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RESUMO 

 

As características e necessidades dos usuários de dispositivos móveis, o 

contexto que estes estão inseridos, as limitações e características desses aparelhos, são 

questões que influenciam na usabilidade e ergonomia, fatores determinantes do sucesso 

para interação entre os usuários e dispositivos. Buscamos com essa pesquisa identificar 

características do design em interfaces de aplicativos para o contexto do jornalismo em 

dispositivos móveis, visando orientar a editoração visual e de conteúdo, e o processo 

de criação e desenvolvimento das interfaces de apps, com a intenção de garantir a 

qualidade da interação por toque, respeitando-se as limitações do usuário, 

possibilidades que o dispositivo proporciona e requisitos do aplicativo. A pesquisa tem 

como objetivo o estudo da interface do aplicativo Brasil 247, que é utilizado para 

veiculação de notícias utilizando os conceitos de usabilidade e ergonomia que 

viabilizam projetos coerentes entre seus aspectos de necessidade de imersão (flow) e 

mobilidade, tratando principalmente questões de adaptação, busca e leitura desse 

conteúdo no uso do aplicativo, bem como esclarecer sobre os processos e técnicas 

necessários para a realização desses ensaios de interação que buscam avaliar a 

usabilidade da interface. 

 

 

 

Palavras-chave: Usabilidade, antipadrões, jornalismo digital, contexto móvel, design 

de interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The different characteristics and needs of mobile device users, the situations in which 

these devices are operated and the limitations and characteristics of these devices are 

all factors which influence usability and ergonomics; two elements highly required for 

achieving successful interaction between users and devices. This research aims to 

identify characteristics of interface design for apps in mobile device applications, 

focussing on design, visual publishing and content editing, and the actual process of 

creation of these interfaces, with a view to guarantee quality interaction through touch 

technology, in observance of service limitations, the opportunities offered by the 

devices and the application requirements. The study will examine the interface of the 

mobile device application titled “Brasil 247” which provides news broadcasts using 

the concept of usability and ergonomics mainly in the field of adaptation, searching 

and browsing informative articles, as well as clarifying the processes and techniques 

necessary to carry out interaction tests which seek to evaluate the usability of interface.   

 

 

Keywords: Usability, anti-patterns, journalism, mobile environment, interface design. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Buscamos com essa pesquisa identificar características do design em interfaces de 

aplicativos para o contexto do jornalismo em dispositivos móveis, visando orientar a editoração 

visual e de conteúdo e o processo de criação e desenvolvimento das interfaces de apps, com a 

intenção de garantir a qualidade da interação por toque, respeitando-se as limitações do usuário, 

possibilidades que o dispositivo proporciona e requisitos do aplicativo. 

Por dispositivos móveis entendemos computadores de tamanho reduzido, com 

capacidade de realizar processamento de dados, inseridos através de um teclado ou pela 

interação do toque (input) e trazer uma resposta por uma pequena tela (output). Possui 

autonomia para funcionar sem depender de cabos para obter energia e se conectar a uma rede 

de dados permitindo ser facilmente transportada por seus usuários, tal como: um tablet ou um 

smartphone. É um dispositivo digital portátil que possui conectividade ubíqua. O novo 

ecossistema midiático é formado pelos dispositivos móveis, que possui sua própria gramática, 

práticas de produção, dinâmicas de consumo e modelos de negócios. 

Este estudo foi fundamentado em diferentes linhas teóricas, como as que propõem 

aplicar conceitos da ergonomia e usabilidade ao design da interface de aplicativos, 

desenvolvidos para condições de mobilidade. Faz parte do nosso interesse especialmente a 

abordagem das interfaces gestuais de toque usadas para a leitura de conteúdo jornalístico em 

tablets. 

Como método, empregamos o estudo de caso para apresentamos e analisamos aspectos 

da interface de leitura de conteúdos informativos, enriquecidos com recursos de multimídia e 

de interatividade do aplicativo Brasil 247, uma empresa brasileira de comunicação que projetou 

seu jornal para ser publicado apenas online. A empresa se posiciona, como a primeira 

publicação jornalística brasileira desenvolvida exclusivamente para web, tablet e smartphone 

distribuindo seu conteúdo gratuitamente. 

O interesse nessa discussão parte da percepção do consumo de tecnologia digital nos 

últimos anos.  Esse interesse, proporcionou perceber um crescimento no mercado de tablets, 

esses dispositivos móveis com telas sensíveis, que possui interação por toque e pode se conectar 

à Internet através de uma rede sem fio. Existem muitos fabricantes de tablets, dos quais 

podemos citar, além do iPad da Apple, os seus concorrentes: Google Nexus7; Kindle Fire; HP 

Touch Pad; Sansung Galaxy Tab; Microsoft Surface; Motorola Xoom; e Blackberry Playbook, 

entre outros. 

Os dados sobre consumo foram observados através de um estudo realizado pela IDC 
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Brasil (Empresa de consultoria que atua nas indústrias de tecnologia da informação, 

telecomunicações e mercados de consumo em massa de tecnologia), mostram que o tablet é o 

dispositivo que apresenta maiores taxas de crescimento no mercado brasileiro. Durante o ano 

de 2013 foram vendidos 218 milhões de unidades no mundo e a previsão é que em 2015 sejam 

vendidos 300,7 milhões de tablets no ano. 

Esses novos dispositivos tecnológicos conectados à Internet possibilitaram novas 

práticas de leitura, novas formas de produção e consumo de conteúdo. Sua comercialização tem 

feito com que os modelos de negócios das empresas de mídia e de comunicação, sejam 

modificados com o objetivo de sanar a queda no consumo de jornais impressos. Diante dessas 

mudanças, há um reposicionamento da indústria da mídia e o jornalismo procura se reinventar 

para acompanhar essa revolução. 

Nesse processo de transformação do jornalismo em se adequar aos novos dispositivos 

dessa era pós-PC1, há a necessidade de pensar novos formatos de apresentação da notícia nesse 

contexto de convergência jornalística. É necessário conhecermos como é essa relação entre 

usuários e os dispositivos móveis para encontrarmos uma nova forma de se pensar o jornalismo 

que ainda encontra-se em pleno desenvolvimento neste contexto. Assim, temos como desafio 

conhecer o que é feito recentemente em relação as tecnologias de produção e consumo da 

informação de notícias, além de observar a forma com que estas influenciam em questões de 

usabilidade na interação do usuário com interfaces gestuais. 

Para esta investigação, as pesquisas tiveram o objetivo de colher padrões e antipadrões 

para o design de interfaces gestuais gráficas, bem como investigar se no projeto do aplicativo 

Brasil 247, utilizado em aplicativo para tablet, foram aplicados, ou não, estes antipadrões 

encontrados na pesquisa. As observações buscam descobrir se esta proposta de aplicativo para 

um produto de veiculação de notícia possui uma interface que proporciona uma boa usabilidade 

e interação com o usuário. 

 

 

 

                                                      
1
 O termo pós-PC foi mencionado por Steve Jobs da Apple, quando do anuncio do iPad2, e suas consequências 

revolucionaram o uso dos equipamentos pessoais. Entretanto, o conceito “Pós-PC” surgiu quando David Clark, 

doutor em engenharia elétrica pelo MIT, apresentou uma palestra chamada “The Post PC Internet”. Ele dizia que 

outros objetos, além de PCs, estariam conectados à Internet. Na verdade, este é o conceito mais adequado para o 

termo. Pós-PC não significa necessariamente o fim dos PCs, eles continuarão ainda por muito tempo, mas deixarão 

de ser o equipamento principal, e estarão sendo usados ao lado de tablets e smartphones. Para muitos o tablet será 

o equipamento principal, embora, provavelmente, para alguns o laptop continuará sendo essencial, pelo menos nos 

próximos anos. Mas, o conceito PC-centric desaparece no modelo pós-PC. 
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II. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O trabalho está estruturado de forma que, inicialmente apresentamos o contexto 

tecnológico da pesquisa no qual Feijó et. al. (2013) e Sampaio (2010) demostram a evolução 

dos dispositivos móveis. 

Em seguida será investigado o jornalismo digital no contexto móvel, em que é 

compreendido o conceito de ecossistemas a partir das discussões de Canavilhas (2010) e 

Frederick e Lal (2011), bem como entenderemos melhor o conceito de dispositivos móveis 

segundo Aguado e Castellete (2013), Barbosa e Seixas (2013) e Figueredo e Nakamura (2003). 

Ferrari (2008) e Carriel (2013) sistematizam a operacionalização dos dispositivos. 

No mesmo capítulo, no item 2.1 trouxemos o conceito de aplicativos segundo Rezende 

e Abreu (2001), Feijó et. al. (2013), Burgos (2013) e Rublescki et. al. (2013). Quanto a 

tipificação dos aplicativos, observamos o formato citado por Nielsen e Budiu (2014) e para sua 

classificação, consultamos Ginsburg (2011). 

Buscando compreender a complexidade que o jornalismo encontra quando se vê imerso 

nesses ecossistemas é necessário também perceber o conceito de linguagens líquidas de 

Bauman (2001), mobilidade líquida a partir de Santaella (2011) e ecossistema midiático líquido 

sob a ótica de Aguado (2009), tudo isso permeando o contexto do jornalismo digital no contexto 

móvel. 

Em seguida, investigamos os elementos para o design da interface de aplicativos móveis 

considerando os conceitos de ergonomia observado em Chammas e Moraes (2007) e Moraes e 

Mont’Alvão (2000). Ainda tratando de ergonomia, Moraes (2012) elabora processos de 

adequação do sistema ao público e Schneiderman e Plaisant (2005) tratam da categorização de 

motivações. Nielsen e Budiu (2014) apresentam o conceito de exibição progressiva e Rubin 

(2008), evidencia um conjunto de fatores que favorece a usabilidade. Entretanto, Moraes (2004) 

adverte para a importância de distinguir usabilidade de ergonomia. Por fim, investigamos 

aspectos da ergonomia cognitiva relacionando as funções cognitivas citadas de acordo com o 

uso da interface gráfica observando o conhecimento, comportamento e característica dos 

usuários, segundo Preece et. al. (2007). 

 Após percebermos a necessidade de separarmos ergonomia de usabilidade observamos 

o conceito de usabilidade no contexto móvel de acordo com Benyon (2011) e Nielsen (2012) 

para posteriormente tratarmos da qualidade de interação e categorização dos dispositivos 

segundo Nielsen e Budiu (2014). Buscamos assim, compreender os problemas de usabilidades 

destacados por Preece et. al. (2005) e Norman (2007). Em seguida Niel (2012) nos apresenta 
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padrões e antipadrões que proporcionaram uma visão para compreendermos melhor a 

usabilidade no contexto móvel. 

 Explorando o design de interface reconhecemos primeiro as características, pilares e 

domínio do design com Bonsiepe (1997) para tratarmos sobre a atitude de interação e escolas 

de pensamento com Saffer (2008) e (2010). 

 No sub item 3.3 de Design da interação gestual conhecemos o que Saffer (2008) e 

Stevens (2011) dizem sobre a classificação dos gestos, bem como definem razões para usar ou 

não esse tipo de interação. Burgos (2013) neste mesmo capítulo sugere a busca da questão da 

imersão intuitiva e simultânea entre as ações dos usuários. 

Após esse embasamento teórico, determinamos no capítulo 4 a metodologia aplicada a 

avaliação da interface, para assim, fazermos no capítulo 5 uma análise da interface do aplicativo 

Brasil 247 no contexto do iPad, focada em exibição progressiva, um aspecto da usabilidade por 

Nielsen e Budiu (2014), em padrões de navegação e antipadrões de design na interface de 

interação gestual por Saffer (2009), Niel (2012). 

 

III. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Para o processo de transformação do jornalismo em se adequar aos novos dispositivos 

dessa era pós-PC, há a necessidade de pensar novos formatos de apresentação da notícia nesse 

contexto de convergência entre dispositivos, diferentes usuários e contexto de uso de 

publicações jornalísticas. 

Os usuários hoje vivem a possibilidade de combinar contexto, mobilidade e 

conectividade. Se antes as informações, para serem veiculadas, precisavam ser editadas pelos 

meios de comunicação de massa, hoje uma série de ferramentas torna possível a disseminação 

de mensagens produzidas e veiculadas por sujeitos comuns. Dessa forma, de acordo com 

Mantovani e Dantas (2011), podemos transformar nossas experiências cotidianas em conteúdo 

para serem veiculados na rede, que podem ser armazenados em nuvens e serem acessados a 

qualquer hora e lugar. 

Observamos que, quanto a característica desses conteúdos produzidos, aqueles que 

antes da mobilidade ficavam apenas na esfera da recepção de conteúdo, hoje tem grande 

variedade e motivações para produção e publicação. Essa produção é motivada por 

acontecimentos restritos ao contexto dos sujeitos (particularidades da vida), como também 

podem partir de fatos que dizem respeito ao aspecto geral da sociedade, como: mobilizações 

populares; eleições; e informações veiculadas pelas mídias tradicionais e que são reelaboradas 
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e retransmitidas, que Lemos (2005) caracteriza como um fenômeno da cibercultura. Assim, 

somos estimulados a contribuir com esse processo informacional, por meio da produção e 

reelaboração de conteúdo, promovendo também a sua veiculação e disseminação personalizada, 

como cita Palácios (1999), ao estudar as características do jornalismo desenvolvido para a Web. 

