, o produto é bastante relevante em questão de 

entregas e prazos, pois conecta várias áreas dentro de uma agência. Porém, em 

questão do briefing propriamente dito, o usuário encontra-se “limitado” em algumas 

modalidades, pois necessita sempre criar um job antes. Além disso, a ferramenta 

que realmente disponibiliza o briefing, não é totalmente completa, pois possibilita 

apenas a inserção de perguntas simples, para que o próprio usuário responda, sem 

que seja possível ser enviado ao cliente. 

Contudo, após todas as análises similares apresentadas, considera-se que as 

características das funções disponíveis na ferramenta Canva são mais aproximadas 

e relacionadas às funções da interface para criação de briefings na qual se estuda. 

Porém, considerando nisso, apenas os aspectos quanto a experiência visual. 

Isto é, principalmente quando o cliente está sendo o usuário em questão, no qual 

este, recebe uma série de amostras visuais que antes foram preparadas pelo 

profissional. 

Por outro lado, quando trata-se de questionamentos a serem criados, a 

ferramenta que mais se aproxima é o Typeform, pela facilidade de criar 

questionamentos textuais (e também visuais), além de apresentar uma interface 

intuitiva e fácil de operar. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 
 

Neste processo de desenvolvimento, são utilizadas as cinco etapas sugeridas 

por Garrett (2011), conforme apresentadas no capítulo 1.5 Metodologia, para 

discorrer acerca do trabalho. 

 
4.1 ESTRATÉGIA 

 
 

Na etapa de estratégia o foco se encontra no problema a se resolver assim 

como na melhor solução possível. Deste modo, a fim de obter informações a 

respeito da necessidade de uma página web para a criação de briefings, foram 

retiradas informações de um questionário criado pelos autores, na data de 2 de 

setembro de 2019 via Google Forms, o qual encontra-se em sua integridade em 

Apêndice A. Obteve-se um total de 55 respostas, boa parte com profissionais 

freelancers em circulação no mercado de design, com o intuito de captar 

informações sobre o desfalque no setor de ferramentas para o auxílio de sua 

criação. 

Das informações mais relevantes se encontram as levantadas na primeira 

pergunta, feita com o intuito de analisar em quais meios eram produzidos atualmente 

os briefings dos usuários. A pergunta poderia ser preenchida com mais de uma 

opção, tendo em vista que nem sempre o cliente se encontra na mesma cidade, ou 

até no mesmo estado que o designer, tornando a entrevista presencial inviável. 

Diante dessas possibilidades, de 100% dos entrevistados mais de 56% afirma 

realizar seus briefings via e-mail. O percentual se mantém muito próximo quando 

analisadas as respostas para briefings presenciais, que são de em média 58%. Na 

figura 24 são identificadas que das dez possibilidades de respostas para essa 

primeira pergunta, apenas as quatro primeiras respostas possuem quantidades 

significativas para análise, sendo as duas outras via aplicativo mobile (do inglês, 

móvel) denominado Whatsapp (36,4%) e via formulário online (23,6%). 
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Figura 24 – Pergunta um. 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

Conforme apresentado na figura 25, quando questionados sobre sua ciência 

acerca de algum website e/ou aplicativo para o auxílio na criação de briefings, 69,1% 

dos entrevistados indica não possuir conhecimento sobre sua existência. De todos 

os participantes 76,4% deles afirmam – em uma próxima pergunta – que “o cliente 

possui certa dificuldade em transmitir sua ideia projetual ao profissional”, um número 

impressionante se acrescentados os 21,8% que concordam que talvez essa 

afirmação esteja correta, como demonstrado na figura 26. 

 
Figura 25 – Pergunta dois. 

 

Fonte – Os autores. 
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Conforme apresentado anteriormente no capítulo 2.1 Briefing, a coleta dessas 

informações são essenciais para uma execução projetual de sucesso que atenda às 

necessidades do cliente final, resolvendo seu problema e mantendo uma unidade 

visual harmônica conforme as especificações apresentadas em 2.5 Usabilidade. 

 
Figura 26 – Pergunta cinco. 

 

Fonte – Os autores. 

 
 

A Associação dos Designers Gráficos (ADG Brasil, 2004 p. 171) explica a 

relação exemplificando com uso do profissional de design: “o briefing sintetiza os 

objetivos a serem levados em conta para o desenvolvimento do trabalho. Muitas 

vezes o designer auxilia em sua delimitação”. Cabe ao profissional adequar as 

etapas de informações para seu modelo de briefing ao seu modo de trabalhar, 

criando seu próprio fluxograma para o entendimento das ideias como exemplificado 

na figura 27. 

Os números indicam uma necessidade de mercado, que serão exploradas e 

discutidas ao decorrer do estudo. 
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Figura 27 – Como Desenvolver um Modelo Briefing Marketing. 
 

Fonte – Ideal Marketing (2019). 

 
 

4.2 ESCOPO 

 
 

Na etapa do escopo, os olhares se voltam numa primeira fase criativa, na qual 

realiza-se um brainstorm (conhecido como chuva de ideias) entre os autores 

encaminha o projeto. Foi estabelecido que o website será uma ferramenta de auxílio 

de criação de briefing, com foco no profissional designer gráfico freelancer, com 

possibilidade futura de adequação às demais áreas criativas. 

