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RESUMO 

A pesquisa em suas mãos percorre o caminho através das definições de nativo 
digital, imigrante digital e sotaque tecnológico, traça paralelos de como a 
desigualdade tecnológica e a defasagem intergeracional criaram grupos de pessoas 
que possuem diferentes níveis de interação e entendimentos dos instrumentais 
tecnológicos contemporâneos e de como esses níveis afetam o convívio das 
pessoas mais velhas. Trata, ainda, sobre o processo de envelhecimento e de como 
os limitantes físicos e problemas sociais levam o idoso a se distanciar dos aparelhos 
digitais que poderiam lhe trazer maior contato social. O texto aborda a seguir, 
definições sobre interface, usabilidade, design, tecnologias e estruturas que 
possibilitaram a criação/desenvolvimento do produto final, o protótipo digital “Facilita” 
e encerra com novas tecnologias e futuros pontos de evolução do trabalho. 

PALAVRAS CHAVE: Idoso, Envelhecimento, Interface, Usabilidade, Design. 



ABSTRACT 

The research in your hands traces the way through the definitions of digital native, 
digital immigrant and technological accent, draws parallels on how technological 
inequality and intergenerational lag have created groups of people who have different 
levels of interaction and understanding of contemporary technological instruments 
and how these levels affect the social interactions of the older people. It also deals 
with the process of aging and how physical limitations and social problems lead the 
elderly to distance themselves from digital devices that could bring greater social 
contact. The text approaches the following definitions of interface, usability, design, 
technologies and structures that enabled the creation / development of the final 
product, the digital prototype "Facilita" and closes with new technologies and future 
points of evolution of the work. 

KEYWORDS: Elderly, Aging, Interface, Usability, Design. 
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Introdução 

A evolução dos meios digitais é notória. Do surgimento das mídias como o 

rádio, cinema e TV às evoluções tecnológicas que culminaram com o 

desenvolvimento da aldeia global através das redes hipermidiáticas digitais, o 

homem têm que lidar, cada vez mais, com telas e fluxos de informações baseados 

em interfaces digitais para se manter atuante e relevante em sua vivência 

contemporânea. Estar desconectado (a) das redes sociais e da Internet como um 

todo causa à pessoa mais velha sua, quase, inexistência uma vez que, cada vez 

mais, as interações sociais são portadas para os sites e/ou aplicativos de 

smartphones, entre elas a vida em família e as relações econômicas e de trabalho. 

A imaterialidade acabou por se transformar em ponto focal para quase todas 

as interações sociais. Essa era de informação rápida e intensa, se mostra mesmo 

para quem não possui computador pessoal. Segundo Cardoso (2012, location 92)1. 

“Viver no mundo digital contemporâneo é se integrar a uma rede através de algum 

aparato tecnológico” visto que “[...] o mundo atual é um sistema de redes interligadas; 

e a maior rede de todas é a informação [...]” (CARDOSO, 2012, location 127). 

A vivência contemporânea baseada nas mídias digitais carrega um paradigma 

revelado por Flusser (2010, p.41) ao nos dizer que a complexidade das ferramentas 

leva à abstração de suas funcionalidades. O aplicativo com múltiplas opções de 

utilização que facilita o dia, geralmente, é o de interface mais complexa para 

utilização justamente pela quantidade de opções e definições que precisam ser 

ajustadas para que seu funcionamento se comporte como previsto no projeto dos 

desenvolvedores.  

1 Citação de conteúdo em e-book. O Kindle é uma plataforma para aquisição e leitura de e-books (livros digitais). 
Os e-books, diferentemente das versões impressas das obras, não seguem uma paginação fixa adaptando-se 
de acordo à tela e as opções de leitura do usuário. O Kindle utiliza um sistema de posicionamento (location) que 
permite ao leitor ir diretamente ao ponto do texto informado. As locations independem dos tamanhos de tipografia 
e tela o que faz com que sejam efetivas na busca de um conteúdo no e-book. Frisa-se que diferentes edições 
impressas também não possuem correspondência exata entre páginas. Portanto, as locations tornam a 
acessibilidade a informação mais acurada uma vez que se diferenciam do funcionamento da paginação impressa. 
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Essa mesma experiência de vida na contemporaneidade geradora da 

complexidade das ferramentas tecnológicas levou a criação de uma enorme 

quantidade de dispositivos interativos com funções semelhantes, mas com formatos, 

designs de interface e experiências de uso díspares o que dificulta o aprendizado e 

utilização aos públicos menos familiarizados a esses aparatos (aqui englobando 

além do equipamento físico a camada de software que faz tais aparelhos ganharem 

funcionalidade).  

Para tal falta de relacionamento entre as diferentes telas as quais o ser-

humano moderno tem acesso, e deve interagir com, é que surgiram vertentes de 

design que possuem foco na delimitação de guias, ações e técnicas capazes de 

manter o fluxo de uso de um aplicativo com certa compatibilidade, resumindo 

experiências e criando conectores visuais em formatos e telas diferentes sempre 

respeitando as capacidades do sistema interativo onde tais delimitações são 

aplicadas. Sem tal linha conectora dos elementos vamos presenciar o esvaziamento 

de público ativo nas aplicações. A complexidade causa medo no usuário e, numa 

situação assim, vamos perceber que a afirmação de Flusser (2010, p.40) sobre como 

“[...] a relação homem-aparelho eletrônico é reversível, e que ambos só podem 

funcionar conjuntamente: o homem em função do aparelho, mas, da mesma 

maneira, o aparelho em função do homem [...]”, terá apenas um resultado, o 

abandono de utilização do aplicativo, qualquer que seja o público em foco: nativos, 

imigrantes ou não letrados digitais. 

O desenvolvimento dos equipamentos eletrônicos que intermediam as 

relações das pessoas com o ambiente digital, “[...] pressupõem que todos os homens 

devam ser competentes o suficiente para estruturar essa relação. Mas não se pode 

confiar nessa pressuposição [...]” (FLUSSER, 2010, p.42). Isso é verificável como 

verdadeiro ao observar-se a dificuldade da integração entre pessoas idosas e 

ambientes computacionais tão diversos como telefones inteligentes (smartphones2) 

e computadores de mesa. Com a quase ubiquidade da internet, esse público parece 

se desinteressar e até mesmo prefere não utilizar os recursos atuais para a 

facilitação de seu acesso a informações, serviços e socialização. 

2 “[...] Um telefone móvel que realiza várias das funções de um computador, tipicamente possuí uma tela sensível 
a toques, acesso à Internet e um sistema operacional capaz de rodar aplicativos de terceiros instaláveis [...]” 
(OXFORD UNIVERSITY PRESS, s.d). 
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São as interfaces gráficas desses mesmos equipamentos eletrônicos que dão 

“pele” aos tecnicismos e linguagens computadorizadas, formadoras da aldeia global. 

Kerckhove (2009) trata em sua obra sobre como a cibercultura através do 

ciberdesign reconfigurou a pele da cultura contemporânea. A pele/interface digital 

criada pelo ciberdesign permite que mesmo leigos nas linguagens de programação 

possam obter controle sobre sensores e softwares outrora utilizados somente por 

experts treinados para tarefas específicas. Citamos como exemplos da facilitação de 

uso proporcionado pelas interfaces digitais o GPS, para orientação de direção nas 

cidades ou serviços bancários via celular onde se pode realizar o pagamento de 

contas utilizando a câmera do smartphone para leitura de código de barras.  Também 

são essas mesmas interfaces que causam atritos e exigem grande esforço cognitivo 

em uma parcela cada vez maior da população. O que para os nativos digitais são 

ações banais como a digitação de uma senha com quatro dígitos, a seleção de uma 

opção em um caixa eletrônico, a compreensão do fluxo para envio de um e-mail entre 

outras tantas opções/interfaces com as quais os seres humanos contemporâneos 

devem lidar diariamente, podem ser extremamente frustrantes e ineficientes quando 

realizadas por pessoas sem o instrumental cognitivo/simbólico apreendido e 

internalizado para lidar com tais interfaces digitais.  

Percebeu-se, através da pesquisa inicial para este projeto que o mercado 

dispõe de algumas alternativas de produtos voltadas as pessoas idosas. O problema 

inerente a todos esses produtos é que buscam a facilidade eliminando funções ao 

invés de realizarem um processo de simplificação e compatibilização dos fluxos de 

uso das interfaces. Esse desequilíbrio entre funções existentes em sistemas 

completos e os “modificados” para as pessoas idosas tornam esses produtos não 

atraentes justamente para o público que tentam atingir. Não basta apenas retirar 

funções ou utilizarem outros recursos ditos como alterações em prol da usabilidade 

e deixar o usuário idoso com a sensação de que seu aplicativo é diferente do que é 

entregue aos nativos digitais. 

Segundo Cardoso (2012, location 68) a “[...] indústria caminha a olhos vistos 

em direção à produção flexível, com cada vez mais setores buscando segmentar e 

adaptar seus produtos para atender à demanda por diferenciação [...]”. É focando o 

equilíbrio na relação reversível entre homem e máquina e auxiliando na 

compatibilização de experiências de uso em telas de diferentes formatos que, pode-
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se aproveitar o momento propicio da indústria de investimento em pesquisas e 

valorização do Design como diferencial produtivo para analisar caminhos e 

possibilidades de melhoria nas interfaces digitais de aplicativos, focando as 

necessidades das pessoas idosas, mas trabalhando com desenvolvimento 

intergeracional apoiado por linguagens e sistemas que permitam tal compatibilidade 

e nível de personalização. 
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1 – Nativos, Imigrantes e Excluídos Digitais 

 

 
1.1  •  Nativos, Imigrantes e o Sotaque Tecnológico 

É no desenvolvimento e fortalecimento do conceito de cidade global, 

hiperconectada e com tecnologia embutida nas mais variadas facetas do cotidiano, 

que encontramos parte da explicação para a separação que gerou as classes de 

nativos, imigrantes e excluídos digitais. Prensky (2001) nos fala sobre a 

descontinuidade que tomou os lugares. Nomeia tal evento como uma singularidade, 

sem retorno, que culmina com a chegada e rápida disseminação da tecnologia digital 

nas últimas décadas do século XX. Foi nessa conjunção de tecnologia informacional 

e conectividade global que nasceu a geração dos nativos digitais. “[...] os estudantes 

de hoje são todos nativos da linguagem digital dos computadores, vídeo games e da 

Internet [...]” (PRENSKY,2001, p.01, tradução livre do pesquisador)3. 

Quarenta anos nos separam do lançamento comercial do primeiro celular. 

Nesses quarenta anos a evolução tecnológica deu saltos, aparelhos foram reduzidos 

em peso e tamanho, mas ampliados em funções. Com o advento da popularização 

da internet no início dos anos 2000 e a chegada de toda uma nova classe de 

aparelhos celulares, os smartphones, que permitem manter a conexão em tempo 

integral com a rede, pudemos perceber como as gerações mais recentes absorveram 

a tecnologia e pudemos ainda, acompanhar passados mais de dez anos do início 

dessa popularização de internet somada a aparelhos mais integrados a rede em 

nosso exato momento histórico, a transferência maciça de conhecimento que migra 

das pessoas mais novas para as mais velhas. Esse processo migratório de 

informações gera atrito em áreas onde as duas gerações precisam conviver como é 

                                                      
3 “[…] Our students today are all “native speakers” of the digital language of computers, video games and the 
Internet […]” (PRENSKY,2001, p.01). 
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o caso dos ambientes interativos digitais (como por exemplo as redes sociais, mas 

não se resumindo a elas).  

Muito do que os nativos digitais usam e acham ”natural”, na verdade, são 

construções tecnológicas que ficaram “transparentes” dado seu nível de 

entrelaçamento com a vida urbana contemporânea. A computação ubíqua nas 

cidades hiperconectadas se faz presente através de itens, aparentemente simples, 

como pontos de ônibus que avisam sobre a hora de chegada de determinada linha 

ou Shoppings Centers que demarcam vagas ocupadas em estacionamento com o 

uso de sensores de presença dos carros. Não são robôs como nas visões retro 

futuristas, mas computadores imperceptíveis que tornam o dia das cidades menos 

complexo para os moradores do local.  Tais tecnologias pervasivas realizaram uma 

alteração na percepção do mundo e na velocidade em que as informações são 

recebidas e analisadas pelas pessoas. Cada vez mais, as novas gerações, estão se 

habituando a utilizar a visualização intermediada pelos dispositivos digitais para se 

conectar ao mundo e a outros seres-humanos em seu entorno.  

Também é possível entender, através de Prensky (2011), que os nativos 

recebem informações rápida e randomicamente, gostam de trabalhar em paralelo à 

outras tarefas, preferem assim serem multitarefa. Além disso são seres que 

produzem melhor em rede e nela encontram fundamentação e razão para suas 

atividades e resultados alcançados. A cultura ocidental teve sua organização 

centrada na visão em um longo processo de desenvolvimento que levou à criação 

das tecnologias digitais contemporâneas. Tais tecnologias, aparentemente 

inovadoras, costuram uma série de elementos tecnológicos pré-concebidos, dando-

lhes, a partir do uso em conjunto, novas finalidades.  

Desde a criação e adoção da segunda tela, a televisão, e sua capacidade de 

conectar, mesmo que passivamente, a pessoa ou grupo de pessoas a situações e 

lugares sem a necessidade de presença física, ao momento que marca a união 

dessa mesma televisão ao computador, funcionando como aparato auxiliar na 

intercomunicação homem X máquina e que, depois da popularização da internet, se 

tornou tão importante à humanidade, vivemos um outro processo de criação/adoção. 

A quarta tela embutida em smartphones e tablets permitem manter a conexão à rede 
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em regime de vinte quatro horas por dia e sete dias por semana. Essa conexão 

permanente, tão comum aos nativos, faz parte dessa mixagem tecnológica que não 

foi adotada de forma nivelada em todas as faixas etárias independente do estrato 

social das pessoas uma vez que os Imigrantes Digitais, 

“[...] assim como todos os imigrantes, alguns melhores que outros 
-- tentam se adaptar ao ambiente, eles sempre mantêm, em algum 
grau, um "sotaque", isso os conecta ao passado. O "sotaque" do 
imigrante digital pode ser notado em procedimentos como buscar 
informações na Internet somente em um segundo momento de 
pesquisa, ler um manual de programa ao invés de acreditar que o 
programa possa mostrar seu funcionamento e nos ensinar como 
usá-lo[...]”(PRENSKY, 2001, p.02, tradução livre do pesquisador)4  

 Imigrantes tendem a lidar com o fluxo de informações digitais utilizando toda 

a bagagem que construíram para lidar com fluxo de informações impressas. Sempre 

será possível ao imigrante tornar-se proficiente em uma nova língua, mas sempre 

haverá um resquício do sotaque.  

O sotaque, comum aos não nativos, pode ser visto como o nível de conforto 

no uso de novas tecnologias. Quanto maior a fluidez na utilização dos mais variados 

aplicativos, da linguagem e regras de convivência comuns aos meios digitais sociais, 

menos sotaque o imigrante irá possuir e mais integrado será.  Em seu artigo Toledo 

(2007) monta um gráfico simples que permite entender mais facilmente a questão do 

sotaque na diferenciação entre nativos e imigrantes e que inserimos abaixo: 

 
 

 
Figura 1 • Representação gráfica sobre sotaque tecnológico 

Fonte: (TOLEDO, 2007, p.86) 
 

                                                      
4 “[…] like all immigrants, some better than others – to adapt to their environment, they always retain, to some 
degree, their "accent," that is, their foot in the past. The “digital immigrant accent” can be seen in such things as 
turning to the Internet for information second rather than first, or in reading the manual for a program rather than 
assuming that the program itself will teach us to use it […]” (PRENSKY, 2001, p.02). 
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Para completar esse gráfico destaca-se, também em Toledo (2007), um 

quadro/sumário de alguns dos comportamentos do imigrante e do nativo digital que 

revelam nuances importantes a serem observadas no processo de pesquisa para o 

design de interfaces digitais: 
 

 

Imigrante Nativo 

Prefere que a informação seja entregue 

de forma lenta, controlada e que seja 

baseada em apenas poucas referências 

Prefere receber informações 

rapidamente de várias  

fontes midiáticas diferentes. 

Prefere o processamento e tarefas 

únicas ao invés da multitarefa 

Prefere o processamento  

paralelo e a multitarefa 

Prefere texto antes de 

imagens, sons e vídeos 

Prefere analisar primeiro imagens, 

vídeo e sons antes do texto. 

Prefere entregar informação de 

forma linear, lógica e sequencial 

Prefere o acesso não hierárquico a 

conteúdo linkado em hipertexto 

Prefere o trabalho isolado 
Prefere a interação e o trabalho em 

rede com outras pessoas 

Quadro 1 • Caraterísticas do Imigrante e Nativos Digitais 
Fonte: (JUKES AND DOSAJ apud TOLEDO, 2007, p.85) 

 

 

 

1.2  •  A Exclusão pela Desigualdade Tecnológica 

 

 Segundo Sassen (2005, p.37, tradução livre do pesquisador)5, “[...] existe 

pouca dúvida de que a conexão dos circuitos globais foi trazida acompanhada de um 

significante nível de desenvolvimento e dinamismo econômico. Mas a questão da 

desigualdade não foi tocada [...]”. Registra-se que muito além da questão da 

                                                      
5 “[...] there is a little doubt that connecting to global circuits has brought with it a significant level of development 
and economic dynamism. But the question of inequality has not been engaged [...]” (SASSEN, 2005, p.37). 
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desigualdade econômica pode-se encarar a desigualdade tecnológica como 

característica inserida no processo de estabelecimento das redes/circuitos dessas 

cidades globais. Encontra-se reforço para esse conceito através das palavras de 

Castells quando o mesmo nos diz que: 

“[...] nesta nova sociedade denominada sociedade em rede, 
usuários são os principais produtores da tecnologia, adaptando-a 
a seus usos e valores e acabando por transformá-la.  Portanto, na 
sociedade em rede, altamente tecnológica, surge uma nova 
desigualdade: a digital [...]”. (apud GROSSI et al., 2013, p.71) 

A desigualdade, quer seja tecnológica ou econômica, leva a exclusão de 

parcela importante da população que vai além das pessoas idosas. Os excluídos 

digitais se veem, literalmente, desconectados das inovações tecnológicas que fazem 

parte da vida dos nativos e dos imigrantes digitais. No relatório “Measuring the 

Information Society”, da agência ITU filiada à ONU em sua versão de 2014 

consegue-se apontar confirmações de como a desigualdade econômica está 

entrelaçada à desigualdade social e consequentemente à exclusão tecnológica: 

• Apesar de o acesso móvel ser quase ubíquo, 450 milhões de pessoas 

ainda vivem fora da área de cobertura de qualquer sinal de operadora 

móvel; 

• 4.3 bilhões de pessoas ainda não estão online; 90% dessas pessoas 

vive nos países em desenvolvimento; 

• A banda larga fixa alcançou níveis estáveis de crescimento nos países 

desenvolvidos com uma taxa de penetração de 27,5% e um valor de 

crescimento lento, mas contínuo de 3,5%. A penetração nos países nos 

países em desenvolvimento continua baixa em 6% com taxa de 

crescimento de 6%. Existem 48 países designados pelas Nações 

Unidas como Países Menos Desenvolvidos onde a taxa de penetração 

da banda larga fixa é de apenas 1%; 

• Existe um crescimento na divisão entre rural-urbano, em particular nos 

países em desenvolvimento: as áreas rurais possuem menos acesso 

3G, uma quantidade proporcionalmente menor de casas com acesso à 

Internet além de menos empresas e escolas conectadas se 

comparadas as áreas urbanas (ITU, 2014). 



Dissertação | Eric Marcel Viana 

 

 

21 
 

Tratando a exclusão digital como um problema conectado ao processo de 

envelhecimento percebe-se que, durante muito tempo, este foi marcado pela 

exclusão das pessoas mais velhas não somente do ambiente digital, mas da vida em 

sociedade. Envelhecer era sinônimo de reclusão e exclusão de qualquer tipo de 

inovação, inclusive as tecnológicas.  Precisa-se incluir uma observação sobre a 

geração mais velha. Com essa onda maciça de conhecimento percorrendo o 

caminho contrário (de baixo para cima, da geração mais velha para a mais nova) 

revela-se o processo de resistência, pois “[...] tal fato nunca havia ocorrido antes na 

humanidade[...]” conforme constata Schneider (2013, p.24) 

Acreditamos que torna-se necessário reaprender a se relacionar, operar e 

interpretar essas relações intermediadas digitalmente, mas, para o público nominado 

como “terceira idade” (entre aspas, pois apesar de quase norma de mercado ao se 

tratar do público idoso, o termo carrega consigo um alto teor segregacionista), a 

miríade de aparelhos e sistemas parece um intrincado problema que sempre exige 

grande esforço de aprendizado e acaba acompanhado por um aumento excessivo 

na carga cognitiva necessária para a utilização dos recursos em função do 

atrito/ruído causados pelo design gráfico aplicado ou pela experiência de usuário não 

focados/orientados às suas necessidades específicas.  Mesmo assim, a medida que, 

não somente o idoso, mas todo não nativo digital, toma posse dos instrumentais, 

linguagens e elementos técnicos seus níveis de integração tecnológica, 

anteriormente zerados por opção ou exclusão, vão permitindo sua integração às 

novas gerações e à sociedade tecnológica. 

É necessário que os sistemas/aplicativos encontrem a eficiência em qualquer 

faixa etária, sendo adaptáveis às diferentes telas, usuários e realidades permitindo 

que seu conteúdo possa refletir essas mudanças nos comportamentos de uso e 

variem a partir dos contextos e equipamentos eletrônicos onde estão sendo 

utilizados, mas mantenham sua estruturação em torno do núcleo comum de funções 

que independa da plataforma evitando assim o distanciamento motivado pelo “medo 

do desconhecido”.  

Segundo pesquisa de Nielsen, “os mais velhos tendem a mostrar desconforto 

ao tentarem utilizar novos aparelhos”, o autor continua informando que os “[...] idosos 
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são quase duas vezes mais propensos a desistir de uma tarefa [...]” (NIELSEN, 2013, 

tradução livre do pesquisador)6. Essa desistência é provocada por um design não 

correspondente às necessidades específicas do público idoso? Nielsen, acredita que 

sim. Em um mundo focado nas aptidões dos nativos, as áreas de desenvolvimento 

e design dos produtos digitais tendem a ignorar as necessidades de qualquer público 

que não se enquadre em seu quadro de metas.  

Adaptação é a palavra chave que irá permitir a redução da desigualdade 

tecnológica intergeracional existente hoje na sociedade para que possamos atingir a 

real fixação da aldeia global proposta por McLuhan (1972, p.50). O mundo da 

sociedade em rede hiperconectada, que baseia boa parte de suas interações sociais 

através da mediação das telas, também precisa lidar com a adaptação à cada novo 

usuário conectado, quer seja esse usuário um nativo, um imigrante digital ou uma 

pessoa que possuí pouca/nenhuma habilidade com os meios tecnológicos, mas que 

percebeu a importância dada a esses instrumentos pela sociedade contemporânea 

em um processo de mudança de visão que, segundo Scheneider “[...]  não é 

necessariamente gostar do que está acontecendo, mas entender o que está 

acontecendo para conseguir aceitar tudo [...]” (2013, p.38). 

Tecnologias responsivas que permitem o desenvolvimento de aplicações que 

atendam ao uso intergeracional são possíveis e já existem. São linguagens, 

frameworks7, metodologias, arquitetura de informação, scripts programáveis e 

orientações de design que permitem que o mesmo aplicativo possa receber, com 

conforto, diferentes tipos de usuários acessando e utilizando as funções do sistema 

a partir de diferentes equipamentos/telas, respeitando suas diferentes necessidades 

grupais e mesmo individuais. Mais adiante, com o avanço dos capítulos, serão 

descritos tais sistemas e apontados exemplos de utilização que vão permitir o 

desdobramento das opções para o atendimento eficiente de diferentes tipos de 

usuário do “desconectado” ao imigrante e ao nativo, todos podem ser beneficiados 

com o design de interfaces mais eficiente e funcional.  
  

                                                      
6 “[…] seniors were almost twice as likely to give up on a task […]” (NIELSEN, 2013, Disponível em 
<https://goo.gl/pFQUxx>. Acesso em: out. 2013). 
7 “[...] Frameworks podem ser entendidos como plataformas de desenvolvimento. Eles possuem lacunas que 
devem ser preenchidas pelo programador para funcionar conforme sua necessidade. Pode ser visto como um 
esqueleto de uma aplicação [...]” (STACKOVERFLOW, 2014). 
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2 - O idoso e a era da mediação social 

 

2.1  •  Envelhecer 
 

O envelhecimento se revela por uma série de alterações que vão além da 

simples função fisiológica. Biologicamente esse processo pode ser definido como, 

“[...] associado ao acúmulo de uma grande variedade de danos 
moleculares e celulares. Com o tempo, esse dano leva a uma 
perda gradual nas reservas fisiológicas, um aumento do risco de 
contrair diversas doenças e um declínio geral na capacidade 
intrínseca do indivíduo. Em última instância, resulta no 
falecimento[...]”. (OMS,2015, p.12) 

É preciso notar que envelhecer envolve, além dos fatores físicos/subjetivos, 

alterações sociais profundas nas pessoas mais velhas. Alteram-se posições e papéis 

sociais, ocorrem perdas de relacionamentos e mudam-se pontos-de-vista, focos 

motivacionais, compensações emocionais, entre outros fatores. Stamato define 

como processo muito mais complexo no qual aspectos físicos, cronológicos, 

fisiológicos, cognitivos, sociais e culturais se entrelaçam e interferem entre si. Esses 

entrelaçamentos, choques e diferenças formam o processo de amadurecimento 

humano (2014, p.60). 

Deve-se atentar que envelhecer é diferente de pessoa para pessoa e por este 

motivo à Organização Mundial da Saúde, define e aponta níveis do que considera o 

processo de “Envelhecimento Ativo”. Para a agência envelhecer de forma saudável 

é,  

“[...] o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade 
funcional que permite o bem-estar em idade avançada. Central a 
esta conceituação do Envelhecimento Ativo é uma compreensão 
de que nem a capacidade intrínseca, nem a capacidade funcional 
permanecem constantes. Embora ambas tendam a diminuir com 
o aumento da idade, as escolhas de vida ou as intervenções em 
diferentes momentos durante o curso da vida irão determinar o 
caminho - ou trajetória - de cada indivíduo [...]” (OMS, 2015, p.13).  
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O conceito de “Envelhecimento Ativo” define dois parâmetros importantes 

para compreender e diferenciar os níveis de envelhecimento em cada ser-humano: 

a) A capacidade intrínseca: que “[...] se refere ao composto de todas as 

capacidades físicas e mentais que um indivíduo pode apoiar-se em 

qualquer ponto no tempo [...]” (OMS, 2015, p.13).  

b) A capacidade funcional: que é definida como “[...] atributos relacionados à 

saúde que permitem que as pessoas sejam ou façam o que com motivo 

valorizam [...]” (OMS 2015, p.13).  