Para a produção e reelaboração desses conteúdos os usuários contam com os 

dispositivos móveis como os iPads, que possuem características bastante peculiares, como o 

fato de ser, ao mesmo tempo, uma ferramenta de produção e difusão de conteúdos produzidos 

por usuários e um suporte para a comercialização de conteúdos elaborados pela indústria 

midiática tradicional, em que a crescente melhoria da qualidade da Internet nesses dispositivos 

tem ampliado as possibilidades e também os desafios para a geração de conteúdos mobile. 

Essa melhoria da qualidade da rede quando acompanhada por tecnologias e serviços 

destinados à integração entre sujeitos, pode possibilitar aos usuários desses dispositivos a 

vivência de uma cultura participativa2. Possibilidades interativas que podem proporcionar 

novas formas de produzir e compartilhar, que estão fortemente vinculadas às tecnologias. 

Diante do cenário exposto, consideramos pertinente verificar os formatos de 

composição desse conteúdo, a fim de se adequar a essa nova maneira de relação da notícia a 

esse formato multimodal3, principalmente na sua configuração visual e estruturação da 

informação, possibilitando assim, espaço para observarmos aspectos ergonômicos e de 

usabilidade construindo padrões e antipadrões na interface de interação com o usuário buscando 

um possível redesenho da apreensão e produção desse conteúdo, bem como sua satisfação num 

contexto saturado de informação que ainda não encontrou uma forma ideal de apresentação 

para aplicativos noticiosos em tablets. 

 

 

                                                      
2 Cultura participativa é um termo usado para descrever a aparente ligação entre tecnologias digitais mais 

acessíveis, conteúdo gerado por usuários e algum tipo de alteração nas relações de poder entre os segmentos de 

mercado da mídia e seus consumidores. (JENKINS, 2009) 

 
3
 A interação Multimodal humano computador refere-se a interação do meio ambiente virtual com o físico através 

dos modos naturais de comunicação de acordo com Bourguet (2013) e os modos que envolvem os cinco sentidos 

humanos (FERRI, 2009). Isto implica que, a interação multimodal permite uma comunicação mais livre e natural 

da interface com usuários de sistemas automatizados, tanto na entrada como na saída (STIVERS, 2005). 

Especificamente, os sistemas multimodais podem oferecer um ambiente flexível, eficiente e útil que permite aos 

usuários interagir através de modalidades de entrada, como a fala, escrita, gesto e olhar, e de receber informação 

pelo sistema através de modalidades de saída, como síntese de voz, gráficos inteligentes e outras modalidades, 

oportunamente combinados. Em seguida, um sistema multimodal tem de reconhecer as contribuições das 

diferentes modalidades, combinando-as de acordo com limitações temporais e contextuais (CASCHERA et. al., 

2007), a fim de permitir a sua interpretação. 
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IV. JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa delimita como objeto de estudo, investigar padrões e antipadrões no 

design para interfaces em dispositivos móveis durante a navegação e observados no estudo de 

caso do aplicativo Brasil 247 para iPad, utilizado para leitura, busca e veiculação de notícias. 

A escolha desse aplicativo foi considerada, por este ter sido desenvolvido exclusivamente para 

o contexto digital. Assim, o app, atua como um facilitador do acesso à leitura das publicações 

jornalísticas nesse ecossistema móvel no qual o iPad faz parte. Ecossistema este, que possibilita 

uma forma de utilização que nem o impresso nem outros ecossistemas de leitura e produção de 

notícias possuem. Além de proporcionar ampliação da página, navegação entre elas, adaptação 

de conteúdo ao formato, pesquisa de assuntos específicos, ele possui uma outra vantagem que 

é a mobilidade. 

Assim, considerando estes fatores tecnoambientais (CANAVILHAS, 2010), podemos 

observar que estes padrões e antipadrões no design da interface de aplicativos jornalísticos para 

dispositivos móveis, precisam ser levados em conta na relação de uso entre as pessoas e os 

dispositivos, buscando com esses elementos do design uma melhor UX4 nos aplicativos para 

tablets, especialmente o iPad, contexto no qual este aplicativo foi investigado. 

Neste estudo, o método da interação gestual será baseado em toques, acolhendo a 

contribuição de diferentes linhas teóricas – como Saffer (2008), Stevens (2011), Neil (2012), 

Nielsen (2013) e Nielsen e Budiu (2014) – que propõem a aplicação de conceitos de Ergonomia 

cognitiva no desenvolvimento de interfaces baseados em suas pesquisas realizadas em 

usabilidade. 

 

 

 

 

                                                      
4
 UX (User Experience) ou experiência do usuário segundo o Neilsen e Norman Group são os aspectos de 

interação do usuário final com a empresa, seus serviços e produtos. Uma experiência do usuário exemplar é 

aquela que atende as necessidades específicas com o menor números de solicitações possíveis ao usuário com 

elegância e proporcionando prazer nessa interação. Ou seja, vai além de dar aos clientes aquilo que eles querem. 

Para isso deve haver uma fusão perfeita de várias disciplinas como engenharia, design gráfico, design industrial 

e design de interface. 
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Apesar do iPad ter um sistema operacional longe de ser perfeito, ele ainda é o sistema 

móvel mais seguro5. Também apresenta um excelente desempenho – sua bateria tem 

performance um uso intensivo por até 8 horas e meia de acordo com teste realizados pela 

Macworld do Brasil em abril de 2012 – e possui um sistema operacional com uma boa 

estabilidade em questões de travamento. No quesito produtividade possui câmera fotográfica, 

editor de imagem entre milhares de outras aplicações. Além disso tudo, ainda é uma ferramenta 

que possibilita consumir notícias on line em diversas situações em função da sua mobilidade. 

O jornalismo vem se transformando por conta da expansão do consumo das tecnologias 

digitais. Essa transformação, implica na modificação tanto de sua rotina, como dos processos 

de produção, principalmente aqueles de distribuir a informação. Diante disso, a informação 

migra cada vez mais para outras mídias e como consequência os jornais impressos passam por 

dificuldades para se manterem viáveis no mercado. Porém, nem bem os usuários se adaptaram 

ao um formato (web) surge outro (móvel), impondo novo fluxo de trabalho aos profissionais. 

Estamos diante de um suporte que necessita de conteúdos adequados e não transliterações dos 

suportes impressos para os digitais. 

 

V. HIPÓTESE 

 

A Hipótese se configurou baseada na problematização da pesquisa, que surgiu das 

reflexões sobre a proposta discutida ao longo do trabalho, bem como do mapeamento 

bibliográfico no campo do jornalismo móvel, ergonomia e design de interfaces. Observado esse 

aporte teórico a hipótese proposta é: 

 

 A implementação de conceitos de ergonomia, em questões de usabilidade, na utilização 

de padrões e antipadrões6 de design na interface de aplicativos de notícias, em condições 

de mobilidade, estabelecem uma melhor experiência para o usuário. 

                                                      
5
 Se olharmos para as tendências de malware, o sistema iOS é sem dúvida a plataforma mais segura. Segundo 

relatório do Departamento de Segurança Interna do Departamento de Justiça dos EUA, publicado em 2013, foram 

descobertos que, apenas 0,7% de todo o malware móvel tem os dispositivos com sistema operacional iOS como 

alvo, em comparação com 79% de malwares dirigidos aos dispositivos que utilizam Android. (HULME, 2014) 

 
6 Um padrão é uma regularidade percebida no universo do Design produzido pelo homem. Eles repetem-se de 

maneira previsível e podem ser percebidos através de análises como a observação direta. Para Niel (2012) existem 

padrões já consagrados para elaboração de interfaces gráficas que ajudam na geração de boa usabilidade nas 

questões de navegação, ferramentas, gráficos e outros elementos que formam a interface de um aplicativo. Se um 

padrão consagrado pode melhorar a usabilidade um antipadrão representa uma lição aprendida mostrando que sua 

ausência torna um sistema bem sucedido de alguma forma. 
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VI. OBJETIVO 

 

Analisar e identificar características que o design pode apontar na elaboração de 

interfaces para aplicativos de notícias, baseados em questões ergonômicas que viabilizam 

projetos coerentes entre seus aspectos de necessidade de imersão (flow) e mobilidade, tratando 

principalmente questões de adaptação, busca e leitura desse conteúdo no uso do aplicativo. 

 

VI.I. Objetivos específicos 

 

 Investigar padrões que orientem a realização do design de interfaces em aplicativos. 

Para isso observaremos padrões apresentados por Niel (2012) e Nielsen e Budiu (2014) 

 Observar se no desenvolvimento do aplicativo Brasil 247, foram levados em 

consideração esses padrões sugeridos pelos autores, pois, tão importante como conhecer 

esses padrões é perceber que sua aplicação pode proporcionar uma melhor experiência 

ao usuário. 

 

VII. METODOLOGIA 

 

A metodologia para a pesquisa desta dissertação, adotou como estratégia o estudo de 

caso, partindo de uma abordagem na qual questões projetuais de ergonomia e usabilidade 

devem ser levadas em conta para o desenvolvimento do trabalho, através da observação de 

fatores e investigações acerca de padrões de design na interface em aplicativos para dispositivos 

móveis. 

Essa pesquisa bibliográfica compôs uma exploração do jornalismo no contexto do 

ecossistema móvel, aspectos de ergonomia usabilidade e design em interfaces de interação 

gestual, com vistas a observar: como padrões e antipadrões de design podem orientar na 

elaboração de interfaces gráficas, utilizando como objeto no estudo de caso o aplicativo 

jornalístico Brasil 247. 

Ao mesmo tempo que incorporamos métodos de design, através das teses de Bonsiepe 

(1997) e suas colunas do Design, ergonomia com os aspectos da ergonomia cognitiva discutida 

por Preece et. al. (2013) e usabilidade no que se refere a qualidade de interação discutida por 

Nielsen e Budiu (2014), procuramos também observar novas abordagens, buscando atualizar a 

metodologia, considerando as mudanças das práticas existentes que invariavelmente se tornam 

necessárias em função do contexto de mobilidade. 
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O último momento da dissertação, busca desenhar, através dos métodos observados na 

pesquisa bibliográfica, o detalhamento da estratégia metodológica, através da investigação do 

design de interação gestual, ergonomia e usabilidade na busca de padrões e antipadrões que 

categorizem a análise da interface do aplicativo Brasil 247 e provoquem a interpretação dos 

dados aprofundando a construção do objeto de estudo da pesquisa. 

 

1. CONTEXTO TECNOLÓGICO 

 

Mark Weiser7, no início da década de 1990, previa uma era pós-PC com a noção de 

computação ubíqua8. No artigo “the computer for 21st century” apresentava a fusão entre 

hardware e software de uma forma invisível, em que o PC se integra miniaturizado aos objetos 

e processos. A visão dessa era pós-PC começa com o surgimento dos dispositivos 

computacionais móveis, mais especificamente o primeiro smartphone criado em 1992 pela IBM 

que se chamava Simon. Ele foi comercializado em 1993 pela empresa de telecomunicações 

americana BellSouth e hoje ele é um aparelho completamente ultrapassado. Este aparelho, além 

de possuir funções de telefone, pager, Personal Digital Assistant (PDA) e fax, incluía 

aplicativos como calendário, calculadora e agenda e possuía tela sensível ao toque (HÁ, 2010). 

Os Smartphones, entretanto, só começaram a ter uma escala mais expressiva em 1996, 

quando a Nokia entrou neste mercado e posteriormente a RIM9 entrou em ação em 2001 

apresentando seu primeiro BlackBerry, que rapidamente conquistou o mercado norte-

americano, EDWARDS (2009). Mas, o mercado de smartphones só passou por uma mudança 

significativa quando a Apple lançou ao mercado o iPhone, em janeiro de 2007. 

O iPhone é um smartphone com player de música, câmara digital, mensagens de texto 

(SMS), visual voicemail, acesso à Internet através de rede móvel e sem fio e suporte a vídeo 

chamadas (FaceTime) (FEIJÓ et. al, 2013). Além de todos os recursos citados a interação com 

o usuário é feita através de uma tela sensível ao toque, segundo Edwards (2009). O foco da 

Apple é a experiência do usuário, por conta disso, grande parte dos usuários de iPhone 

mencionam satisfação com o produto o que possibilita que comprem outros da empresa. Além 

                                                      
7 Considerado o pai da computação ubíqua, foi pesquisador chefe da Xerox PARC. Desenvolveu mais de 80 artigos 

sobre o assunto. 