Na área de trabalho a qual o profissional terá acesso serão disponibilizadas 

ferramentas para que ele adeque o briefing às suas necessidades. As escolhas 

feitas para serem as ferramentas do website são baseadas nas respostas coletadas 

no Google Forms, como também pelas recomendações de Phillips (2004, p. 29) e 

Strunck (2001, p. 70), conforme quadro 1, 2 e 3. 

A primeira será em formato de caixas de perguntas em que algumas serão 

sugeridas pelo próprio site, como por exemplo: nome, e-mail, orçamento e detalhes 

do projeto. As perguntas poderão ser editadas e/ou excluídas, dando possibilidade 

para que o designer crie seus próprios questionamentos. 
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Como outra opção de ferramenta interativa surgirá a de prazos que ao ser 

selecionada abrirá uma caixa de calendário que o cliente poderá escolher um dia, 

mês e ano limites para a entrega final do projeto. 

 
Figura 28 – O básico para começar a colorir sua casa. 

 

Fonte – Entenda Antes. O mundo da construção (2019). 

 
 

Conforme citada constantemente em respostas no questionário como sendo 

de pergunta padrão na criação de briefing, a paleta de cores deverá ser uma das 

ferramentas essenciais em sua criação, também sugerindo ao cliente uma melhor 

forma de combiná-las, de acordo com a figura 28. Não somente para compor uma 

unidade gráfica, mas utilizar as cores valorizando seus signos a fim de evitar um 

entendimento distorcido do material, uma vez que a simbologia das cores diz muito 

sobre sua utilidade. 

 
[...] Apresentando-se ao olho em sua grande variedade, a cor se torna, na 

superfície dos seres vivos, uma parte importante dos signos exteriores, 

através dos quais percebemos o que se passa no interior deles. (GOETHE, 

2013 p.123). 

 

Como outra opção de ferramenta que o profissional poderá introduzir haverá a 
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de uploads de imagens que sirvam de suporte visual ao designer, uma vez que a 

conceituação da ideia do cliente em sua maioria se dá a partir de tais referências 

que devem ser compartilhadas, dando melhor embasamento na criação. 

 
4.3 ESTRUTURA 

 
 

Este é o momento em que deve-se arquitetar a estrutura dos dados a serem 

aplicados no site, organizando-os de forma que fiquem hierarquicamente dispostos, 

para o melhor entendimento do usuário. Nesta etapa, são construídos os conceitos 

de navegação e transição. Para facilitar o entendimento e a visualização da 

estrutura, foi criado um fluxograma (figura 29) utilizando o software Lucidchart, que 

permite a elaboração deste de modo fácil e simples. Este fluxograma facilita e 

permite maior entendimento das informações a serem dispostas futuramente no site. 

A partir disso, foi possível a criação de um esqueleto para o projeto. 
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Figura 29 – Fluxograma do site. 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

4.4 ESQUELETO 

 
 

Para o esqueleto, etapa em que cria-se a organização do conteúdo de forma 

visual, simples e compreensível, devem ser criados desenhos ou rascunhos para os 

wireframes, podendo serem feitos à mão ou por meio de softwares, para que se 

possa idealizar o produto de forma eficaz. 

Na fase de desenvolvimento das telas para o site a ser produzido, foram 

realizados desenhos à mão e depois escaneados para o computador, como forma 
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de uma etapa inicial do projeto. Cada tela foi pensada e arquitetada analisando as 

necessidades para com o usuário. 

 
4.4.1 PRIMEIRA ALTERNATIVA DE ESQUELETO 

 
 

A primeira tela (figura 30) que o profissional encontrará ao acessar o site será 

uma espécie de página de boas-vindas em que, primeiramente, será apresentada a 

opção de login, e que será possível também fazê-lo com as redes sociais Google ou 

Facebook e cadastro. 

 
Figura 30 – Tela do wireframe 1. 

 

Fonte – Os autores. 

 
Junto à opção de cadastro e login, encontra-se uma tela de apresentação do 

site, na qual estarão disponibilizados tutoriais de como usá-lo, amostras de 

usabilidade, informações gerais de funcionamento e outras dicas para otimizar e 

exemplificar a experiência do usuário durante sua navegação. 

Após o momento da apresentação do conteúdo e do cadastro, caso o usuário 

precise fazê-lo, chegará à etapa de inserir seus dados para criar um perfil (figura 31). 
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Figura 31 – Tela do wireframe 2. 

 

 

 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

Além de informações básicas como nome, telefone, etc, o usuário também 

precisará inserir uma das informações mais importantes para o funcionamento do 

site: sua área de atuação. A partir dela, as próximas fases serão personalizadas com 

base nesta área em específico. 

Feito o cadastro, o usuário passará pela página que estará o seu mural (figura 

32). Neste mural, ao lado esquerdo, o usuário poderá acessar seus briefings que 

foram criados anteriormente, nomeados especificamente pelo tipo de trabalho para o 

qual o briefing foi realizado. Caso surja a necessidade de usar um dos conteúdos já 

gerado, será possível usá-lo como está, ou então, fazer alterações para um próximo 

uso. Também é possível criar novos questionários, a fim de atender todos os 

trabalhos solicitados ao designer. 