O processo de envelhecimento, apesar de não nivelado e igual para todas as 

pessoas, pode aumentar a dificuldade de interação com os aparelhos digitais e a 

aceitação de novas imposições sociais ligadas ao uso das mídias digitais. Mas antes 

de criar visões estereotipadas, mais à frente, encontram-se dados complementares 

sobre como as capacidades intrínsecas e funcionais afetam a utilização de mídias 

digitais ao terem que lidar com níveis de dependência e limitações. 

 

 
2.2  •  O Idoso e os Limitantes Físicos 

 

A população mundial atual é de 7,3 bilhões. Em 2030 haverá 9,7 bilhões 

chegando a 11,2 bilhões de pessoas em 2100. (UNITED NATIONS, 2015, p. 01-02). 

Junto a esse número somam-se fatores como a redução global da taxa fertilidade e 

um significativo envelhecimento da população, que é projetado para a maioria das 

regiões do mundo nas próximas décadas, quando veremos a Europa chegar a 2050 

com 34% da população com idade acima de 60 anos. Já na América Latina, Caribe 

e Ásia a faixa de população idosa irá subir para mais de 25% (hoje essa faixa se 

encontra nos 11% a 12%) e a África que entrará em um processo de envelhecimento 

rápido pulando dos atuais 5% para 9% de indivíduos em sua população com mais 

de 60 anos, conforme os dados da OMS (2015).  

O gráfico, também da ONU, mostra a curva decrescente de crianças sendo 

ultrapassada pela curva crescente de idosos. 
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Figura 2 • Gráfico sobre o crescimento populacional por faixa etária 
Fonte: (BARROS, 2015)8 

 

Dessa maneira, o número de pessoas com 60 anos ou acima deverá dobrar 

até 2050 e mais do que triplicar até 2100, globalmente, segundo as Nações Unidas 

(2010, p.7). 

É necessário refletir sobre esses valores e detectar que a posição social do 

idoso vêm alterando-se bastante já no momento atual. O fato mais marcante é a 

melhoria geral nos padrões de saúde que culminaram com o aumento da expectativa 

média de vida. Ao mesmo tempo em que tal fato é comemorado pelo diretor geral da 

OMS, Gro Harlem Brundtland, ao dizer que "o envelhecimento da população é, antes 

de tudo, uma história de sucesso para as políticas de saúde pública assim como para 

o desenvolvimento social e econômico” (OMS, 2005, p.08), deve-se perceber que a 

                                                      
8 (BARROS, 2015, disponível em: <https://goo.gl/d64GBB>. Acesso em: ago. 2015). 
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melhora nos índices de longevidade não representa a total integração do idoso aos 

novos rumos da sociedade tecnológica.  

Os idosos ainda se encontram na faixa de exclusão digital, e tal fato ocorre, 

em parte, por estereótipos referentes a possíveis e generalizados fatores 

físicos/cognitivos inerentes ao processo natural de avanço da idade que, segundo o 

relatório mundial de envelhecimento e saúde limitam “[...] a nossa forma de 

conceituar os problemas, as perguntas que fazemos e a nossa capacidade de 

aproveitar as oportunidades inovadoras [...]” (OMS, 2015, p.06).  

Essa mudança na percepção do processo de envelhecer e da saúde podem 

ser resumidas através de alguns dados destacados abaixo: 

• Não existe mais a pessoa tipicamente velha: todas as políticas de 

envelhecimento devem buscar e serem estruturadas com foco em 

trajetórias positivas de vida, porém, sempre é possível encontrar 

pessoas de 60 anos que necessitam de auxílio em tarefas simples, 

assim como pessoas de 80 anos que possuem capacidade física e 

mental (capacidade intrínseca) comparáveis a jovens de 20 anos;   

 

• A diversidade na capacidade dos adultos idosos não é aleatória: 

encontrar pessoas com diferentes níveis de capacidade intrínseca, mas 

que possuem a mesma idade não é fato raro. A diversidade advém da 

herança genética individual, porém, a maior parte vem do convívio 

social e do ambiente que circunda os idosos. O ambiente e a sociedade 

influenciam diretamente ao trazerem para a fórmula a questão da 

desigualdade social e de acesso a recursos de saúde e tecnologia; 

 

• Idade avançada não implica em dependência: a discriminação etária 

existe, sendo mais generalizada do que o sexismo ou o racismo. O 

estereótipo mais comum plantado pela discriminação etária é o de que 

os adultos idosos são totalmente dependentes e se tornaram um fardo 

social. Os idosos contribuem socialmente de diferentes formas em 
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várias partes do globo que podem ser diretamente econômicas ou 

menos tangíveis financeiramente; 

 

• Ter 70 anos, hoje, devido aos benefícios tecnológicos e estéticos, não 

faz a pessoa retroceder 10 anos: apesar de haver melhora em todos 

os índices de saúde, principalmente nos países mais desenvolvidos, é 

importante verificar que, embora vivendo mais e convivendo com um 

menor índice de deficiências graves (quando existe a exigência de 

presença de outra pessoa para ajuda nas tarefas básicas como 

alimentação e higiene e são classificados como de baixa capacidade 

funcional) não houve redução significativa nos índices de deficiências 

menos graves; 

 

• Uma visão prospectiva e não retrospectiva: várias mudanças no tecido 

social permitem a análise de que o envelhecimento no futuro será cada 

vez menos passível de discriminação etária e irá ser um processo 

bastante diferente de todas as gerações anteriores. Um mercado de 

trabalho mais receptivo e flexível, normas de gênero que também foram 

flexionadas e propiciaram mudanças nos papéis sociais principalmente 

das mulheres que deixaram de ser cuidadoras e passaram a ser 

arrimos de família, além das mudanças tecnológicas que irão conectar 

o idoso à família, à informação e à sociedade digital.9 

É com foco nesse último tópico, que se salienta a inclusão digital do idoso 

como um processo ainda incipiente, apesar de ser o grupo com o maior índice de 

crescimento no acesso à web e as redes sociais10 é preciso compreender que,  

“[...] a inclusão digital é um processo que envolve muito mais do 
que a simples oferta de equipamentos e softwares. Incluir 
digitalmente é permitir ao cidadão o desenvolvimento de 
habilidades que vão de tarefas básicas, como escrever e-mails e 
reconhecer um spam, a atividades complexas, como pesquisar de 
maneira eficaz, acessar serviços e produzir um vídeo e transmitir 

                                                      
9 Dados com fonte no relatório da OMS (2015, p.06-11). 
10 Segundo FLORO (2014, disponível em: <https://goo.gl/k6w28N>. Acesso em: ago. 2015). 
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via web[...]” (ASSUMPÇÃO e MORI apud GROSSI et al., 2013, 
p.02). 

Incluir digitalmente, diferentemente do senso comum da simples 

entrega/acesso de equipamentos digitais, passa pelo treinamento, bem como o 

levantamento e mostra, aos possíveis novos usuários, os benefícios que o uso das 

novas tecnologias podem trazer para suas vidas.  

É preciso validar, também, tais ferramentas quanto à qualidade da experiência 

de uso para recém-chegados ao ambiente digital. Muito atrito no design de interação 

irá causar, fatalmente, a desistência do uso.  

A entrega de um equipamento sem a realização de um processo de integração 

dessa ferramenta ao cotidiano, somada a uma experiência de uso complexa ou de 

alta fricção somente fará com que tais aparelhos acabem encostados em alguma 

estante, relegados ao esquecimento. 

 

 

2.3  •  Problematização Social da Desconectividade 

 

Tendo-se observado que mais essa pesquisa procura levantar dados para 

embasar o processo criativo de interfaces digitais para pessoas idosas, deve-se 

esclarecer um dos principais problemas causados pela exclusão digital do idoso: a 

perda de conexão social em uma sociedade cada vez mais imersa nos aparelhos 

digitais como forma de manutenção dos relacionamentos interpessoais. 

Os idosos têm experimentado uma melhora geral nos padrões de qualidade 

de vida, mas que tal benefício vem da soma de ações para a melhoria das condições 

de saúde física, combinada a atividades que reconduzam o idoso à socialização. São 

essas condições que fomentam a motivação de novos objetivos de vida e fixam a 

aceitação e reconhecimento do idoso dentro do meio social no qual vive, segundo 

pudemos encontrar nos relatos de Stamato (2014, p.61). A reintegração do idoso 

somente é completa quando este é capaz de reagir ou aderir aos acontecimentos 

sociais à sua volta. Entretanto, 
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 “[...] O ser humano apresenta capacidade de reação apenas em 
condições saudáveis em todos os seus aspectos sejam eles 
físicos, cognitivos, psicológicos, econômicos, ambientais e 
sociais. Cada um destes aspectos por si só é capaz de retirar um 
ser humano idoso do rumo a uma vida harmônica. Entretanto 
nenhum destes aspectos trabalha sozinho, estão sempre 
acompanhados de pelo menos mais um deles, quando não de 
vários [...]” (STAMATO, 2014, p.111)   

Uma pessoa idosa precisa encontrar o equilíbrio para se manter propenso à 

conexão social e consequente aceitação de novos métodos (tecnológicos) para a 

realização dessa conexão. Se o ser-humano estiver em desequilíbrio tanto em sua 

saúde fisiológica, como psicológica e emocional estará menos propenso a apreender 

novos conhecimentos. Diferentemente, se o idoso estiver em níveis saudáveis de 

equilíbrio estará mais receptivo a novos aprendizados e, possivelmente, à utilização 

de novas tecnologias. Tais processos de aprendizado envolvem interações somente 

possíveis através da reinserção dentro do processo de envelhecimento ativo, 

buscando sempre a qualidade de vida além das necessidades de saúde corpóreas. 

Uma das possibilidades de reinserção pode ser alcançada dentro convívio social 

intergeracional. A troca de informações entre as gerações pode ampliar o processo 

de reintegração e valorização do idoso.  

Percebe-se que a responsabilidade de reinserir uma pessoa no convívio social 

(digitalmente), não deve recair apenas sobre o próprio pois, 

“[...] a tarefa de difundir o envelhecimento ativo é algo difícil que 
depende de todos, do indivíduo, da comunidade, do governo e da 
iniciativa privada ao mesmo tempo. O fato do ser humano ser um 
animal social nos faz compreender a necessidade vital que tem 
de se relacionar, de trocar para crescer e desenvolver a si e o 
contexto onde vive [...]” (STAMATO, 2014, p.111). 

As tecnologias digitais alteraram a forma com que se criam e firmam as 

relações sociais. As mudanças geradas por esse processo evolutivo humano são 

mais simples de serem aceitas pelos nativos digitais; porém nota-se no atual 

momento que, aqueles idosos mais jovens, com melhor educação e remuneração 

tendem a se envolver mais facilmente com os equipamentos digitais.  
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Como visto, o processo de envelhecimento não é nivelado e isso gera toda 

uma camada de pessoas idosas que podem ser reconhecidas como imigrantes 

digitais. Percebe-se que toda essa nova geração de idosos tem facilidade (ou menos 

resistência) na utilização de aparatos tecnológicos. Ainda restringe seu uso e pode 

não compreender a total necessidade dessa utilização/integração com suas vidas. 

Sente dificuldades e reagem ao atrito, mas como legítimos imigrantes, querem 

participar do movimento tecnológico dentro dos limites onde se sentem seguros e 

adaptados, querem fazer parte mesmo que levem mais tempo para entender os 

meandros da interface e as interações diferenciadas que cercam as novas relações 

sociais mediadas pelos compartilhamentos e curtidas/likes.  
 

 

 

2.4  •  As Relações Intergeracionais 
 
 
 Em nosso mundo das redes e da total conectividade que vive a aceleração 

das mudanças e desenvolvimentos sociais, culturais, econômicos e tecnológicos, 

vive também a mudança nas relações entre as gerações. Essas alterações que 

envolvem a troca de direção na “hierarquia” do tráfego de informações entre as 

gerações fazem com que percebamos que a intensificação do uso dos meios de 

comunicação globais e os novos (nem tanto assim) recursos tecnológicos que 

permitem a interação entre culturas diversas, aumentaram o relacionamento 

intergeracional. 

 Antes de compreender o fluxo de mudanças, é preciso entender um pouco 

sobre as gerações. Debert (1998, p.60) descreve que geração “[...] não se refere às 

pessoas que compartilham da mesma idade, mas às que vivenciaram determinados 

eventos que definem trajetórias passadas e futuras [...]”. Analisando essa afirmação 

de que são fenômenos culturais e não temporais que definem as gerações, 

percebemos que todas as pessoas que nasceram em um mesmo período histórico, 

vivenciaram seus acontecimentos e acabaram por assim partilhar das mesmas 

experiências históricas comuns, “gravam” em suas vidas padrões aproximados de 

consciência sobre os fatos, reagindo de maneira semelhante ao entrarem em contato 
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com novas tecnologias, informações e desenvolvimentos sociais. As famosas frases 

“no meu tempo as coisas eram diferentes”, ou “no meu tempo as coisas eram mais 

simples”, é uma constatação dessa situação de conexão cultural/temporal das 

pessoas de uma mesma geração.  

 Quando socializamos gerações diferentes, iniciamos um processo de troca de 

dados culturais, a essa troca damos o nome de relações intergeracionais. As 

relações intergeracionais são carregadas de realidades vividas, hábitos e 

significações que procuram ser passadas da geração mais velha à geração mais 

nova. Essa troca hierarquizada está sendo derrubada pela vivência comum de um 

mundo altamente tecnológico, ramificado e informacionalmente descentralizado. 

Nosso tempo de convivência mudou do quantitativo para o qualitativo, o 

relógio/calendário não mais comanda a geração detentora da informação. O que 

comanda são as experiências e conexões vividas pela pessoa, independentemente 

de sua idade cronológica. Com isso vemos o nascer de diferentes visões das 

realizações e fatos de um mesmo período histórico em que, “[...] cada momento do 

tempo é mais do que um acontecimento pontual, pois é experimentado 

diferentemente por pessoas de várias gerações que estão vivenciando diferentes 

etapas de desenvolvimento [...]" (BORGES; MAGALHÃES, 2011, p.173).  

 São enlaces sociais que reúnem as pessoas de diferentes gerações, quer seja 

na convivência da família ou fora dela. Esses enlaces se veem afetados pelas 

mudanças provocadas pelo desenvolvimento tecnológico. Os seres-humanos de 

diferentes gerações tendem a se agrupar e a produzirem mecanismos de 

diferenciação intergeracionais; essas diferenciações acabaram por ficarem bem 

mais nítidas com o desenvolvimento das redes e da tecnologia de comunicação. 

Percebe-se que, 

“[...] as diferenças intergeracionais são inerentes à estrutura 
social, uma vez que os indivíduos, posicionados nas suas 
respectivas gerações, estariam mais ou menos predestinados a 
verem o mundo de uma forma própria e distinta daqueles que 
pertencem a outras gerações. Assim, existiria uma distância 
insuperável entre as pessoas de diferentes gerações, a qual 
legitimaria as diferenças intergeracionais[...]” (BORGES; 
MAGALHÃES, 2011, p.174).  
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  Os nativos digitais, como primeira geração totalmente conectada, que 

cresceram com enormes volumes de informação globalizada e com o mundo em 

rede se sentem mais à vontade com a tecnologia. Como visto anteriormente, a 

fluência na “língua” das novas mídias conectadas os faz enfrentarem as mudanças 

constantes do mundo contemporâneo sem a ansiedade e receio que sofrem as 

gerações mais velhas, aumentado a distância intergeracional. Hoje considera-se que 

as,  

“[...]novas gerações sejam não só portadoras de valores 
diferentes dos partilhados pelas gerações mais velhas, mas, mais 
do que isso, que elas vêm se constituindo num importante quadro 
de referência para as gerações mais velhas, possibilitando certa 
horizontalidade intergeracional de valores. [...]” (BORGES; 
MAGALHÃES, 2011, p.175). 

 O que se percebe atualmente é que, devido a natividade tecnológica e 

ambientação com os novos “costumes” sociais da vida em rede, os jovens estão 

influenciando os mais velhos que têm aceitado tais influências sem muita indagação. 

Uma vez que os vínculos intergeracionais se constituem da união de dois opostos: a 

diferença, nos conceitos e nas maneiras de enxergar as mudanças sócio históricas 

e a igualdade na necessidade de pertencimento à nova era da interação 

sócio/histórico/econômica mediada pelas redes digitais, percebe-se que “[...]  o 

incentivo ao consumo de atributos jovens conduz à constatação de que ser jovem no 

mundo hoje é desfrutar de um prestígio, construído a partir de um discurso que afirma 

que ser jovem é bom para todos.[...]" (BORGES; MAGALHÃES, 2011, p.176), com 

isso, os jovens receberam esse prestígio/status de serem o novo modelo 

comportamental para as gerações mais velhas que precisam migrar para o mundo 

digital ou se verem excluídas da sociedade em rede. 

 Essa mistura que reúne tantas diferenças entre as gerações é um processo 

que acaba por ser acelerado pelos elementos tecnológicos e comunicacionais da 

sociedade em rede. A tecnologia aumenta as diferenças, porém, ajuda na troca de 

sabedoria e valores entre as gerações. Essas transferências aceleradas de 

informação nas relações intergeracionais não aparecem de forma clara em nossa 

convivência diária. Em todos os momentos elas se mostram através da valorização 



Dissertação | Eric Marcel Viana 

 

 

33 
 

da juventude como ideal de vida. Os vínculos se formam com os mais velhos se 

identificando com os mais jovens em um processo inverso ao que costumava ocorrer 

no período anterior à sociedade conectada digitalmente. No trecho de seu último livro 

Ferrari (et al., 2016, p.127-130) nos conta a história de Gabriel (típico jovem da 

geração Z hiperconectada) e seu avô João (que teve seu primeiro encontro com a 

tecnologia através de aulas de computação para terceira idade). A relação de troca 

de informações entre os dois se faz em uma direção diferente do que os padrões 

geracionais propõem. Na história é o “Seu João” que aprende com o neto, porque é 

importante ter o smartphone de última geração e como se relacionar com as pessoas 

através dele. É o mais novo que ensina ao mais velho. A tecnologia causa essa 

ruptura importante na estrutura de difusão do conhecimento, essa mudança social 

profunda nas relações intergeracionais.   

  No âmbito desta pesquisa, a tensão constante entre a diferença e a 

homogeneidade da relação intergeracional contemporânea pode contribuir como 

auxiliar na difusão da proposta de facilitação de utilização dos equipamentos digitais 

pelos mais velhos. Quando tratada a intergeracionalidade contemporânea, não se 

discute a positividade, ou não, de utilização dos jovens como modelo 

comportamental, apenas se visualiza a possibilidade de utilizar essa busca de 

integração como porta de acesso às gerações mais velhas.  

É preciso aproveitar o momento em que os mais velhos sentem a necessidade 

de pertencimento, dentro do processo de homogeneização social, quando os hábitos 

dos mais jovens viram referência, para apresentar novos conceitos que serão 

recebidos por mentes mais abertas às novidades, sem tantas restrições e com maior 

capacidade de compreensão das inovações proporcionadas pelas mídias e 

aparelhos digitais, salientando-se que essa afirmação não leva em conta as 

restrições físicas inerentes do ao processo natural de envelhecimento. 
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2.5  •  O uso da tecnologia pela pessoa mais velha 
 

 

 Na construção da pesquisa que levou a essa dissertação, nos deparamos 

com dados que relatam o crescimento do uso de smartphones e computadores pelo 

grupo de pessoas mais velhas. É importante conhecer o público ao qual o designer 

pretende atingir com seu trabalho antes de mesmo de realizar qualquer esboço e 

preparar qualquer teste de usabilidade. É de suma importância que o conteúdo e a 

forma interajam e se complementem pois, como descrito por Paul Rand: “[...] O 

conteúdo é basicamente a ideia, é isso que é o conteúdo. Forma é como você trata 

a ideia, o que você faz com ela. Este é exatamente o significado do design: o conflito 

entre forma e conteúdo, sendo a forma o problema [...]” (KROEGER, 2013, location 

268).  

Conhecendo o público de pessoas mais velhas, consegue-se melhorar o 

equilíbrio e reduzir o atrito entre conteúdo e forma, criando designs mais efetivos em 

seus resultados.  

Com o crescimento exponencial da taxa de pessoas mais velhas no mundo 

devido a fatores como melhorias na saúde e condições básicas de vida (como visto 

em tópicos anteriores) era esperado que tal público também fosse atraído ao 

consumo de mídias digitais e às relações intermediadas por tais mídias. Segundo 

pesquisa da Pew Research Center (2014)11, focada no mercado consumidor dos 

Estados Unidos, 59% dos americanos com mais de 65 anos fazem uso de serviços 

de internet e de e-mail. Apesar desses adultos serem menos propensos ao uso de 

tecnologia, houve uma importante quebra de barreira ao se atingir mais de 50% de 

acesso à internet, dentro desse grupo etário uma vez que, durante muito tempo, o 

crescimento desse público foi pequeno se comparado aos mais de 86% dos 

americanos com mais de 18 anos, que informam usar a internet ocasionalmente e 

aos mais de 80% que o fazem de forma diária. 

                                                      
11 (PEW RESEARCH CENTER, 2014, disponível em: <https://goo.gl/ieHHtr>. Acesso em: 01 ago. 2015). 
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Figura 3 • Gráfico sobre o uso de Internet por faixa etária 
Fonte: (PEW RESEARCH CENTER, 2014, p.06) 

 

Um fenômeno interessante relatado no estudo da Pew Research Center 

(2014)12 é que, uma vez online, o uso de internet se torna parte da rotina do público 

de pessoas mais velhas. Apesar da metade dos adultos com mais de 65 anos 

permanecerem desconectados, uma vez que acessam a internet e compreendem 

sua utilização, acabam por torná-la um recurso de uso diário. Basicamente, o estudo 

revela que ao receber treinamento em tecnologia as pessoas mais velhas passam a 

utilizar os recursos tecnológicos assim como as gerações mais jovens já 

extremamente conectadas. 

Outro fator importante levantado no estudo trata sobre a posse de 

equipamentos de conectividade aos serviços de internet como mostrados no gráfico 

a seguir: 
 

 

                                                      
12 (PEW RESEARCH CENTER, 2014, disponível em: <https://goo.gl/ieHHtr>. Acesso em: 01 ago. 2015). 
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Figura 4 • Gráfico sobre posse de aparelhos digitais por faixa etária 
Fonte: (PEW RESEARCH CENTER, 2014, p.08-09) 

 

 Tais dados auxiliaram na decisão de design ligada a construção de uma 

interface efetiva para uso pelo público de pessoas mais velhas no smartphone que 

é proposta dessa dissertação. Ao verificarmos os números percebemos que essa 

seria uma boa maneira de iniciar um tratamento aos problemas de design, uma vez 

os celulares são focados em funções de ligação e mensagens de texto não havendo 

efetiva conectividade à internet e os E-readers possuem apenas funções 

relacionadas a leitura de livros, acabamos assim por focar apenas a utilização de 

smartphones e tablets que se encontram com valores de uso nos mesmos patamares 

(18%). Tanto os smartphones quanto os tablets possuem os mesmos sistemas 

operacionais (Android e iOS) e por este motivo as alterações de interface propostas 

para um, podem ser adaptadas para utilização no outro equipamento, portanto, essa 

frente inicial de ataque aos problemas relacionados a experiência de uso da 

tecnologia móvel pelo público-alvo se tornou mais evidente e importante uma vez 

que acredita-se que o atrito de utilização da interface dificulta a adoção de 
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smartphones pelas pessoas mais velhas o que atrapalha a busca da integração 

geracional.  

Nielsen (2013)13 também considera alguns fatos que fazem com que 

possamos perceber que houve evolução na utilização da internet pelas pessoas com 

mais de 65 anos. Ao realizar um teste quantitativo, analisou os seguintes fatores:  

 

• As pessoas conseguem completar uma tarefa? (Taxa de sucesso)   

• Quanto tempo uma pessoa leva para realizar a tarefa? (Tempo de 

realização) 

• Qual a variação de vezes em que uma pessoa erra a tarefa? (Taxa de 

erro) 

• Em uma escala de 1 a 7, quanto as pessoas gostam de um site 

(Satisfação) 

ÍNDICES Pessoas 65+ 
(2002) 

Pessoas 65+ 
(2013) 

Usuários de 
 21–55 anos (2013) 

Taxa de Sucesso 52.5% 55.3% 74.5% 

Tempo de Realização (min:seg) 9:58 7:49 5:28 

Taxa de Erro 4.6 2.4 1.1 

Satisfação 
(escala 1–7, onde 7 é melhor) 3.7 4.1 4.6 

 

Figura 5 • Análise quantitativa sobre uso de internet por faixa etária 
Fonte: (NIELSEN, 2013)14 

 

A partir desses dados, Nielsen, concluiu que:  o design para a web/internet 

melhorou em 11 anos durante as duas fases da pesquisa, mas ao mesmo tempo 

ainda existe atrito, pois com o aumento de opções e possibilidades, a internet tornou-

se mais complexa para ser aproveitada pelas pessoas com mais de 65 anos. Por 

este motivo não houve uma maior progressão nos índices, apesar da evolução 

notável da utilização.  

                                                      
13 (NIELSEN, 2013, disponível em <https://goo.gl/pFQUxx>. Acesso em: 05 out. 2013). 
14 (NIELSEN, 2013, disponível em <https://goo.gl/pFQUxx>. Acesso em: 05 out. 2013). 
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Tecnologicamente houve um avanço mais do que considerável nas 

funcionalidades associadas a “vida digital”, mas ao mesmo tempo que essa evolução 

trouxe mais funções associadas, a complexidade de sua integração e utilização 

também aumentou consideravelmente.  

Durante a análise da Pew Research Center (2014)15 podemos verificar dados 

sobre a utilização de redes sociais, como principal serviço a ser considerado no uso 

diário da internet por pessoas com mais de 65 anos.  

 

 

Figura 6 • Gráfico sobre o uso de redes sociais por faixa etária 
Fonte: (PEW RESEARCH CENTER, 2014, p.10) 

 

As redes sociais são grandes chamarizes tecnológicos para as pessoas de 65 

ou mais anos. Tais pessoas veem na rede social (qualquer que seja a utilizada à 

época) uma forma de manter contato, principalmente com seus familiares sendo que 

esses, por sua vez, têm diferentes motivos para a conexão de perfis sociais digitais.  