 
8 De acordo com o dicionário Michaelis, ubíquo é o que está ou pode estar em toda parte ao mesmo tempo; 

onipresente 

 
9 A RIM (Research in Motion) hoje BlackBerry é uma empresa canadense que fabrica equipamentos de 

telecomunicação. É também responsável pela produção do tablet Blackberry PlayBook (TAROUCO, 2013, p. 3). 
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disso, o sucesso de vendas do aparelho atraiu consumidores de faixas etárias mais baixas, como 

estudantes e também usuários corporativos (RUBICON, 2008). 

Como este dispositivo obteve sucesso, as empresas concorrentes passaram a adotar 

estratégias para tentar superá-lo, estimulando o desenvolvimento de sistemas operacionais 

como o Android (GANDHEWAR; SHEIK, 2011) e de aparelhos ainda melhores, renovando 

assim a definição de smartphone. De acordo com Gandhewar; Sheik (2011) o tablet foi 

dispositivo que mais colaborou para o processo de surgimento da era pós-PC e também mais 

significativo nesse projeto, pois é nele que está ancorada a nossa pesquisa sobre o consumo de 

conteúdo jornalístico digital. 

O tablet PC surge quando os computadores começaram a ser utilizados fora das 

empresas e seus usuários reclamavam de usar um teclado, pois a quantidade de funções 

desempenhadas a partir de toques eram muitas. Lembramos ainda que nos anos 1980 o mouse 

não era um equipamento padrão em computadores pessoais, e a interface gráfica que 

conhecemos hoje ainda estava dando seus primeiros passos. O MS-DOS e outros sistemas 

operacionais de linha de comando imperavam no cenário da informática doméstica 

(SAMPAIO, 2010). 

Nesse contexto, a GRiD lança o seu GRiDPad em 1989. Uma computação baseada em 

canetas que se mostrou promissora, trocando o teclado pela tela sensível, ativada por stylus10 e 

prometendo o reconhecimento de escrita que faria qualquer pessoa aprender rapidamente a usar 

um computador. Assim, a revolução dos tablets que muitos acreditam começar com o iPad, 

segundo Sampaio (2010), se iniciou de fato com o lançamento deste dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Stylus é uma caneta para uso em aparelhos eletrônicos que possuem visor sensível ao toque. Sem tinta, usa-se 

para prevenir o contato da gordura de um dedo à tela, para adição de dados a computadores de mão ou jogos 

eletrônicos. Geralmente a mesma vem junto com o produto, mas pode ser adquirida em kits separados. 
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Figura 1. GRiDPad com tela sensível, ativada por stylus, a 

computação baseada em canetas. 

Fonte: Tecmundo 

 

 

Até 1995, os Pen Computers mantiveram-se como grande esperança desse mercado, 

mas sem muito sucesso comercial e motivos para isso não faltavam. O tão enaltecido 

reconhecimento de escrita funcionava mal e as limitações de processamento, memória e 

tamanho dos computadores os transformavam em pouco mais do que agendas 

eletrônicas touchscreen. 

Em 1996, o cenário começa a mudar, graças ao PalmPilot. O pequeno aparelho foi o 

primeiro Pen Computer a realmente ser um sucesso de vendas, graças ao seu bom hardware e 

ao sistema Graffitti de entrada de caracteres, com seus movimentos diferenciados para cada 

letra (SAMPAIO, 2010). A partir daí, como dita o mercado, após o sucesso do PalmPilot, foram 

lançados outros PDAs (Personal Digital Assistants – Assistentes pessoais digitais), dentre estes 

o PocketPC, seu principal rival. 

Os PDAs mantiveram-se como principal forma de slate PCs11 para o público geral até 

o surgimento e a popularização dos smartphones. Estes aparelhos, apesar de não funcionarem 

da mesma forma que os PDAs, convergiram a computação móvel com a telefonia celular e isso 

possibilitou a conexão com a Internet de forma ubíqua. Os PDAs por dependerem de linhas 

telefônicas fixas ou hotspots Wi-Fi, passam a ser substituídos por estes aparelhos, que agora 

possibilitam essa computação móvel.  

Com a concorrência desses novos equipamentos, os slates PCs sobrevivem com 

dificuldades, mas duas categorias conquistam espaço no mercado: os notebooks híbridos e 

                                                      
11 Classe de computador portátil que aceita entrada de uma caneta eletrônica em vez de um teclado. Slate PCs 

foram particularmente úteis em situações em que teclados são difíceis de usar. 
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os rugged tablets. Segundo Sampaio (2010), híbridos são notebooks que incorporam a tela 

sensível ao toque que gira para alternar entre os modos tablet e notebook. Esse tipo de 

equipamento é mais utilizado no cenário corporativo, em que apresentações rápidas e 

discussões sobre documentos acontecem com frequência graças à tela basculante em duas 

direções. Além disso, não é incomum um gerente de fábrica ou um executivo não poder sentar 

a mesa para começar a registrar dados em planilhas ou em texto, tarefa bastante facilitada pela 

tecnologia digital ink desenvolvida pela Microsoft. Logo depois, em seu escritório, o usuário 

pode colocar a tela de volta em uma posição normal e utilizar o híbrido como qualquer outro 

notebook. 

Já os rugged tablets, não foram pensados para cumprir uma função similar aos híbridos. 

Na verdade eles foram desenvolvidos para serem usados em situações específicas, como 

grandes obras de engenharia, ou ser utilizado em operações militares e cenários que demandam 

equipamentos resistentes a situações climáticas adversas, a impactos e tenha um desempenho 

satisfatório. A maior parte dos tablets, smartphones e notbooks não possuem resistência a 

quedas, mas os rugged tablets possuem como diferencial justamente a questão da resistência. 

 

Figura 2. Rugged tablet 

Fonte: Tecmundo 

 

 

Entretanto, o que realmente roubou a cena dos PDAs foram os smartphones, que se 

desenvolveram e equipados com touchscreens, apresentam várias características dos PDAs 

mais a possibilidade de telefonar e se conectar utilizando linha móvel e Wi-Fi. Além dos super 

telefones, uma categoria especial de equipamentos pode ser considerada a origem de todo o 

frisson atual sobre os computadores touchscreen: os MID (Mobile Internet Devices – 
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dispositivos móveis para Internet). Dentre eles, provavelmente os mais conhecidos inicialmente 

pertencem à série N da empresa finlandesa Nokia. 

Muito semelhantes aos PDAs de antigamente na questão estética e mais poderosos que 

os smartphones por dentro, aparelhos como o Nokia N810 levam ao usuário uma experiência 

de uso bastante interessante. Com interface adaptada ao toque e um teclado físico integrado 

para digitações mais complexas, posteriormente foi esquecido após o lançamento do iPhone e 

outros dispositivos com teclado diretamente na tela sensível ao toque. 

Desde 27 de janeiro de 2010 – data do anúncio oficial do iPad feito no centro de artes 

Yerba Buena, em São Francisco, na Califórnia – o mercado recebe promessas e novos produtos 

quase diariamente e os tablets de hoje vêm com um recurso que os diferenciam profundamente 

dos outros produzidos até então. Esse recurso vem implementado com um desenvolvimento 

tecnológico que possui 30 anos de evolução e que possibilita a tecnologia móvel que hoje 

utilizamos. O acesso à Internet. A melhoria da qualidade da Internet é em boa parte, responsável 

por possibilitar esse ecossistema móvel que estamos inseridos. 

O iPad é lançado no mercado americano em abril de 2010, iniciando uma revolução 

nesse universo dos tablets, trazendo popularidade a estes gadgets. Ele preenche o espaço que 

existia entre o notebook e o smartphone, um dispositivo intermediário que apresenta mais 

conforto de interação com a tela, comparado ao smartphone e possibilita a mobilidade que o 

notebook não possui. Além disso o mercado reagiu positivamente ao dispositivo. 

Com redes Edge, 3G, 4G e Wi-Fi disponíveis em quase todos os lugares, sistemas 

operacionais extremamente adaptados à realidade dos portáteis – como o iOS e o Android – e 

hardware específico como as telas capacitivas e os processadores de baixo consumo, muitas 

dificuldades enfrentadas pelos primeiros slate PCs não passam perto dos aparelhos mais 

recentes. 

O iPad pode ser considerado um pioneiro, o primeiro de seu tipo. Não é nem um 

smartphone, nem um laptop, netbook ou computador pessoal, embora possua alguns elementos 

de todos eles. As características que destacam o iPad entre outros dispositivos móveis incluem 

seu tamanho, que é similar ao de um livro, a falta de conexão periférica (sem necessidade de 

uso de tomada permanente), a conectividade, a tela multi toque (touchscreen) e a variedade de 

aplicações diferentes disponíveis para o consumidor (HENDERSON; YEOW; 2012). 
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Figura 3. iPad 2 

Fonte: http://digixav.com/2012/02/23/apple-ipad-2-review/ 

 

A popularização dos tablets e smartphones a partir do lançamento do iPad 2 em março 

de 2011, e da expansão dos serviços de nuvem como iCloud – lançada pela Apple em 2011 – e 

Google Drive, disponível desde junho de 2011, favoreceram a visibilidade desse contexto, 

aproximando do campo jornalístico, a computação em nuvem, tornando essa relação mais 

complexa nesse contexto da sociedade imersa na rede móvel (ubíqua, conectada). 

O jornalismo digital gradativamente se beneficia dessa hibridação entre tecnologias e 

processos em redes de alta velocidade que permite a mobilidade líquida12 SANTAELLA (2011) 

(informacional, virtual, física) no desdobramento das condições para a prática do jornalismo 

digital e do consumidor na recepção das notícias. Assim, em meio à computação em nuvem da 

era pós-PC, temos os processos de convergência jornalística nos conglomerados da indústria da 

informação e este cenário faz sentido para a estruturação de suas operações multiplataformas. 

Então, podemos considerar que “esse fenômeno emergente do jornalismo reflete em múltiplas 

esferas da prática jornalística e do consumo de notícias” (SILVA, 2012). 

 

 

 

 

                                                      
12 O conceito de mobilidade líquida é trabalhado por Santaella (2007) baseado nos líquidos de Bauman (2001) e 

(2003), no qual o autor empresta a metáfora da liquidez para caracterizar o estado da sociedade contemporânea 

porque esta, como os líquidos, singulariza-se por uma incapacidade de manter as formas em que a modernidade 

líquida produz profundas mudanças na condição humana, o que requer que repensemos velhos conceitos que 

costumavam cercar as narrativas das estruturas sistêmicas agora derretidas pelos fluidos. Santaella (2007) constata 

que os processos de mobilidade são múltiplos uma vez que as sobreposições, cruzamentos, interseções são 

inextricáveis na qual a mobilidade física do cosmopolitismo crescente somada a mobilidade virtual das redes 

através dos aparelhos móveis, se entrelaçam interconectando-se numa computação ubíqua, vestível e pervasiva 

criando essa mobilidade líquida. 
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2. JORNALISMO DIGITAL NO CONTEXTO MÓVEL 

 

 Para Frederick e Lal (2011, p. 3) o aspecto móvel é uma mídia totalmente nova. As 

melhores práticas do mundo desktop simplesmente não se aplicam aos atributos únicos do 

dispositivo móvel. Ecossistema e usuário requerem novas e melhores práticas para o 

desenvolvimento de aplicativos móveis. Aplicativos usam o emaranhado da web desktop e 

adicionam novos tipos de códigos, linguagem de marcação, formatos de documento e melhores 

práticas para fornecer o conteúdo da web otimizado para as pequenas telas, com seus limites de 

recursos e desafios de uso de navegação. 

Essas tecnologias desenvolvidas para a comunicação dos indivíduos, estão causando um 

impacto muito grande na indústria da informação, principalmente no que diz respeito a 

elaboração dos conteúdos. Com a Internet, houve uma soma de todos os elementos (áudio, 

imagem em movimento, texto) e isso, proporciona a convergência de linguagens e mídias que 

foram favorecidas pela Internet e se torna um veículo natural, por onde o jornalismo tende a 

seguir ultrapassando os limites de distribuição, armazenamento e produção nos meios de 

comunicação analógicos. 

A convergência no contexto jornalístico da comunicação móvel, tem criado a 

necessidade de descobrir como se dá a relação da comunicação nesse ambiente virtual. Para 

isso, precisamos entender que práticas estão associadas a sua expansão nessa rede móvel, sem 

fio, que vem fomentando novas formas de fazer jornalismo ou de se localizar, ou de fazer arte 

e assumir novos espaços. A experiência do jornalismo móvel, principalmente com o avanço da 

tecnologia 3G, 4G e aparelhos com capacidade maior de processamento e armazenamento, 

proporciona novos entendimentos das possíveis consequências e potenciais envolvidos na 

elaboração da informação em função dessa mobilidade. 

Essa situação abre possibilidades de estudos na tentativa de compreender como acontece 

essa prática do fazer jornalismo neste ambiente que sempre despertou o interesse por favorecer 

a produção e publicação de notícias de caráter imediatista. Percebemos que neste momento, as 

mídias se beneficiam dessa estrutura, que permite noticiar o mais próximo do tempo real. Isso 

passou a acontecer nesta última década com a implementação do jornalismo digital e circulação 

maior de informações. De fato, estamos diante de uma situação que demanda a construção de 

novos processos, que se potencializam por estas tecnologias móveis circulando neste contexto, 

causando a necessidade de compreensão de sua repercussão no espaço cibernético. 