Disposto ao lado direito, estão as respostas obtidas dos clientes. Elas estarão 

organizadas pelo nome do trabalho junto ao nome do contratante e poderão ser 

acessadas a qualquer momento. 
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Figura 32 – Tela do wireframe 3. 

 

 

 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

Ao fim, chegamos à tela de criação (figura 33), onde o designer trabalhará 

seus briefings. Este será o momento em que o briefing será criado. Para isso, ao 

lado esquerdo sempre estará disponível uma espécie de menu, mostrando 

brevemente o perfil do criativo e outras ferramentas. 

 
Figura 33 – Tela do wireframe 4. 

 

 

Fonte – Os autores. 
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Abaixo da foto de perfil, estará a área de trabalho, previamente especificada, 

junto com a subárea e o job a ser realizado. A subárea e o job serão seções que 

terão opções pré definidas disponíveis à escolha do usuário, que assim, poderão 

sugerir perguntas padrão para o designer. Além disso, também será possível 

escolher opções editáveis, denominadas como outros. 

Em seguida, estão disponíveis as ferramentas que serão facilitadoras para a 

interação do designer com o cliente. Estas ferramentas vão possibilitar maior 

entendimento no momento da resolução do questionário, pois lidarão com ícones e 

imagens, na qual o indivíduo que estiver respondendo terá a opção de visualizar e 

definir com mais clareza o que mais se adequa ao seu projeto, clicando no que mais 

lhe satisfaz. 

Ao lado direito, encontra-se todo o questionário. Nomeado previamente pelo 

job que foi definido, estarão as perguntas sugeridas àquele trabalho. Caso o 

designer faça a escolha de não usar alguma(s) das perguntas, sempre terá a opção 

de editá-las, excluí-las, ou até mesmo criar uma nova pergunta ainda não existente. 

Além disso, dentro do questionário, situa-se o local onde o usuário poderá 

arrastar qualquer uma das ferramentas disponíveis no menu, para enriquecer o 

processo de criação de seu briefing, ao invés de usar perguntas somente escritas. 

Logo acima, sempre estará disponível o botão com a opção de enviar o questionário 

para o cliente através de um link. 

 
4.4.2 VALIDAÇÃO DE WIREFRAMES 

 
 
 

Para essa etapa foram escolhidas duas agências da cidade de Curitiba para 

primeira validação dos esboços de wireframes sugeridos no tópico 4.4.1 Alternativas 

de Esqueleto. Também foram coletadas informações essenciais utilizadas na 

atualidade em ambas as empresas no que diz respeito aos seus briefings. 

 
4.4.3 AGÊNCIA 1 
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A agência 1, com aproximadamente 25 colaboradores com atendimento a 

nível nacional, possui seu foco em marketing e comunicação há mais de 25 anos no 

mercado paranaense. Para a entrevista, dois dos autores compareceram no local 

com os wireframes em mãos no dia 22 outubro de 2019, sendo recebidos por um de 

seus colaboradores. 

Uma palavra que esteve sempre presente em todo o diálogo foi o termo Key 

Visual (KV), sigla muito utilizada por profissionais do ramo para determinar o 

conceito do trabalho. O termo KV é utilizado para guiar e manter a unidade em um 

projeto com mais de uma aplicação de modo que o usuário consiga facilmente 

assimilar, mesmo em um outro contexto visual ou sensorial, conforme observado na 

figura 34 que mantém um padrão de aplicação nos mais variados produtos. 

 
Figura 34 – Verão Friboi & Seara. 

 

Fonte – Pompz. 

 
 

Para a empresa, determinar o KV do projeto muitas vezes é o próprio trabalho 

em si, já que alguns clientes necessitam de um direcionamento inicial para somente 

algum tempo depois dar início as propostas do KV, além de auxiliar os profissionais 

no caso de projetos em time. 

Tratando-se de uma empresa que atende grandes clientes, tanto para a 

coleta do briefing, quanto para a organização do fluxo do trabalho, são utilizadas 
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ferramentas de gerenciamento de agência, sendo elas a Publimanager e Run Run It. 

A empresa opta por não dar acesso às plataformas ao cliente uma vez que zela pela 

confidencialidade das informações coletadas de outros que venham a utilizar de 

seus serviços. Sendo o próprio atendimento a utilizar a ferramenta na coleta do 

briefing, sem que o cliente manuseie a interface. 

Como melhorias, pontuou a necessidade de criar na tela 3 uma forma de 

facilitar a busca pelos briefings, uma vez que profissionais freelancers costumam 

conter em sua carteira de trabalho, clientes fixos com inúmeros projetos, o que 

reduziria o tempo de procura por determinada informação relevante para aquele 

cliente. 

O colaborador aprova o projeto enquanto interface com foco no profissional 

autônomo, não considerando ideal em grandes agências por demandarem um tipo 

de sistema mais complexo e que atenda a muitos profissionais ao mesmo tempo e 

em uma mesma plataforma, fugindo do intuito do trabalho atual. 