                                                      
15 (PEW RESEARCH CENTER, 2014, disponível em: <https://goo.gl/ieHHtr>. Acesso em: 01 ago. 2015). 
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É preciso que interfaces sejam revistas e complexidades reduzidas pois o uso 

de internet por pessoas com mais de 65 anos está aumentando. A utilização dos 

recursos das redes digitais na vivência diária influencia diretamente o convívio e 

conectividade social de tais pessoas e esse processo de integração social não pode 

ser barrado por problemas passíveis de solução. É preciso que o design integre e 

não insira barreiras, como observado por Paul Rand “[...] tudo no design é uma 

relação. Isto para isto, isso para isso, aquilo para aquilo, tudo se relaciona [...]” 

(KROEGER, 2013, location 237), e se o design é uma relação de troca entre 

conteúdo e forma torna-se fundamental que responda, de alguma forma, à redução 

de complexidade no uso dos serviços de internet. Ainda segundo Rand “[...] O 

processo do design vai da complexidade à simplicidade. A parte da complexidade é 

preenchida com todo tipo de problemas terríveis. A partir daí, tenta-se avaliar e pesar 

esses problemas para torná-los simples [...]” (KROEGER, 2013, location 231). Já 

que o processo do design é responsável pela “pele” das interfaces digitais sobre os 

elementos computacionais e linguagens programados é por este motivo deve se 

integrar, cada vez mais, a tais elementos gerando modelos visuais que permitam a 

utilização de um índice crescente de pessoas em qualquer faixa etária.  
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3 – A Interface e o Design 
 
 

3.1  •  A interface digital  
 

 

Nos primórdios da criação e desenvolvimento dos equipamentos de 

comunicação informacional encontramos uma situação de uso restringido a um 

pequeno grupo de "letrados" uma vez que a linguagem da computação nesse 

período era “[...] uma mistura desnorteante e obscura de código binário e comandos 

abreviados, dados introduzidos canhestramente com cartões perfurados e vertidos 

em páginas datilografadas [...]”, (JOHNSON, 2001, p.20) com isso as  linguagens de 

máquina eram tão inacessíveis às pessoas que muitos viram um fim breve para todos 

aqueles novos aparelhos. Eram úteis em diferentes finalidades, porém, ao mesmo 

tempo, inúteis para as pessoas fora dos círculos de programação.  

 

 A evolução dos componentes dos equipamentos informacionais, o hardware 

e o software, nos trouxeram ao momento em que a concatenação dos 

conhecimentos permitiu o desenvolvimento, liberação e adoção da internet. Estamos 

falando em algumas décadas entre a criação e uso da programação por poucas 

pessoas até a massificação da utilização de computadores em tarefas de escritório, 

sua inserção nas casas e o começo da conexão discada que efetivaram os muitos 

nós da Internet. Após esse processo de massificação e disseminação, tanto da 

tecnologia computacional quanto da internet foi possível perceber, de maneira 

bastante simples, como as conclusões iniciais de extinção da tecnologia digital foram 

equivocadas. 

 

 Regressando um pouco nessa linha histórica, encontraremos um outro fato 

que colaborou no processo de massificação do uso das tecnologias digitais. 

Chegamos a um ponto do processo evolutivo da comunicação mediada pelos 

computadores, no qual o ser humano passou a interagir com a máquina não por 
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linhas de código, mas por representações gráficas metafóricas de processos aos 

quais já estava acostumado em seu mundo físico. Essas metáforas visuais digitais 

passaram então a representar a quase totalidade dos processos interativos entre 

humanos e máquinas. Hoje essenciais na utilização dos dispositivos, as metáforas 

compostas com objetivos específicos de interação humano-máquina ganharam 

substantivo próprio, tornaram-se interfaces, que segundo Johnson (2001, p.5), 

pressupondo-as como forma de arte maior, seriam “[...] o mundo imaginário de 

alavancas, canos, caldeiras, insetos e pessoas conectados, amarrados entre sim 

pelas regras que governam esse pequeno mundo [...]”.  Essa abstração mostra a 

essência do que é a interface digital; ela vai além do botão verde, do ícone ou da 

seta. Em sua função mais básica a interface cria uma “pele” que encobre dados 

computacionais. Dados que se tornaram mais e mais complexos com o passar do 

tempo e avanço, quase natural, da tecnologia digital. O interfaceamento digital 

esconde, sob seu conjunto de metáforas visuais, as regras das máquinas que 

estruturam a digitalidade e que de outra forma seriam inacessíveis aos leigos não 

desenvolvedores de hardware ou software. Sem os recursos interativos desses 

conjuntos de metáforas construídos com a mira no usuário leigo, não teríamos uma 

rede tão extensa e diversa de pessoas que se conectam e comunicam num sem fim 

de mensagens, fotos, vídeos e textos que atravessam os “encanamentos” das fibras 

óticas e cabos de cobre no formato de impulsos elétricos. 

 

 Em sua forma mais simples podemos definir interface como “[...] softwares 

que dão forma à interação entre o usuário e o computador [...]”, (JOHNSON, 2001, 

p.21). Já para Ferreira e Nunes (2008, p. 03) a interface é um meio pelo qual o 

usuário, não desenvolvedor, se comunica com o sistema e pode então realizar 

tarefas diversas a partir dos recursos disponibilizados. Essas definições, entre outras 

tantas, permitem que consigamos associar o termo/produto/serviço interface a uma 

realidade próxima, conectada as múltiplas telas digitais com as quais temos contato 

diário. Se analisarmos seu processo evolutivo poderemos ver que junto ao 

desenvolvimento dos recursos computacionais em hardware houveram saltos 

qualitativos no software responsável pelos recursos de interface. A partir dos 

resultados de múltiplas pesquisas realizadas em diferentes empresas que unidos 

culminaram em um conjunto de elementos mais comuns e incorporados à cultura, a 
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tela em fósforo verde e o inóspito mundo da linha de comando foram cedendo seus 

lugares a inicialmente, interfaces ainda sem cores e com a exigência da adaptação 

ou criação de componentes interatores externos como o teclado e mouse que, por 

sua vez posteriormente, cederam lugar para interfaces coloridas com animações e 

recursos de feedback visual em um ritmo que solidificou a integração entre o 

hardware e o software.  

 

Foi dentro desse processo evolutivo, que já caminha de longa data, no 

desenvolvimento do software somado a miniaturização de componentes e o aumento 

exponencial do poder computacional do hardware, que se puderam originar os 

equipamentos e as interfaces de toque que voltaram a utilizar a ferramenta de 

apontamento mais preciso que possuímos, nosso dedo.   

 

O nível de abstração e ocultação das linguagens de programação utilizadas 

pelos computadores apenas aumentou ao longo do tempo, porém, podemos 

perceber que existe uma busca pela simplificação dos processos de interação 

humano-máquina. A complexidade das linguagens de software e das máquinas 

atuais é encoberta por interfaces simplificadas e por vezes simplistas e inócuas. Não 

é raro encontrar aplicativos, centenas deles, que realizam as mesmas funções, mas 

que possuem apenas botões ou posicionamento de componentes visuais diferentes. 

A busca pela monetização (ganhos financeiros a partir de venda de itens extras ou 

anúncios dentro do aplicativo) e a baixa qualidade de alguns aplicativos criados para 

as plataformas dominantes do mercado, torce o conceito de interface fazendo com 

que a interação humano-máquina facilitada, perca o sentido a partir do momento em 

que a utilização de software, ao invés de auxiliar, confunde ou inibe o usuário. Apesar 

de considerarmos a qualidade dos programas atuais como problema importante e 

um dos fatores geradores dessa pesquisa, este não é um dos focos a discussão 

sobre tal fato facilmente comprovável nas lojas de aplicativos para smartphones e 

até mesmo para computadores de mesa (desktops). O foco principal é a aceitação 

de não ser mais possível desassociar o uso de equipamentos digitais de 

comunicação e suas interfaces. Na contemporaneidade das relações sociais 

intermediadas por telas, as composições de metáforas das interfaces gráficas se 

fazem onipresentes. Sem elas o uso dos equipamentos seria extremamente abrasivo 
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e o atrito seria tão grande que, dificilmente nos encontraríamos no atual estágio de 

penetração e massificação da tecnologia, móvel ou não, na aldeia global tão bem 

explicitada nos variados textos de McLuhan que tratam sobre o tema. 
 
 

3.2  •  Interfaces que atraiam o usuário 
 
 

 Criar interfaces atraentes, requer do designer diversos conhecimentos e 

exige a tomada de variadas decisões que influenciarão não somente o modo como 

o sistema/aplicativo irá se mostrar, mas também como o próprio usuário se 

comportará frente a esse sistema/aplicativo. Segundo Tognazzini (2014, tradução 

livre do pesquisador)16,  

“[…]interfaces com real efetividade são visualmente simplificadas, 
instigando nos usuários um senso de controle. Os usuários 
rapidamente visualizam a amplitude de suas opções, 
compreendem como atingir seus objetivos e podem se estruturar 
para realizar as tarefas desejadas [...]”.  

 A efetividade de Tognazzini pode ser entendida como facilidade de uso ou 

de encontrar opções no sistema que solucionem os problemas apresentados pelo 

usuário. Em um exemplo simplificado: ao inserir uma operação de ligação para um 

número telefônico sob camadas e mais camadas de interação e toques em tela, o 

designer não estará sendo efetivo, estará apenas complicando a utilização de um 

recurso que no mundo físico é representado pelo ato de tirar o telefone do gancho e 

digitar o número desejado.  

 Acredita-se que, quando uma operação via interface digital emula uma 

tarefa no mundo não digital, essa ação deva ser realizada com a mesma agilidade 

ou com o mínimo atrito para evitar o abandono pelo usuário. Sendo assim possível 

utilizar os recursos computacionais em favor de uma simplificação e efetividade, o 

                                                      
16 “[...]Effective interfaces are visually apparent and forgiving, instilling in their users a sense of control. Users 

quickly see the breadth of their options, grasp how to achieve their goals, and can settle down to do their work. 

 [...]” (TOGNAZZINI, 2014, disponível em: <https://goo.gl/ZDNqgS>. Acesso em: abr. 2017). 
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designer deve aproveitar ao máximo as possibilidades da interface digital na busca 

dessa redução de dificuldades. Voltando a citar Tognazzini: 

“[...] Interfaces efetivas não preocupam o usuário com as 
operações internas do sistema. O trabalho é salvo continuamente, 
com opções de desfazer operações em qualquer momento. 
Aplicações e serviços, com efetividade, realizam o máximo de 
trabalho enquanto requerem o mínimo de informações de seus 
usuários [...]”17 (TOGNAZZINI, 2014, tradução livre do 
pesquisador)  

 

Interfaces efetivas estabelecem um diálogo com o usuário, sendo objetivo 

primordial do designer tornar esse diálogo mais simples, com menos ou nenhuma 

dificuldade. O usuário deve ficar estimulado ou mesmerizado18 a utilizar recursos, 

opções e encontrar caminhos dentro do aplicativo. Se uma interface não possui um 

bom diálogo com as pessoas, não as auxilia ou resolve problemas de forma rápida, 

acaba abandonada. É comum que interfaces com excessiva quantidade de opções 

criem desconforto em seus usuários. Quanto maior a quantidade opções em 

potencial, mais tempo a pessoa levará para tomar uma decisão de qual caminho 

seguir para resolver seu problema imediato. Em Paradoxo da Escolha – Schwarts 

(2005) nos mostra que a escolha entre um número crescente de opções, pode causar 

aumento do estresse e levar a uma situação de “não escolha”. O paradoxo reside na 

crescente oferta de opções e funcionalidades versus a facilitação do acesso a tais 

opções.  

O conhecimento sobre o paradoxo traz aos designers de interface a 

necessidade de manter estreito controle sobre a quantidade de informações e 

opções que serão mostradas as pessoas. Se mostrarem informações/opções 

demais, vão atrapalhar a utilização e criar uma paralisia analítica onde o usuário 

passa então a tentar validar se está realizando as escolhas corretas, até o momento 

em que abandona a operação. Por não saber se o que está fazendo é correto ou 

não, e pensar nas possíveis consequências dos atos incorretos em uma interface 

                                                      
17 “[...] Effective interfaces do not concern the user with the inner workings of the system. Work is carefully and 
continuously saved, with full option for the user to undo any activity at any time. Effective applications and 
services perform a maximum of work, while requiring a minimum of information from users […]” (TOGNAZZINI, 
2014, disponível em: <https://goo.gl/ZDNqgS>. Acesso em: abr. 2017). 
18 O entendimento de mesmerização nesse trecho se refere ao encantamento e a tomada total da atenção do 
usuário que deixa de realizar outras tarefas para entregar seu tempo ao aplicativo, um exemplo recente foi a 
“febre” causada pelo jogo Pokémon Go. 
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digital (que geralmente lidam com os receios sobre apagamento de dados ou entrega 

de informações à terceiros), o abandono é a forma mais comum das pessoas lidarem 

com interfaces complexas demais e também é o motivo pelo qual sites e aplicativos 

tendem a aplicar o mantra “menos é mais” cunhado pelo arquiteto Ludwig Mies van 

der Rohe. Reduzindo a quantidade de opções em tela e focando na realização de 

pequenas tarefas os designers podem então melhorar a fluidez de utilização do 

sistema, melhorar a experiência de uso e conseguir menores taxas de abandono de 

utilização. 

Mas para que os designers possam desenvolver interfaces efetivas, é 

necessário o apoio sobre algumas linhas mestras que permitam analisar as peças 

desenhadas e verificar, ainda durante a fase criativa, se os materiais criados podem 

passar à um teste com usuários ou se devem sofrer ajustes. Autores como Nielsen 

e Schneiderman descrevem em seus trabalhos, algumas orientações que permitem 

ao designer criar interfaces mais amigáveis aos usuários. Passaremos a citar as 

heurísticas de Nielsen e as oito regras de Shneiderman e, ao final deste tópico, 

tentaremos traçar um panorama de guias que possam nortear as decisões de design. 

Segundo Nielsen (1995)19 as heurísticas foram criadas em 1990, após a 

análise de 249 problemas comuns de usabilidade e ganharam esse nome, por se 

tratarem de regras gerais e não focadas a pontos específicos de usabilidade que 

podem atrapalhar a criação de designs para um projeto de aplicação. 

Em uma avaliação heurística o aplicativo é revisado e a interface passa a ser 

analisada seguindo uma série de princípios de usabilidade. O resultado é uma lista 

de possíveis problemas que podem ser consertados antes da realização de um teste 

com usuários em potencial. De forma geral uma análise heurística traz como 

vantagens: o custo quase zero de realização, a obtenção de feedback ainda nas 

fases iniciais de criação, a mostra de sugestões para ações corretivas que auxiliem 

os designers a ajustarem suas interfaces antes da programação e entrega de um 

produto aos usuários. 

                                                      
19 (NIELSEN, 1995, disponível em <https://goo.gl/pWCzsE>. Acesso em: abr. 2017). 
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São as heurísticas de Nielsen (1995, tradução livre do pesquisador)20: 

• “[...] Visibilidade da Situação do Sistema – o sistema deve manter os 

usuários sempre informados sobre o que está acontecendo através de ações 

que requerem feedback do usuário em determinados períodos de tempo;  

• Correspondência entre o sistema e o mundo real - O sistema deve falar o 

idioma dos usuários, com palavras, frases e conceitos familiares em vez de 

termos orientados ao sistema. Siga as convenções do mundo real, fazendo 

com que as informações apareçam em uma ordem natural e lógica;  

• Controle e liberdade do usuário - Os usuários muitas vezes escolhem as 

funções do sistema por engano e precisam de uma "Saída de emergência" 

para sair da opção não desejada sem ter que passar por um longo processo.  

• Dê suporte ao desfazer e refazer; Consistência e padronização - Os 

usuários não devem se perguntar se diferentes palavras, situações ou ações 

significam a mesma coisa. Siga as convenções da plataforma;  

• Prevenção de erros - Melhor do que boas mensagens de erro é, ter em 

primeiro lugar, um design cuidadoso que impede que um problema ocorra. 

Elimine as situações propensas a erros ou encontre-as e apresente aos 

                                                      
20 “[…] • Visibility of system status - the system should always keep users informed about what is going on, 
through appropriate feedback within reasonable time. • Match between system and the real world - the system 
should speak the users' language, with words, phrases and concepts familiar to the user, rather than system-
oriented terms. Follow real-world conventions, making information appear in a natural and logical order.  • User 
control and freedom - users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked "emergency 
exit" to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue. Support undo and redo.  
• Consistency and standards - users should not have to wonder whether different words, situations, or actions 
mean the same thing. Follow platform conventions. • Error prevention - even better than good error messages is 
a careful design which prevents a problem from occurring in the first place. Either eliminate error-prone conditions 
or check for them and present users with a confirmation option before they commit to the action. • Recognition 
rather than recall - minimize the user's memory load by making objects, actions, and options visible. The user 
should not have to remember information from one part of the dialogue to another. Instructions for use of the 
system should be visible or easily retrievable whenever appropriate.  • Flexibility and efficiency of use - 
accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for the expert user such that the 
system can cater to both inexperienced and experienced users. Allow users to tailor frequent actions. • Aesthetic 
and minimalist design - dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every extra 
unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and diminishes their relative 
visibility. • Help users recognize, diagnose, and recover from errors - error messages should be expressed in plain 
language (no codes), precisely indicate the problem, and constructively suggest a solution. • Help and 
documentation - even though it is better if the system can be used without documentation, it may be necessary 
to provide help and documentation. Any such information should be easy to search, focused on the user's task, 
list concrete steps to be carried out, and not be too large […]” (NIELSEN, 1995, disponível em 
<https://goo.gl/pWCzsE>. Acesso em: abr. 2017). 
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usuários uma opção de confirmação antes que os mesmos se comprometam 

com a ação;  

• Reconhecer ao invés de relembrar - Minimize a carga de utilização da 

memória do usuário, tornando visíveis objetos, ações e opções. O usuário não 

deve ter que se lembrar de informações de uma parte do diálogo para outra. 

As instruções de utilização do sistema devem ser visíveis ou facilmente 

recuperáveis sempre que adequado;  

• Flexibilidade e eficiência de utilização – atalhos (invisíveis ao usuário 

novato) muitas vezes podem acelerar a interação para o usuário com 

experiência, de tal forma que o sistema pode servir tanto para usuários 

inexperientes quanto para os experientes. Permita que os usuários ajustem 

ações frequentes;  

• Estética e minimalismo - Os diálogos não devem conter informações 

irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra de informação em 

um diálogo compete com as unidades de informação relevantes e diminui sua 

visibilidade relativa;   

• Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros - As 

mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem 

códigos), indicar com precisão o problema e sugerir uma solução construtiva;  

• Ajuda e documentação - Mesmo que seja melhor o sistema poder ser usado 

sem documentação, pode ser necessário fornecer ajuda e documentação. 

Essas informações devem ser fáceis de pesquisar, focadas na tarefa do 

usuário, lista de passos concretos a serem realizados e não serem muito 

grandes. [...]” 

 

Salienta-se que a validação heurística de interface não deve substituir um 

teste efetivo de usabilidade. Apesar das heurísticas relacionarem uma série de 

problemas que podem atingir um design no momento da concepção, os problemas 

apresentados pela análise heurística e pelo teste de usabilidade com usuários reais 

são diferentes e devem ser aplicados em momentos distintos de um projeto de 

interface.  



Dissertação | Eric Marcel Viana 

 

 

48 
 

Já Shneiderman e Plaisant (2005) mostram ao longo de sua obra que existem, 

o que consideram ser, as oito regras básicas para criar interfaces mais efetivas. Ao 

longo de seu livro, temos acesso a tais normas básicas e orientações de como aplicá-

las percebendo que várias delas também são vistas como heurísticas por Nielsen. 

Resumidamente as regras envolvem: 

• Dar Controle: Permitir que os usuários iniciem as ações por si sós. Ao 

dar aos usuários essa sensação de controle pleno do que acontece no 

sistema você ganhará a confiança e reduzirá o estresse associado a 

operação de algo novo; 

• Buscar a Consistência: Utilizar cores, hierarquia nos menus, ícones 

familiares, solicitações de intervenção e fluxos de operação sempre 

que houverem situações semelhantes em uma sequência de ações. Ao 

padronizar a forma como as informações são transmitidas dentro do 

aplicativo os usuários são capazes de replicar o conhecimento ganho 

em uma ação/resultado à outras situações similares dentro do sistema 

sem precisar reaprender a cada nova utilização. A consistência tem um 

papel importante uma vez que ajuda os usuários a se familiarizarem 

com a interface e alcançar objetivos mais facilmente;   

• Oferecer sempre feedback informativo: O usuário deve saber onde 

está e o que está acontecendo em todos os momentos da operação de 

um sistema. Para cada ação realizada pelo usuário deve existir um 

feedback com texto apropriado e legível por humanos dentro de um 

período de tempo adequado à leitura. Mensagens de erros com códigos 

hexadecimais ou que exijam nível de entendimento compatíveis 

apenas com desenvolvedores especializados não podem ser 

considerados bons exemplos de feedback informativo;  

• Entregar atalhos aos usuários frequentes/experientes: Com o 

aumento da utilização e repetição das mesmas tarefas em um sistema 

os usuários tendem a solicitar atalhos para as operações mais 

frequentemente realizadas. Entregue atalhos de modo que os usuários, 
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à medida que se tornem mais experientes, possam concluir suas 

tarefas com menos esforço e mais rapidamente; 

• Tratar erros de maneira simplificada: Os aplicativos/sistemas devem 

ser projetados para evitar ao máximo as possibilidades de erro, mas, 

quando esses acontecerem o designer deve certificar-se de os usuários 

recebam instruções simples e visuais de onde cometeram a falha e o 

que deve ser feito para corrigi-la da maneira mais rápida possível; 

• Reduzir a carga cognitiva e de armazenamento na memória: A 

atenção humana é limitada e, devido a tal fato, as interfaces devem ser 

tão simples quanto possível trabalhando sempre o reconhecimento ao 

invés do ato de relembrar. Essa regra básica está diretamente 

conectada a heurística de Nielsen que possui a mesma preocupação 

em ampliar o reconhecimento em detrimento da utilização da memória 

na ação de lembrar sobre como funciona a operação de um sistema;   

• Permitir que ações sejam desfeitas: O designer deve procurar 

oferecer aos usuários maneiras simples de reverter suas operações 

dentro do sistema. Essas reversões devem ser permitidas em vários 

pontos, independentemente de ocorrerem após uma única ação, 

entrada de dados ou uma sequência inteira de ações; 

• Encerrar as ações com telas planejadas para fechamento: Não se 

deve deixar o usuário tentando adivinhar se conseguiu ou não executar 

uma tarefa desejada. Ter em mente que é necessário dar feedback 

sobre o encerramento de uma operação é tão ou mais importante do 

que gerar feedback sobre possíveis erros no sistema. Certos 

“fechamentos” de tarefa são esperados pelo usuário, como o um 

agradecimento ou informação positiva sobre o correto envio de um 

formulário, símbolos que dizem quando uma pessoa recebeu, abriu ou 

leu uma mensagem entre outras situações. 

 Pontos importantes, nos mostram como as regras podem aliviar a ansiedade 

do usuário uma vez que os mantém a par do que está acontecendo, informam sobre 



Dissertação | Eric Marcel Viana 

 

 

50 
 

possíveis erros e permitem que tais erros possam ser desfeitos ou corrigidos. Dessa 

forma as regras “[...] encorajam assim a exploração de opções desconhecidas [...]”21 

(SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2005, p.73, tradução livre do pesquisador). 

Com base nos conteúdos e nos princípios de cada autor, expostos acima, é 

possível construir uma estrutura de orientação à certas decisões de design que serão 

tomadas mais à frente. Essa estrutura não tem ambição de se tornar uma nova regra 

de trabalho, mas irá nortear a exploração e construção das interfaces propostas. 

Juntas, as heurísticas de Nielsen e as regras de Shneiderman/Plaisant, facilitarão a 

proposição de soluções visuais que atendam às necessidades do público alvo dessa 

dissertação. Após a análise, chegou-se ao seguinte conjunto: 

• Uma interface deve ser clara não se referindo a cores, mas sim a 

eliminação de ambiguidades. Deve-se permitir que as pessoas possam 

realizar as ações com confiança, vendo e entendendo o que estão 

vendo. Isso é determinante para a efetividade da interface. Se o 

aplicativo através de sua interface conseguir que os usuários atinjam 

os objetivos com sucesso várias e várias vezes o mesmo ganhará a 

confiança desses usuários satisfeitos; 

• Uma interface deve ser eficiente, quando projetada adequadamente a 

interface deve ser capaz de ajudar as pessoas a concluírem suas 

tarefas de forma mais rápida e simples; 

• A interface deve possuir consistência ao utilizar os mesmos recursos 

ao longo de seus fluxos de operação. Ícones, cores, tipografia, 

disposição, posição devem se repetir sempre que as 

situações/tarefas/ações forem as mesmas ou requererem atitudes 

similares dos usuários; 

• A interface deve ser esteticamente agradável, sendo a beleza um 

conceito bastante subjetivo, observa-se que em interface, geralmente, 

representa a correta utilização do conceito de consistência ao lidar com 

                                                      
21 “[...] it thus encourages exploration of unfamiliar options [...]” (SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2005, p.73). 
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elementos que visualmente mostrem ao usuário o cuidado construtivo 

e o tempo dedicados ao projeto.  

 Os designers devem se orientar por algum princípio/metodologia para a 

criação de suas interfaces uma vez que os mesmos devem preparar experiências de 

uso que sejam eficientes, consistentes e bonitas ao usuário. Usar uma metodologia 

que oriente a criação, acaba por facilitar as decisões de design (que não são poucas) 

e a escolha de um caminho a seguir. Interfaces que atraem os usuários de um 

aplicativo/sistema são o produto final de um processo que busca principalmente a 

confiança e reconhecimento desses mesmos usuários.  

 
3.3  •  A importância da tipografia, cores e ícones nos produtos 
digitais 

 

 

O título deste tópico, por si só, geraria três dissertações distintas e extensas, 

mesmo assim é importante contextualizar as necessidades referentes ao uso de tais 

elementos para a construção da interface objeto deste projeto. Sem a aplicação de 

colorização, da correta seleção tipográfica e encaixe de iconografia que auxilie a 

utilização da interface essa passa a não ser nada além de um desenho conceitual 

comumente chamado de rough22 (em projetos gráficos) ou wireframe23 (em projetos 

digitais). 