 A ubiquidade da rede sem fio, foi propiciada principalmente pelo desenvolvimento e 

adoção de aparelhos como laptops, leitores de e-Books, smartphones e tablets e isso faz com 
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que os lugares nas cidades comecem a ser pontos informacionais que se conectam em uma nova 

camada da rede. Essas cidades, se tornam cibercidades, disse Lemos (2007) e aí se dá a nova 

história das mídias, que na perspectiva analógica, nunca tiveram uma conexão com o espaço 

geográfico, diferente de agora, focada no indivíduo e não mais numa região, como as rádios 

comunitárias ou jornais de bairro. As trocas de informações entre as diversas mídias e o público 

começam a ter uma outra dinâmica neste ambiente de mobilidade. 

 A medida que o jornalismo móvel se estrutura, os estudos da rotina de produção de 

conteúdo tendem a receber mais atenção na compreensão desses processos, como: descobrir em 

que consiste o jornalismo móvel e como defini-lo; qual o impacto ele representa sobre a prática 

jornalística e seu fluxo de produção; e que metodologias são necessárias para estudar o 

fenômeno? Para Jenkins (2006), em várias perspectivas há um impacto dessas novas 

plataformas sobre o jornalismo. As mídias com função baseadas em blogs, microblogs e outras 

formas de comunicação (LEMOS, 2007), modificam a cena midiática utilizando tecnologias 

sem fio para práticas diversas, como atividades artísticas, políticas e comunicacionais. 

 

2.1. Dispositivos Móveis 

 

 Dispositivos móveis, os novos ecossistemas midiáticos – o conceito de ecossistemas é 

discutido por Canavilhas (2010) e surge com o aparecimento da Internet e torna-se mais 

abrangente com o surgimento dos self-midias e das plataformas móveis – estão ganhando novos 

significados nesse cenário contemporâneo. Para Frederick e Lal (2011) ecossistema móvel é 

um mundo rico, caótico e estimulante. Por isso, a realização de pesquisas sobre a forma como 

esses dispositivos afetam a percepção, compreensão, sentimentos e valores humanos tem se 

tornando muito relevante. 

Entendemos, por definição de Aguado e Castellet (2013), como dispositivos móveis, 

todo dispositivo digital que possui conectividade ubíqua, pensado para ser portátil. Levando em 

consideração esse aspecto, podemos dizer então que o smartphone é o principal protagonista 

deste cenário, tanto por sua difusão – de acordo com International Data Corporation do Brasil 

(IDC) o número de smartphones vendidos no Brasil em 2013 foi 35 milhões de aparelhos, 

chegando a 1 bilhão de aparelhos em todo mundo – como também por sua versatilidade. 

Entretanto, o conceito inclui também outras espécies, como os consoles de jogos com 

conectividade 3G e especialmente os tablets que possuem perfis de uso e consumo específicos. 

Todos estes dispositivos dotados de mobilidade inclusive os computadores pessoais – PCs, 

convergem para um modelo de negócio articulado em torno de uma interface de aplicações, que 



28 
 

constituem o eixo de transformação das industrias de conteúdo digital. 

Os dispositivos móveis, para Barbosa e Seixas (2013), são considerados como a “quarta 

tela” e encontram-se em ascendência de adoção pelas indústrias de comunicação, produtores de 

conteúdo ou do próprio público que consome a informação, o entretenimento, ou construindo 

relações sociais através desses consoles, que já fazem parte da paisagem urbana. Os dispositivos 

móveis, ainda de acordo com Barbosa e Seixas (2013), podem ser considerados como um novo 

meio que possui sua própria gramática, práticas de produção, dinâmicas de consumo e modelos 

de negócio, e por isso pode-se apontar os impactos e especificidades de produtos e conteúdos, 

aplicações, forma de uso, distribuição e consumo desses dispositivos móveis. 

 Para uma definição mais detalhada sobre dispositivos móveis, levaremos em conta o 

que dizem Figueredo e Nakamura (2003). Dispositivos móveis são computadores de tamanho 

reduzido que não dependem de cabos para conectá-los a rede de dados ou fonte de energia. 

Estes ainda podem ser de bolso e são equipados com uma pequena tela (output) e um teclado 

digital ou físico (input) e devem ter a capacidade de realizar processamento, trocar informações 

pela rede de dados sem fio e ser facilmente transportado por seus usuários. 

 

 Figueiredo e Nakamura (2003, p. 17-18) apresentam como dispositivos móveis: 

 

 Laptops – estações de trabalho (computadores pessoais) que podem ser 

transportados com certa comodidade e manipulação em qualquer lugar; 

 PDAs (Personal Digital Assistants) – dispositivos de mão com capacidade de 

processamento, memória e armazenamento restritos; e 

 Telefone celular – originalmente usado para conversação, mas com o avanço da 

tecnologia adquiriram capacidade de processamento e integração com rede de dados.  

FIGUEIREDO e NAKAMURA (2003, p. 17-18) 

  

 Entretanto, Barbosa e Seixas (2013, p. 57) acrescentam, de acordo com o contexto 

tecnológico atual, os: 

 

 Smartphones – um telefone celular que possui funcionalidades avançadas como: 

sistemas operacionais que permitem executar outros programas com diversas 

utilidades e capacidade de conexão à rede de dados para acesso à Internet; 

 E-readers – aparelhos que têm como função principal a leitura de e-books e outras 

publicações digitais, como o Kindle; e 

 Tablets – dispositivo pessoal que possui formato de prancheta e funções como: 

acesso à Internet; organização pessoal; captura e visualização de imagens e vídeos; 

além de cumprir funções de e-reader para publicações de diversos formatos. Possui 
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tela sensível ao toque (que funciona como input e output do aparelho) e realiza 

chamadas de texto, voz e vídeo para comunicação com outras pessoas. 

 

 Um tablet hoje possui funções como: GPS; consoles de jogos; navegador de Internet; 

leitores de áudio; vídeo; editores de texto e imagem; entre outros, disponíveis em um só 

aparelho. Por isso, podemos dizer que os dispositivos móveis possuem funções cada vez mais 

integradas. Para Barbosa e Seixas (2013) os tablets são os principais objetos da mobilidade. 

Vetores de mudança que afetam os conteúdos informativos, as formas de produção, distribuição 

e consumo. 

 Os dispositivos móveis operam em sistemas que são divididos por gerações. A primeira 

delas, 1G, era destinada a aparelhos analógicos. Esta baseava-se em protocolos de comunicação 

que permitiam apenas a comunicação por voz. A segunda geração, 2G, que já incorporava a 

comunicação por voz, começa também a transmitir dados digitais, a acessar a Internet e enviar 

mensagem SMS1. Na terceira geração, 3G, os dispositivos, passam a maiores taxas de 

transmissão, oferecendo maior qualidade na transmissão de voz e suporte em diversos 

conteúdos de multimídias como a transferência de vídeos, imagens, músicas e jogos, além da 

grande capacidade de comunicação de dados. (FERRARI, 2008). 

 O sistema 4G, geração que está sendo implementada agora em grande parte dos países 

europeus e também no Brasil, segundo Carriel (2013), permitirá acesso a dados em dispositivos 

que operam com IP (Internet Protocol) e é baseada na tecnologia Long Term Evolution – LTE, 

que permite maiores taxas de transmissão de dados comparados com a taxa da terceira geração. 

Sabemos que a mudança de tecnologia é um processo que leva tempo, mas sua implementação, 

segundo Frattasi et. al. (2006, p.37) apud Neto et. al. (2013) possui como predicado mais 

importante o user friendliness e o user personalization que significam respectivamente: a 

interação entre as aplicações e os utilizadores em função de uma transparência bem concebida 

que permite que os utilizadores e os terminais interajam naturalmente; e a forma como os 

utilizadores podem configurar o modo operacional dos seus aparelhos e pré-selecionar os 

conteúdos que querem receber de acordo com suas preferências (NETO et. al. 2013). 
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2.2. Aplicativos móveis 

 

Rezende e Abreu (2001) consideram como aplicativo um conjunto de comandos, 

instruções ou ordens, elaborados pelo cliente e/ou usuário para o computador cumprir, visando 

resolver problemas e desenvolver atividades ou tarefas específicas. Para Feijó et. al. (2013), 

App ou aplicativos são softwares dos mais variados tipos que podem ser utilizados para uso 

pessoal, para o trabalho ou para entretenimento, cujo objetivo é ajudar o usuário a realizar 

determinadas tarefas. Para Burgos (2013), aplicativo é um software de função específica para 

computadores ou dispositivos móveis que possuem padrões ergonômicos determinados por 

cada sistema operacional (iOS, Android, Symbian, Windows etc) no qual cada um disponibiliza 

seus apps em plataformas de distribuição para download pago ou gratuito (App Store, Google 

play entre outros). 

Os apps em si, já existem há um certo tempo, a novidade é que foram adaptados para os 

dispositivos móveis e junto com eles passaram a fazer parte da vida das pessoas. Podemos então 

considerar os aplicativos como softwares, sendo softwares nada mais que programas de 

computador compostos por uma sequência de instruções que tem por objetivo ajudar o seu 

usuário a desempenhar uma tarefa específica, em geral, ligada a processamento de dados. Sua 

natureza é diferente de outros tipos de softwares, como sistemas operacionais. 

 Os aplicativos segundo Rublescki et. al. (2013), podem ser divididos em várias 

categorias, como, entretenimento, música, automação comercial, educação, interação social, 

dentre outros. Esses aplicativos são desenvolvidos por várias empresas diferentes, que os 

oferecem de forma gratuita ou através de pagamento. 

Independente da forma de aquisição vemos o número de downloads de aplicativos 

móveis em forte crescimento. Esta tendência está associada com a venda de smartphones e 

tablets, que também crescem bastante. Existem aplicativos móveis prontamente disponíveis no 

mercado e muitos deles são gratuitos e cumprem funções muito parecidas uns com os outros, 

tornando prático fazer, baixar e testar outro aplicativo quanto é utilizar por cinco minutos um 

aplicativo com uma interface pouco intuitiva. 

 Segundo NIELSEN e BUDIU (2014, p. 40) em relação a sua tipificação os Apps podem 

ser: 

 

Nativos – vivem no dispositivo e são instalados através de uma loja de aplicativos. 

São desenvolvidos para uma plataforma específica e os usuários acessam através de 

ícones na tela principal do dispositivo; 
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Web – são executados por um navegador e tipicamente específicos da plataforma que 

suporta versões diferentes de HTML5. Parecem e funcionam como apps nativos, mas 

são mais limitados nos tipos de recursos de telefone que podem acessar; 

Híbridos – são aplicativos que usam um navegador dentro de um app. São instalados 

como um app nativo, mas partes do aplicativo apresentam páginas publicadas na web 

(NIELSEN; BUDIU, 2014, p. 40). 

 

 Já em relação a classificação dos aplicativos Ginsburg (2011, p. 4-14) descreve os 

seguintes estilos: 

 

 Aplicativos de utilidade – possibilita o usuário acessar rapidamente um tipo específico 

de informação ou realizar uma tarefa bem definida. As características desse tipo de 

aplicativo são: utilizar uma configuração mínima para que esteja pronto assim que abrir; 

possuir layout simples de fácil verificação; e permitir um fluxo de tarefas enxuto para 

executar rapidamente seus objetivos trabalhando com os elementos de interface padrão; 

 Aplicativos de produtividade – possuem mais recursos que os aplicativos de utilidade e 

abrange tudo, desde redes sociais até aplicativos bancários. O tempo gasto com estes 

aplicativos varia de acordo com o contexto e a tarefa. Suas principais características são: 

sua estrutura hierárquica composta de listas; e detalhes de visualização e o uso de 

aceleradores e atalhos. 

 Aplicativos de imersão – usados para jogos, acessar meios de comunicação (ver filmes, 

ler livros e jornais) e executar tarefas especializada, esses aplicativos podem ser 

reconhecidos pela necessidade do usuário de se concentrar no conteúdo e ter a 

possibilidade de ter uma experiência personalizada. Esses aplicativos podem assumir 

toda a tela do dispositivo incluindo a barra de status de informações e permite o usuário 

se concentrar no conteúdo principal. Gisnburg (2011, p. 4-14) 

 

 Aplicativos móveis podem até possuir fraquezas de usabilidade, entretanto é mais fácil 

para os usuários utilizarem aplicativos do que acessarem sites pelo browser de Internet do 

dispositivo. Segundo Nielsen e Budiu (2014), nos dispositivos móveis, os aplicativos são mais 

fáceis de usar do que sites, porque quanto mais pobre for um dispositivo, mais o projeto precisa 

ser otimizado para as especificidades da plataforma. 
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2.3. Linguagens líquidas e o design da informação. 