 
4.4.4 AGÊNCIA 2 

 

A segunda agência, no mercado há cerca de 20 anos, possui uma média de 

350 colaboradores espalhados por 24 países. Busca globalizar seus serviços com a 

visão de conectar diversas áreas da comunicação, procurando novas maneiras de 

solucionar problemas. 

Dois dos autores estiveram na empresa no dia 25 de outubro de 2019 

acompanhados por uma de suas colaboradoras que após ser introduzida ao estudo 

em questão, informou que a agência possui um método parecido no armazenamento 

de informações de briefings de seus clientes, o Google Forms. Porém, também 

tratando-se de uma agência de grande porte, são seus funcionários que preenchem 

as informações no website. 

Nos percalços de seus anos de trabalho, a colaboradora ressaltou as 

dificuldades que encontra no que diz respeito à comunicação humana. Diante os 

diálogos entre profissional e cliente, nem sempre é possível que ambas as partes 

estejam na mesma sincronia para o desenvolvimento do projeto. 
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Considera primordial que uma interface para criação de briefing, que seja 

diretamente respondida pelo cliente, possa traduzir visualmente os conceitos nela 

existentes. Desse modo, recomenda que seja possível adicionar às ferramentas 

propostas pelos autores, a sintetização dos conceitos básicos que muitas vezes não 

são de conhecimento do cliente. 

Desse modo, o termo “tradução” se encaixa ao que se busca no momento de 

interação entre o designer e o cliente. O caminho que o profissional percorre ao 

tentar entender o que o cliente busca, pode ser muitas vezes, difícil e não assertivo, 

devido à dificuldade de comunicação entre ambos, além de, muitas vezes, a falta de 

conhecimento do cliente perante algum termo ou expressão relacionada ao design. 

Por isso, ao adicionar as ferramentas ao projeto, pensa-se em junto à elas, 

introduzir esta “tradução”. O que seria assim, uma breve explicação sobre 

determinada ferramenta, fazendo-o entender melhor e assim, fazer suas escolhas de 

modo mais consciente. 

 
4.4.5 MODIFICAÇÃO DE WIREFRAMES 

 
 

De acordo com as entrevistas realizadas, alguns pontos dos wireframes foram 

repensados de modo a responder com mais assertividade às questões levantadas. 

Para a nova tela 1 (figura 35), optou-se por um visual mais limpo, com menos 

informações dispostas de modo a focalizar melhor no objetivo do website: levar o 

usuário a experimentar os recursos disponíveis. 
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Figura 35 – Nova tela 1. 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

Da mesma forma se segue na tela 2 (figura 36), com o mesmo visual, apenas 

alterando de login para cadastro. 

 
Figura 36 – Nova tela 2. 

 

Fonte – Os autores. 
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Na terceira tela (figura 37), a principal modificação foi a divisão da página de 

briefings e de suas respectivas respostas, o que gerou uma tela a mais (figura 38). 

Modificação feita visando evitar confusão do profissional sobre o que é briefing e o 

que são as respostas em uma mesma tela. Ambas possuem poucas diferenças entre 

si, na área de respostas uma notificação aparecerá no formulário que possuir 

alguma resposta. 

 
Figura 37 – Nova tela 3. 

 

Fonte – Os autores. 
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Figura 38 – Nova tela 4. 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

A quinta tela (figura 39), onde o profissional poderá personalizar os briefings, 

pouco foram modificadas. Foi inserido um local para que ele possa adicionar as 

descrições sobre o trabalho. 
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Figura 39 – Nova tela 5. 
 

Fonte – Os autores. 

 

 
4.5 ESTÉTICA 

 

 
Quando reflete-se sobre o processo de criação de um briefing, inúmeras 

palavras vêm à cabeça, podendo não resumi-lo, mas sim, associá-lo com outros 

termos que fazem parte do seu processo. Pensando nisso, criou-se um painel 

semântico, buscando pela palavra, para que fosse possível assimilar palavras à 

imagens, como mostrado na figura 40. 
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Figura 40 – Painel semântico 1. 
 

Fonte – Os autores à partir de pesquisa no Google Imagens. 

 
 

Analisando o painel, que foi criado com as imagens mais frequentes quando 

buscada a palavra briefing, percebe-se que alguns conceitos se repetem, sendo 

eles: questionário, lista, ideia, reunião, desenvolvimento, busca, conversa, criação, 

pensamento, entre outros. 

Assim sendo, considerando todas as palavras adquiridas, foi decidido que 

para que a marca pudesse ser rapidamente associada e entendida, a melhor palavra 

a ser usada seria “quest”, que parte do termo em inglês, question, que por sua vez, 

significa questão, indagação ou pergunta. 

Além disso, também seria necessário atrelar a palavra ao termo design, uma 

vez que é a base de estudo e desenvolvimento para todo o projeto. Portanto, foi 

criado outro painel semântico pensando nesta palavra, conforme a figura 41. 
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Figura 41 – Painel semântico 2. 
 

Fonte – Os autores à partir de pesquisa no Google Imagens. 

 
 

À partir deste painel, pode-se perceber também, a repetição das imagens de 

lâmpada, o que remete à criatividade, além do frequente uso das mais variadas 

cores vibrantes e chamativas. 

Então, começaram a ser criadas as alternativas à mão, para que depois 

pudessem ser refinadas em softwares no computador (figura 42). 