A cor é uma ferramenta de comunicação, muito poderosa capaz de atrair a 

atenção, destacar e tornar os elementos mais chamativos/contrastados. Seu uso 

pode deixar um produto mais sofisticado ou dar ênfase em partes mais relevantes, 

necessárias ou importantes de uma informação. Segundo Ambrose (2011, p.130), 

“[...] as cores também transmitem significados culturais simbólicos [...]”. Sobre o 

                                                      
22 “[...] Rough: possuir uma superfície inacabada ou irregular [...]” (OXFORD UNIVERSITY PRESS, s.d, tradução 
do pesquisador). 
23 “[...] Wireframe: uma imagem ou conjunto de imagens que demonstram os elementos funcionais de um website 
ou página, tipicamente utilizado para o planejamento estrutural ou funcional de um site [...]” (OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, s.d, tradução do pesquisador). 
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expectador que recebe uma comunicação visual, a cor exerce três funções: a de 

impressionar a retina, a de provocar uma reação e a de construir uma linguagem 

própria comunicando uma ideia, tendo valor de símbolo e capacidade conforme nos 

é apresentado por Freitas (2007)24. Sendo assim, as cores possuem a capacidade 

de transmitir ideias e emoções, ultrapassando fronteiras linguísticas, espaciais e 

temporais. 

Dentro da psicologia das cores as, chamadas, quentes são estimulantes e 

produzem sensações como calor, densidade, proximidade. Em contrapartida, as 

cores chamadas de frias nos passam a sensação de leveza, frescor, distanciamento 

ou calma. A gama de cores existentes com as quais um designer, ou o responsável 

por um produto, podem trabalhar durante o desenvolvimento de uma aplicação digital 

é extensa. A partir das cores primárias adotadas para o padrão digital, vermelho, 

verde e azul (o conhecido conjunto RGB), o profissional tem a capacidade de mesclar 

tons criando novas cores para transmitir as sensações desejadas ao usuário, chamar 

sua atenção ou indicar interações possíveis. Visto que o sistema RGB é usado em 

quase todas as telas que fazem interfaceamento entre humanos e computadores 

podemos adotá-lo como padrão.  Para entender a extensão de opções na paleta 

RGB é preciso saber que cada cor R(red=vermelho) G(green=verde) e B (blue=azul) 

possui 256 tons diferentes. A totalidade da paleta é dada pela multiplicação de 256 

vermelhos X  256 verdes X 256 azuis o que resulta em 16,7 milhões de 

misturas/cores possíveis, cobrindo a quase totalidade do espectro visível da luz pelos 

olhos humanos. 

                                                      
24 (FREITAS, 2007, disponível em: <https://goo.gl/GXYDGy>. Acesso em: jun. 2017). 
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Figura 7: Espectro da Luz Visível X Sistemas RGB e CMYK 
 

Em um aplicativo o uso das cores é feito de forma não arbitrária, sempre 

possuindo a função de transmitir alguma mensagem/ação desejada pelo 

designer/desenvolvedor. As cores aplicadas para tais situações de interação sofrem 

influência ou são determinadas por aspectos fisiológicos, sociológicos e psicológicos 

durante o processo de desenvolvimento do produto digital. É preciso cuidado ao 

selecionar o esquema de cores pois, existem situações como o daltonismo, a baixa 

acuidade visual ou a necessidade de alto contraste apenas para citar algumas das 

possíveis implicações de utilização que se baseiam na seleção da paleta de cores.    

Conforme nos explicita Babich quando se refere ao design para aplicações móveis: 

 “[...] cor é, sem dúvida, o segundo aspecto mais importante do 
seu aplicativo, após a funcionalidade. A interação humano-
computador é fortemente baseada na interação com elementos 
gráficos da interface do usuário, e a cor desempenha um papel 
crítico nesta interação[...]” (BABICH, 2017, tradução livre do 
pesquisador)25 

As cores têm a função de ajudar na percepção e interpretação do conteúdo 

do aplicativo, de guiar o usuário na interação com os elementos definidos nos fluxos 

                                                      
25 “[...] Color is arguably the second most important aspect of your app, after functionality. The human to computer 
interaction is heavily based on interacting with graphical UI elements, and color plays a critical role in this 
interaction.[...]” (BABICH, 2017, disponível em: <https://goo.gl/DmxLTr>. Acesso em: jun. 2017. 
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de processo como corretos, além de auxiliar na compreensão das ações presentes 

nos sistemas. Por isso, é tão importante entender como utilizar os esquemas de 

cores que melhor se ajustem à uma aplicação e seu público-alvo impactando 

positivamente na satisfação das pessoas.  

A manutenção de combinações simples de cores pode facilitar a criação 

assertiva de interface e melhorar a experiência do usuário. Um esquema de cores 

mais simples/primário deixa de ser incômodo para os olhos e torna o conteúdo/ações 

fáceis de serem compreendidas e/ou executadas. Já o exagero na utilização de 

cores, por outro lado, pode ser uma maneira bastante fácil de estragar um projeto 

tornando-o desconexo aos olhos do usuário final. Em geral, esquemas 

monocromáticos são mais agradáveis, pois as variações de cores são reduzidas, 

facilitando a assimilação do conteúdo do aplicativo. Quanto maior o número de cores 

utilizadas, mais se deve ter atenção para que uma cor se destaque, sendo usada 

como dominante em funções mais importantes para uma aplicação, enquanto as 

outras são utilizadas para enriquecer o esquema de cores em funções menos 

relevantes ou de segundo plano. É a relação entre cores e contraste que permite ao 

usuário a rápida leitura, a correta seleção das opções e o entendimento de possíveis 

situações como alertas, erros ou êxitos em tarefas. Quando se deseja passar uma 

mensagem de atenção ou alguma ação de muita importância é aconselhável que 

sejam utilizadas cores opostas, pois o contraste domina o espaço ocupado por outra 

cor se tornando o elemento mais “forte” e atraente à atenção do usuário.  

Usar o contraste é entender e aplicar a diferença entre duas cores. O contraste 

lida com a diferenciação máxima, como por exemplo: letras brancas sobre um fundo 

preto ou letras pretas sobre um fundo branco. Em projetos de aplicativos digitais, 

como nos é explicado por Babich (2017, tradução livre do pesquisador)26 o contraste 

“[...] usado de forma adequada reduz a fadiga ocular e foca a atenção do usuário, 

dividindo claramente elementos em uma tela [...]”.  

Existem variadas preocupações possíveis quando lidamos com cores e 

contraste que podem influenciar diretamente na funcionalidade e usabilidade de uma 

                                                      
26 “[...]Properly used, it reduces eyestrain and focuses user attention by clearly dividing elements on a screen 
[...]” (BABICH, 2017, disponível em: <https://goo.gl/DmxLTr>. Acesso em: jun. 2017. 
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aplicação, como a utilização dos aparelhos smartphones em diversos ambientes, 

com diferentes intensidades luminosas onde, ao ar livre por exemplo, a luz intensa 

gera muito reflexo na tela. Se o aplicativo não possuir alto contraste o resultado é a 

perda de visibilidade e, consequentemente, baixa qualidade de experiência do 

usuário.  

Outra questão de luminosidade é a utilização dos aparelhos no período 

noturno onde a situação de intensidade da luz se inverte e o uso do smartphone 

passa então a irritar os olhos do usuário ou alterar seu ciclo de sono. Aliadas à essas 

preocupações podemos somar aquelas geradas com relação a indivíduos com 

algum tipo de deficiência visual. De acordo com Tognazzini (2014, tradução livre do 

pesquisador)27, “[...] cerca de 10% dos homens, juntamente com menos de 1% das 

mulheres, têm alguma forma de daltonismo[...]”. Quando se fala em daltonismo 

certos esquemas de cores necessitam ser evitados, pois dificultam ou até mesmo 

impedem que o usuário perceba claramente ou enxergue determinados 

conteúdos/botões/ícones do aplicativo. A baixa acuidade visual, a idade avançada e 

outros problemas visuais devem ser parte presente das decisões de design quanto 

as cores, existindo hoje, maneiras de validar tais decisões através de sites como o 

Color-Blindness28 que realizam a análise das interfaces/cores mostrando como os 

desenhos criados são vistos por pessoas com diferentes deficiências.  

Cor é fundamental na concepção e orientação dentro de uma interface digital, 

porém é preciso que o designer/desenvolvedor contorne possíveis atritos de 

utilização, oferecendo um conjunto de mecanismos a fim de suprir necessidades 

específicas, liberando ajustes de cor/contraste permitindo assim, que diferentes tipos 

de usuários usufruam de todos os benefícios e ferramentas da aplicação. 

Se cor é fundamental na apresentação de opções, a correta leitura das 

informações da interface também o é. A tipografia é um dos elementos que mais 

influencia a qualidade de um projeto impactando diretamente na forma com a qual o 

usuário irá agir/reagir dentro de um aplicativo. De acordo com Ambrose (2011, p.06) 

                                                      
27 “[...] However, approximately 10% of human males, along with fewer than 1% of females, have some form of 
color blindness [...]” (TOGNAZZINI, 2014, disponível em: <https://goo.gl/ZDNqgS>. Acesso em: abr. 2017). 
28 Color-Blindness.com: <http://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/>, acessado em 
20/06/2017. 
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“[...] tipografia é o meio pelo qual é dada uma forma visual para uma ideia escrita 

[...]”, enquanto para Lupton (2006, folha de rosto) “[...] tipografia é a cara da 

linguagem [...]”. 

As primeiras fontes foram criadas diretamente sobre as formas da caligrafia e 

manualmente realizadas pelos copistas, posteriormente, os tipos móveis criados por 

Johannes Gutenberg permitiram a produção em massa de livros e documentos. Com 

a evolução do processo gráfico foram surgindo diferentes formas de tipos que se 

adequavam ao uso e ao suporte em que eram dispostos. Para Ambrose (2011) a 

tipografia não estagnou no tempo e está em constante evolução adaptando-se a 

diferentes suportes/mídias. Muitas das releituras contemporâneas de fontes 

históricas são projetadas para adequar-se às novas tecnologias que vão surgindo e 

aos novos paradigmas associados a tais progressos tecnológicos que vão sendo 

implementados, como as necessidades de precisão, uniformidade e legibilidade. 

Nos idos de 1980 os primeiros computadores pessoais e impressoras de baixa 

resolução, permitiram que um público muito mais amplo se utilizasse de ferramentas 

com recursos de seleção tipográfica como os processadores de texto ou geradores 

de faixas/cartazes. Em “Pensar com Tipos”, Lupton (2006, p.27) afirma que “[...] 

fontes digitais sobrepunham o rude diagrama das telas e impressoras às formas 

tipográficas tradicionais [...]”. Já na década de 1990 a ascensão da internet, dos 

telefones celulares, videogames e outros dispositivos digitais portáteis aumentaram 

a escala de importância oferecida às fontes baseadas em pixels sendo tal fenômeno 

acentuado graças às ferramentas de design digital, pois permitiam a produção, 

reprodução, modificação e envio de artes em formatos utilizados/reconhecidos por 

diferentes métodos de impressão e telas dos aparelhos digitais. 

A evolução tecnológica e o processo de miniaturização levaram os 

dispositivos a ganharem formatos diversos e telas que, ao longo do tempo, 

adquiriram tamanhos cada vez mais variados. Essa miríade de possibilidades de 

mostra do conteúdo nos aparelhos digitais trouxe ao designer uma questão bastante 

importante: como selecionar uma tipografia que se adeque a maior quantidade 

possível de telas?  O uso da tipografia em aplicativos móveis vai além da simples 
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estética, há razões técnicas que fazem com que a aplicação adequada de fontes 

seja de suma importância para o usuário. 

Alguns tipos de fontes como as desenvolvidas em bitmaps (produzidas a partir 

do mapeamento de pixels nas telas digitais) ou manuscritas (que simulam 

digitalmente a escrita manual) não são consideradas apropriadas para uso em 

dispositivos móveis e interfaces digitais, pois não são escaláveis. O termo escalável 

implica que as fontes possam, segundo Lupton (2006, p.57) “[...] serem reproduzidas 

em meios de alta resolução e impressas em quase qualquer tamanho [...]”, incluímos 

aqui que, além de impressas as fontes escaláveis (vetorizadas) podem ser 

mostradas em qualquer tamanho de tela nos aparelhos digitais. Quando se trata de 

fontes do tipo bitmap, alguns artifícios foram desenvolvidos para tentar contornar o 

problema de legibilidade em telas menores, como a suavização das letras por meio 

de tons de cinza para criar a ilusão de contornos curvos, processo conhecido como 

anti-aliasing, mas não se provaram eficazes já que essa prática distorce as letras 

quando se amplia a tela por meio de um zoom. 

 

 
Figura 8 • Processo de anti-aliasing. Onde, via software, o computador 
gera meios tons que visualmente tornam a fonte bitmap mais suave. 

 

Se as fontes bitmap geram um problema na criação de interfaces, as fontes 

escaláveis/vetoriais, que são criadas a partir de cálculos matemáticos, podem ser 

ampliadas e reduzidas não sofrendo distorção sendo, portanto, adequadas para uso 

tanto em suportes digitais quanto em meios impressos. Além da escalabilidade, outra 

característica que faz com que uma fonte seja adequada para uso em interfaces 
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digitais é o desenho com curvas mais simples e formas mais abertas porque facilitam 

o reconhecimento e leitura dos usuários que podem estar portando um notebook com 

tela de 13 polegadas, um tablet de 7 polegadas ou um smartphone com tela de 4 

polegadas apenas para citar alguns dos tamanhos mais comuns para telas nos 

aparelhos digitais.  

Fontes “Sem Serifa” (sans-serif) cujas características mais evidentes são: não 

possuírem acabamentos mais rebuscados ao final de um traço principal vertical ou 

horizontal e não apresentarem alterações da espessura do traçado; são 

consideradas mais atraentes para uso digital, pois são mais simples para serem lidas 

em aparelhos com telas menores permitindo um aumento na facilidade do 

reconhecimento do conteúdo (legibilidade), bem como uma leitura mais fluida que 

evita ao usuário a percepção da informação como um grande bloco (leiturabilidade). 

São ainda mais consistentes quando submetidas à redução de tamanho o que é 

característica fundamental quando tratamos de interfaces responsivas e adaptáveis 

aos aparelhos nos quais são utilizadas. De acordo com Ballester (2017, tradução 

livre do pesquisador)29 durante a produção de interfaces digitais, “[...] o design de 

uma fonte é o que a torna mais valiosa e o que mais contribuirá para o bom design 

do aplicativo[...]”. 

 

 
Figura 9 • Fonte SEM e COM Serifa. As diferenças no acabamento e 

na espessura podem ser notadas. 

 Ainda seguindo a análise de Ballester (2017) na produção de interfaces, 

                                                      
29 “[...] A font’s design and ‘identity’ is what makes it most valuable, and it’s what will contribute the most to good 
app design [...]” (BALLESTER, 2017, disponível em: <https://goo.gl/ATm3qF>. Acesso em: jun. 2017). 
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 “[...] a legibilidade é a razão mais diretamente relacionada à 
escolha de boas fontes que possam permitir ao usuário ser capaz 
de ler o nosso aplicativo mais confortavelmente. E isso acontece 
especialmente no caso do aplicativo conter uma quantidade muito 
grande de texto [...]”. (BALLESTER, 2017, tradução livre do 
pesquisador)30 

Projetar aplicativos onde existe uma enorme quantidade de texto é bastante 

complicado já que, além de haver muita informação há a preocupação com o 

tamanho da tela onde o texto está inserido. Então adequar tipografias mais fáceis de 

serem lidas contribui para o aumento da qualidade na experiência de uso. 

 Outro agente influenciador no uso das fontes em aplicativos móveis é a 

consistência. Aplicativos bem desenvolvidos prezam pela coerência em todos os 

seus detalhes e a tipografia é somada a estes. Fontes que não integram a identidade 

visual da aplicação geram desconforto e estranheza, levando o usuário a ser 

resistente em continuar utilizando a mesma. Ou seja, fontes não ajustadas/alinhadas 

à identidade do sistema deixam de entregar valor, tornando-o desinteressante e com 

aparência pouco profissional o que pode aludir a baixa qualidade ou possíveis 

problemas na contratação/compra de serviços. 

 Continuando dentro da análise de Ballester (2017, tradução livre do 

pesquisador)31, as fontes possuem impacto geral na experiência do usuário do 

aplicativo:  

“[...] os usuários levarão mais tempo para entender o que nosso 
aplicativo pode oferecer se seu conteúdo for difícil de ler. Como 
resultado, nosso aplicativo não será fácil de manejar e os usuários 
acabarão por não o utilizar, excluindo-o de seus dispositivos 
móveis [...]”. (BALLESTER, 2017) 

  É importante ressaltar ainda que, com relação à experiência, devido à grande 

variedade/flexibilidade na faixa etária e de preferências, algumas aplicações para 

facilitar a utilização, permitem que os usuários configurem o tipo de fonte assim como 

                                                      
30 “[...] Readability is the most directly related reason. Choosing good fonts translates in the user being able to 
read our app more comfortably. And this will be especially the case if our app contains a lot of text. [...]” 
(BALLESTER, 2017, disponível em: <https://goo.gl/ATm3qF>. Acesso em: jun. 2017). 
31 “[...] users will take longer to understand what our app has to offer if its contents are difficult to read. As a result, 
our app will not be user-friendly and users will eventually stop using it or even delete it from their mobile devices. 
[...]” (BALLESTER, 2017, disponível em: <https://goo.gl/ATm3qF>. Acesso em: jun. 2017). 
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seu tamanho, elevando sua qualidade de utilização dentro das aplicações o que 

possibilitando o ajuste às necessidades individuais. Usuários mais satisfeitos com a 

experiência proporcionada pelas aplicações tendem a voltar a usá-las e, 

principalmente, recomendá-las a terceiros o que é objetivo comercial da criação de 

um produto. 

 Para Ambrose (2011, p.88) o ícone é “[...] um elemento gráfico que representa 

um objeto, uma pessoa ou qualquer outra coisa [...]” e classifica que “[...] um ícone 

pode ser fotográfico, diagramático ou ilustrativo [...]”. O que nos permite formular que 

o ícone é um elemento gráfico reduzido às suas formas e características mais 

simples, e que possui a tarefa de representação de algo mais complexo como um 

objeto, uma ação ou uma ideia. 

Utilizados para comunicar mensagens curtas e importantes de maneira 

assertiva e simples, os ícones têm a característica de serem objetivos para não 

transmitir uma ideia de dubiedade e são diretamente atrelados a normas culturais, 

por isso, necessitam demonstrar clareza quando constituem parte integrante de uma 

marca, identidade ou aplicativo móvel.  

Certos ícones tornaram-se universais e são normalmente encontrados nas 

mais diversas situações e lugares, como representações de masculino e feminino 

em banheiros, de lupa para campos de busca em sites e aplicativos, ou disquete 

para transmitir a ideia de salvar, apenas para citar alguns exemplos do mundo digital 

e físico. Na era da informação digital, o estudo/utilização dos ícones é uma parte 

importante do design de interface das aplicações. Nesses ambientes, a função do 

ícone, é ajudar os usuários a assimilar uma ação ou função mais rapidamente de 

forma efetiva e, como consequência, acelerar a conclusão de tarefas e operações 

através de uma experiência visual enriquecida onde nem tudo que precisa ser 

realizado possui texto explicativo. Em uma interface bem desenhada, um ícone 

estará sempre relacionado à função que, ao ser ativado/clicado/tocado, precisa 

executar. Exemplos clássicos são: o ícone de envelope para a representação de 

envio de mensagem eletrônica (e-mail), o ícone de impressora representando a 

função de impressão, o ícone de lixeira representando o apagamento ou o ícone de 

disquete representando o salvamento. 
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Um ícone serve, também, para compor e reafirmar a identidade visual do 

aplicativo, atraindo a atenção dos usuários, proporcionando mais unidade e coesão 

visual ao sistema o que permite que as pessoas se sintam mais confortáveis em seu 

uso. Conforme o comentário de Yan (2011, p.3135, tradução livre do pesquisador)32 

em seu artigo podemos perceber que, “[...] o design dos ícones está contido no 

design geral da interface e, ao mesmo tempo, tem seu padrão de design exclusivo 

[...]”.  O que nos denota que, além de respeitarem a identidade de um sistema, os 

ícones do mesmo possuem seus próprios requisitos de desenvolvimento e devem 

ser pensados em conjunto a parte formando sua própria unidade visual coesa dentro 

do todo da interface em processo de criação. 

Ícones possuem vantagens técnicas que refletem numa experiência mais 

agradável. Funcionam bem tanto em computadores com o cursor do mouse, quanto 

em plataformas onde são usados os dedos dos usuários para interagir. Ademais, 

economizam espaço precioso no design de interface de um sistema por serem 

compactos o suficiente, permitindo seu uso em barras de ferramentas, paletas, 

botões e outros recursos de utilização com tamanhos variáveis dependendo do 

tamanho da tela na quais são mostrados. Mais uma característica técnica dos 

mesmos é que não necessitam serem traduzidos em diferentes línguas (desde que 

bem desenhados e corretamente associados às funções que representam), 

possuindo assim, linguagem universal. 

Para permitir a melhor experiência do usuário, o sistema de ícones de uma 

aplicação necessita seguir alguns padrões, como ter legibilidade, ou seja, ser fácil 

de ser visualizado e interpretado, de outra forma, perderão completamente seu 

significado. Não são raras as situações em que os ícones necessitam de apoio de 

textos para seu significado ser compreendido e melhor assimilado. Isso não é errado 

e cabe ao designer perceber o momento correto de inserir em seu design da interface 

o ícone associado a um texto explicativo, pois como diz Harley (2014, tradução livre 

do pesquisador)33, “[...] para ajudar a superar a ambiguidade que quase todos os 
                                                      
32 “[...] Icon design is contained in overall design of interface, and at the same time, has its unique design thinking 
and design rule. [...]” (YAN, 2011, p.3135). 
33 “[...] To help overcome the ambiguity that almost all icons face, a text label must be present alongside an icon 
to clarify its meaning in that particular context [...]“ (HARLEY, 2014, disponível em: <https://goo.gl/tnp96f>. Acesso 
em: jun. 2017). 
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ícones enfrentam, um rótulo de texto deve estar presente ao lado de um ícone 

esclarecendo seu significado [...]”. Harley (2014)34 complementa ainda que tais 

rótulos de ícones devem estar visíveis em todos os momentos, sem qualquer 

interação do usuário o que deixa a cargo do designer a seleção de ícones o menos 

ambíguos possíveis com a possibilidade de rotular aqueles que possam causar 

alguma confusão durante a utilização. 

É importante que, além de atender às necessidades funcionais de uma 

aplicação, o sistema de ícones proporcione prazer visual, tornando a aplicação mais 

agradável de navegar, sendo lembrada não apenas por sua facilidade, mas também 

por sua beleza. Voltamos às características de atração visual de um aplicativo 

citadas anteriormente nessa pesquisa e com isso acrescentamos cores, tipografia e 

iconografia como elementos fortemente associados a essa atração onde só possuem 

destaques positivos os aplicativos belos, coesos e funcionais que entreguem ao 

usuário uma experiência que vá além da pura e simples informação textual em tela.   

 

 

 3.4  •  Flat Design como simplificador 
 
 

Quando se trata de design gráfico e/ou digital focado à criação de interfaces, 

conhecidas como artes direcionadas a resolver certos problemas, o que é criado pelo 

designer, muitas vezes determina como as pessoas irão interagir e se conseguirão 

resultados satisfatórios ao lidarem com sistemas interativos digitais.  

O design permite mudar a interação/reação assim como a mensagem a ser 

passada através de pequenas alterações em tons de cores ou formas, espaçamento 

ou tipografia além de outras características controláveis pelo profissional de design.  

As tendências nessa área são comuns e fazem parte do dia-a-dia de um 

designer, influenciam as decisões criativas e produtos digitais fazendo parte também 

do cotidiano de todo consumidor moderno que, após algum tempo, estabelece que 

                                                      
34 (HARLEY, 2014, disponível em: <https://goo.gl/tnp96f>. Acesso em: jun. 2017). 



Dissertação | Eric Marcel Viana 

 

 

63 
 

um item possui bom design ou é material ultrapassado baseado nos conceitos 

apreendidos no convívio com diferentes interfaces criadas sob os ditames de 

algumas dessas “modas”. Há alguns anos vivemos sob a tendência do chamado Flat 

Design assim como a revisitação ao minimalismo, principalmente, na criação de 

materiais digitais. Como todas as tendências empregadas na área de design, ao 

conhecer-se melhor o histórico e origem melhoram-se as capacidades de decisão 

que permitem a utilização das novidades mantendo o conjunto gráfico criado de 

forma estruturada e funcional. 

 Flat design é o termo criado para o estilo que retira dos elementos das 

interfaces digitais qualquer tipo de estilização mais rebuscada e que as façam 

parecer saltar da tela em três dimensões. É essa característica de “limpeza” das 

técnicas aplicadas ao elemento que permite a classificação como material criado sob 

influência da estética flat. Dessa maneira o elemento não deve possuir sombras, 

gradientes de cores, texturas ou qualquer artifício que faça o botão, ícone, status ou 

outros elementos de interface parecerem tridimensionais.  

Os designers contemporâneos adotaram a tendência flat de forma massiva 

pois os materiais gerados têm uma aparência mais atualizada e focam nos pontos 

chave de uma interface: o conteúdo/mensagem e a facilidade de interação. Quando 

removem as técnicas que deixam o design datado ou que possam levar uma criação 

a se tornar datada rapidamente, os designers, tentam assegurar, dessa forma, a 

longevidade e relevância dos materiais criados aumentando a eficiência, no caso, 

das interfaces digitais.  

Na figura seguinte, podemos notar a evolução do design no sistema 

operacional que move os computadores desktop/notebooks da empresa Apple. Para 

isso selecionamos a visualização de alguns botões utilizados na interface do sistema 

mostrando a evolução do design de interface ao longo do tempo. 
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Figura 10: A evolução do design nos botões do sistema operacional Apple (System/MacOSX)35 
 

Atualmente, o termo Flat Design é utilizado em criações gráficas com 

diferentes propósitos, sendo associado a uma miríade de produtos digitais, famosos 

pelo minimalismo e profundo controle das formas, cores e objetos utilizados na 

composição de cada tela evitando a complexidade. Surgido como uma linha de 

design divergente ao Rich Design, que por sua vez é melhor descrito como a adição 

de ornamentos e a utilização de técnicas para que as peças gráficas estabeleçam 

uma correlação e aparentem serem mais táteis aos usuários. Enquanto o Flat Design 

se apoia sobre a meta da simplicidade (as vezes extrema) o Rich Design lida com o 

Skeuomorfismo, linha técnica aplicada às interfaces digitais onde o designer procura 

replicar em suas produções, texturas, brilhos, sombras e cores que fazem com que 

o elemento de tela se assemelhe a um item do “mundo físico”. Em um exemplo para 

entender o skeuomorfismo, mostramos abaixo a imagem do aplicativo digital de 

agenda, que sob os desígnios dessa tendência, deve ter papel pautado além de 

acabamento em couro pespontado buscando uma aproximação com o objeto 

físico/real mesmo se tratando de peça digital. 