 

 Existe uma metáfora que pode ser aplicada ao jornalismo móvel e a sua dinâmica de 

fluidez de produção, ou das diferentes aplicações móveis e da web, além dos dispositivos 

portáteis que permitem sua prática utilizando-se da mobilidade: “os líquidos, diferentemente 

dos sólidos, não mantém sua forma com facilidade” (BAUMAN, 2001, p.26). O uso da 

metáfora da fluidez para definir os tempos atuais expressa as características de mudança 

constante de sua forma. Associamos leveza à mobilidade e é do senso comum sabermos que 

essa leveza, favorece nos movermos com mais agilidade. Aguado (2009) diz que estamos diante 

de um meio líquido centrado na comunicação móvel de um ecossistema midiático líquido, 

trazido pelos dispositivos móveis como meio de produção, veiculação e da multitarefa. Vemos 

uma rede de definições que coloca diante de nós a complexidade do jornalismo contemporâneo. 

 Sem dúvidas, a reconfiguração do cenário com o surgimento de novas possibilidades 

para o desenvolvimento de práticas associadas a mobilidade, surgidas na primeira década deste 

século, nos situou para os problemas decorrentes da emergência e profusão das novas 

tecnologias e nos traz um olhar sobre o comportamento do jornalismo em relação as ferramentas 

e sua prática, revelando-nos as dificuldades e possibilidades de sua operacionalidade em 

correspondência com a lógica da cultura da convergência, com hibridização de linguagens. 

 
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas 

de mídias, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte 

em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 

palavra que consegue definir transformações, tecnológicas, mercadológicas, culturais 

e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando. 

(JENKINS, 2009, p. 29). 

 

 Isto nos possibilita definir a questão operacional do jornalismo móvel, como a 

articulação de sua produção, sua logística e consumo dessa informação nas condições da 

mobilidade, partindo do uso destas tecnologias móveis digitais de conexões sem fio. A prática 

jornalística no nosso modo de entender, se molda às novas ferramentas, a medida em que o 

jornalista pode produzir conteúdo e transmiti-lo usando essas ferramentas móveis, ou até 

mesmo realizar transmissões ao vivo. Os tempos das multiplataformas (JENKINS, 2009), pelas 

quais transita o jornalismo móvel se caracterizam pela natureza líquida de Bauman (2001) com 

a utilização dos dispositivos móveis como plataforma. Ao pensar as narrativas transmidiáticas, 

Jenkins (2006) nos diz que ela direciona-se aos produtos midiáticos ou a indústria do 
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entretenimento, mas esse conceito pode ser utilizado também pelo próprio jornalismo e sua 

complexidade de articulação para um conteúdo que possa ser distribuído por suportes variados. 

 Participar das rotinas para conseguir delimitar esses novos espaços do jornalismo, no 

qual aspectos diferentes que se referem as transformações das práticas jornalísticas, podem 

passar por modificações no fluxo do trabalho editorial, alterações nas práticas de apuração da 

notícia, aceleração dos padrões de produção de conteúdo e convergência dos impressos, TV, 

rádio o outros suportes digitais que, de acordo com Silva (2009) é fundamental para o estudo 

do jornalismo hoje, adentrar as redações afim de entender como estes novos produtos são 

construídos, que mudanças existem nas rotinas de produção, já que esse novo modelo de 

jornalismo reorganiza sua prática. 

 Nessa reorganização a complexidade visual passa a unir arte, design e ciência, 

resultando em dois grandes fenômenos tecno-culturais: ampliação do jornalismo em rede 

favorecendo o aumento do número de trabalhos realizados; e a disseminação do design da 

informação. Essas constatações levam o nosso olhar a esse contexto das linguagens líquidas, 

como fala Santaella (2007), quando coloca as linguagens no centro das discussões sobre as 

transformações nesta nova ordem de organização contemporânea, no ambiente das linguagens 

líquidas presenciamos transmutações que nos leva para o desaparecimento de obstáculos, que 

impediam o fluxo de signos e trocas de informações nos ecossistemas tradicionais. Dessa forma 

temos um ambiente privilegiado para a produção de conteúdo, consultar uma memória comum 

e trocar conhecimentos resultantes de uma popularização desse universo. 

 É a partir desse cenário complexo que surge o que Pierry Lévy (1993) define como 

“equipamentos coletivos de inteligência”, que não estão mais ligados aos objetos (computador, 

máquinas e programas), mas ao design (as mudanças nos ambientes cognitivos e alterações nas 

redes de relações humanas) em que esses equipamentos coletivos de inteligência reestruturam 

os espaços cognitivos dos indivíduos e impulsionam mudanças a partir do próprio fluxo 

inesgotável de dados digitais baseados em códigos estéticos e construídos a partir do 

computador. É neste quadro cultural mais amplo no qual se desenha uma nova ecologia 

cognitiva quebrando agenciamentos semióticos cristalizados há séculos (LEVY, 1993). 
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3. ELEMENTOS DE DESIGN NA INTERFACE DE APLICATIVOS MÓVEIS 

 

  Layouts devem ser elaborados de forma que os usuários percebam na interface que os 

elementos tenham relevância, para que não se sintam perdidos ou demandem esforço contínuo 

para compreender o que são os elementos postos e qual sua função. Isso é uma premissa básica 

que deve ser considerada no momento de projetar para ecossistemas digitais, inclusive o móvel. 

É primordial que projetistas tenham em mente, facilitar a interação homem-máquina através da 

colaboração que o design pode trazer para o universo da mobilidade, bem como a interface deve 

ser desenhada levando em consideração esse princípio de mobilidade, observando a maneira 

como o usuário encontra e compartilha informações através dessa interface. 

 Pensando sobre esses aspectos, no desenvolvimento de interfaces de aplicativos, é 

crucial analisarmos alguns elementos que resultam em experiências positivas ao usuário. Esses 

elementos de situações qualificadoras (contextos e como eles afetam as regras), como 

ergonomia e usabilidade orientam o design visual e de navegação. 

 

O campo do design da interface do usuário tem amadurecido, projetos vem crescendo 

em complexidade, tamanho e importância. A especialização das funções está 

emergindo, como na arquitetura e no design editorial. Indivíduos tem se tornado 

altamente habilidosos em problemas específicos, como no desenvolvimento de 

ferramentas de construção de interfaces e estratégias de gráficos para tela. Para o 

desenvolvimento dos projetos é esperado a consulta com artistas gráficos, designers 

editoriais, redatores de publicidade, autores de livros instrucionais e até produtores de 

filme de animação. Desenvolvedores de sistemas perceptivos reconhecem também a 

necessidade de empregar psicólogos para avaliação do impacto organizacional, onde 

estes desenvolvem procedimentos de treinamento para o refino social buscando 

orientar no atendimento a experiência do usuário. (SCHNEIDERMAN; PLAISANT, 

2005 p. 112) 

 

 Nesse capítulo, buscamos desenvolver uma investigação acerca de elementos que 

orientam a composição das interfaces, focando em inovações que especificam padrões e 

antipadrões em relação ao design de interface, que compõem questões relacionadas a 

usabilidade do aplicativo, especificamente aos dispositivos móveis e mais ainda, sobre tablets. 

 

3.1. Ergonomia 

 

Antes de buscarmos compreender os aspectos da ergonomia cognitiva, que terá como 

foco a percepção, a cognição e a memória, e relacionarmos com o contexto móvel, 

procuraremos entender o conceito de ergonomia informacional que dará embasamento a esse 

capítulo. 
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Moraes e Mont’Alvão (2000) citam a Associação Internacional de Ergonomia (IEA - 

International Ergonomics Association) que traz como conceito de ergonomia a seguinte 

definição: Ergonomia é uma disciplina científica que está relacionada ao entendimento das 

interações entre os seres humanos e outros elementos do sistema, e à aplicação de teorias, 

princípios, dados e métodos aos projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho 

global do sistema. Para Chammas e Moraes (2007), Ergonomia é uma ciência multidisciplinar 

orientada para uma abordagem sistêmica de todos os aspectos da atividade humana. A 

Ergonomia busca analisar os limites da capacidade humana para a adaptação entre o meio e o 

homem através de regras e normas, baseada em pesquisas descritivas e experimentais. 

 Podemos dizer portanto, que Ergonomia Informacional está ligada ao processo de 

cognição do homem. Neste caso, devemos nos apropriar do conceito de comunicação que 

Moraes (2012, p. 33) utiliza, que diz: a comunicação desde suas origens é “todo procedimento 

nos quais uma mente afeta a outra”. Para uma modelagem comunicacional é necessário tratar 

de novos paradigmas, com destaque para a recepção de mensagens que é compreendida por 

fenômenos distintos. São eles: 

 

1. A atenção, que depende do nível de alerta do organismo; 

2. A percepção, inserida no contexto cultural do indivíduo; 

3. A compreensão, definida como: “há compreensão quando há correspondência 

entre os sentidos da mensagem atribuídos pela fonte e pela audiência”; 

4. A memorização, o fenômeno de retenção seletiva da mensagem. (CHAMMAS; 

MORAES, 2007, p. 34) 

 

Junto a essa modelagem de fenômenos de recepção de mensagem, devemos categorizar 

sistemas que a Ergonomia pode atuar, no intuito de favorecer o desenvolvimento de um design 

de excelência para os sistemas interativos. Essa categorização foi tratada por Schneiderman e 

Plaisant (2005) que citam três campos principais: 

 

 Sistemas críticos de sobrevivência (life-critical systems). Trata de controles de 

operações militares, reatores nucleares, tráfego aéreo e outros sistemas que envolvam 

risco; 

 Sistemas de uso comercial e industrial, como reservas aéreas, Sistemas de bancos 

dentre outros; e 

 Sistemas para uso exploratório, criativo ou cooperativo, por exemplo: aplicativos 

de notícias ou apresentações gráficas de resultados de simulações científicas. 

(SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2005 p. 17) 

 

 É nesse campo dos sistemas para uso exploratório que realizaremos a pesquisa para 

sistemas de uso no trabalho, no lazer ou ainda o uso doméstico. Os aplicativos para tablets, se 

destinam a diversas atividades dentre elas jogar vídeo games, produzir textos, imagens, enviar 
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e receber mensagens. No design de aplicativos para esse tipo de tarefas, Nielsen e Budiu (2014) 

tratam do que eles chamam de exibição progressiva, no qual os projetistas de interação 

enfrentam um dilema, precisam atender a dois requisitos contraditórios: 

 

 Os usuários querem poder, recursos e opções suficientes para cuidar de todas as 

suas necessidades especiais; 

 Os usuários querem simplicidade, não tem tempo para aprender uma profusão de 

recursos. (NIELSEN; BUDIU, 2014, p. 60). 

 

 A exibição progressiva é uma das melhores formas de satisfazer a esses dois requisitos 

conflitantes, uma ideia simples, mas poderosa a ser implantada em dois passos: 

 

 Mostrar ao usuário apenas opções mais importantes na primeira tela; 

 Oferecer mais opções especializadas apenas quando o usuário solicitar, 

significando que ele pode prosseguir com suas tarefas sem se preocupar com essa 

complexidade adicional (NIELSEN; BUDIU, 2014, p. 60). 

 

 Tornar a tela inicial mais limpa, possibilita uma visualização mais rápida e transmite ao 

usuário que ele é importante, em que usuários novatos podem priorizar sua atenção, gastando o 

tempo apenas com o que realmente lhe interessa. Ocultar opções avançadas faz com que os 

novatos evitem erros economizando seu tempo. Para usuários avançados, a economia de tempo 

também conta, pois elimina recursos que ele não precisa inicialmente. Portanto, “a exibição 

progressiva melhora o aprendizado, a eficiência do uso e a taxa de erros” (NIELSEN; BUDIU, 

2014 p. 60). 

 O conceito de exibição progressiva pode parecer simples, entretanto dois aspectos 

devem ficar claros no momento da elaboração do projeto: 

 

 É necessário dividir corretamente o que é recurso inicial e recurso secundário. 

Exibir os recursos de acordo com a frequência de uso de forma que a progressão só 

aconteça em raras ocasiões para que o usuário possa focar nas questões 

verdadeiramente importantes. Deve-se evitar recursos confusos que reduzirão o 

desempenho do usuário. 

 A forma como o usuário pode progredir para o nível secundário deve ficar óbvia. 

Para isso, a mecânica dessa operação deve ser simples, com um botão dos recursos 

avançados claramente disposto na tela. Este botão pode ainda ser rotulado, 

estabelecendo uma expectativa clara do que o usuário vai encontrar na progressão para 

o próximo nível. Deve possuir uma affordance13 bem consistente. (NIELSEN; 

BUDIU, 2014, p. 60) 

                                                      
13 Segundo Gibson (1977) a affordance relaciona atributos de algo no ambiente com uma atividade interativa feita 

por um agente com alguma habilidade. É uma capacidade relacionada aos atributos de um objeto que possibilita 

realizar uma atividade interativa. Para (NEIL; 2012, p. 153), affordance (potencial) é a qualidade de um objeto 

que permite a um indivíduo realizar uma ação, como um puxador em uma gaveta.  
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 É primordial para um bom design e consequentemente uma boa relação ergonômica e 

de usabilidade, avaliar o aplicativo com os usuários a que este se propõe. Um sistema 

desenvolvido para determinado usuário ou uma comunidade pode não se adaptar a outro. 