 
Figura 42 – Rascunhos da marca. 

 

Fonte – Os autores. 
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Foi decidido que seriam usados dois conceitos: a palavra “quest” e a 

lâmpada. O termo, como explicado anteriormente, remete à questionário, uma das 

palavras associadas aos briefing. Já a lâmpada foi escolhida devido ao seu uso 

frequente relacionado ao profissional designer e ao mundo da criação e, além de 

trazer o conceito de ideia, iluminação e criatividade. 

Depois dos desenhos construtivos, a marca foi vetorizada por meio do 

programa Illustrator, conforme mostra a figura 43. 

 
Figura 43 – Marca finalizada. 

 

Fonte – Os autores. 

 
 

A versão digital da marca também conta com cores vibrantes, criadas à partir 

de um estudo analisando as mais variadas paletas de cores (figura 44). Segundo o 

site Significados, o laranja, vibrante e alegre, representa autenticidade, criatividade, 

alegria e sucesso. Já o verde, por sua vez, remete à liberdade, juventude e à 

dinheiro, o que, inevitavelmente se encontra na busca do trabalho de um designer. 

Além disso, para o site, também foram incluídas outras duas cores, o roxo e o azul 

escuro. Ambas remetem à calma, trazendo assim uma espécie de alívio visual ao 

usuário. 
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Figura 44 – Paleta de cores. 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

Para a tipografia, foi escolhida a fonte “Raleway” com o seu peso em black 

(palavra do inglês referente à negrito), que por sua natureza, foi desenvolvida para 

ser usada em cabeçalhos e outros usos que necessitem de tamanhos grandes. Além 

de ser uma fonte sem serifa, que se adequa perfeitamente para os meios digitais, 

também é flexível para ser usada com outros estilos de fonte ou desenho, como no 

caso da lâmpada usada como letra “Q”, que possui um traço mais despojado e 

divertido. 

Com o intuito de complementar a base tipográfica do site, também foi 

escolhida a fonte “Roboto”, com suas variações de peso. Tal tipografia, por sua vez, 

é uma recomendação de combinação do Google para a fonte Raleway. Outro ponto 

importante, é que ambas as fontes são disponibilizadas pelo mesmo, o que 

possibilita o maior alcance da plataforma, quando pesquisada no site de buscas. 

 
4.6 RESULTADO 

 
 

Após todas as etapas realizadas para estudo e preparação do projeto, deu-se 

início ao desenvolvimento dos protótipos executados por meio da ferramenta Figma, 

que permite a criação, testes e o compartilhamento de telas em tempo real, online e 

concedendo a prototipação do projeto. 

Além disso, foram levados em consideração os comentários e sugestões 

adquiridos por meio da validação dos wireframes, nas agências citadas 
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anteriormente. Sendo assim, foram realizadas alterações e melhorias dentro do 

design do projeto, tornando-o mais prático e completo. 

 
 

4.6.1 PROTÓTIPOS 

 
 

Na criação dos protótipos, procurou-se seguir os wireframes feitos à mão 

anteriormente, porém, com algumas pequenas mudanças necessárias para a 

adequação ao software e às necessidades do projeto que se apresentavam durante 

o desenvolvimento. 

Para a tela inicial (tela 1), decidiu-se que seriam simplificadas as funções, 

transformando-a em uma aparência mais “limpa”, exibindo apenas o essencial para 

o usuário (figura 45). 

 
Figura 45 – Layout tela 1. 

 

Fonte – Os autores. 

 

 
Ao acessar o site, logo o indivíduo irá se deparar com opções de cadastro e 

login, que também poderá ser realizado através do Facebook ou do Google. 
 

Na tela 2, caso o usuário opte por fazer o cadastro, será aberta a opção para 

que sejam inseridos os dados necessários. (figura 46). 
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Figura 46 – Layout tela 2. 
 

Fonte – Os autores. 

 

 
Nesta etapa, será obrigatório informar um e-mail, senha e confirmação de 

senha, para que possa ser criada uma conta. Feito isso, o usuário já estará apto a 

usufruir de todas as funcionalidades e ferramentas disponíveis no site. 

Já na tela 3, após realizado o cadastro, a página seguinte a ser apresentada é 

a de exibição de perfil juntamente com um painel com briefings já criados, e com a 

possibilidade de criar tantos outros, a partir do botão “+”, “criar novo” (figura 47). 

 
Figura 47 – Layout tela 3. 

 

Fonte – Os autores. 
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Este é o momento em que o profissional pode organizar todo seu trabalho já 

feito e o que precisará fazer futuramente. 

Para que o profissional possa se identificar melhor com a interface, será 

possível inserir uma imagem de capa de preferência do usuário, além de uma foto 

de perfil. O nome pelo qual deseja ser chamado também é uma opção editável. 

Nesta tela também serão mostrados os briefings já criados e a opção para criar 

briefings futuros. Caso selecione a opção “briefings” os projetos já criados serão 

exibidos com o nome pelo qual o designer decidiu nomear o projeto. Em cada 

briefing separadamente, estarão disponíveis as opções de edição, para que o 

profissional possa alterar alguma informação de ajuste, ou então, para adequá-lo a 

um novo trabalho parecido. Também estará disponível um botão para a exclusão 

daquele briefing. 