                                                      
35 Montagem de linha de tempo com imagens disponíveis em: <http://www.guidebookgallery.org/ 
screenshots/macos11>, acessado em: jun. 2017 e <http://www.everymac.com/>, acessado em: jun.2017.  
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Figura 11 • O design skeuomórfico utilizado no aplicativo de calendário 
do sistema operacional Apple MacOSX 36 

 

O Skeuomorfismo vigorou, durante muito tempo, como linha única de design 

à ser seguido na construção de interfaces digitais, principalmente em smartphones. 

Essa busca pela proximidade digital da fisicalidade dos materiais pareceu envolver 

a necessidade de criação de empatia pelos usuários às interfaces com as quais 

conviviam diariamente. Aparentemente, após a difusão do smartphone e a 

solidificação do relacionamento dos usuários com seus aparelhos, houve um 

movimento para que o entrelaçamento das vidas desconectada e conectada 

pudesse crescer. O foco deixou de ser o embelezamento estético das interfaces em 

prol do acesso rápido e eficiente às informações disponíveis, com isso, o flat design 

se viu em uma posição privilegiada e acabou adotado como nova vertente/tendência 

de criação de interfaces. Muito embora esse estilo possa ser encontrado em 

diferentes produções gráficas como cartazes, revistas, capas de livros e etc. foi com 

a era do design digital que se expandiu e se solidificou, principalmente, dentro da 

                                                      
36 Disponível em: <https://km.support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT4861/en_US/ 
HT4861-ical_reminder_lion--en.png>, acesso em: jun.2017. 
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criação de interfaces digitais devido ao alto grau de acessibilidade e funcionalismo 

que proporciona. 

O movimento criado em torno do flat design não surgiu de um ano para o 

outro, principalmente, nas interfaces digitais foi necessária a ação de um grande 

desenvolvedor de software e alguns anos para solidificar a presença do flat como 

tendência dominante no ambiente de criação/design. A Microsoft, a partir dos anos 

2000, iniciou um processo de reorientação do design de seus produtos utilizando 

características minimalistas e que fazem parte da base criativa do flat design. Esse 

processo de limpeza das técnicas do rich design e do skeuomorfismo chegou ao seu 

ápice em 2010 com o lançamento da interface de seu sistema operacional para 

smartphones, o Windows Phone 7, onde as características mais básicas do flat 

design como: formas geométricas simples, tipografia grande/legível, cores em alto 

contraste, ausência de detalhes complexos, gradientes de cores ou texturas; se 

faziam presentes em todo o sistema operacional. O reforço ao uso do flat design 

chegou em 2013 quando a Apple lançou a versão 7 de seu sistema operacional 

móvel (iOS) que eliminou qualquer traço do skeuomorfismo e adotou o flat design na 

composição das telas de seu sistema, lançando um guia de criação para interfaces 

já com os preceitos flat incorporados o que causou um movimento natural, por parte 

dos desenvolvedores, de migração das telas skeuomórficas para novas versões flat. 

Observemos a troca do design skeuomórfico com uso intenso de efeitos de 

brilho, gradientes e sombras nas primeiras versões do Windows Mobile que 

posteriormente é substituído pela versão com conceitos “flat” dentro da linguagem 

Metro criada pela Microsoft para o Windows 8 nas imagens da próxima página: 
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Figura 12: Antigo Windows Mobile x Novo Windows Mobile37 
    

A mesma alteração de design foi realizada pela Apple para seu iOS o sistema 

operacional que funciona nos iPhones e iPads. Compare nas imagens abaixo o 

design skeuomórfico da primeira versão do sistema do iPhone e a versão revista com 

influências do design flat no produto mais recente o iPhone 7: 

 

 

 

 

Figura 13 • iPhone 1 versus iPhone 738 
 

  Além da Microsoft e da Apple é possível notar o conceito base do flat design 

na linguagem Material Design da Google, mesmo com alguns desvios da premissa 
                                                      
37 Disponíveis em: <http://img.bhs4.com/C9/6/C967247F90BC310EA9B105EB24597A5A69120EF7 
_large.jpg> e <http://cdnau.ibtimes.com/sites/au.ibtimes.com/files/2016/03/18/windows-10-mobile.jpg>, acesso 
em: jun. 2017. 
38 Disponíveis em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/polopoly_fs/1.1574517!/image/image.jpg> e 
<http://i.ebayimg.com/00/s/MTIxOVgxNTky/z/H0cAAOSwPCVX3BWM/$_57.JPG>, Acesso em: jun.2017. 
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inicial como o uso de texturas e sombras que, diferentemente de tais aplicações no 

skeuomorfismo, encontram respaldo e tornam-se necessárias na completude da 

proposta criativa da Google Inc. Compare nas imagens abaixo onde o design 

skeuomórfico da primeira versão comercial do Android (1.5 Cupcake) cedeu lugar a 

interface flat baseada na linguagem Material Design na versão mais recente a 6.0 

Marshmallow: 

 

 

 

 

Figura 14 • Android Cupcake (1.5) versus Android Marshmallow (6.0)39 

 

Podemos considerar premissas básicas do flat design a utilização e/ou cuidado 

com os seguintes itens: 

• Simplicidade das formas (geralmente geométricas) e dos elementos; 

• Minimalismo; 

• Funcionalidade; 

• Tipografia com boa legibilidade; 

• Atenção aos detalhes (feedback, comportamento dos componentes); 

• Aplicação de cores/contraste que auxiliem na utilização/visualização; 

                                                      
39 Disponíveis em:< http://sources.pt/android-a-evolucao-do-cupcake-ao-marshmallow/>, Acesso em: jun.2017. 
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• Recusa na utilização de textura, formas complexas ou gradientes de 

cor; 

• Aplicação dos princípios de design: equilíbrio, geometria, ritmo, 

simetria; 

• Utilização de grids para posicionamento dos elementos na tela.  

  Os benefícios da utilização do flat design podem ser percebidos 

diariamente pelos usuários de smartphones e computadores habilitados com os 

sistemas operacionais em suas últimas versões. O uso do flat design extrapolou o 

ambiente digital e chegou também aos materiais impressos graças, em grande parte, 

a série de características significantes que a tendência carrega consigo ao ser 

transportada do ambiente digital para o impresso: 

• Alta legibilidade; 

• Hierarquia de elementos na tela/página bem definida através do uso de 

formas, cores e fontes; 

• Suporte à navegação simplificada/intuitiva para sites web ou aplicativos 

móveis; 

• Ajuste facilitado aos desenvolvedores no caso de utilização em projetos 

com design responsivo (mais à frente falaremos sobre essa técnica de 

design;  

• É mais simples na programação pelos desenvolvedores e representa, 

geralmente, menor tempo de carga do sistema/site o que leva a 

menores tempos de inicialização e maior fluidez nas operações 

realizadas no aplicativo ou site, por exemplo: o aplicativo abre 

rapidamente e você consegue enviar o e-mail em um período de 

tempo menor pois não existe uma interface pesada sendo carregada 

pelo aplicativo. 

O flat design não surgiu do nada, está enraizado nos conceitos da escola Suíça 

de design, mais precisamente no "Estilo Internacional" ou "Estilo Suíço". Tal linha de 

design ganhou destaque durante os anos 1940 a 1950 tornando-se base sólida para 

o design gráfico na metade do século 20 em todo o mundo.  Favorecendo a 

simplicidade, legibilidade e objetividade (funcionalidade) o como relatado em Design 
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is History (2017)40, o Estilo Suíço trouxe consigo o uso do grid como fundamento para 

a criação de layouts assimétricos, as fontes sem serifa (sans-serif) encorpadas e 

utilizadas em tamanhos grandes, unidas a fotografias como forma de composição 

para atrair a atenção de leitores e passantes visto que o principal uso do estilo, 

inicialmente, foi a criação de cartazes. 

 

 

 

 

 

Figura 15 • Cartazismo baseado nos conceitos do Swiss Style41 

 

  Como a tipografia era ponto chave da composição no Estilo Suíço houve a 

concepção, no período, das fontes Helvetica (1957) por Max Miedinger e Eduard 

Hoffmann, além da famosa Univers de Adrian Frutiger. Tais tipografias, a partir de 

suas criações, foram utilizadas de forma intensa nos trabalhos gerados dentro do 

estilo ficando conhecidas em todo o mundo por sua aplicação maciça. 

                                                      
40 (DESIGN IS HISTORY, 2017, disponível em: <https://goo.gl/PScRLW>. Acesso em: jun. 2017). 
41 Disponíveis em: <http://www.designishistory.com/files/gimgs/49_swiss04.jpg> e 
<http://www.designishistory.com/files/gimgs/49_swiss02.jpg> , Acesso em: jun.2017. 
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Figura 16 • Aplicações da Helvetica e Univers42 

 

Da mesma maneira que o flat design já estava presente nas produções 

gráficas e para a web mesmo antes da Microsoft e Apple o tornarem popular, o Estilo 

Suíço pode ser rastreado até 1920 na Alemanha, com trabalhos característicos 

dessa estética gerados na famosa Escola Bauhaus, porém, foi a partir do 

Design/Estilo Suíço que a popularização chegou e a adoção foi generalizada.    

Outra grande influência do que hoje é o Flat Design tanto para mídias digitais 

quanto para mídias impressas é o Minimalismo. O termo Minimalismo, inclusive, é 

usado como forma de explicação substituindo o texto em inglês "Flat Design". É 

importante notar que o Minimalismo foi popular muito antes da internet ser até 

mesmo um conceito na mente de um cientista. É possível encontrar, na história, 

peças minimalistas nas áreas de arquitetura, artes visuais e design gráfico. Com uma 

história intensa de obras criadas, o minimalismo, é conhecido pela ação do artista na 

remoção de todos os adornos deixando apenas o necessário para o entendimento 

da mensagem. Formas geométricas, cores claras, pouquíssimos elementos e linhas 

dominam a maior parte das obras criadas sob a estética minimalista onde a “[...] 

verdade está na realidade física com que se expõe aos olhos do observador - cujo 

ponto de vista é fundamental para a apreensão da obra -, despida de efeitos 

                                                      
42 Disponíveis em: <https://image.linotype.com/cms/helvetica_545_01_mitcompressed_d32338i57.gif> e 
<http://www.designishistory.com/images/frutiger/univers.jpg> , Acesso em: jun.2017. 



Dissertação | Eric Marcel Viana 

 

 

72 
 

decorativos e/ou expressivos [...]” conforme trecho de verbete na enciclopédia de 

arte do Itaú Cultural (2017)43.  

  

  
 

Figura 17: Minimalismo Arquitetônico nas obras de James Turrell 44 versus o recente aumento na 
conversão de cartazes de produções do cinema para o minimalismo45 

 

Com embasamento sólido em linhas estéticas que visam a funcionalidade e 

legibilidade o Flat Design acabou por se tornar a linguagem visual da 

contemporaneidade cada vez mais avida pelo acesso veloz a informação daquele 

instante. Neste projeto optou-se pelo seu uso não somente pela velocidade, mas 

pela clareza e concisão das interfaces criadas primando pela eficiência em 

detrimento ao embelezamento dos componentes da interface. Ao longo da pesquisa 

tornou-se clara a noção de que, como cunhado por Ludwig Mies Van Der Rohe, 

"Menos é Mais" se faz importante fiel de balança na criação de interfaces com foco 

de pessoas mais velhas.  

 

                                                      
43 (ITAÚ CULTURAL, 2017, disponível em: <https://goo.gl/X5hiCM>. Acesso em: jun. 2017. Verbete da 
Enciclopédia). 
44 Disponíveis em: < http://jamesturrell.com/wp-content/uploads/2015/11/AMBA-new-scan1.jpg> e < 
http://jamesturrell.com/wp-content/uploads/2015/11/stonescape_outside_2copy1.jpg> , Acesso em: jun.2017 
45 Disponíveis em: < https://br.pinterest.com/pin/564075922049904104/> e < https://br.pinterest.com/pin/ 
403564816591169599/> , Acesso em: jun.2017. 
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3.5  •  Design responsivo e a adaptabilidade das interfaces digitais  

 

 

O conceito de responsividade, que você também pode entender como 

adaptabilidade, em sites e aplicativos é relativamente novo no desenvolvimento e 

design para aparelhos eletrônicos. Nascido no artigo de Ethan Marcotte de 2010 

intitulado “Responsive Web Design” 46  para o site “A list apart”, que reúne textos das 

principais mentes e formadores de opinião da internet, o design responsivo 

rapidamente ganhou a atenção de todos os envolvidos com projetos de produtos 

digitais, pois é totalmente representativo do momento de desenvolvimento/design 

vivido pelos profissionais nessa época de infinitos tamanhos de telas interativas.  

Enquanto criar interfaces para computadores desktop envolve saber apenas 

a resolução da tela, com a qual se vai trabalhar, o mesmo não pode ser dito para 

sites/aplicativos utilizados em aparelhos móveis (smartphones, tablets), TVs 

interativas e até mesmo em relógios interativos (os smartwatches). O trabalho com 

aparelhos móveis torna a criação de interfaces efetivas uma situação totalmente 

diferente, como exemplo: o desenvolvedor/designer de um banco precisa se 

preocupar com poucos tamanhos de tela ao criar as interfaces de caixas eletrônicos, 

não existem tantas telas diferentes embutidas nesse tipo de equipamento. Esse 

mesmo desenvolvedor/designer encontra uma situação completamente diferente 

quando o assunto são os aplicativos e sites de “internet banking”. É preciso se 

preocupar com telas de diferentes tamanhos e o funcionamento dos serviços em 

dispositivos tão diversos quanto os smartphones existentes no mercado que são 

utilizados pelos clientes. 

Nessa nova realidade das múltiplas telas o designer precisa lidar com 

parâmetros aos quais não consegue controlar como os tamanhos dos smartphones, 

as fontes instaladas nos aparelhos/computadores ou as configurações definidas 

pelos usuários. São tantas as opções que alguns designers, tendem a 

compartimentar seu trabalho desenvolvendo interfaces para o iPhone que não 

funcionam bem no Samsung Galaxy S8, ou o site criado com foco em Google 

                                                      
46 Artigo completo de Ethan Marcotte disponível em: <https://alistapart.com/article/responsive-web-design>, 
acessado em: jun.2017. 
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Chrome que fica completamente desfigurado no Internet Explorer. É importante que 

o designer entenda que não é possível manter o total controle sobre seu layout, ao 

tentar isso se exclui uma infinidade de pessoas que gostariam de ter acesso a 

informação, mas que se percebem bloqueadas ao acesso por não possuírem o 

smartphone X ou o navegador de internet Y. É preciso criar interfaces abrangentes 

e adaptáveis ao meio. É nesse momento que o design responsivo aparece como 

facilitador ao designer/desenvolvedor.  

  Segundo Marcotte (2010)47 o design responsivo é uma metodologia na qual 

o design deve responder ao comportamento/equipamento do usuário com base no 

tamanho da tela (telas de 3.5, 4.5, 5 polegadas, HD, Full HD, 2K), na orientação do 

aparelho (retrato ou paisagem assim como a impressão em uma folha de papel) e 

na plataforma de software (Android ou iOS). Para compreender, o design responsivo 

consiste de um conjunto de instruções de layout que aguarda o acesso de um 

usuário. Quando esse usuário acessa um site em seu notebook o site/aplicativo é 

capaz de reconhecer as configurações desse aparelho e se adapta, alterando o 

layout para que o mesmo se acomode e seja eficiente nessa tela. Se o mesmo 

usuário acessar o conteúdo em seu tablet as instruções do design responsivo são 

alteradas para esse novo aparelho e as informações se adaptam às novas 

configurações de tela. Quando um site/aplicativo é preparado com design 

responsivo, o mesmo se adapta automaticamente às preferências do usuário que o 

acessa. Tal recurso elimina a necessidade de criação de modelos específicos do site 

para cada dispositivo, pois as instruções adaptam o conteúdo de forma automática 

não dependendo mais do desenvolvedor/designer. A imagem abaixo ilustra essa 

alteração do layout provocada pelas instruções do design responsivo, nela é possível 

perceber a alteração na organização sofrida pela informação na passagem de um 

tamanho de tela para outro.  

                                                      
47 (MARCOTTE, 2010, disponível em: <https://goo.gl/1SdE5a>. Acesso em: jul. 2017). 
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Figura 18: Comportamento de um site responsivo.  

Passagem do modo desktop para tablet e por fim smartphone48. 
    

É importante salientar que sites/aplicativos desenvolvidos com instruções 

responsivas são considerados por Marcotte (2010) como “future proof”, termo que 

pode ser entendido como à prova de novos lançamentos de aparelhos (leia novos 

tamanhos de tela) e navegadores (leia tecnologias que tornem layouts incompatíveis 

com novos computadores). É possível atender de forma eficiente os aparelhos de 

hoje e os que ainda não foram lançados, pois ao invés de interfaces estanques que 

ficam presas às resoluções nas quais foram criadas e para equipamentos 

específicos, o design responsivo, permite que o trabalho do designer seja tratado de 

forma agnóstica em cada novo acesso do aparelho do usuário final. Ao designer 

                                                      
48 Montagem sobre capturas de tela do site The Verge <http://www.theverge.com>, acessado em jul.2017. 
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sobra a preocupação de projetar experiências de uso que, utilizando jargão técnico 

próprio do design responsivo, degradem de forma suave na passagem da mais alta 

resolução (desktop) para a menor (smartphone).  

Para auxiliar nessa passagem (degradação) entre resoluções, a concepção 

do design responsivo permite ao designer ir além da simples modificação de layout 

linearizando a informação (como pudemos ver no site mostrado na imagem acima) 

é possível: aumentar a área clicável dos links em uma tela para facilitar ao usuário o 

toque nos mesmos, ocultar/mostrar seletivamente conteúdos como publicidade ou 

menus com muitas opções, alterar dimensões ou enquadramentos de imagens, 

alterar os parâmetros de tamanho ou família tipográfica são apenas algumas das 

configurações passíveis de alterações que podem ser feitas durante a degradação 

entre a maior e a menor resolução de um site/aplicativo. 

Nesse novo momento do design e desenvolvimento onde a tecnologia móvel 

se estabelece como centro e principal preocupação na criação de produtos e 

serviços, é preciso entender que existem muitas opções já disponíveis e existirão 

ainda muitas outras que estão por ser lançadas. É um mercado com evoluções 

contadas em meses. Nesse contexto utilizar os recursos do design responsivo 

parece, de certa forma, imperativo ao se analisar o quão rápido um projeto de 

produto digital pode se tornar obsoleto. É preciso trabalhar de forma constante na 

atualização das regras responsivas, para o atendimento de novas resoluções de tela 

e tecnologias mantendo e aumentando a qualidade de experiência do usuário à 

medida que o processo evolutivo acontece. O design responsivo, permite criar 

soluções personalizadas que atendem de forma ampla o usuário com um notebook 

antigo, outro que acabou de adquirir um tablet ou aquele que não consegue soltar 

as mãos de seu smartphone novo. Em todas as situações o design responsivo busca 

criar essa sensação de experiência especialmente criada para aquele 

aparelho/usuário que consegue resolver suas tarefas ou encontrar a informação que 

necessita de forma mais eficiente. 
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3.6 • Design Atômico e a reutilização de elementos 
 
 

O conhecimento sobre o que são e quais são os motivos do uso dos 

frameworks, no desenvolvimento de site/aplicativos para a web nos traz outro 

conceito agregado: a programação/criação modular de softwares.  O trabalho com 

modularidade em programação não é recente, mas somente com a criação dos 

frameworks contendo elementos de produção gráfica é que tal estrutura 

compartimentada de trabalho passou a funcionar para o design de interfaces, com a 

mesma intensidade com a qual opera para a programação em linguagem de 

máquina.  

A modularidade é intrínseca a internet como afirmado por Manovich (2001, 

p.52, tradução livre do pesquisador) “[...] A WWW, como um todo, é completamente 

modular. Ela consiste de numerosas páginas web sendo que cada uma delas é 

formada por vários elementos de mídias separados [...]”49, mesmo antes da criação 

da web/internet como a conhecemos hoje, a programação modular se fazia presente 

na criação de sistemas complexos que antes dessa metodologia deveriam ter cada 

tela “desenhada” uma a uma pelos programadores. O advento das bibliotecas de 

código e do trabalho em módulos permitiu que sistemas cada vez mais complexos 

pudessem ser criados em menores períodos de tempo. A programação em módulos, 

se tornou parte diária do trabalho de muitos desenvolvedores até que por volta de 

2004 um movimento pelo uso de módulos/padrões também para o design de 

interfaces se intensificou com a publicação da biblioteca de componentes do site 

Yahoo e ganhou um grande reforço com a abertura, pela empresa Twitter em 2011, 

do framework Bootstrap para a comunidade de software-livre. Hoje, tanto 

programadores de linguagem de máquina quanto designers de interface aceitaram 

as vantagens do uso de módulos e os incluem como parte de sua rotina/metodologia 

de trabalho para projetos de qualquer porte. 

As empresas que criam e liberam suas bibliotecas de componentes, têm a 

preocupação de manter a consistência de seus aplicativos, websites e peças gráficas 

                                                      
49 “[...] WWW as a whole i also completely modular. It consists from numerous Web Pages, each in its turn 
consisting from separate media elements [...]” (MANOVICH, 2001, p.52). 
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(existem repositórios com módulos pensados para a produção de elementos que 

extrapolam as telas e os ambientes digitais). Com a terceirização maciça de serviços, 

não é incomum encontrar departamentos em grandes empresas onde o foco é 

analisar a conformidade de aplicativos, páginas e telas aos padrões das bibliotecas 

liberadas em seus sites institucionais. A biblioteca de padrões/componentes/guias 

de aplicação se tornou uma ferramenta de controle de qualidade das interações 

digitais ou em papel dos usuários/clientes de uma empresa. Podemos aplicar tais 

referenciais ao criar qualquer conceito possível de interfaces.  

Essa pesquisa possui alguns pontos de tratamento gráfico com base nas 

interfaces digitais geradas para o produto. Criar essa sintonia entre o físico/impresso 

e o digital, permite aumentar o reconhecimento da marca e dos materiais como um 

todo registrando mentalmente, nos usuários, cores, tipografias, ícones entre outros 

itens passíveis de inserção dentro das bibliotecas de um sistema de design. 

Quando se cria um coletivo de regras, padrões, componentes, módulos, 

especificações de cores/tipografia/iconografia, se dá origem a um “Sistema de 

Design” comumente conhecido por sua alcunha em língua inglesa: Design System. 

Os sistemas de design englobam as características visuais que são aplicadas às 

peças digitais ou gráficas e estabelecem, inclusive, como determinados conceitos de 

marca, tons de redação e aspectos aparentemente mais subjetivos devem ser 

tratados pelos desenvolvedores/designers. Essa padronização de aparência, 

funcionamento e feedback possui como um de seus objetivos atender a afirmação 

de que:  as pessoas são acostumadas à utilização de um padrão.  

Quando os usuários encontram moldes de funcionamento conhecidos já 

sabem como tais padrões funcionam, se sentem seguros e usam o site/aplicativo de 

forma mais eficiente por já conhecerem o ambiente por onde estão navegando. É 

por este principal motivo que o uso de componentes/ padrões é largamente aceito e 

divulgado. Surpreender os usuários com modificações constantes aumenta o atrito 

relacionado ao uso, as taxas de erro, insatisfação e pôr fim leva ao não desejado 

abandono de um sistema.  

Ao deixar de utilizar componentes e criar interfaces com pouca ou nenhuma 

consistência visual como por exemplo:  
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• Tipografia diferente para títulos e subtítulos a cada nova tela; 

• Mudança na aparência de botões hora funcionam com cor e relevo e 

hora não; 

• Posicionamento de botões em locais diferentes aos que os guias de 

orientação visual do sistema operacional definem como corretos; 

• Ícones diferentes para uma mesma função ou mesmo ícones que não 

representam a função exata dada por seu significado; 

A lista de possíveis problemas de consistências e os desequilíbrios podem 

aumentar drasticamente se continuarmos os descrevendo. A cada inconsistência de 

interface o designer força os usuários a ter que reaprender a utilizar o sistema para 

resolver uma tarefa que desejem realizar. Como regra geral, após está pesquisa, 

pudemos perceber que quebrar convenções já estabelecidas em uma interface 

podem levar a sérios problemas de utilização, redução do tempo de reação e o 

abandono do uso de um site/aplicativo. 

Manter uma linha de criação que estabilize a utilização dos recursos visuais 

de um Design System em um aplicativo se tornou, quase que, norma de conduta aos 

designers de interface. Ao mesmo tempo em que criar interfaces inovadoras é 

extremamente importante, garantir que essas telas sejam absorvidas e utilizadas 

com o menor atrito possível, possui um alto grau de relevância nessa “equação” de 

equilíbrio entre funcionalidade x beleza x usabilidade.  

Estruturar esse equilíbrio exige algum método que passaremos a analisar nos 

próximos parágrafos e se encontra em ascensão no mercado, sendo utilizada por 

grandes empresas como a IBM e GE em seus Design Systems. A metodologia 

recebe o nome de Design Atômico (Atomic Design na língua inglesa) e foi criada pelo 

designer Brad Frost. 

O Design Atômico se aproxima do design de interfaces com uma nova 

perspectiva que ajuda, a entender a necessidade da modularidade aplicada ao 

design como forma de auxiliar a usabilidade e reduzir os problemas de um sistema 

durante seu desenvolvimento antes mesmo dos testes iniciais com potenciais 

usuários. O Design Atômico, essencialmente, é um processo de análise que “força” 

o designer de interface a pensar em seu site/aplicativo como uma hierarquia de 
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elementos/componentes que podem ser reutilizados em diversas telas e momentos 

do sistema em desenvolvimento.  

A hierarquia é composta de cinco estágios onde cada nível é criado a partir 

da reunião de componentes do passo anterior e estabelecem dessa maneira, um 

sistema de design coeso para atender de forma eficiente as demandas de criação 

de interface. 

O conceito de átomo como unidade de mídia não é novo e já foi citado 

anteriormente por Manovich quando este afirmou que, 

 “[...] um novo objeto de mídia consiste de partes 
independentes, que por usa vez, consistem de outras partes 
independentes menores, assim seguindo até o nível dos 
“átomos” como é o caso dos pixels, voxels (pontos 3D), 
caracteres [...]” 50 (MANOVICH, 2001, p.52, tradução livre do 
pesquisador)  

Ao utilizar o conceito de átomos, o autor Frost (2016) cria uma estrutura visual 

de como os componentes de um site/aplicativo devem ser organizados visualmente 

utilizando uma analogia com a Química, para descrever o processo de organização 

permitindo dessa maneira que os elementos de design possam ser separados em 

módulos reutilizáveis durante a criação de um sistema. Em seu conceito, o design 

atômico subdivide os elementos em: átomos, moléculas, organismos, modelos e 

páginas.  