Moraes e Mont’Alvão (2000), fazem uma abordagem ergonômica utilizando o princípio do 

design centrado no usuário, assim como Santa Rosa e Moraes (2012) que afirmam: o resultado 

dessa abordagem tende a favorecer um projeto mais adequado aos usuários, às tarefas a serem 

desempenhadas e aos objetivos a serem alcançados. Entretanto, devemos alertar que o design 

centrado no usuário não quer dizer que todas as decisões devam ser deixadas nas mãos dele, 

pois o mesmo não conhece os princípios e técnicas que devem ser levadas em consideração 

pelos planejadores (CHAMMAS; MORAES, 2007). 

 O design centrado no usuário deve, portanto, basear-se nas características físicas e 

mentais de seu usuário, com o objetivo de alcançar uma melhor integração possível com o 

aplicativo no contexto da tarefa. Shneiderman e Plaisant (2005, p. 16) destacam algumas 

medidas humanas, que são determinantes para a adequação do sistema ao seu público: 

 

1. Tempo de aprendizado – tempo gasto que os usuários levarão para aprender a usar o 

aplicativo e cumprir a tarefa; 

2. Velocidade da performance – tempo de realização das tarefas; 

3. Percentagem de erros cometidos pelos usuários – quantos e que tipo de erros as 

pessoas costumam cometer ao cumprir as tarefas? Embora o tempo para cometer e 

corrigir os erros possa ser incorporado na velocidade da performance, os erros são 

pontos críticos do sistema que merecem estudo mais aprofundado; 

4. Retenção X tempo – por quanto tempo os usuários conseguem reter o aprendizado? A 

retenção é intimamente relacionada com tempo de aprendizado e a frequência de uso; 

e 

5. Satisfação subjetiva – quanto os usuários gostam de utilizar o sistema? O autor 

aconselha as entrevistas e a mensuração através de escalas de satisfação e ainda, a 

deixar espaços em branco para comentários. (SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2005, 

p. 16) 

 

 Já Rubin (2008, p. 4) determina um conjunto de quatro fatores que reunidos em um 

dispositivo favorece a usabilidade: 

 

1. Capacidade de ser usado com sucesso (utilidade, eficácia); 

2. Facilidade de ser usado (objetividade, eficiência); 

3. Capacidade do usuário aprender a usar o dispositivo de forma simples e rápida 

(fácil compreensão e aprendizado); e 
4. Provocar satisfação visual no usuário (experiência). (RUBIN, 2008, p. 4) 
 

 Para Nielsen e Budiu (2014) projetar para um dispositivo móvel é difícil, mesmo 

aparelhos sensíveis ao toque não oferecem uma boa usabilidade em termos de capacidade do 

usuário de efetivamente realizar o que deseja. Para os autores, os usuários enfrentam quatro 
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principais barreiras à usabilidade: 

 

 Telas pequenas – a mobilidade exige telas pequenas, porém, estas significam 

menos opções visíveis, exigindo que os usuários confiem na memória de curto prazo 

para formar o entendimento de um espaço on line de informação e isso torna a 

interação mais difícil; 

 Entrada desajeitada, especialmente para digitação – é complicado operar widgets 

de GUI sem um mouse: menu, botões, links de hipertexto e rolagem, tudo leva mais 

tempo e é mais passível de erro; 

 Demora no download – Acessar uma próxima tela pode levar bastante tempo – 

mesmo com serviços 3G e 4G; e 

 Sites mal projetados – Boa parte dos sites são otimizados apenas para desktop, 

ainda não se adaptaram as diretrizes da mobilidade (NIELSEN; BUDIU, 2014, p.50). 

 

 Estas barreiras por se aplicarem aos smartphones possuem uma diferença quando aplicadas 

a um projeto para iPad, que possui aspectos específicos de ameaças que causam confusão no 

usuário, como: 

 

 Baixa possibilidade de descoberta – a interface fica oculta dentro da sua estética 

impedindo a capacidade percebida. As áreas não parecem tocáveis. 

 Baixa capacidade de memorização – Os gestos são inerentemente efêmeros e difíceis 

de aprender quando não são empregados consistentemente em todos os apps.  

 Ativação acidental – usuários tocam coisas por engano ou fazem gestos que 

inesperadamente iniciam um recurso. Estes toques não intencionais causam problemas 

principalmente quando os apps não tem botão de voltar (NIELSEN; BUDIU, 2014, p. 

138). 

 

É extremamente relevante entender o tipo de atividade que o usuário realiza quando está 

interagindo com o produto. Só assim será possível desenvolver aplicativos que sejam fáceis de 

aprender, eficazes no uso e que proporcionem ao usuário uma experiência agradável. Deve-se 

considerar no que o usuário é bom e no que tem dificuldades. Ver o que pode minimizar o 

esforço e os custos dessa interação. Por fim, envolver o usuário no processo. Cultura, formação 

e até mesmo a idade refletem diferentes habilidades, compreensão na interação do sujeito com 

o mundo. Para suprir necessidades tão variadas, é crucial que aplicativos sejam projetados de 

acordo com as particularidades de cada grupo. 

 Saffer (2008), considera que o design de interação está mais relacionado com o 

comportamento humano do que com a aparência da tela, ou as funções escondidas de uma 

interface. Para Chammas e Moraes (2007), Ergonomia é como ocorre a adaptação de um 

instrumento ao seu operador mais à tarefa a que ele se propõe, enquanto a usabilidade, mensura 

a eficácia, eficiência e satisfação alcançadas pelo sistema humano-máquina. Definimos 

usabilidade de acordo com a ISO 9241-11, de 1998. A tarefa específica da ergonomia no design 

é provocar a união entre as ideias e os meios disponíveis de produção. 
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 Entretanto, devemos reconhecer a importância de separar Ergonomia e Usabilidade, 

como Moraes (2004) sugere. A Ergonomia é de vital importância para o propósito da 

Usabilidade. A Ergonomia foca no desenvolvimento do sistema. Seus métodos e técnicas são 

indispensáveis na adequação da apresentação das informações ao modelo mental dos usuários. 

Com a aplicação de métodos ergonômicos, é possível entender como os usuários buscam 

informações e as organizam nos sistemas, e como essa experiência influencia o usuário na 

elaboração de estratégias de utilização do sistema, e na sua prática. Um bom design de interface 

de aplicativo para dispositivos móveis, deve fundamentar-se em redução de carga cognitiva, no 

qual este, se aproveita dos modelos mentais relacionados a sua experiência, tornando esse 

sistema bem sucedido. A Usabilidade, é a parte da metodologia ergonômica utilizada no design 

das interfaces tecnológicas, que objetiva adequar as características físicas a sua capacidade 

física cognitiva e emocional. 

 No Intuito de mensurar a Usabilidade, os métodos Ergonômicos baseiam-se em coleta, 

classificação e interpretação dos dados sobre o usuário. Esses testes, são metodologias que irão 

gerar informações, dando suporte ao desenvolvimento dos sistemas unindo a visão do usuário 

com a do especialista que desenvolve o projeto. O contato do usuário com o sistema, deve ser 

o mais real possível, para que a avaliação feita, possibilite mostrar os defeitos e que os mesmos 

não prejudiquem a sua experiência. 

 

3.1.1. Aspectos da ergonomia cognitiva 

 

 Para o presente estudo, consideramos a Ergonomia Cognitiva, balizada por Preece et. 

al. (2013), como a divisão dos estudos ergonômicos que foca nos processos mentais. A cognição 

também foi descrita no item a seguir que trata sobre termos de tipos específicos de processos 

que incluem: a atenção; a percepção; a memória; o aprendizado; a leitura, a fala e a audição; e 

resolução de problemas, planejamento raciocínio e tomada de decisões. 

Este item do capítulo 3, terá como objetivo inicial explicar o que é cognição, que se 

distingue em dois modos mais gerais: cognição experiencial e cognição reflexiva. Em seguida, 

relacionamos os tipos específicos de processos que são importantes para o uso de interfaces 

gráficas em aplicativos de notícia e partindo do conhecimento, comportamento e característica 

dos usuários, determinaremos contribuições preliminares para a lista de recomendações de 

usabilidade aplicada no estudo de caso.  
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 Cognição 

Processo mental através do qual os estímulos são processados pelo cérebro. Nesta 

pesquisa sua relevância está em compreender os fatores facilitadores do processamento das 

informações no momento da interação do usuário com o sistema. Entendemos que a cognição 

está relacionada a capacidade de processar e reagir as informações recebidas. (PREECE et. al. 

2013, p. 66) afirmam, “que existem muitos tipos de cognição como pensar, lembrar, aprender, 

tomar decisões, ver, ler, escrever e falar”. Assim entendemos que cognição ocorre durante a 

realização de uma atividade por um indivíduo no qual o cérebro realiza uma tomada de decisão, 

ou aprendizagem, memorização, resolução de problemas etc. A cognição está relacionada a 

habilidade intelectual e uma das questões desta pesquisa é investigar a facilidade de 

aprendizagem do usuário com o sistema. 

É importante mencionar que, muitos desses processos cognitivos são interdependentes 

e vários podem estar envolvidos em uma determinada atividade. Resumimos abaixo os 

processos cognitivos que consideramos relevantes para esse estudo apresentados por (PREECE 

et. al. 2013, p. 67-84) que são: 

 

 Percepção 

Processo pelo qual os estímulos do meio, que chamam a atenção do usuário, são 

captados e levados ao cérebro por estímulos nervosos. Está ligada a recepção de uma 

informação e o seu reconhecimento, comparando com uma experiência anterior. A 

percepção começou a ser estudada pelo seu caráter instável – o modo como o indivíduo 

percebe, evolui a medida que vai experienciando o estímulo. Envolve processos 

cognitivos como memória, linguagem e atenção. Para o processo, a visão é um elemento 

muito importante, assim, é preciso fazer com que a informação fique evidente. Para 

Preece et. al. (2013), a percepção humana deveria nortear projetos de interface, pois 

dependendo do nível de interação, adotar recursos visuais como metáforas, estimula os 

sentidos, buscando garantir uma boa experiência do usuário. Quanto mais simples as 

interfaces, mais acessíveis, por serem percebidas melhor pelo usuário. Preece et. al. 

(2013, p.72) ainda faz algumas recomendações de como tratar a informação em 

interfaces gráficas: 

 

 Como ícones são um bom exemplo relacionado a percepção, possibilitam o 

usuário descobrir rapidamente seu significado quando é bem projetado; 

 Bordas e espaçamentos, são formas eficazes no agrupamento de informação; 

 Os sons devem ser audíveis e distinguíveis para que os usuários entendam o que 

representam; 
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 A saída de voz deve permitir que os usuários façam distinção entre o conjunto de 

palavras faladas e sejam capazes de compreender seu significado; 

 Utilizar texto legível com bastante contraste com o fundo; e 

 O feedback tátil utilizado em ambientes virtuais, deve permitir que os usuários 

reconheçam o significado das várias sensações de toque que estão sendo estimuladas 

(PREECE et. al. 2013, p.72). 

 

Estas recomendações, buscam tornar as informações da interface mais fáceis de serem 

percebidas pelos usuários em diferentes mídias; 

 

 Atenção 

Processo anterior a percepção, está sujeito a características do indivíduo, como seu 

estado emocional e personalidade, mas também, como os objetos estão no meio. 

Atenção é o processo pelo qual o indivíduo identifica e seleciona as informações e 

processa por meio dos sentidos, de memórias e outros processos. Preece et. al. (2013) 

mostra que a atenção permite selecionar o que é relevante, mas a maneira como a 

informação é apresentada influencia no processo. A interface, deve apresentar uma 

organização visual adequada, evitando confundir o usuário, impossibilitando-o de se 

localizar por não utilizar cores, ou por utilizar ícones mal projetados. Uma organização 

visual com bom contraste e alinhamentos adequados, dentre outros recursos, tornam o 

sistema mais agradável, fazendo o usuário focar mais facilmente seu conteúdo. 