Além dos briefings já criados, também está disponível um botão “criar novo” 

com o símbolo “+”, o qual possibilitará a criação de um novo, que levará o usuário 

para uma nova tela, caso seja selecionado. Para que o usuário possa se situar 

melhor dentro da interface, também estarão sempre disponíveis os botões de 

“busca” e “filtrar”. 

A parte de “respostas recebidas” (tela 4) é bastante similar à de briefings, 

para que haja uma interligação entre as duas, mudando apenas algumas funções 

(figura 48). 
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Figura 48 – Layout tela 4. 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

Esta será a página onde automaticamente serão exibidas todas as respostas 

de clientes, à partir do momento em que são recebidas. Da mesma forma como a 

anterior, também é organizada pelo nome do projeto denominado pelo usuário e 

quando o cliente mandar a resposta àquele questionário, uma notificação será 

exibida. As demais funções permanecem as mesmas da tela anterior, tirando o fato 

de que nesta tela não será possível que o profissional crie novos projetos. 

Na tela 5, é o espaço no qual acontece toda a criação do briefing (figura 49). 

No canto esquerdo são mostradas, primeiramente, as informações básicas do nome 

do briefing, que é o título no qual o designer determina para aquele job, com uma 

breve descrição e uma imagem personalizável para representar o que será 

trabalhado adiante. Ao selecionar qualquer ferramenta, elas aparecerão ao centro da 

tela, sempre podendo ser editadas, excluídas e personalizadas. Dessa maneira, o 

designer terá a autonomia para guiar o seu cliente à responder o briefing, de modo 

que torne a experiência mais assertiva. 
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Figura 49 – Layout tela 5. 
 

 

Fonte – Os autores. 

 

 
Em seguida, ainda no canto esquerdo, são exibidas todas as ferramentas 

disponíveis para a criação do projeto. Estas serão facilitadoras visuais para maior 

entendimento do cliente na hora de responder o briefing. É importante ressaltar que, 

estas ferramentas não deixarão decisões que são do designer completamente ao 

encargo do cliente, apenas servirão como referências simplificadoras. Além disso, 

qualquer uma de suas funções, quando movidas para o espaço de criação (ao lado 

direito) são inteiramente personalizáveis. Tais ferramentas serão dispostas como: 

 
 

● Pergunta: esta opção é a mais básica no que se refere a briefing: o usuário 

(profissional) poderá inserir diversos questionamentos escritos, com a 

possibilidade de o cliente expressar-se de forma discorrida sobre o assunto 

solicitado. (figura 50). 
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Figura 50 – Layout tela 5 (1). 

 

 

 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

● Prazo: ao inserir esta opção, será exibido um calendário, onde será possível 

estipular as datas referentes à realização do projeto (figura 51); 

 
Figura 51 – Layout tela 5 (2). 

 

Fonte – Os autores. 

 
 

● Referências: esta opção é importante para que o cliente possa fazer o 

upload de imagens de referência que gostaria que fossem seguidas como 

inspiração para o seu projeto (figura 52); 
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Figura 50 – Layout tela 5 (1). 

 

 

 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

● Cores: ao clicar nesta ferramenta, será inserido um seletor de cores ao 

questionário, onde o cliente poderá definir qual sua cor preferencial e outros 

detalhes importantes sobre esta questão (figura 53); 

 
Figura 53 – Layout tela 5 (4). 

 

Fonte – Os autores. 

 
 

● Tipografia: esta ferramenta permite que o profissional selecione a tipografia 

que ao seu ver se adequem ao projeto, e assim, as inserir no questionário 
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para que o cliente possa analisar visualmente e então escolher uma das 

opções (figura 54); 

 
Figura 54 – Layout tela 5 (5). 

 

Fonte – Os autores. 

 
 

● Caixa de Texto: quando o designer sentir que já antecipou todas as 

questões que poderia fazer ao seu cliente, ele poderá adicionar esta 

ferramenta, que o permitirá que o indague se existe alguma informação que 

não foi solicitada, mas que seria importante que fosse exaltada (figura 55). 

 
Figura 55 – Layout tela 5 (6). 

 

Fonte – Os autores. 
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É possível, no modo de pré-visualização, ao clicar no ícone de preview (do 

inglês, prévia) - miniatura de um olho (figura 56), prever todo o conteúdo elaborado, 

de maneira idêntica a ser visualizada pelo cliente no momento de repostas (figuras 

57, 58, 59, 60, 61 e 62). 

 
Figura 56 – Modo pré-visualização. 

 

Fonte – Os autores. 

 

Figura 57 – Layout tela 6. 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

Para apresentar maior facilidade e clareza ao cliente, cada questão será 

apresentada em uma tela por vez, fazendo-o visualizar melhor cada uma das 

perguntas. 

Em cada tela exibida, será mostrada uma ferramenta escolhida pelo designer 

para que o cliente possa responder. Cada pergunta terá sua especificidade, 

possibilitando que o seja respondida de acordo com as características da mesma. 
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Figura 58 – Layout tela 7. 
 

Fonte – Os autores. 

 

Figura 59 – Layout tela 8. 
 