 

 
Figura 19 • O diagrama completo da metodologia de Design Atômico 

 

                                                      
50  “[...] a new media object consists from independente parts wich, in theis tunr, consist from smaller independent 
parts, and soo n, up to the level of smallest “atoms” such as pixels, 3D points or characters [...]” (MANOVICH, 
2001, p.52). 
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A ideia proposta por Frost (2016) em sua obra é bastante simples: tudo no 

universo (você pode substituir o texto universo por website/aplicativo) é feito de 

átomos. Os átomos se combinam para formar moléculas. Essas moléculas, 

organizadas e agrupadas, formam organismos. Os organismos inseridos sem 

informações ou imagens e características gráficas geram um modelo que ao receber 

tratamento gráfico, cores, tipografia, imagens e texto se torna então uma página 

(que pode ser descrita também como uma tela em um aplicativo). 

O foco ao aplicar o conceito de elemento do design atômico é alcançar a 

consistência, pois estaremos sempre utilizando os mesmos componentes, lógica e 

ferramentas para construir uma interface. Para compreender os elementos do design 

atômico passamos a descrever cada item com base nos parâmetros entregues por 

Frost (2016) em seu livro Atomic Design. 

 Na química os átomos são a menor parte sendo item essencial na criação da 

matéria. Isso é transportado para o átomo de interface que é o componente mais 

simples e não divisível a fazer parte de um sistema de design. Como exemplo de 

átomo temos os campos de um formulário, um botão ou um ícone que ao ser clicado 

leva o usuário a “página inicial” do site/aplicativo. 

 

 
Figura 20 • Exemplos de átomos em interface 

 

 As moléculas são construídas a partir dos átomos e, segundo o autor, são 

pequenas partes de um sistema como foco em realizar muito bem apenas uma 

operação. São exemplos os menus, os sistemas de busca, gráficos de mercado ou 

cotação de dólar. 
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Figura 21 • Uma molécula de busca unindo os 3 átomos mostrados no quadro anterior 

 

 Um organismo reúne átomos e moléculas que combinados permitem gerar 

partes reutilizáveis de uma interface. O foco é criar componentes que possam ser 

usados sozinhos e ainda assim manterem sua funcionalidade. Um exemplo seria o 

cabeçalho de um site composto por um átomo da marca + várias moléculas de menu 

+ uma molécula de controle + uma molécula de sistema de busca. 

 

 
Figura 22 • O organismo de cabeçalho seguido de exemplos de aplicação em sites 

 

 Quando chegamos aos templates e páginas Frost (2016) quebra a analogia 

com a bioquímica em favor da clarificação aos designers. Um template (modelo), 
seguindo a lógica somatória inicial, são interfaces criadas a partir do conjunto de 
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organismos, mas que possuem conteúdo falso/teste para que o designer possa 

perceber se a estrutura que montou funciona quanto ao equilíbrio, peso e facilidade 

de navegação.  
 

 
Figura 23 •  Um exemplo de template, o esqueleto do site previsto pelo designer 

 

As páginas são criadas a partir dos template (modelos), mas possuem alta 

fidelidade gráfica e, geralmente, já incluem as imagens, cores, tipografias e textos 

finais para o produto em desenvolvimento. 
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Figura 24 • Na página o desenho em alta fidelidade já permite ver o site/app em suas formas. 
 A partir desse passo o processo caminha para a conversão em programação e publicação. 

 

O mais interessante na metodologia de trabalho do design atômico, é não ser 

limitada à produtos digitais como sites e aplicativos. É possível aplicar os conceitos 

e fases em materiais gráficos para impressão e textos jornalísticos, por exemplo. 

É importante entender a versatilidade da metodologia como um sintoma do 

tempo em que vivemos, pois, conectados como somos aos serviços e recursos da 

internet tanto como usuários quanto como desenvolvedores/designers, apenas 

podemos acompanhar a evolução entendendo e incorporando maneiras de acelerar 

a produção, reduzir problemas e manter as interfaces consistentes. Segundo Frost, 

 “[...] o processo disruptivo somente vai acelerar. A quantidade e 
diversidade de aparelhos conectados – muitos dos quais nós ainda 
nem imaginamos – vai explodir assim como a quantidade e 
diversidade de pessoas que os usam ao redor do mundo [...]” 51  
(FROST, 2016, location 91-94, tradução livre do pesquisador)   

                                                      
51  “[...] disruption will only accelerate. The quantity and diversity of connected devices – many of which we haven´t 
imagined yet – will explode, as will the quantity and diversity of the people around the world who use them [...]” 
(FROST, 2016, location 91-94).  
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 Essa versatilidade de implementação/aplicação fez com que o 

reconhecimento e adoção da metodologia começasse a crescer nos mesmos 

padrões iniciais do já difundido “design thinking”. A adoção do design atômico, nessa 

pesquisa se tornou grande aliada na construção dos elementos e pensamentos que 

geraram a interface que, apesar de contida como elemento dessa dissertação, tem 

meta de desenvolvimento como produto final.  

Ao usar o design atômico na promoção da consistência ao longo de todas as 

telas foi possível registrar o progresso e processo que, posteriormente, será entregue 

a equipe de desenvolvimento. O design atômico estabelece um fluxo de trabalho 

colaborativo entre todas as áreas do projeto fornecendo conhecimento sobre o 

funcionamento em diferentes telas/navegadores, além de analisar a usabilidade e 

servindo como base de documentação à ser usado pela equipe de desenvolvimento 

no transporte do design visual para as linhas de programação.  

 

3.7  •  Definindo e tratando usabilidade para as pessoas mais velhas 

 

 Antes de podermos analisar questões de usabilidade específicas para as 

pessoas mais velhas é importante explicitar o que é usabilidade. Não existe um 

consenso em torno de apenas uma definição e vários autores propuseram diferentes 

versões e categorizações sobre o significado “prático" desse termo. Apesar das 

significações existentes possuírem pontos semelhantes, que por sua vez parecem 

neutros e sem variações, ainda assim, existem diferenças de discurso em vários 

níveis que tornam o conceito da usabilidade um pouco mais complexo de se 

compreender. Extraindo um quadro de Interact 99 (1999, p.615) podemos comparar 

três diferentes visões sobre o que seria usabilidade a partir das palavras chave de 

cada definição proposta: 
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ISO 9241-11 Schneiderman Nielsen 

Eficiência Velocidade e Tempo de 
aprendizado 

Eficiência e Capacidade de 
Aprendizado 

Efetividade Lembrança ao longo do tempo 
Índice de erros dos usuários 

Memorização 
Segurança/Erros 

Satisfação Satisfação subjetiva Satisfação 

Quadro 2: Palavras chaves de diferentes definições para usabilidade 
(HUMAN-COMPUTER INTERACTION - INTERACT'99, 1999, p.615)52 

 

 Em todas as visões acima, percebemos características comuns que atentam 

ao usuário e sua utilização de um sistema/aplicativo/site: eficiência na execução de 

tarefas, a busca pela redução de erros/falhas e a satisfação geral no uso de um 

software. Segundo a Human-computer Interaction - Interact'99 (1999, p.615) apesar 

de termos distintas definições, o cerne permanece o mesmo variando apenas a 

terminologia utilizada. Com base nesse comparativo podemos perceber que para 

definir a usabilidade, não podemos considerar apenas a facilidade de uso, devemos 

levar em conta a efetividade/eficiência com a qual um usuário consegue realizar as 

tarefas propostas em tal sistema/aplicativo/website. É nessa premissa que se baseia 

a definição de Shackel:   

  
“[...] A usabilidade de um sistema ou equipamento é: a capacidade 
em termos funcionais humanos a ser utilizada de forma fácil e 
eficaz pela gama especificada de utilizadores, dada a formação 
especificada e suporte a ser, para cumprir a gama especificada 
de tarefas, dentro da gama especificada de cenários ambientais 
[...]” (SHACKEL, 1991, p.24, tradução livre do pesquisador)53:
  

Quando busca-se atrair usuários de uma faixa etária mais avançada, pode-se 

deparar com problemas na interface que, caso não tenha sido, projetada desde os 

momentos iniciais com foco em questões específicas de usabilidade desse público 

irá gerar apenas usuários descontentes e abandono do aplicativo/site. Conforme 

visto nos capítulos anteriores desta pesquisa, o número de pessoas mais velhas 

                                                      
52 Tradução do pesquisador: o quadro com texto original é encontrado nos anexos. 
53 “[...] the usability of a system or equipament is: the capability in human functional terms to be used easily and 
effectively by the specified range of users, given specified training andu ser support, to fulfil the specified range 
of tasks, within the specified range of environmental scenarios [...]” (SHACKEL, 1991, p.24). 
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conectadas à serviços on-line apenas cresce, mesmo assim, os usuários mais velhos 

continuam fora das amostras demográficas na esmagadora maioria dos projetos de 

experiência de uso de aplicativos e sites. Se os desenvolvedores/designers não 

incluírem as pessoas mais velhas em suas considerações e modelos durante o 

projeto de qualquer material digital, estarão excluindo toda uma base de usuários 

que acabarão isolados dos serviços on-line e da experiência social possível através 

das conexões das redes digitais. 

A criação de interfaces eficientes e focadas no público mais velho pode ser 

alcançada através de aplicações práticas como criar elementos de interface maiores 

(botões, ícones, títulos) e utilizar cores de forma que destaquem fluxos e auxiliem na 

tomada de decisões sendo estas, apenas duas opções das várias possíveis e 

necessárias para a inclusão não somente do usuário mais velho, mas do usuário 

com baixa acuidade visual ou do usuário com problemas motores. A inclusão de 

características com a finalidade de melhoria de usabilidade, para as pessoas mais 

velhas, vai além do atendimento apenas à tal público, sendo medida inclusiva para 

todo um conjunto de usuários que, geralmente, são relegados a atendimento 

secundário, isso quando há alguma característica e/ou função prevista no 

aplicativo/site.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, compreendeu-se que tratar a 

usabilidade para pessoas mais velhas envolve: 

 

• Exibir/permitir a seleção do tamanho da tipografia: 
  O designer deve focar em tornar sua interface altamente legível, 

sempre considerando a questão de tamanho da tela x tamanho da 

tipografia apresentada. É importante que o designer internalize, que nem 

todos os usuários possuem monitores de alta qualidade com regulagem 

de brilho e fidelidade de tons que apresentam tipografias em perfeito 

desenho. Fontes pequenas afastam a maioria dos idosos e, geralmente, 

são utilizadas como primeira barreira na aceitação tecnológica. Não são 

raros os projetos de sites que possuem recursos de aumento/redução de 

tipografia, porém, na maioria das vezes o usuário opta apenas por utilizar 

os recursos de zoom-in e zoom-out do navegador pra lidar com a questão 
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do tamanho das letras na tela e tal ação pode causar problemas funcionais 

na  aplicação como esconder as legendas de botões ou quebrar opções 

de seleção em mais de uma linha o que dificulta o entendimento e 

execução do fluxo de atividade proposto como a compra de um item, o 

pagamento de uma conta ou o encerramento de uma assinatura. 

 Em qualquer situação que envolva massas de texto, vale salientar, que 

o designer deve balancear a tipografia e o espaço em branco criando um 

equilíbrio da quantidade de informação e do descanso aos olhos. 

 
• Tratar cor e contraste, garantindo uma melhor visibilidade dos 
elementos: 
  Um pouco mais à frente nessa pesquisa analisaremos de forma mais 

intensa a questão da cor, mas para iniciar esse entendimento sobre a 

importância do uso correto de cores precisamos saber que, quando os 

designers ignoram certas linhas mestras de conduta no uso das cores em 

interfaces digitais existe a tendência da quebra de experiência do usuário.  

A cor e o contraste nos elementos de interface ajudam o usuário a 

entender como realizar uma tarefa, a saber por onde já navegou ou quais 

palavras em uma página levam para outras áreas daquele site. A cor 

poupa tempo e evita frustração do usuário ao permitir que este reconheça, 

através de pequenos pontos de aplicação (como a diferença de cores 

existente entre um link ativo e um que foi visitado), uma visita 

anteriormente realizada ao mesmo ponto do site. A cor permite, ainda, 

que o usuário reconheça o envio correto de um formulário (geralmente 

apontado com a cor verde) ou se houve um erro em alguma operação 

(comumente o vermelho é utilizado como indicativo de erros).   

• Utilizar uma linguagem acessível ao público alvo: 
  Um dos pontos levantados por Nielsen (2013) em seu artigo sobre a 

usabilidade para pessoas mais velhas é, a maioria dos designers não lê o 

conteúdo das páginas que criam e também não incluem em suas análises 

o tamanho do esforço necessário para que os usuários compreendam o 
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conteúdo e consigam interagir com as funções de um aplicativo/site. É 

preciso que o conteúdo bem como os recursos navegacionais permitam o 

uso de programas leitores de tela, por exemplo. Também é importante 

evitar, principalmente nos elementos navegacionais, o uso de gírias, pois 

o "like" na postagem, apesar de conceito comum para uma grande massa 

de usuários é uma gíria pouco conhecida por várias faixas etárias que 

estão, somente agora, tendo acesso ao mundo on-line. Gírias podem 

sabotar de maneira dramática a experiência de uso que o designer está 

projetando, da mesma maneira que o emprego de jargão técnico, pode 

afastar usuários que enxergam dificuldade excessiva na utilização antes 

mesmo de acionarem o primeiro botão ou tentarem realizar a primeira 

tarefa.  

 
• Fazer as coisas simples para clicar ou tocar: 

Apesar de não ser regra, é comum perceber que entre 55 e 65 

anos, a coordenação motora sofre um declínio o que aumenta a 

complexidade na interação com elementos de interfaces digitais. É 

importante tornar os elementos em tela grandes e espaçados o que reduz 

o erro de clique/toque, minimiza a frustração da falha e aumenta as 

probabilidades de que este usuário se mantenha na aplicação por achá-

la simples de operar.  O advento da tecnologia móvel e das telas de toque 

(touchscreens) aumentaram a facilidade de interação para as pessoas 

mais velhas, pois o mouse sempre apresentou uma necessidade de 

precisão que é difícil de ser conseguida com a redução da coordenação 

motora. 

 As telas de toque trouxeram um alívio ao usuário com dificuldades 

motoras quer seja para o apontamento de itens ou para situações mais 

complexas como a rolagem de tela. Abaixo vemos o mapeamento de 

como as pessoas (sem distinção de idade) tocam na tela quando estão 

utilizando apenas uma mão para segurar o aparelho.  



Dissertação | Eric Marcel Viana 

 

 

90 
 

 

 

Figura 25: Como as pessoas tocam na tela quando utilizam apenas uma mão 
Steven Hoober (2013)54 para UXMatters 

 

Nessa imagem a área verde é a de toque mais rápido e sem esforço, a 

área amarelada exige algum esforço para ser alcançada pelo usuário que 

irá precisar esticar o dedo ou movimenta o aparelho e finalmente a área 

avermelhada representa os locais em que não é possível tocar devido à 

distância e ao esforço/movimentação necessários. 

• Tornar a interface mais simples de ser memorizada, para evitar 
excessiva carga cognitiva: 
  Para qualquer usuário completar uma tarefa dentro de uma interface, 

ele deve pode ir de um ponto A para um ponto B, onde fica o fim de tal 

tarefa, da forma mais rápida e simples possível. Essa é uma regra geral 

que habilita uma massa de usuários a concluírem suas tarefas e obterem 

os resultados que desejam rapidamente, mas, quando se trata do público 

de pessoas mais velhas a interface precisa ser ainda mais simplificada, 

convertida em passo a passo ou contar até mesmo com o auxílio de um 

assistente.  

                                                      
54 (STEVEN HOOBER, UXMATTERS, 2013, disponível em: <https://goo.gl/P4ubqH>. Acesso em: jun. 2017). 
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Recursos de suporte ao uso se fazem necessários, devido a outro 

grande problema que acomete as pessoas mais velhas e influencia 

diretamente na utilização de um aplicativo, a memória recente. A 

dificuldade com memória cria situações em que a habilidade para 

aprender novos conceitos, como a interação com o aplicativo recém 

instalado se vê prejudicada. Novamente a afirmação de que toda pessoa 

mais velha possui problemas com a memória, afetando o aprendizado, 

não pode ser generalizada, mas pode ser apontada ao designer para que 

o mesmo planeje a interface utilizando: ícones padrões do sistema 

operacional, inclua caminhos de pão navegacionais (breadcrumbs), 

facilite o reconhecimento de botões e evite alterações drásticas nos fluxos 

de navegação em tela, pois os usuários mais velhos possuem tendência 

a procurarem realizar as tarefas seguindo sempre os mesmos passos em 

cada novo acesso. Se um passo é alterado pelo designer/ desenvolvedor 

tal atitude acaba por aumentar as chances de erro, frustração e, 

consequentemente, o abandono do aplicativo. 

Ao verificar as projeções da ONU sobre o aumento da faixa etária das pessoas 

mais velhas percebe-se que existe um tremendo potencial latente não somente de 

mercado, mas de possibilidade de interações sociais que podem ser perdidas ao não 

entregar acesso de qualidade e de forma eficiente à tais usuários. O uso de internet 

por pessoas mais velhas cresce, mas poderia ser ainda maior, se diversos fatores 

associados ao uso de aparelhos digitais não afastassem possíveis novos usuários. 

Assim como qualquer outro grupo etário, as pessoas mais velhas requerem que o 

designer crie experiências que reflitam suas necessidades de uso. As limitações 

desenvolvidas com a velhice mostram as que as maneiras convencionais utilizadas 

no engajamento de público não funcionam com os usuários mais velhos.  

Cabe ao designer que pretende atingir tal público, avaliar possibilidades, 

testar tecnologias assistivas55 assim como tomar decisões que evitem, ou em casos 

extremos pelo menos minimizem, a utilização de elementos que atrapalhem o uso, 

                                                      
55 Novas tecnologias de acessibilidade surgem com o progresso dos sistemas operacionais e a 
reciclagem/atualização de conhecimentos é obrigatória ao designer que optar pela criação de produtos focados 
em atendimento ao público portador de necessidades especiais.  
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que aumentem o atrito ou a frustração. O objetivo é incluir e expandir a aplicação 

atingindo novos usuários, tomando o cuidado para que aqueles que possuam alguma 

dificuldade motora, cognitiva ou visual não se sintam segregados das benesses 

trazidas pelo convívio com os aparelhos digitais e com a internet. 

 
3.8  •  Marketshare dos principais sistemas operacionais móveis 
do mercado global 
 

 Os sistemas operacionais dos smartphones, são softwares que controlam 

smartphones, tablets e até mesmo algumas Tevês (as chamadas SmartTV´s). Tais 

sistemas operacionais permitem que os aparelhos executem aplicativos agregando 

funções aos smartphones muitas vezes, anteriormente, restritas aos computadores 

de mesa.  

O primeiro sistema operacional móvel foi o, agora descontinuado, Symbian 

lançado em equipamentos Ericsson e Nokia nos anos 2000. Por volta de 2007 o 

Symbian controlava mais da metade do mercado global de smartphones ao lado da 

RIM/Blackberry. Ambos os sistemas, apesar dos esforços em se manterem 

relevantes, acabaram substituídos pelos novos sistemas que foram lançados. Em 

2007 a Apple lançou o primeiro iPhone e seu sistema trouxe o termo smartphone, 

antes considerados produto de nicho ou com apelo empresarial, para o mercado de 

massa. Lançado pela Google, também em 2007, o Android é hoje o sistema móvel 

mais popular existente equipando smartphones em variadas faixas de preço e 

modelos de aparelhos. Adotando uma política de licenciamento do sistema 

operacional para empresas parceiras a Google conseguiu uma escala de 

crescimento que levou o Android ao topo do ranking de Marketshare. Segundo a 

Statista (2016)56, em 2009 foram 6,8 milhões de aparelhos com Android embarcado, 

em 2015 esse número já havia subido para 1.16 bilhões de aparelhos sendo que no 

início de 2016 o sistema detinha mais de 85% das vendas de smartphones para 

pessoas físicas. 

                                                      
56 (STATISTA, 2016, disponível em: <https://goo.gl/h1969b>. Acesso em: 10 abr. 2017). 
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O estudo de Marketshare dos sistemas operacionais móveis disponíveis no 

mercado, é ponto de suma importância para a tomada de decisões corretas de 

criação e definição das funcionalidades que podem ser incorporadas a interface 

digital proposta nesta pesquisa. Kotler (2000, p.253), nos revela que o Marketshare 

(participação de mercado) mostra a participação de uma empresa dentro de um 

segmento de mercado identificando os potenciais regionais e internacionais de 

vendas dessa empresa bem como o fluxo de compradores de determinados produtos 

disponibilizados para consumo.  

 No atual estágio de utilização de dispositivos digitais de comunicação, 

vivemos em uma dualidade de sistemas operacionais. Android (Google) e IOS 

(Apple) fazem funcionar 99% dos smartphones do mercado, sem contar tablets, 

televisores, ou outros aparelhos que ganham suas funcionalidades e integração com 

a internet através de um dos dois sistemas. 

 Existem outros sistemas no mercado? Sim, mas como veremos nas pesquisas 

a seguir o percentual de participação é pequeno e em alguns momentos muito 

próximo do zero.  Faz-se importante conhecer a penetração de mercado dos 

sistemas operacionais, pois a partir desse dado conseguiremos desenhar interfaces 

efetivas, seguindo os guias de orientação para construção de aplicativos nativos à 

cada um dos sistemas operacionais. Como precisamos atingir o maior número de 

pessoas dentro do público-alvo, é certo que tais usuários deverão estar em posse de 

um equipamento no qual um dos dois sistemas com maior participação estão 

operando.   

Em recente pesquisa realizada pelo Gartner Group (2017)57 confirma-se a 

dualidade sistêmica vivida no mercado de smartphones. Os sistemas Android e IOS 

foram embarcados em 99,6% dos smartphones vendidos no último quarto do ano de 

2016. A dualidade já vem sendo vivenciada a bastante tempo. Ao mesmo tempo em 

que tal duopólio facilita as decisões de design, também representa um problema no 

avanço tecnológico como um todo, pois não existem brechas para inovação ou a 

entrada de um terceiro sistema em um mercado tão fortemente monopolizado. 

                                                      
57 (GARTNER GROUP, 2017, disponível em: <https://goo.gl/bsP3ay>. Acesso em: jun. 2017). 
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Segundo o Gartner Group (2017)58 dos 432 milhões de smartphones que 

foram vendidos no final de 2016, 353 milhões possuíam Android (Google) perfazendo 

81,7% das vendas e 77 milhões de aparelhos foram vendidos com IOS (Apple) 

representando 17,9% das vendas realizadas. Enquanto isso, o terceiro colocado na 

pesquisa, o Windows Phone da Microsoft, ficou com apenas 0,3% do mercado e a 

Blackberry vendeu pouco mais de 200.000 unidades o que, mesmo assim, lhe 

representou 0% de fatia do mercado de telefones conectados à internet. É importante 

informar que anteriormente a Blackberry dominava o mercado de smartphones e o 

Windows Phone era visto como sério competidor alcançando o lugar de terceiro 

sistema mais utilizado posição que acabou por não se sustentar frente aos 

ecossistemas e avanços dos dois sistemas dominantes. 
 

 

Vendas Mundiais de Smartphones para Pessoas Físicas 
Marketshare de Sistemas Operacionais no 4º Trimestre de 2016 

(Em milhares de unidades) 

Sistema Operacional 
Unidades 
Vendidas 
4ºTrim-16 

4ºTrim-16 
Marketshare (%) 

Unidades 
Vendidas 
4ºTrim-15 

4ºTrim-15 
Marketshare (%) 

Android 352,669.9 81.7 325,394.4 80.7 

iOS 77,038.9 17.9 71,525.9 17.7 

Windows 1,092.2 0.3 4,395.0 1.1 

BlackBerry 207.9 0.0 906.9 0.2 

Outros Sistemas 530.4 0.1 887.3 0.2 

Total 431,539.3 100.0 403,109.4 100.0 

Figura 26 • Vendas de smartphones para pessoas físicas x marketshare de sistemas operacionais 
Fonte: (GARTNER GROUP, 2017)58 

 

 

                                                      
58 (GARTNER GROUP, 2017, disponível em: <https://goo.gl/bsP3ay>. Acesso em: jun. 2017). 
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 Apesar das diferentes metodologias adotadas por IDC (2016), 

Netmarketshare (2017) e Statista (2017)59 os resultados sempre são muito próximos 

aos dados levantados pelo Instituto Gartner.  

 

 

 

A dualidade se faz presente e o Android é, por larga margem o sistema mais 

utilizado a ser embarcado nos aparelhos à venda no mercado aos quais o público de 

pessoas mais velhas pode ter e/ou já tem acesso através de seus familiares. É por 

mostrar quais os potenciais de “dominação” de mercado, que os dados de pesquisas 

de Marketshare, como os que foram mostrados acima, somados a fatores técnicos 

de acessibilidade e intervenção em sistema nortearam a decisão de construção da 

interface com foco no Android como será explicado mais à frente nesta pesquisa. 
 

 

                                                      
59 (IDC, 2016, disponível em: <https://goo.gl/xw1xsH>. Acesso em: abr. 2017). 
(NETMARKETSHARE, 2017, disponível em: <https://goo.gl/grPDMi>. Acesso em: abr. 2017). 
(STATISTA, 2016, disponível em: <https://goo.gl/h1969b>. Acesso em: abr. 2017). 
60 (STATISTA, 2016, disponível em: <https://goo.gl/h1969b>. Acesso em: abr. 2017). 

 

Figura 7 • Gráfico sobre participação do marketshare global dos sistemas operacionais de smartphones 
Fonte: (STATISTA COM INFORMAÇÕES ADICIONAIS GARTNER. 2017)60 
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3.9  •  Listagem e definição de recursos de acessibilidade no 
sistema operacional Android 

 

Acessibilidade e usabilidade, se confundem quando tratamos do 

desenvolvimento de interfaces digitais em grupos com necessidades especiais, 

como é o caso das pessoas mais velhas. Tornar uma interface acessível, é entregar 

os recursos da rede de informações a todo um conjunto de pessoas, anteriormente, 

excluídas do acesso a tais conteúdos. Essa exclusão é dada, principalmente, pelas 

dificuldades encontradas na utilização de aparelhos digitais pensados para pessoas 

que, não portem baixa acuidade visual, problemas motores ou problemas cognitivos 

apenas para citar algumas das necessidades especiais que são encontradas, não 

somente, em pessoas mais velhas, mas em toda uma faixa de possíveis usuários 

não atendidos.  