Buscando desenvolver interfaces que chamem a atenção, Preece et. al. (2013, p. 70) faz 

recomendações como: fazer com que a informação fique saliente quando for necessária 

na realização de uma tarefa e utilizar técnicas como gráficos, cores, ordenação e 

espaçamento de itens além de sequenciamento de informações; e 

 

 Memória 

É uma informação aceita pelo cérebro, armazenada como um novo dado. A memória se 

dá através de procedimentos realizados, permitindo compreender o mundo, 

considerando o contexto e as experiências do indivíduo. Portanto, podemos entender 

que a aceitação da mensagem, é a memorização, que para o design interativo é 

extremamente importante, pois, é através dele que o indivíduo realiza as tarefas 

desejadas. Muitas tarefas dependem de lembranças e dependendo de como as 

informações são fornecidas, elas podem ser lembradas com mais facilidade, diminuindo 

ocorrências de erro. A relevância da informação é importante para o cérebro armazená-

la ou não. Preece et. al. (2013) propõe algumas recomendações que fazem o 
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desenvolvimento de interfaces serem mais fáceis de serem memorizados:  

 

 Não sobrecarregue o usuário com procedimentos complicados 

 Projete interfaces que promovam o reconhecimento em vez de memorização, 

utilizando menu, ícones e objetos consistentes.  

 Forneça aos usuários uma variedade de formas de codificação de informações 

digitais (arquivos, e-mails, imagens), para ajuda-los a lembrar onde as armazenaram, 

por meio de uso de categorias, cores sinalizações, registro de data/hora de 

armazenamento, ícones etc. (PREECE et. al. 2013, p.81) 

 

 Dessa forma, a interface torna-se mais fácil para os usuários, por trabalhar com seu 

horizonte de conhecimento e não forçando-os a aprender novas informações. 

 

3.2. Usabilidade no Contexto Móvel 

 

 Este item trata dos conceitos e características de usabilidade aplicadas ao contexto 

móvel. Para chegar na discussão de usabilidade nesse ecossistema, procuramos compreender 

do que trata a usabilidade. 

 Usabilidade segundo Benyon (2011), refere-se à qualidade da interação em termos de 

parâmetros, como tempo de realização de uma tarefa, os erros cometidos e o tempo necessário 

para realizar o pedido do usuário. Para Nielsen (2012), como já foi detalhado anteriormente, 

usabilidade está na qualidade de interação e associada aos princípios: facilidade de aprendizado; 

Capacidade de memorização; Eficiência; Eficácia; e Satisfação e prazer no uso. 

 Nielsen e Budiu (2014) afirmam que a usabilidade no contexto móvel, varia por 

categoria de dispositivo móvel. Eles identificam três classes distintas de experiência do usuário 

móvel, ligadas principalmente a questão do tamanho da tela. Assim, eles as categorizam da 

seguinte forma: 

 

 Telefones celulares normais – telas muito pequenas e representam a maioria do 

mercado mundial. A usabilidade é muito ruim permitindo apenas uma interação 

mínima com sites; 

 Smartphones – com telas de tamanhos médios (primeiros modelos de BlackBerry) 

e teclados de A a Z completo, apresentam conectividade 3G e Wi-Fi. A usabilidade é 

ruim forçando os usuários a imprimirem muito esforço para realizar tarefas; 

 Telefones com tela completa (iPhone) – tela do tamanho do dispositivo e sensível 

ao toque. Oferecem 3G e Wi-Fi e sua usabilidade é a melhor dentre esses três, mas a 

experiência continua senda baixa. Os usuários são melhor sucedidos quando acessam 

páginas que estão em aplicativos otimizados para dispositivos móveis. (NIELSEN; 

BUDIU, 2014, p.15). 

 

 Para Nielsen e Budiu (2014), os tablets, que também fazem parte desse contexto móvel, 

utilizam muitas recomendações de projetos para telefones de tela completa, mas o tamanho de 



43 
 

tela, dita sim diferenças de utilização e no projeto. O iPad não possui apenas uma tela maior, 

seu contexto de uso é diferente de um telefone com tela completa e isso tem gerado uma 

polêmica sobre o iPad ser ou não um dispositivo móvel. Nielsen e Budiu (2014) afirmam que 

ele é e não é, pois, embora as pessoas possam carregá-lo consigo, há menos pressão por uma 

resposta imediata local, comparados ao que os usuários esperam dos seus smartphones. 

 Podemos identificar que a maior diferença entre o iPad e o iPhone, exemplos em suas 

categorias, é que a maioria dos sites funciona bem melhor nos tablets. O tamanho das fontes no 

texto dos sites os deixa mais legíveis, entretanto alguns widgets podem ficar pequenos e difíceis 

de tocar. Se o usuário não for executar uma tarefa complexa, a leitura de texto, imagens e vídeos 

ficam mais ricas e mais fácil que no smartphone. 

 O usuário inserido num contexto de uso de ecossistema móvel, é principiante, ele é 

intensamente direcionado ao objetivo e consciente do local. Entrando e saindo das áreas de 

cobertura, os usuários de dispositivos móveis, contam com os problemas de acesso a redes entre 

os fatores principais que afetam sua experiência de uso. Na verdade, usuários de dispositivos 

móveis que levam em conta o custo, preferem cancelar a transação da rede em vez de arriscar 

um erro. 

 Para Frederick e Lal (2011), nos diversos contextos, a usabilidade é utilizada para medir 

o quanto o usuário considera fácil (ou o contrário) interagir com um aplicativo por meio de um 

dispositivo móvel. É importante ter em mente, que um usuário de dispositivos móveis não é 

apenas um indivíduo sentado na frente de um computador, com uma concentração focada, mas 

alguém que está em movimento, esperando um ônibus em seu caminho para o trabalho, com 

amigos em uma cafeteria, fazendo compras. A atenção de um usuário de um dispositivo móvel, 

é geralmente dividida: ele pode estar ouvindo música, ou conversando com amigos enquanto 

usa o tablet ou smartphone. Um usuário de dispositivo móvel, tem uma duração de atenção 

muito curta e está em um ambiente com muita interrupção e altamente dinâmico.  

 Assim, a interface que tem um problema de usabilidade para seus usuários, promove 

dificuldades na realização de uma tarefa. Essas dificuldades, podem ter origens variadas e 

ocasionar perda de dados, diminuição da produtividade e mesmo a total rejeição do software 

por parte dos usuários. 

 Portanto, como constatamos em pesquisa anterior, “Avaliação de Usabilidade em 

aplicativo para leitura de quadrinhos digitais: estudo de caso do aplicativo comics”, publicada 

nos anais do 13º congresso internacional de ergonomia e usabilidade de interfaces humano-

tecnologia: produto, informações, ambiente construído e transporte, em 2013, quando  foi 

realizada uma avaliação de usabilidade em aplicativo para leitura de quadrinhos digitais, 
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percebemos que uma grande parte dos problemas relacionados à interfaces em ambiente 

móveis, diz respeito a navegação (ir e voltar de páginas em busca do conteúdo de interesse), ou 

seja, os usuários têm dificuldade para encontrar a informação desejada no aplicativo, ou não 

sabem como retornar a uma ação anterior Nascimento, (2012). Outros problemas são 

ocasionados pelo uso exagerado de elementos gráficos, de maneira que seu uso abusivo 

atrapalha a utilização do App pelo usuário. 

 Embora a utilização das cores seja necessária para cumprir funções de sinalização de 

ações, sabe-se que seu uso excessivo em uma mesma página causa fadiga visual, desvia a 

atenção do usuário do conteúdo e pode tornar a página ilegível, se as cores de fundo e texto não 

são escolhidas adequadamente. 

 

Percebe-se o esforço dos usuários em se adaptar a cada sistema que utilizam devido a 

diversidade de interfaces existentes, independente das possibilidades ou diagnósticos 

dos usuários. Interface com muito conteúdo ou com conteúdo desordenado, interfere 

diretamente na navegação, causando cansaço e até desistência de acesso. A disposição 

mais limpa do conteúdo da interface e o cuidado com a eficácia dos serviços 

oferecidos, favorecem na agilidade de busca realizada, evitando que o usuário se sinta 

inseguro e confuso. A simplicidade contribui para buscas efetuadas, enquanto a 

preocupação com a estética pode impedir o entendimento das informações [...] 

Ressaltou-se a importância do alto contraste entre cores de fundo e as cores das letras, 

desempenhando um papel decisivo na identificação, leitura e interpretação do 

conteúdo. Porém, mesmo a utilização do alto contraste, não leva a garantia de ter a 

usabilidade esperada. O uso de muitas cores em uma mesma interface resulta na 

dificuldade de memorização e torna lenta a adaptação visual do usuário à mudança de 

uma cor para outra. (KULPA, 2009, P. 113) 

 

 No entanto, os problemas de usabilidade em interfaces móveis não se resumem apenas 

a navegabilidade e aplicação de cores. Alguns problemas podem ocorrer durante a utilização 

em contextos especiais de uso. 

 Problemas de usabilidade podem ocorrer quando fatores culturais estão envolvidos, no 

caso de um App utilizado por usuários de várias partes do mundo. É possível que algumas 

pessoas encontrem dificuldades na sua utilização simplesmente porque as referências culturais 

utilizadas não são as mesmas. 

 A interpretação do que é um problema de usabilidade pode variar, portanto o que 

representa um problema para um usuário pode não ser um problema para outro. Podemos 

considerar dois usuários, sendo que um tem uma conexão Internet tipo WAP ou EDGE e o 

segundo usa uma conexão 3G ou 4G; provavelmente eles têm opiniões diferentes sobre a 

velocidade de acesso a um conteúdo em base de dados. 

Outro exemplo de origem para os problemas, é a incompatibilidade entre sistemas 

operacionais dos aparelhos, que não suportam da mesma maneira as diferentes tecnologias para 
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o desenvolvimento dos aplicativos; assim, um usuário pode baixar e utilizar sem problemas um 

aplicativo, enquanto o outro não tem a possibilidade de utilizar o aplicativo por que este não foi 

desenvolvido para outro tipo de sistema operacional. Apesar da maioria dos aplicativos serem 

desenvolvidos para os principais sistemas iOS e Android, é possível encontrar problemas de 

usabilidade quando o aplicativo é utilizado nos diferentes tipos de sistemas. 

 Pensando sob esse aspecto, tomamos a decisão de utilizar apenas um tipo de 

ecossistema, mais ainda, determinar um fabricante específico, para que possamos ter um maior 

domínio da situação no processo de avaliação da interface do aplicativo. A plataforma utilizada 

na avaliação da interface adiante será da Apple, o iPad 2.  

 Podemos dizer que um dos aspectos mais importantes para determinar o que é um 

problema de usabilidade no contexto dos aplicativos e dispositivos móveis é: conhecer bem os 

usuários da aplicação. Embora alguns problemas de usabilidade possam ser específicos a um 

grupo de usuários, outros podem ser reconhecidos como problemas comuns à grande maioria. 

 Consideramos que os problemas de usabilidade mais frequentes, que mais levam os 

usuários a falharem segundo Nielsen e Loranger (2007, p. 21-134) e Niel (2012, p.17) são: 

 

 Arquitetura da informação e busca – nomes e categorias confusos. Falta de 

organização e agrupamento das informações. Sistemas de pesquisas internos falhos; 

 Travamentos; 

 Conteúdo e informações – falta de credibilidade, informações confusas, descrições 

incompletas sobre produtos, serviços e empresa. 

 Navegação ruim (não conseguir retornar, não encontrar informações etc.) 

 Suporte a tarefas – inconsistência na sequência de páginas, falta de mensagens que 

auxiliam a execução de uma tarefa, grande número de telas e incompatibilidade de 

dados com formulários. 

 Design de interface confuso – Dificuldade na leitura, layout mal planejado e 

imagens gráficas utilizadas sem aplicação dos princípios básicos de design ou 

conceitos de design. (NIELSEN; LORANGER, 2007, p. 21-134) e (NIEL, 2012, p.17) 

  

 Nielsen e Budiu (2014, p. 10) identificaram que o usuário móvel em 2009 possuía uma 

experiência similar a um usuário regular da web no desktop em 1998 e listaram os principais 

pontos de referência: 

 

 Taxas de sucesso muito ruins era comum. As falhas eram mais frequentes que o 

sucesso no uso de conteúdo web nos aplicativos móveis; 

 O Tempo de download dominou a IU. A taxa de downloads era muito ruim, 

particularmente no 3G e isso fazia o usuário relutar em solicitar uma página adicional; 

 A rolagem possuía problemas enormes de usabilidade, principalmente quando 

tinha de acessar páginas que não eram otimizadas para os dispositivos móveis; 

 Páginas poluídas que faziam os usuários se sentirem perdidos. Otimizadas para 

monitores desktop deixavam os usuários desnorteados por causa das grandes imagens 

ou pelas longas páginas que escondiam itens que interessavam; 

 Falta de familiaridade do usuário com a IU; 
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 Quedas do JavaScript e problemas de mídia como vídeos. 

 Comportamento na web dominado pelas buscas. O primeiro lugar que o usuário 

vai quando recebe uma nova tarefa. 

 Projeto com mídia antiga. Feitos para desktop, quando usadas nos dispositivos 

móveis, conseguir interagir era muito complicado. (NIELSEN; BUDIU, 2014, p. 10) 

 

 Mas, desde 2009, o cenário da mobilidade mudou bastante, apesar de ainda existir muita 

dificuldade de interação podemos dizer que algumas mudanças ocorreram, como: 

 

 As taxas de sucesso das tarefas em geral estão lentamente ficando melhores, 

especialmente quando o usuário se volta para o uso de aplicativos; 

 Os usuários estão mais familiarizados com seus dispositivos e a cena da 

mobilidade mudou significativamente; 

 O JavaScript continua caindo, mas a maioria dos sites e aplicativos está testando 

antecipadamente seus produtos nos dispositivos móveis para checar se estão 

funcionando bem. 