Fonte – Os autores. 
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Figura 60 – Layout tela 9. 
 

Fonte – Os autores. 

 

Figura 61 – Layout tela 10. 
 

Fonte – Os autores. 
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Figura 62 – Layout tela 11. 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

Para o profissional sair do modo de pré-visualização, basta acessar o ícone 

de sair do modo preview (figura 62) - miniatura de olho riscada, localizado no canto 

superior direito. 

Assim, ao retornar a área de trabalho, suponhamos que há uma decisão de 

encerrar a criação do briefing. Logo, o profissional ao clicar no botão enviar, poderá 

obter instantaneamente o link de acesso para ser entregue ao seu cliente (figura 63), 

no qual este, mostrará apenas o questionário pronto (como visto exatamente no 

modo pré-visualização). Neste momento, apenas será possível respondê-lo, sem 

que, obviamente, o cliente tenha acesso a diversas funções específicas, que antes, 

fossem necessárias apenas para o designer criar seus questionamentos de fato. 

 
Figura 63 – Layout tela 12. 

 

Fonte – Os autores. 
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Como visto anteriormente, quando o cliente responder a um questionário de 

briefing, fará com que uma notificação seja enviada para a área de perfil (cadastro) 

do profissional, notificando-o de que aquele questionário recebeu uma resposta. 

Dessa maneira, o ciclo de criação de briefings proposto pelo website estará 

finalizado. 

Ainda mais, as figuras 64, 65, 66, 67, 68 e 69 apresentam o layout da tela 13 

que exibe todas as respostas realizadas pelo cliente, (após ele ter recebido o link de 

acesso e respondido às mesmas). Este espaço estará disponível para o designer, no 

qual é possível consultar todas as respostas listadas (uma abaixo da outra). Assim, 

pode-se observar todos os campos preenchidos, na mesma disposição de cada 

elemento (itens da barra de ferramentas), anteriormente elaborado pelo profissional. 

 
Figura 64 – Layout tela 13. 

 

Fonte – Os autores. 
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Figura 69 – Layout tela 13 (5). 

 

 

 
 

Fonte – Os autores. 

 

Figura 66 – Layout tela 13 (2). 
 

Fonte – Os autores. 
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Figura 69 – Layout tela 13 (5). 

 

 

 
 

Fonte – Os autores. 

 
 

 
Figura 68 – Layout tela 13 (4). 

 

Fonte – Os autores. 
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Figura 69 – Layout tela 13 (5). 

 

 

 
 

Fonte – Os autores. 

 
A figura 64, mostrada anteriormente, exibe um botão laranja, no qual, tem a 

função de exibir toda a sequência de perguntas, no formato “uma por uma”. Isto é, a 

apresentação de uma resposta de cada vez (figuras 70, 71, 72, 73, 74 e 75). Sendo 

assim, o profissional freelancer tem também a exibição das respostas dos 

questionamentos do mesmo modo visto pelo cliente durante a experiência em 

respondê-las. 

As informações de data e hora do envio do recebimento, ficam disponíveis no 

final desta área (tanto no modo conjunto, quanto no modo “uma por uma”), como 

visto na figura 69 e mais adiante, na figura 76. 
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Figura 70- Layout tela 14. 

 

 

 
 

Fonte – Os autores. 

 
Figura 71 - Layout tela 15. 

 

 

Fonte – Os autores. 
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Figura 72 – Layout tela 16. 
 

Fonte – Os autores. 

 

Figura 73 – Layout tela 17. 
 

Fonte – Os autores. 
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Figura 74 - Layout tela 18. 
 

 

Fonte – Os autores. 

 
Figura 75 – Layout tela 19. 

 

 

Fonte – Os autores. 
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Figura 76 – Layout tela 20. 
 

 

Fonte – Os autores. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 

Durante o desenvolvimento deste trabalho foi possível estudar e compreender 

as etapas, métodos e especificações envolvidas no universo de UX e UI, 

necessários para a criação de um site. Além de buscar compreender e analisar os 

aspectos referentes ao briefing a fim de criar uma ferramenta facilitadora para os 

profissionais da área. 

Primeiramente, foi analisado o problema pelo qual iríamos buscar uma 

solução. O briefing sendo um assunto recorrente em profissões da área criativa e de 

projeto, possui suas especificidades e muitas vezes traz dificuldades no momento de 

sua criação, interferindo assim, de forma negativa em todo o restante do trabalho a 

ser desenvolvido. 

Desta forma, percebeu-se que muitas das dificuldades estavam na 

comunicação com o cliente, na criação das perguntas e nas más interpretações, por 

falta de entendimento por parte do mesmo. Com isso, muitas vezes a produção do 

trabalho carrega inúmeras dificuldades que comprometem sua finalização. 

Ao analisar os problemas apresentados na criação de um briefing, também 

pôde-se notar que, na maioria dos casos, as dificuldades citadas envolviam o 

profissional freelancer, que tem um contato mais direto com o cliente, e não grandes 

empresas ou agências, que muitas vezes, envolvem toda uma equipe para realizar 

tal processo. 