Segundo a organização Acessibilidade Brasil, o termo acessibilidade “[...] 

representa para o nosso usuário não só o direito de acessar a rede de informações, 

mas também o direito de eliminação de barreiras arquitetônicas, de disponibilidade 

de comunicação, de acesso físico, de equipamentos e programas adequados, de 

conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos [...]” (2017a)61. 

Para atingir o objetivo de democratização da informação de forma inclusiva a 

organização defende o uso do que chamam de “desenho universal”, Acessibilidade 

Brasil (2017b)62. Tais regras de criação permitem que o designer possa projetar 

interfaces que atendam públicos com e sem necessidades especiais. São 

pressupostos do desenho universal proposto pela organização:  

• Equiparação das possibilidades e uso por portadores e não portadores 

de necessidades especiais; 

• Flexibilidade de uso com várias possibilidades de configuração para que 

a interface se adapte ao usuário e não o contrário; 

                                                      
61 (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2017a, disponível em: <https://goo.gl/vqEK91>. Acesso em: jun. 2017). 
62 (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2017b, disponível em: <https://goo.gl/A5Ttb2>. Acesso em: jun. 2017). 
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• Uso simples e intuitivo onde o design deve ser trabalhado para facilitar o 

acesso à informação e a execução de tarefas; 

• Captação de informação através da comunicação eficaz e efetiva das 

informações através do design, para o usuário, independentemente de 

suas capacidades; 

• Tolerância ao erro onde, o design busca minimizar a frustração motivada 

pela operação incorreta devido a toques/cliques em locais indesejados, 

por exemplo: é importante ao usuário perceber que um toque errado não 

irá eliminar seu texto ou deixar de enviar sua mensagem; 

• Mínimo esforço físico através de elementos inseridos em pontos 

pensados para facilitar o acesso com o uso de um dedo apenas, por 

exemplo. A imagem abaixo mostra essa situação de uso onde a área 

verde indica locais facilmente acessáveis com apenas um dedo enquanto, 

a área amarela indica certa dificuldade no alcance e a área vermelha 

demonstra locais inatingíveis apenas com um dedo; 

 

 

Figura 28: Alcance do toque em tela ao utilizar um dedo para realização de comandos63 

                                                      
63 Montagem sobre imagens disponíveis em: < http://www.uxmatters.com/mt/archives/2013/02/how-do-users-
really-hold-mobile-devices.php>, acessado em: jun. 2017 e < http://uxmovement.com/mobile/why-mobile-menus-
belong-at-the-bottom-of-the-screen>, Acesso em: jun.2017. 
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• Dimensão e espaçamento próprios para o uso e interação entre o 

usuário e o aplicativo. Botões de tamanho grande, legendas com bom 

tamanho de tipografia, blocos de texto com áreas de respiro (espaços 

vazios), em todas as situações o design deve permitir a facilitação da 

interação, o alcance e uso em qualquer tamanho de tela e com qualquer 

nível de capacidade apresentado pelos usuários. 

Também segundo a organização Acessibilidade Brasil (2017b)64, um projeto 

de produto digital, quer seja um aplicativo ou site, somente consegue potencializar a 

acessibilidade quando cobre, através de respostas simultâneas, vários grupos de 

incapacidade ou deficiência, sem deixar de lado o atendimento aos usuários não 

portadores de necessidades. Só há acessibilidade quando há equilíbrio no 

atendimento de todos os grupos o que se torna uma tarefa bastante complexa de ser 

alcançada pelo designer/desenvolvedor.   

Um dos maiores desafios da acessibilidade nos aparelhos móveis é o de que, 

a maioria, dos designers, desenvolvedores, gerentes de projeto, engenheiros de 

software entre outros profissionais conectados à produção não possuem deficiências 

que tornem problemático o uso de um site/aplicativo, ou seja, eles são incapazes de 

se colocar no lugar do usuário com deficiências, quer seja uma pessoa mais velha 

ou não. É até compreensível que isso aconteça, porém, esse distanciamento torna 

mais difícil o trabalho eficiente e bem produzido quando se trata de acessibilidade.  

É fácil para alguém sem visão limitada olhar para um aplicativo, ver o "X" 

vermelho e fechar uma janela. Mas e aquelas pessoas que não conseguem ver? Da 

mesma forma, você provavelmente pega seu telefone e desliza na tela para excluir 

uma mensagem de texto, sem pensar duas vezes sobre isso, mas e quanto a quem 

não pode realizar tal ação? Vários designers/desenvolvedores se preocupam com a 

construção de aplicativos/sites inclusivos, porém é muito simples à um indivíduo não 

deficiente perder detalhes, que tornem o uso extremamente complexo ou mesmo 

impraticável para pessoas com alguma deficiência como por exemplo: esquemas de 

                                                      
64 (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2017b, disponível em: <https://goo.gl/A5Ttb2>. Acesso em: jun. 2017). 
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cores que não prevejam as formas mais comuns de daltonismo e que fazem usuários 

daltônicos perderem informação e qualidade de experiência no uso por não 

conseguirem ler.   

O trabalho de design e desenvolvimento de aplicativos móveis é bastante 

novo se comparado com outras maneiras de desenvolver softwares que funcionem, 

por exemplo, em computadores de mesa (desktops/laptops/notebooks), tal 

“juventude” traz à tona um paradigma: quanto mais os aplicativos e serviços online 

evoluem visual e tecnologicamente, mais complexo se torna o emprego dos 

conceitos e definições de acessibilidade. Parte da natureza da tecnologia móvel é 

evoluir de forma extremamente rápida, porém as necessidades dos usuários 

portadores de deficiência, não seguem o mesmo passo evolutivo estando sempre 

em desacordo ao momento tecnológico vigente. 

 A cada ano, um novo sistema operacional e novas funcionalidades são 

lançadas e os designers/desenvolvedores, migram seus trabalhos para essa nova 

versão. A velocidade de lançamento de novas versões dos sistemas operacionais 

móveis (Android e iOS) não permite que os designers e desenvolvedores, sequer 

analisem as novas ferramentas com tempo hábil para a completa familiarização aos 

recursos (de acessibilidade ou não). Sem tempo, os desenvolvedores não prestam 

a devida atenção para tornar um aplicativo acessível, some à essa situação a 

velocidade descompassada de lançamentos dos recursos de acessibilidade que 

andam muito mais lentamente do que as atualizações completas de sistema 

operacional e você por sua vez acaba tendo uma fórmula onde o “tornar acessível” 

fica relegado a segundo plano, isso quando algum recurso acessível é incluído no 

projeto. O grande fato é que, não existem desenvolvedores/designers especialistas 

de acessibilidade móvel em quantidade suficiente no mundo, para acompanhar a 

crescente demanda gerada pelos lançamentos diários de aplicações, que evoluem 

mudando de versão em faixas de tempo cada vez menores. 

  Infelizmente é inevitável, que a maioria dos aplicativos seja lançado sem 

nunca ter sido analisado por alguém que percebe a importância de tornar acessível 

um software para usuários com deficiência quer seja ela física ou motivada pelo 

envelhecimento. Na tentativa de minimizar essa lacuna deixada por 
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desenvolvedores/designers, os próprios sistemas operacionais incorporam uma 

série de ferramentais que podem substituir, mesmo que de forma básica, soluções 

de acessibilidade que não foram incluídas nas aplicações.  

 Os sistemas operacionais atuais, possuem vários recursos de 

acessibilidade pré-instalados e que podem ser integrados a aplicativos e sites. 

Dentro desta pesquisa, como visto anteriormente, no item referente a marketshare e 

capacidades técnicas houve a seleção do sistema Android que é embarcado em 

mais de 2 bilhões65 de aparelhos móveis (smartphones e tablets) no mundo. O 

Android possui os seguintes recursos de acessibilidade pré-instalados listados 

abaixo a partir das informações do Google Developers (2017)66: 

• TalkBack, nome comercial dado pela Google Inc. para o recurso que 

permite a interação com o dispositivo através da fala. O TalkBack lê a tela 

para o usuário em voz alta, descreve as operações que estão sendo 

realizadas pelo toque do usuário, avisa sobre alertas e notificações. É 

possível ainda solicitar que o sistema apenas faça a leitura e descrição 

apenas em itens selecionados o que traz ao usuário certa privacidade na 

utilização de seu smartphone; 

• É possível usar botões, mouses e teclados externos para controlar o 

aparelho sem usar a tela de toque; 

• Controle por voz: nativamente, é possível controlar o Android através 

de comandos falados. É possível abrir aplicativos, navegar na internet e 

editar textos sem usar as mãos. Infelizmente o recurso está disponível 

apenas em aplicativos do próprio Google e somente atende comandos em 

inglês o que torna o uso do recurso extremamente limitado; 

• BrailleBack: é possível conectar uma tela braile67 que, conectada via 

bluetooth, permite ao usuário uma combinação com recurso TalkBack que 

                                                      
65 Dado retirado de CNET: < https://www.cnet.com/news/google-boasts-2-billion-active-android-devices/ >, 
Acesso em: jun. 2017. 
66 (GOOGLE DEVELOPERS, 2017, disponível em: <https://goo.gl/6zKDw6>. Acesso em: jun. 2017). 
67 Como exemplo de tela braile acesse os produtos da Humanware < http://humanware.com/en-
international/products/blindness/braille_displays>. Acesso em: jul. 2017. 
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dessa maneira reúne fala e braile permitindo a edição de textos e o 

controle do aparelho; 

• Controles de Tela: o Android permite aos usuários alterar o tamanho 

de fontes, alterar as opções de cores/contraste e usar gestos de 

ampliação para dar zoom em áreas da tela; 

• Ativação de legendas: permite ao usuário ativar recursos de “closed 

caption” (serviço de legenda embutido em canais televisivos) além de 

definir cores e   tamanhos de fonte para a exibição mais confortável do 

texto.    

Em sua grande maioria os aplicativos móveis acabam confiando nas opções 

de acessibilidade do sistema operacional (Android/iOS) por conveniência, falta de 

tempo ou conhecimento sobre o assunto. Quando lidamos com um público bastante 

específico, como é a situação do público-alvo desta pesquisa, é preciso ser mais 

rígido com a utilização da acessibilidade, é preciso ir além e entender as 

necessidades especiais tentando atender a maior quantidade possível delas através 

de uma combinação de desenvolvimento, recursos nativos do sistema e design.  
 
 

3.10 • Frameworks de desenvolvimento: definindo e conhecendo 
 

 

Todas as interações entre humanos e máquinas, são realizadas através de 

alguma espécie de interface. Seja essa intermediação textual, numérica ou gráfica o 

uso da interface é o que permite uma relação humano-máquina mais efetiva e 

funcional. As interações são realizadas em um ambiente controlado pelo 

desenvolvedor/designer com objetivos definidos, para que o usuário do 

aplicativo/sistema consiga, sem maiores problemas, finalizar as tarefas as quais se 

propôs a trabalhar. Em um ambiente comum de interações homem-máquina temos 

a seguinte situação:    
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Na situação acima podemos observar a estrutura de um relacionamento entre 

uma pessoa e um software/aplicativo. O usuário precisa realizar tarefas para 

alcançar seus objetivos e/ou atender suas necessidades. Todas as tentativas de 

realização dessas tarefas, passam por uma ferramenta/aplicativo/software que 

retorna as respostas da máquina para as informações inseridas pelo usuário. Tanto 

a entrada de informação (input) quanto a saída com a resposta da máquina (output), 

são realizadas dentro de um ambiente.  

Nos primórdios da computação as salas de mainframe68 faziam essa 

intermediação, isso evoluiu até o nosso status atual onde o ambiente é o 

smartphone/tablet que cada pessoa pode carregar consigo. Como 

desenvolvedores/designers é possível “editar” essa relação entre humano e 

máquina. É possível definir quais os caminhos que retornam determinadas 

respostas, informar sobre erros nos dados inseridos, mostrar os resultados finais de 

modo graficamente mais apurado facilitando a leitura e amparando as interações de 

maneira mais eficiente, legível e acessível. 

Desde os primeiros computadores, as linguagens que programam e extraem 

resultados dos aparelhos digitais se diversificaram em muitas opções, tantas que 

existem especialistas em cada uma dessas linguagens. O que existe de comum em 

quase todas elas, é a necessidade de interação com um ser-humano para se 

                                                      
68 O Mainframe foi o primeiro “supercomputador”. Salas de mainframe continham todo o processamento e se 
tornavam o centro das informações que era acessado através de terminais pelos usuários. O conceito de 
mainframe ainda se mantém nos bancos, mas a ideia de conexão central já não é mais tão utilizada nos tempos 
da internet e sua rede descentralizada. 

 
Figura 29 • Relacionamento entre Usuário x Tarefa x Ferramenta  
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tornarem úteis. É dentro dessa necessidade que se criaram os frameworks. Uma vez 

que diferentes aplicativos possuem o mesmo objetivo de interação porque não criar 

uma biblioteca comum de componentes que possam ser reutilizados pelos 

desenvolvedores/designers na criação desses softwares? 

Através do trabalho de Shackel (1991), é possível construir uma definição 

simplificada sobre framework: é um conjunto padrão de conceitos, práticas, critérios 

e componentes gráficos (ícones, botões, estruturas de tela) criados para lidar com 

problemas comuns permitindo seu uso como referência na resolução de problemas 

de natureza similar em interfaces digitais.      

Como a proposta dessa dissertação é a geração de interfaces para 

aplicativos, podemos inserir o uso de frameworks como uma maneira de aumentar 

os índices de aceitação pelos desenvolvedores/designer que recorrerem aos 

conteúdos aqui analisados. Não é incomum o uso de frameworks na criação de 

sites/aplicativos pois ao já possuírem uma série de componentes e conceitos prontos 

e testados promovem a redução de falhas e do tempo de entrega dos materiais 

digitais aos quais são aplicados. No mundo do design para a web e para aplicativos 

o uso de frameworks é comum e recomendado uma vez que os sites e/ou aplicativos, 

possuem uma estrutura muito similar e por este motivo podem retirar proveito das 

estruturas pré-programadas e testadas.  

Em todas as situações é importante salientar que o framework, é um conceito 

que busca a redução do tempo de criação e habilitação para uso de sites ou 

aplicativos existindo codificações para programadores e para designers que 

trabalham em duas camadas diferentes dos sistemas, um lida com a linguagem de 

máquina, com o banco de dados, com lógica e estruturas matemáticas, enquanto o 

outro lida com a pele que torna o uso do sistema acessível aos usuários que não 

conseguem ou muitas vezes não querem lidar diretamente com a programação bruta 

do aplicativo ou site.  
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Existem dois tipos diferentes de frameworks os de Front-End e os de Back-

End. Enquanto os frameworks de back-end são utilizados pelos programadores para 

auxiliar na conexão das funcionalidades às lógicas e bancos de dados do 

aplicativo/site, os frameworks de front-end são um dos objetos de estudo dessa 

pesquisa, pois tratam da camada de interface gráfica visual com os usuários ao 

reunirem e permitirem o controle da: estrutura visual, cores, ícones, tipografia, ações 

e feedbacks, além de recursos de compatibilidade que tornam o sistema adaptável 

(responsivo) a diferentes tamanhos de tela e navegadores de internet (browsers). O 

que define um bom framework para determinado trabalho? Existem diversos fatores 

em que devemos nos atentar ao selecionar um framework: 

• Performance de execução dos aplicativos/site em diferentes 

smartphones, tablets ou navegadores; 

 

Figura 30 • Framework x Linguagem x Profundidade  
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• Certa garantia de disponibilidade de que o sistema não trave durante 

sua utilização ou em situações como aumento de tráfego de 

dados/usuários; 

• Segurança tanto para o usuário quanto para os serviços (bancos de 

dados e afins) que vão realizar o acesso ao sistema; 

• Qualidade na codificação do sistema com foco na redução de erros 

(bugs); 

• Gerenciamento de dependências para que o framework não vire 

“refém” de um software terceiro/externo que em caso de falha ou 

descontinuação não permita o funcionamento do sistema. 

A diferença base entre um framework e os demais softwares, é essa 

característica de montagem por blocos (módulos). Justamente esse detalhe, que 

tanto facilita a utilização deve receber especial atenção na busca de uma estrutura 

que seja confiável e ainda assim reúna os itens necessários para que o aplicativo/site 

funcione conforme planejado pelo designer/desenvolvedor. A maioria dos 

frameworks são bastante poderosos justamente por poderem ser expandidos 

através dos módulos, mas essa expansão traz consigo um custo, a simplicidade de 

utilização. A simplicidade as vezes é sacrificada, para que o sistema possa se 

adaptar a vários cenários diferentes, atender requisitos não previstos inicialmente no 

projeto ou por motivos de pressão/tempo. O importante é que se houver dúvida sobre 

a complexidade de um design proposto é necessário rever e até mesmo cortar 

determinada funcionalidade até que o desenho/programação se equilibre dentro do 

projeto segundo, Abrams “[...] você sempre pode adicionar; mas nunca poderá 

remover. Se um desenho não estiver correto e você o lançar de qualquer jeito, você 

irá se arrepender de tê-lo feito [...]” (ABRAMS, 2009, p.3, tradução livre do 

pesquisador) 69 

 Nas próximas páginas, buscou-se listar alguns dos frameworks validados para 

esta pesquisa que são produzidos e distribuídos dentro do regime open-source 

(software-livre): 
 

                                                      
69 “[...]you can Always add; you cannot ever remove”. If the design does not fell right and you ship it anyway, you 
are likely to regret having done so […]” (ABRAMS, 2009, p.3). 
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Bootstrap  
O mais famoso e popular dos frameworks focados em sites 

responsivos foi desenvolvido inicialmente pela empresa/serviço 

Twitter que depois o abriu para a comunidade open-source. Hoje é 

referência em projetos para internet que focam no uso de 

smartphones. Inclui arquivos de Design (CSS, ícones, cores, tipografia, layout) e de 

Programação (Jquery, Jscript, compatibilidade em diferentes navegadores, 

integração com kits de desenvolvimento) que podem ser utilizados na criação de 

sites/aplicativos web que respondam a diferentes tamanhos de tela e se adaptem ao 

smartphone, tablet e computadores de mesa. 

• Site oficial: http://getbootstrap.com/ 

• Para saber mais sobre: http://getbootstrap.com/about/ 

• Como utilizar: http://getbootstrap.com/getting-started/ 

 

Foundation 
É o mais avançado framework de trabalho com design responsivo 

de sites/aplicativos web. É bastante simples de instalar para já 

iniciar o desenvolvimento bastando a inclusão de algumas linhas 

de código em um software como o Adobe Dreamweaver ou o 

Netbeans para que já se possa usar as funcionalidades do framework. Assim como 

o Bootstrap o Foundation trabalha com layouts em 12 colunas o que permite que o 

designer/desenvolvedor possa criar ao mesmo tempo site/web apps que trabalham 

e se adaptam a diferentes telas sem maiores problemas. 

• Site oficial: http://foundation.zurb.com/ 

• Para saber mais sobre: http://foundation.zurb.com/showcase/about.html 

• Como utilizar: http://foundation.zurb.com/develop/getting-started.html 

 

Ratchet 
Um framework pensado na criação de aplicativos para a web 

utilizando componentes que facilitam a montagem de telas para 

diferente o Android e o iOS. Desde barras de título, botões, alertas, 
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ícones, cores, tipografia sempre tratados com foco no uso de smartphones deixando 

de lado o trabalho com computadores de mesa. 

• Site oficial: http://goratchet.com/ 

• Para saber mais sobre: http://goratchet.com/about/ 

• Como utilizar: http://goratchet.com/getting-started/ 

 

Flat UI 
Mais à frente nesta pesquisa trataremos do Design Flat e de sua 

importância na redução de complexidade das interfaces digitais. O 

Flat UI é um framework que nasceu junto ao lançamento da 

linguagem de design Metro UI surgida com o Microsoft Windows 8. 

Desenvolvido possuindo como base o Bootstrap, o Flat UI aparece como opção 

dedicada a redução de complexidade aliada a estabilidade já reconhecida do 

Bootstrap. Em explicação resumida o flat design é limpo, as cores são suaves e 

possui uma quantidade razoável de espaço vazio aumentando a sensação de 

organização e simplicidade. O que o Flat UI permite é criar o visual limpo e simples 

através de componentes sem a necessidade de reprogramação a cada nova tela 

criada pelo designer/desenvolvedor. 

• Página Inicial - Versão gratuita: http://designmodo.github.io/Flat-UI/ 

• Página Inicial – Versão Paga: https://designmodo.com/flat/ 

• Para saber mais sobre: https://designmodo.com/about/ 

• Como utilizar: https://designmodo.com/how-to-use/ 

 
 

Vaadin 
O Vaadin é um framework de desenvolvimento de aplicativos em 

linguagem Java desenhado para fazer a criação e manutenção de 

interfaces baseadas na web se tornar mais simples e rápida. Com 

funcionamento em duas partes em uma arquitetura de trabalho 

cliente/servidor onde o cliente deve ser entendido como a máquina ou celular do 

usuário que está acessando o site/aplicativo e o lado servidor deve ser entendido 

como o local onde estão armazenados os dados e a lógica do programa. Ao utilizar 
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o Vaadin o designer pode trabalhar em uma interface visual que permite a construção 

no modo WYSIWYG70 onde o designer pode, visualmente, criar interfaces 

arrastando botões, campos de formulário, textos e imagens para as posições nas 

quais deseja que tais itens apareçam no software em desenvolvimento. É um dos 

frameworks com o maior foco no trabalho do designer, porém, tem seu uso mais 

restrito pois é pago no uso institucional enquanto todas as opções anteriores são 

entregues em modo open-source (software-livre) 
• Página Inicial: https://vaadin.com/home 

• Para saber mais sobre: https://vaadin.com/docs7/-

/part7/framework/introduction/intro-overview.html 

• Como utilizar: https://vaadin.com/framework/get-started 

Existem dezenas de frameworks disponíveis na internet para utilização 

gratuita no desenvolvimento de sites e aplicativos web. Cada framework possui 

características que focam funcionalidades, por exemplo, existem alguns que cuidam 

apenas de animação de tela, outros apenas de ícones, outros que cuidam de 

transições entre telas, outros apenas para formulários. Ao selecionar os frameworks 

listados acima, reunimos apenas os que possuem a totalidade de funções em seus 

pacotes, mas é preciso estar ciente que não citamos todos os pesquisados e que 

com o desenvolvimento é comum a integração de vários frameworks para que se 

alcance o resultado final da criação de um site/aplicativo simples e funcional. 
 

 

 

3.11  •  Prototipagem Digital: Conceito e Ferramental 
 
  

 Até o lançamento do iPhone em 200771 o mercado possuía smartphones que 

dependiam de teclados ou telas de toque resistivas (era obrigatório o uso de uma 

stylus/caneta para “tocar” nos ícones) e utilizavam tecnologia totalmente proprietária 

o que acabava por afastar grande parcela dos desenvolvedores, pois o fluxo entre 

                                                      
70 Tradução livre do pesquisador: “What You See Is What You Get” ou “O que você vê é o que vai Conseguir”  
71 Assista o lançamento do iPhone pelo fundador da Apple – Steve Jobs em 2007 
<https://www.youtube.com/watch?v=9hUIxyE2Ns8>, Acesso em 14/05/2017. 
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conseguir acesso, poder programar, enviar um aplicativo e ter o mesmo aprovado 

pelo fabricante era nebuloso e demorado. Muitas vezes os desenvolvedores se viam 

com ótimas ideias paralisadas pelo processo de aprovação dos fabricantes para 

smartphones dessa época. Além de tudo os smartphones eram equipamentos de 

nicho com foco, geralmente, em produtividade e empresas. Não havia apelo de 

consumo, o que as pessoas viam no smartphone era apenas a extensão do dia a dia 

no escritório.  

Quando Steve Jobs apresentou o primeiro iPhone, o que aconteceu foi uma 

reinvenção do smartphone não só para a Apple mas para toda a concorrência que 

precisou se adaptar, criar e repensar o modo de usar um smartphone. Ao lançar o 

iPhone, a Apple, iniciou o processo que culminou com nosso atual estágio de 

conectividade e integração aos nossos smartphones, hoje peça quase essencial de 

nosso dia a dia. No mesmo ano de 2007, em resposta ao lançamento revolucionário 

da Apple, o Google apresentou ao mundo o Android72 um sistema operacional 

agnóstico em hardware que poderia ser utilizado, por qualquer fabricante disposto a 

investir numa nova plataforma. Desde então o Android cresceu e foi adotado por 

quase todas as empresas que desenvolvem smartphones. De 2007 até hoje muitos 

sistemas tentaram quebrar a dualidade de mercado entre iOS (Apple) e Android 

(Google), sem sucesso, e isso se deve a dois fatores principais: a quantidade de 

usuários de cada sistema (como visto no tópico 3.5) e o “ecossistema” de aplicativos 

criados pelos desenvolvedores.  

Ecossistema é um fator importante para a maturidade e aceitação de um 

sistema operacional, quando tratamos sobre tal assunto estamos falando sobre a 

existência de aplicativos para as mais diversas funções, bem como aqueles que são 

desejados pelos usuários. Um exemplo simples, para entender tal força motriz na 

sobrevivência de um sistema operacional é o ocorrido com a Microsoft, durante anos 

a empresa tentou emplacar no mercado o seu sistema Windows Phone para 

smartphones mas, em 2016 (mesmo após a compra da Nokia por 7,9 bilhões de 

dólares) descontinuou toda a operação de fabricação e desenvolvimento para o 

sistema, pois não conseguiu atrair os desenvolvedores de aplicativos considerados 

                                                      
72 Android Demo <https://www.youtube.com/watch?v=1FJHYqE0RDg>, Acesso em mai. 2017. 
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chaves como Instagram, Youtube, Gmail e WhatsApp (para citar apenas algumas 

das ausências). Um smartphone, hoje, sem os aplicativos chave não são 

considerados para compra pelos consumidores/usuários. Com isso, quem 

permanece no mercado são os sistemas com os maiores ecossistemas (iOS e 

Android), pois as pessoas conseguem entrar nas lojas de aplicativos e instalar os 

programas preferidos de seus diferentes núcleos (familiar, amigos, trabalho).   

Ao criar o iPhone também se inventou uma nova situação. Até então quase 

todos os aplicativos em smartphones eram desenvolvidos para serem utilizados 

através de aparelhos específicos, pois se baseavam na composição e uso de 

determinadas teclas para navegação e operação dentro dos sistemas operacionais 

de empresas como a Nokia, Motorola, Samsung ou LG.  Então, se um desenvolvedor 

queria ver seu aplicativo funcionando em vários telefones teria o trabalho hercúleo 

de adaptar o software para cada aparelho. Essa situação bastante comum à época 

mudou de forma drástica após o lançamento do iPhone. Com apenas um botão que 

apenas servia para o retorno à tela inicial o iPhone liberava os desenvolvedores para 

criar interfaces complexas sem a necessidade de atrelar funções a teclas ou botões 

físicos específicos. Metáfora passou a ser mais próxima do que temos quando 

usamos um mouse para clicar em ícones e opções de sistemas como o Windows ou 

o MacOSX. O dedo do usuário ganha importância tremenda pois agora é o ato de 

apontar e tocar/digitar em recursos na tela de 3.5 polegadas do aparelho que 

permitem interagir com o sistema operacional. O mesmo tipo de metáfora foi aplicada 

ao Android e a evolução tanto do hardware quanto do software cumpriram seus 

papéis para nos trazer ao atual momento em que vivemos conectados através 

desses aparelhos.  

A evolução também trouxe importantes questões sobre a interface. Ao 

abandonar o uso de teclados, botões e afins instalados fisicamente nos aparelhos, 

os desenvolvedores passaram então, a ter que construir interfaces completas nos 

mesmos moldes das que são construídas para computadores de mesa, mas com 

especificidades devido ao tamanho da tela, da quantidade de diferentes aparelhos 

que rodam os sistemas operacionais e das necessidades físicas dos usuários como 

o espaçamento aumentado entre os itens para a facilitação de toque, maior 

contraste, pois os aparelhos são usados ao ar livre, correção ortográfica para 
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acelerar/auxiliar na digitação usando os diminutos teclados em tela, entre outras 

tantas. Passou-se a criação de projetos complexos de design e programação com 

testes de usabilidade e aprovações de recursos onde a prototipagem assume papel 

importante na efetividade e redução de problemas antes mesmo da programação de 

um aplicativo. 

Prototipar é o ato de desenhar e criar um simulacro/simulação para poder 

testar uma interface antes de desenvolve-la por completo em uma das linguagens 

de máquina existentes. É a maneira mais rápida e barata de verificar conceitos de 

design bem como checar a efetividade de recursos antes mesmo de um teste de 

usabilidade com pessoas. A prototipagem de interfaces é uma ação, basicamente, 

obrigatória em projetos de aplicações tanto para computadores de mesa quanto para 

smartphones. O design de interfaces atual vai além da simples composição gráfica 

das telas de um aplicativo em um software de ilustração para posterior mostra do 

produto via apresentações ou páginas impressas. O designer deve utilizar o 

ferramental de prototipagem disponível na Internet (através de diferentes serviços) 

para ir além do simples modelo/mockup, deve através dessas ferramentas auxiliar 

os desenvolvedores mostrando aos mesmos como o aplicativo deve se comportar 

aos comandos do usuário. O protótipo é uma maneira do designer de interfaces 

conseguir comunicar seus anseios sobre o funcionamento do aplicativo antes 

mesmo deste chegar a uma fase inicial de desenvolvimento em linguagem de 

máquina. As ferramentas de prototipagem dão, ao designer, essa capacidade de ir 

além dos rascunhos e dos direcionamentos de arte (cores, fontes, ícones) permitindo 

que se possa fazer pesquisa/testes de usabilidade sem haver, nem ao menos, uma 

linha de codificação gerada por um programador. 

Todo protótipo é uma forma de validação, quer seja convencer sobre ou para 

confirmar ideias estruturais e de estética para uma interface. O recurso de 

prototipagem acaba sendo utilizado no final do processo de idealização, pois existe 

um custo de dinheiro/tempo/esforço do designer na criação do protótipo, informação 

confirmada por Buxton quando o mesmo nos diz:  

 

“[...] protótipos estão mais concentrados nos últimos estágios do 
processo de design quando as coisas já estão mais convergentes 
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(coerentes). Muito disso se deve às questões de custo, tempo, 
quantidade e descarte. Essencialmente o investimento em um 
protótipo é maior que em um desenho, por haverem menos deles 
os mesmos são menos descartáveis e levam um tempo maior 
para serem construídos [...]” (BUXTON, 2007, p.139, tradução 
livre do pesquisador) 73 

 

É devido ao custo de um protótipo que o designer deve sempre pesar quais 

softwares irá utilizar em seu processo produtivo. Não é possível investir muito tempo 

ou dinheiro em possíveis aplicações de prototipagem sem haver retorno efetivo, não 

somente financeiro, mas de conhecimento para a produção de interfaces efetivas. 

Uma maneira de reduzir o tempo de decisão é pensar em qual problema se está 

tentando resolver, quanto tempo se tem para tal solução e o que é necessário para 

seguir em frente em termos de decisões de design. É preciso que o designer se 

atente a algumas questões como: o que está se tentando aprender/entender a partir 

do protótipo? Para quem o protótipo está sendo criado (desenvolvedor/usuário)? 

Quanto tempo se tem para a montagem do protótipo? Ele será integrado ao fluxo de 

trabalho e irá gerar materiais que podem ser reutilizados? O protótipo será criado 

sozinho ou outro(s) designer(s) devem ter acesso num processo cooperativo de 

criação? Tais questionamentos vão auxiliar na decisão pelo melhor ferramental 

aliando as expectativas às necessidades no processo de criação e habilitação do 

protótipo. 

Para esta dissertação, como decisão de design, foram utilizados os seguintes 

softwares no processo de criação: 

 

                                                      

73 “[…] Prototypes are more concentrated at the later stages where things are converging within the design 
funnel. Much of this has to do with the related attributes of cost, timeliness, quantity, and disposability. Essentially, 
the investment in a prototype is larger than that in a sketch, hence there are fewer of them, they are less 
disposable, and they take longer to build […]” (BUXTON, 2007, p.139). 
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Figura 31 • Softwares e Websites/Webapps utilizados para a construção do produto. 

 

Para o reconhecimento dos softwares utilizados seguem breves resumos de 

funcionalidades e links para acesso/download na internet: 

O Balsamiq Mockups74 é uma ferramenta para prototipagem rápida de baixa 

fidelidade. Os rascunhos criados no Balsamiq são semelhantes a desenhos feitos à 

mão. É possível selecionar ícones, botões e estruturas de interface como menus, 

controles de janela, linhas, texto e outros itens contidos nas várias bibliotecas 

disponíveis. Por ser um aplicativo web baseado no acesso a um site o Balsamiq é 

uma boa solução para criar rascunhos rápidos e compartilhar online com os demais 

membros de uma equipe de produção. 

Quando a necessidade passa do rascunho simples para uma tela com 

fidelidade e tamanho correto é necessário utilizar aplicativos como o Adobe 
Illustrator e o Adobe Fireworks75, programas de desenho vetorial que permitem o 

controle preciso dos tamanhos e posições dos objetos além de seleção de cores e 

                                                      
74  Para acessar: <https://balsamiq.com/>. 
75 Para acessar: <https://www.adobe.com/creativecloud/business/teams.html> . 
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tipografia com as características desejadas pelo designer no projeto. Tanto o 

Illustrator quanto o Fireworks são padrões de indústria. Os softwares da Adobe são 

os aplicativos mais utilizados pelos designers gráficos ou digitais e são os de 

presença mais comum nos ambientes de criação. 

 No último estágio de preparação do protótipo foi utilizado o Invision76, outro 

serviço via website que permite utilizar as telas criadas e exportadas a partir dos 

softwares da Adobe em estruturas que simulam o uso do aplicativo. O Invision 

importa as telas e realiza a criação de simuladores interativos e clicáveis que 

permitem transmitir com razoável acuracidade as decisões de design e visão de 

funcionamento propostas pelo designer de interface.  

Independentemente do ferramental selecionado para esta dissertação, fica 

claro que em qualquer situação é preciso que o designer consiga a maior quantidade 

de retornos possíveis (feedbacks, problemas de usabilidade, pontos de melhora, 

alterações de design e afins) a partir dos softwares selecionados como base para a 

prototipagem melhorando a relação de custo-benefício financeiro e o retorno em 

conhecimentos à serem aplicados às próximas versões de um projeto em 

andamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
76 Para acessar: <https://www.invisionapp.com/> . 
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4 – Protótipo Facilita 
 
 

4.1  •  Facilita: Especificação de Funcionalidade 
 

Como se busca nesta dissertação a criação de uma interface que traga efetiva 

melhora na utilização dos smartphones pelas pessoas mais velhas, decidiu-se 

nomear o modelo para que se pudesse dar uma identidade ao mesmo, visto que se 

pretende levar adiante, tornando esse protótipo digital em produto de real 

funcionalidade, instalável a partir da loja de aplicativos do Android.  

O Facilita precisa possuir uma gama de funções que permita as pessoas mais 

velhas utilizar o smartphone de forma mais eficiente. Para preparar essa listagem de 

funcionalidades básicas foi realizada a comparação entre diferentes aplicativos de 

proposta aproximada: telas de início/lançadores de aplicativos (conhecidas 

tecnicamente como launchers) com público alvo de idosos ou portadores de alguma 

deficiência como baixa acuidade visual, daltonismo, problemas de 

mobilidade/coordenação entre outros. Para conseguir demostrar as funcionalidades 

cobertas por cada aplicativo montou-se uma tabela comparativa de detalhes técnicos 

que lista as opções existentes em cada um dos “concorrentes”.  

A melhor função existente no sistema operacional Android é sua capacidade 

de personalização. Diferentemente do iOS que faz iPhones e iPads funcionarem, o 

Android permite que você altere como o sistema se comporta mudando a experiência 

de uso padrão por outras selecionáveis pelo usuário. E o modo mais efetivo de alterar 

a experiência de uso é a mudança das chamadas telas de início (launchers). Essa 

capacidade de personalização somada a presença maciça nos smartphones 

existentes no mercado (conforme visto em tópico anterior sobre Marketshare), fazem 

do Android o laboratório ideal para a criação do protótipo “Facilita”.  

A proposta deste tópico é demonstrar, através da tabela comparativa, as 

ações mais comuns e necessárias que precisariam de revisão para se tornarem mais 
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eficientes ao usuário mais velho. Para criar a tabela selecionou-se os cinco launchers 

com o maior número de downloads e retornos de usuários na loja oficial da Google, 

a Play Store. Os aplicativos comparados para esta pesquisa de funcionalidades são: 

Necta Launcher,  

Este lançador tenta manter as funções o mais simples possível para 

usuários mais velhos (não prevê o uso de pessoas portadoras de 

alguma deficiência visual), para isso trabalha o design com tipografia e botões em 

tamanho grande para todas as funções consideradas básicas pelos desenvolvedores 

do aplicativo. O Necta possui substituições dos aplicativos que já acompanham o 

smartphone Android para as seguintes funções: SMS, câmera, galeria e lanterna e 

duas funções de auxilio chamadas de Posição e SOS que permitem ao idoso acionar 

números cadastrados em casos de emergência. É possível aos usuários selecionar 

um dos temas em cores, mas não existem temas de alto contraste ou seleção 

individual de cor (o que ajudaria os portadores de daltonismo).  

• O Necta está disponível para download e testes em77: https://goo.gl/cTh66j  
 

Koala Phone 

Assim como o no Necta, o design prima pelos ícones e fontes grandes, 

existe a introdução de um botão que leva a tela inicial do aparelho, 

item que não é visto no concorrente acima, assim como um botão SOS. Esses dois 

itens ficam disponíveis em todas as telas do aparelho o que demonstra sua 

importância ao desenvolvedor do aplicativo. O Koala, diferentemente do Necta não 

possui temas e substitui apenas alguns aplicativos nativos do sistema (SMS, 

telefonia, câmera e lanterna) o que pode ser um problema uma vez que somente sua 

interface, e esses aplicativos principais, são tratados com recursos de usabilidade 

enquanto todas as outras funções do smartphone acabam retornando à usabilidade 

padrão do sistema.  

                                                      
77 Necta Launcher, Koala Phone, Big Phone, Phonotto e Wiser: links acessados em jul.2017. 
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• O Koala Phone está disponível para download e testes em: 
https://goo.gl/DbW2uf 
 

Big Launcher 

O aplicativo deixa claro que nem todas as pessoas precisam do poder 

de um smartphone (particularmente discordamos) e lista penas: 

telefonia, SMS, galeria de fotos, câmera, botões de emergência e nada mais. A 

interface não possui recursos de alteração das cores e contraste e a versão gratuita 

possui limitações quanto a personalização e envio de mensagens. 

• O Big Launcher está disponível para download e testes em: 
https://goo.gl/DcXzQW 
 

Phonotto 

Único dos launchers avaliados que conta com tradução para o 

português o Phonotto Senior Phone Launcher é extremamente 

simples em uso, mas um dos mais completos dos cinco lançadores validados nessa 

pesquisa. Ao ser instalado, assume o controle da tela de bloqueio do smartphone e 

substitui por versões próprias (tratadas com recursos de acessibilidade e usabilidade 

para pessoas idosas) os aplicativos de mensagens, telefonia, fotos, vídeo entre 

outros recursos. Permite ainda o uso de aplicativos comuns, o que libera o idoso a 

instalar e utilizar aplicativos de redes sociais a partir do momento em que se sente 

mais confortável com a operação de um smartphone. 

• O Phonotto está disponível para download e testes em: https://goo.gl/3MiiFV 

 

Wiser 

Um dos primeiros lançadores com foco em pessoas idosas lançado 

na loja de aplicativos do Google, o Wiser entrega em sua tela inicial 

apenas seis itens: telefonia, contatos, mensagens, câmera, galeria de fotos e 

abertura de aplicativos externos. Assim como os demais o foco são as fontes e 

ícones grandes. O Wiser é o único dos cinco lançadores que redesenha o sistema 
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de notificações do smartphone para tornar fácil a operação dessa função. Além deste 

redesenho é possível criar favoritos para contatos e aplicativos o que permite ao 

idoso acessar rapidamente aqueles itens que mais lhe importam no smartphone. 

• O Wiser está disponível para download e testes em: https://goo.gl/3MiiFV
  

 Observe como as funções mais comuns são incluídas (ou não) nos diferentes 

lançadores (launchers) testados: 

 
Quadro 3 • Comparativo de funcionalidades entre as 5 maiores 

“telas de início” (launchers) existes para Android 
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É interessante visualizar que um núcleo comum de funções é realizado por 

todas as telas de início. A busca em todas as interfaces é a simplificação da utilização 

do smartphone. Enquanto algumas ainda liberam o acesso a aplicativos comuns 

instalados no aparelho, também existem aquelas que prendem o usuário aos 

recursos presentes em sua própria interface. Nenhuma das telas de início prevê o 

uso de redes sociais, o compartilhamento de fotos, o acesso a comunicadores como 

o Whatsapp/Telegram, o envio e recepção de E-mails e o uso de uma agenda de 

compromissos que possa emitir alertas.  

O Facilita deve incorporar algumas funcionalidades não cobertas pelos 

aplicativos listados na tabela, pois acreditasse, após a pesquisa, que se as 

funcionalidades de redes sociais não existirem isso limitará o interesse da pessoa 

mais velha na utilização do smartphone uma vez que tal aparelho é visto como 

ferramenta de integração pessoal aos âmbitos familiar ou do trabalho. 

Podemos ver o mapa de funções do Facilita na imagem a seguir e 

posteriormente no tópico 4.3 desdobraremos cada função explicitando as áreas com 

as propostas de telas criadas para o protótipo. Vale salientar que as proposições 

aqui inseridas são uma primeira versão e sofreram correções em uma futura 

continuação do projeto. 

 

 
Figura 32: Mapa de funções do aplicativo Facilita. 
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4.2  •  Construindo o protótipo 

 
Figura 33: * As cores do protótipo foram editadas em RGB. 

O material impresso pode apresentar alterações. 



Dissertação | Eric Marcel Viana 

 

 

121 
 

Figura 34 
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Figura 35 
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Figura 36 
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Figura 37 
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 Figura 38 
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Figura 39
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Figura 40
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Figura 41
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Figura 42
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Figura 43
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Figura 44
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Figura 45
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Figura 46
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Figura 47
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Figura 48
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Figura 49
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Considerações Finais e Apontamentos 
para o Futuro 
 
 

É chegado o final desta pesquisa e produção de protótipo. Este encerramento 

se dá, após um longo caminho de análise sobre as palavras chaves inseridas no 

resumo: velhice, envelhecimento, usabilidade, smartphone e design. Como a união 

e porque não dizer interação entre essas palavras poderiam ser realizadas e de que 

forma o pesquisador poderia contribuir nessa combinação.  

Foi importante perceber durante o trabalho que como afirmado por Cardoso 

(2012, location 68) a “[...]  indústria caminha a olhos vistos em direção à produção 

flexível, com cada vez mais setores buscando segmentar e adaptar seus produtos 

para atender à demanda por diferenciação [...]” e que dessa maneira não é errado 

criar conceitos de aplicações como o produto desta dissertação, pelo contrário, na 

busca pelo “coração” do consumidor as empresas de tecnologia vem investindo alto 

no desenvolvimento e design de software como diferencial competitivo. 

No início do estudo pode-se entender como a evolução da tecnologia móvel 

aconteceu em saltos desde que o primeiro celular foi lançado a quarenta anos e 

como esses saltos acabaram por gerar brechas geracionais entre, segundo Prensky 

(2011) os nativos e os imigrantes do mundo digital. Passou-se a entender mais sobre 

como os recursos tecnológicos podem ser excludentes nesta  

“[...] nova sociedade denominada sociedade em rede, usuários 
são os principais produtores da tecnologia, adaptando-a a seus 
usos e valores e acabando por transformá-la.  Portanto, na 
sociedade em rede, altamente tecnológica, surge uma nova 
desigualdade: a digital [...]” (apud Grossi et al., 2013, p.71) 

 A desigualdade digital que tanto afeta as pessoas mais velhas, que estas por 

sua vez se sentem excluídas pela falta de conexão. Precisa-se aqui abrir um 

parêntese onde se pode constatar que nem todas as pessoas mais velhas desejam 

entrar no mundo digital. Algumas optam por não utilizar os recursos tecnológicos e 



Dissertação | Eric Marcel Viana 

 

 

138 
 

as redes sociais online não por dificuldades de utilização do smartphone ou limitantes 

físicos, mas apenas pela opção de não estarem conectadas aos serviços da internet. 

Esse público não é alvo desta pesquisa, o real alvo é o idoso que deseja estar 

conectado e dessa maneira, interagir com sua família e amigos através dos recursos 

tecnológicos. Para este se pode concluir que a desistência de uso ocorre mais pela 

complexidade das interfaces existentes do que da falta de acesso a aparelhos e 

conexões online. Conforme Nielsen (2013, tradução livre do pesquisador)78 nos 

argumenta que os “[...] idosos são quase duas vezes mais propensos a desistir de 

uma tarefa [...]” concluímos que a desistência ocorre pelo atrito e demanda cognitiva 

excessiva exigida pelos aplicativos atuais.   

 Compreendemos que o envelhecimento é inevitável, mas que é possível 

envelhecer e manter-se atualizado, ativo e saudável. Em uma sociedade com grande 

quantidade de recursos de saúde e tecnológicos, é possível viver mais e viver bem 

tendo a conexão digital da pessoa mais velha aos parentes e amigos via redes 

sociais, mensagens curtas, e-mails ou qualquer outra forma de comunicação, parte 

importante na manutenção de sua saúde física e mental. 

 Entendemos que a socialização de diferentes gerações passa por um 

momento de transformação onde, devido aos recursos de comunicação e tecnologia, 

o tradicional fluxo de aprendizado e vivências hierarquizado, onde o mais velho 

passa experiências e ensinamento ao mais novo, está sendo invertido e de forma 

rápida são os mais novos que transferem conhecimento sobre uso, comportamento, 

e interação através dos aparelhos digitais.  

Percebemos ainda através dos dados da Pew Research (no conteúdo das 

páginas 35 a 38 desta dissertação) que existe um crescimento na utilização de 

aparelhos digitais pelas pessoas mais velhas, o que por sua vez acaba por justificar 

o investimento em pesquisas que visem melhorar a experiência de uso, tornando 

mais eficientes os smartphones, tablets e outros recursos de acesso à Internet para 

esse público. Acreditamos que, com a melhora na experiência de uso, essa faixa de 

usuários mais velhos tende a aumentar ainda mais. 

                                                      
78  “[…] seniors were almost twice as likely to give up on a task […]” (NIELSEN, 2013, disponível em 
<https://goo.gl/pFQUxx>. Acesso em: out. 2013). 
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Para melhorar a usabilidade passamos a analisar os fatores de design que, 

diretamente, se conectaram ao processo criativo do produto digital associado à essa 

dissertação. Passamos a definir e analisar os componentes principais que levaram 

as tomadas de decisões geradoras do protótipo. Entendemos o que é interface e 

como torná-las efetivas para o público das pessoas mais velhas. Dialogamos sobre 

as heurísticas de Nielsen (a partir da página 45 dessa dissertação), sobre as regras 

de Shneiderman e Plaisant (página 47 também nessa dissertação) e construímos, a 

partir da concatenação das informações, um pequeno conjunto de orientações para 

facilitar a construção do protótipo. Um ponto importante a ser salientado, é o de que 

cada item na interface deve ter seu motivo de existência e não deve ser incluído 

somente por estética, apesar deste item também compor as orientações uma vez 

que o belo, fluído e estável são características extremamente apreciadas quando 

tratamos de interfaces digitais. 

Passamos pela análise de marketshare dos sistemas operacionais móveis, 

para poder embasar a decisão técnica da seleção do Android devido a sua alta 

penetração de mercado, bem como seus recursos de personalização que tornam 

possível a criação de interfaces que interajam com recursos do sistema como a 

recepção de mensagens de texto ou a telefonia. Ao analisarmos o Android 

conhecemos ainda seus recursos de acessibilidade nativos e paramos para tratar a 

usabilidade para pessoas mais velhas assim como descrevemos a importância da 

acessibilidade não somente para esse público como para todas as pessoas que 

possuam algum tipo de deficiência. Espera-se que o protótipo seja bem recebido por 

quem precisa de ajuda na utilização de smartphones, tablets ou sites, independente 

da faixa etária.   

Apresentamos como recursos auxiliares ao processo criativo e norteadores 

das decisões de design os conceitos do Design Atômico, que se apropria do jargão 

da Química como forma de organizar o pensamento do designer em módulos que 

possam ser reutilizados em diferentes áreas e aparelhos que possuem, cada um, 

características exclusivas e precisam de ajustes de interface conseguidos através 

das regras do Design Responsivo. A responsividade se tornou obrigatória em 

qualquer projeto de produto digital em nossa contemporaneidade pelo simples fato 

de que, os designers, não tem como prever em quais computadores, celulares e 
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tablets o conteúdo que produzem será mostrado. São infinitas resoluções, tipografias 

e opções possíveis e dentro dessa situação as regras do design responsivo tornam 

o site “future proof”79 conforme dito por Marcotte (2010)80.  

Somado a estes itens analisamos a necessidade do uso de cores, das 

decisões tipográficas, iconográficas além da linha de trabalho dentro do “Flat Design” 

que ganharam destaque na dissertação por várias páginas, pela mais simples e pura 

importância que possuem para a criação de interfaces efetivas e que comuniquem 

sem atrito ao usuário. Sem cor, texto, ícone e uma linha de design definida o 

aplicativo pode rapidamente se tornar um produto de baixíssima qualidade, como 

tantos outros vistos nas lojas de aplicativos que não receberam o menor cuidado por 

parte de seus desenvolvedores. 

Finalizamos com uma análise comparativa da lista de funções propostas para 

o protótipo frente a hipotéticos concorrentes listando ainda, todas as ferramentas 

utilizadas durante o processo criativo: os frameworks, os softwares de desenho, 

tratamento de imagens, sistemas de prototipagem, apresentação e testes.  

Interessante salientar que durante os dois anos e meio de produção desta 

dissertação, novos recursos tecnológicos ficaram disponíveis aos usuários, novos 

sistemas operacionais foram lançados e aparelhos diversos chegaram ao mercado. 

Entre os novos recursos que irão merecer análises em estudos futuros podemos 

citar: 

• Os assistentes (bots/robots) como Google Now, Cortana, Siri e Alexa 

embutidos em smartphones e caixas de som e que atendem ao usuário 

apenas com comandos de voz; 

• As interfaces conversacionais onde o usuário podemos, através de 

bate papo escrito, interagir com robôs que reagem como humanos e 

                                                      
79 O termo future proof aqui inserido denota como tornar um site/aplicativo blindado ao processo natural de 
evolução das tecnologias digitais. Ao criar um site/aplicativo “future proof” o desenvolvedor não atrela o 
funcionamento às versões específicas de programas o que permite que o usuário acesse o conteúdo mesmo 
possuindo versões mais velhas/defasadas dos seus aplicativos. 
80 (MARCOTTE, 2010, disponível em: <https://goo.gl/1SdE5a>. Acesso em: jul. 2017). 
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solucionam problemas sem utilizar comandos técnicos para iniciar suas 

ações; 

• As interfaces invisíveis criadas através do mercado de IOT (Internet of 

Things / Internet das Coisas) onde as pessoas interagem com 

computadores sem realizar comandos, tocar em telas ou clicar com 

mouse. É a geladeira que já pede leite quando o mesmo está acabando, 

as luzes que se ligam na casa quando “sentem” sua presença, os carros 

que indicam necessidade de manutenção sem a análise de um 

profissional de mecânica; 

Dois anos e meio não parecem tanto tempo, mas em tecnologia é um período 

suficiente para se criarem novas necessidades, encerrarem redes sociais com 

milhões de pessoas ou lançarem três novas versões de um smartphone. 

Tentamos abordar todo o conteúdo necessário para se criar um aplicativo/site 

e, se o leitor desejar alterar o público-alvo, ainda assim, é possível utilizar grande 

parte do conteúdo para se embasar no processo criativo e de decisões construtivas 

de um produto digital para tecnologia móvel. 

É importante perceber que essa dissertação envolveu apenas o processo 

criativo do aplicativo sem avançar ao processo de validação com testes de 

usabilidade com possíveis usuários finais. Todo o processo aqui descrito foi realizado 

apenas para se entender quem são as pessoas mais velhas, o que buscam, quais 

os problemas enfrentados nessa busca de conectividade e de como o design pode 

ser aplicado para melhorar os resultados dessa busca. O processo criativo precisa 

ser autenticado, mas tal validação tornou-se foco de trabalho futuro no 

prosseguimento dos estudos em um possível doutorado.  
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Anexos 

Quadro 2 – Página 86 – Texto original da tabela inserida. 

ISO 9241-11 Schneiderman Nielsen 

Efficiency Speed of Performance 
Time to Learn 

Efficiency 
Learnability 

Effectiveness Retention over time 
Rate of errors by users 

Memorability 
Errors/Safety 

Satisfaction Subjective satisfaction Satisfaction 
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