Após a identificação do problema, foi decidido que seria feito uma plataforma 

digital para resolvê-lo. Deste modo, desenvolvendo um layout de um website com o 

objetivo de facilitar o trabalho do profissional freelancer de design, no momento da 

criação do briefing para trabalhos de baixo nível de complexidade e para a 

comunicação com o cliente. Embora, a interface possa ser posteriormente (no futuro) 

adaptada a todas as funções e áreas do design e também as demais profissões 

criativas que também necessitam da criação de briefings, tais como: arquitetura, 

publicidade, comunicação, marketing, entre outras. 

É importante frisar também que este trabalho não se estenderá a etapa de 

programação do website, considerando que para isto, exige-se um estudo posterior, 

aprofundado em disciplinas de web, como frontend e backend. 
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Posto isso, foram estudados alguns tópicos necessários de conhecimento 

para o desenvolvimento de uma plataforma digital, como: elementos da interface, 

design de interação, user experience (UX), usabilidade, foco no usuário, navegação 

intuitiva e user interface (UI). 

Para que fosse possível colocar o projeto em prática, foi feita uma pesquisa 

de mercado, analisando similares disponíveis na internet. Feita a análise, foram 

descobertos elementos essenciais para uma interface do ramo, além de uma grande 

carência de ferramentas disponíveis em sites já existentes e que seriam colocadas 

em prática neste projeto, aumentando assim sua necessidade para este nicho. 

Como metodologia, foi definido o método de Garret, que demarca cinco 

etapas essenciais para o desenvolvimento de um projeto: estratégia, escopo, 

estrutura, esqueleto e estética. Cada uma com suas devidas especificações, o que 

auxiliou todo o processo do trabalho. 

Durante o desenvolvimento, foram seguidas as etapas sugeridas no método 

de Garret, começando pela estratégia, que validou-se com um questionário feito via 

Google Forms, o que deu uma direção mais precisa ao projeto. 

Então, partiu-se para o escopo, onde foram unidas todas as ideias adquiridas 

por meio de diversas maneiras, além de uma síntese dos estudos já feitos 

anteriormente, de forma que o fosse possível condensar e unir os objetivos de forma 

clara. 

Definidas as etapas anteriores, foi adquirida a estrutura do projeto. Nesta 

etapa, foram organizados todos os dados a serem dispostos no site, de forma 

hierárquica, construindo seu fluxo de organização e transição. 

Com o esqueleto pronto, foram geradas as primeiras alternativas de 

wireframes, que posteriormente seria melhor estudada e analisada, disposta a 

possíveis alterações para o aperfeiçoamento do layout. 

Para a validação dos wireframes, foram visitadas duas agências de design em 

Curitiba, que pudessem fornecer opiniões e sugestões válidas quanto ao 

funcionamento e ferramentas disponíveis no site até o momento. Com isso, foi 

possível adquirir ideias e pensamentos externos, o que influenciou positivamente no 

andamento do projeto, tornando-o mais completo e essencial. Algumas sugestões 

foram possíveis de ser completamente aceitas e implementadas, porém outras, não 
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serão possíveis de serem efetivadas, devido ao curto prazo de projeto, como: 

 
 

● Criar uma rede social para divulgação de trabalhos de designers; 

● Execução de uma ferramenta que permita a busca de designers por meio de 

pesquisas do Google; 

● Efetivação de uma “vitrine” para a exposição de trabalhos de designers 

exibindo preço e qualidade, por meio de avaliação de clientes. 

 
Tais sugestões ainda podem ser implementadas futuramente no website, para 

que o transforme em algo além da ferramenta proposta, possibilitando a divulgação 

de trabalhos para promoção do profissional. 

A partir da validação das telas e de entrevistas realizadas, foram feitas 

alterações nos wireframes para que pudessem se adequar à demanda estudada e 

então atender às necessidades compreendidas. 

Criados os esqueletos, partiu-se para a estética a ser pensada para 

acompanhar todo o projeto do site. Nesta etapa, foram pensadas cores, tipografias e 

uma logomarca que conversasse com a proposta da interface, unificando todas as 

telas e trazendo uma identidade visual agradável para o trabalho. 

Com todas as etapas definidas, iniciou-se o processo de prototipagem. O 

desenvolvimento dos protótipos realizou-se por meio da ferramenta online Figma, 

que possibilita a criação e alteração de wireframes compartilhado com uma equipe, 

em tempo real. Dessa forma, as opções criadas e modificadas na etapa do  

esqueleto foram seguidas, de forma digital. Toda a prototipagem do site foi feita por 

este método, utilizando também a identidade visual determinada anteriormente. 

Informalmente, foram feitos testes com o usuário, por meio de aplicativos de 

conversa online. O retorno foi positivo, porém, devido à tal proporção informal, os 

testes não foram incluídos como fonte de validação para o projeto. Não descarta-se 

a necessidade de posteriormente, serem feitos testes válidos para aprimoramento e 

melhorias no trabalho. 

Considera-se também que, inicialmente o projeto está sendo pensado com 

uma interface voltada para o desktop, mas que futuramente não será descartada a 

importância de expandi-lo para demais telas como celulares e tablets, para maior 
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mobilidade do usuário. Além disso, também pensa-se em ampliar as áreas do 

projeto para outras profissões do meio criativo, como: arquitetura, publicidade, 

marketing, entre outras, para maior expansão do site. 
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