 O usuário ainda é relutante quanto se trata de compras pelo dispositivo móvel, mas 

houve um pequeno aumento no uso para essas transações. (NIELSEN; BUDIU, 2014, 

p. 11) 

  

 Segundo Neil (2012), para entender melhor como os usuários estão usando os 

aplicativos, o sistema de classificação do mercado é uma ferramenta de feedback valiosa. Ele 

proporciona informações sobre as preferências e expectativas desses usuários. As reclamações 

mais comuns são sobre travamentos, falta de recursos importantes (sincronização, filtragem, 

vinculação de contas), navegação ruim (não conseguir retornar e não encontrar informações) e 

design confuso de interface. Seguir padrões de design proporcionará as pessoas encontrar e usar 

os valiosos recursos de um aplicativo. 

 Contudo, pode-se identificar algumas métricas ou fatores a serem observados para a 

determinação de um problema de usabilidade tais como: 

 

 Desempenho do usuário durante a realização de tarefas: a observação (direta ou 

indireta) da realização de tarefas por usuários permite a verificação das seguintes métricas: 

 Conclusão de tarefas (com sucesso, parcialmente concluída, não concluída): tarefas que 

não são concluídas ou o são apenas parcialmente, são um forte indício de que existe 

algum problema de usabilidade; 

 Tempo de realização da tarefa: mesmo se concluída com sucesso, um tempo 

excessivamente longo pode indicar um esforço desnecessário sendo exigido do usuário; 

 Ocorrência de erros: vários tipos de erros podem ocorrer durante a realização de uma 

tarefa. Se o erro é causado por uma operação do usuário por exemplo, deve-se investigar 

se a interface não induz ao erro através de comandos complexos ou ausência de 
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mensagem adequadas. Se o erro é produzido por uma atividade do sistema, deve-se 

verificar como o usuário é advertido da ocorrência e que suporte é oferecido pela 

interface para efetuar a recuperação deste erro; 

 Satisfação subjetiva do usuário: a usabilidade é também uma qualidade subjetiva que 

compreende a opinião do usuário da interface; se os usuários estão satisfeitos com a 

interface, o efeito de eventuais problemas é minimizado; 

 Correspondência com os objetivos do usuário: independente das tarefas suportadas pelo 

sistema, verifica-se se os objetivos dos usuários foram alcançados. Esta é uma métrica que 

pode ser quantitativa ou qualitativa, de acordo com o que é considerado como objetivo final 

dos usuários; 

 Adequação a padrões (normas, recomendações ergonômicas etc.): grande parte do 

conhecimento sobre usabilidade é organizado na forma de normas e recomendações 

ergonômicas tais como as definidas pela ISO 9241 que trata das orientações de usabilidade. 

Tais recomendações descrevem padrões conhecidos de problemas, e em alguns casos, 

propõem soluções ou alternativas para evitá-los. A aplicação de tais recomendações 

durante o desenvolvimento da interface pode realmente evitar ou reduzir vários problemas 

de usabilidade. Pode-se verificar a usabilidade inspecionando uma interface em relação a 

tais recomendações. Se no desenvolvimento da interface é seguida essas orientações pode-

se estimar que os problemas de usabilidade foram evitados. 

 

 Existem padrões já consagrados que ajudam na geração de boa usabilidade para 

aplicativos móveis. “Alguns padrões são imprescindíveis a todos os aplicativos, sejam para, 

navegação, formulários, tabelas e listas, ou até mesmo busca, ferramentas, gráficos, convites, 

feed-back, affordances e ajuda” (NEIL; 2012, p. 133). 

 

 Navegação – Uma boa navegação, como o bom design, é invisível. Uma boa navegação 

é intuitiva para qualquer tarefa. 

 Formulários – A maior parte dos aplicativos depende de formulários para entrada de 

dados e configuração. Formulários móveis tem menos tolerância para design ruim. 

 Tabelas e listas – Tabelas em aplicativos móveis oportuniza reavaliar que informação é 

realmente importante. 

 Busca, ordenação e filtragem – Mesmo garantida no mundo digital, no aplicativo móvel 

existem nuances para que funcionem bem. 
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 Ferramentas – O design de ferramentas deve ter como princípios centrais ser direto, que 

indica entradas aonde há saídas, responder diretamente a interação, e leve, no que se 

refere a interação mais simples possível. 

 Gráficos – O design de gráficos em dispositivos móveis, utiliza muitas das mesmas 

instruções e melhores práticas do design de gráficos para desktop e impressos. (NEIL; 

2012, p. 116) 

 Convites – são dicas úteis que são exibidas na primeira vez que um usuário abre um 

aplicativo ou chega a um novo lugar. Eles sugerem ações e guiam o usuário para a 

funcionalidade pretendida. Um convite simples pode transformar uma primeira 

experiência que de outro modo seria desencorajadora em uma experiência satisfatória. 

 Feedback – O princípio de usabilidade do feedback é fornecer resposta apropriada, clara 

e na hora certa para que o usuário veja os resultados de suas ações e saiba o que está 

acontecendo com o aplicativo. O feedback pode variar de simples indicadores de 

progresso e mensagens de confirmação a animações e efeitos mais sofisticados. Neil 

(2012 p. 145). 

 

Os padrões de feedback móvel significam mensagem de erro, confirmação e status do 

sistema. Mensagens de erro devem ser expressas em linguagens simples e indicar 

precisamente o problema e sugerir construtivamente uma solução. Uma confirmação 

deve ser fornecida quando a ação é realizada, mas evite informações desnecessárias, 

redundantes. Status do sistema na hora certa, aumenta a confiança dos usuários em 

um aplicativo. Os exemplos como carregando sua fila, processando seus pagamentos, 

fazendo download dos textos, são importantes em vez de deixar o usuário achar que 

o aplicativo travou. (NEIL, 2012, p. 146) 

 

 

 Affordance (potencial) é a qualidade de um objeto que permite a um indivíduo realizar 

uma ação, como um puxador em uma gaveta. Aplicativos móveis podem aproveitar os 

mesmos padrões como: tocar, deslizar, arrastar. Neil (2012, p. 153). 

 

 Tocar – técnicas de design visual como relevos e sombras fazem com que certos 

elementos pareçam palpáveis. É importante aplicar os efeitos com consistência.  

 Deslizar – é importante indicar a possibilidade de que há mais itens para ser 

vizualizados. O controle indicador de páginas no iOS é um padrão adotado tanto 

na web como nos aplicativos móveis.  

 Arrastar – puxadores de arrasto indicam que um item pode ser movido, 

rearranjado ou reordenado. Eles funcionam bem em lista.  
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 Ajuda – aplicativos móveis devem ser fáceis de aprender e rápidos para dominar. Mas 

não importa o quão intuitivo o aplicativo possa ser, alguma ajuda deve ser fornecida. 

Alguns padrões de ajuda são: como fazer, folha de notas e tour. Neil (2012, p. 159) 

 

 Da mesma forma que os padrões consagrados podem melhorar a usabilidade por se tratar 

de uma melhor prática, os antipadrões irão representar uma lição aprendida. Eles são 

necessários porque é importante ver e entender soluções ruins, como também as boas. Se por 

um lado é útil mostrar padrões em sistemas mal sucedidos, por outro a ausência de antipadrões 

nos sistemas os torna bem sucedidos de alguma forma. Segundo Maldonado et. al. (2002) um 

antipadrão é um padrão que diz como ir de um problema para uma solução ruim ou boa. 

 De acordo com Neil (2012 p. 164-183) os antipadrões de design que podem ser evitados 

são: 

 

 Antipadrão ideia inovadora – você pode dizer quando uma equipe de 

desenvolvimento de aplicativos móveis, vem de um background de 

desenvolvimento web. Eles tentam traduzir velhos modelos de interação com o 

usuário para a nova plataforma. Introduzindo elementos de interfaces não 

padronizados. Os antipadrões podem ser encontrados em qualquer parte de um 

aplicativo da navegação primária até a interação ou um gesto. Sem o antipadrão, 

ideia inovadora, o aplicativo seria mais fácil de aprender e navegar se fosse usado 

um modelo de navegação padrão ou organizado as opções em um menu; 

 Antipadrão discrepância de metáfora – Esse antipadrão é um resultado de escolha 

de metáfora errada para interface. Um bom exemplo é quando se oferece uma lista 

de idades ao invés de um seletor de datas. Discrepância de ícone, de controle e de 

modelo mental, também são discrepâncias de metáfora. Usar um ícone familiar de 

modo não familiar pode gerar confusão. Como um bom exemplo seria usar uma 

cesta de compras ao invés de um carrinho. Já um exemplo antipadrão de modelo 

mental foi quando tínhamos uma senha esquecida precisávamos acessar o sistema, 

navegar a lista de problemas, selecionar um problema, então adicioná-lo a um 

carrinho de compras e fazer um check out. Grande design para um aplicativo de 

compras de varejo, discrepância total para um aplicativo de suporte técnico; 

 Caixa idiota – interromper um fluxo de um usuário sem um bom motivo é uma das 

formas de imposição mais perturbadoras. Um exemplo é ao final do preenchimento 
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de 10 campos em um formulário, ao clicar em um grande botão verde concordando 

com o registro, aparecer uma caixa perguntando se o usuário tem certeza que quer 

criar a conta. Evite perturbar o fluxo de trabalho; mostre somente um diálogo de 

confirmação quando uma ação irreparável estiver sendo realizada (como uma 

exclusão permanente); 

 Lixo de gráfico – Termo criado por Edward Tufte em seu livro The visual display 

of quantitative information, 1983. São todas as imagens ou elementos visuais 

gráficos desnecessários para a compreensão da informação. São consideradas 

dispensáveis. Desvia a atenção de quem está visualizando. Use em gráficos somente 

elementos visuais que sejam necessários para comunicar a informação representada 

no gráfico; 

 Oceano de botões – Qualquer aplicativo que tenha disponibilizado uma quantidade 

maior de botões do que aqueles necessários que poluam a interface pela quantidade, 

são considerados antipadrões oceano de botões. Neil (2012, p.164-183) 

 

  Neste item apresentamos definições de usabilidade, bem como a que ela está ligada e 

os tipos de problemas de usabilidade que podemos encontrar. Também observamos padrões e 

antipadrões que podem melhorar a experiência do usuário. É importante procurarmos apoiar a 

usabilidade em critérios ergonômicos para podermos mensurar a qualidade de uma interface. 

Isso trará parâmetros para que nossa investigação não se prenda apenas aos resultados, mas nos 

mostre informações que vão além de análises descritivas, procurando conhecer cada vez mais 

os usuários e suas necessidades para uma boa UX. 

 

3.3. Design de Interação em Interfaces  

 

 No nosso cotidiano, temos um ambiente no qual os computadores fazem cada vez mais 

parte desse cenário que compõe as grandes cidades de hoje. Temos uma tecnologia que possui 

redes sem fio e sistemas de telefonia que possibilitam o crescimento da Internet e deixam os 

dispositivos computacionais mais discretos. O computador se mistura ao ambiente e deixa de 

ser o protagonista da cena, embora continue possibilitando inúmeras atividades, demanda 

menos esforço na sua utilização. Há uma enorme variedade desses dispositivos e a forma como 

interagir com eles para operá-los são as mais diversas. O uso desses dispositivos a todo instante 

aliado a variedade, sua discrição e a sofisticação que possuem, faz sua utilização acontecer de 

uma forma praticamente inconsciente, que não nos damos conta dos processos para sua 
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utilização. 

 Segundo Pinheiro e Spitz (2007), a tecnologia é mais percebida quando não aparece na 

cena, mesmo estando presente em diversos momentos da nossa vida, ela aparece de forma que 

nem a notamos, embora ainda tenha muito a ser evoluído em termos de tecnologia para que um 

estágio de total absorção para torná-la invisível no ambiente aconteça. Mas os computadores 

hoje já formam uma paisagem que descrevemos como computação pervasiva, que indica que o 

contexto no qual os objetos do cotidiano, como carros, celulares ou eletrodomésticos 

combinam-se com as tecnologias de comunicação e informação. 

 O principal fator facilitador desse processo é a Internet, que possibilitou o acesso a um 

volume maior de informação e fez com que as pessoas ficassem cada vez mais ligadas aos 

sistemas, conectando-as através de interfaces que proporcionam experiências de interação com 

esses dispositivos tecnológicos móveis que estão fazendo com que as pessoas os utilizem de 

forma diferente da que estamos acostumados. 

 Para melhorar a compreensão de como utilizar essa tecnologia, é necessário acompanhar 

como está acontecendo essa evolução, de forma que possamos entender como os grupos sociais 

a usufruem e assim desenvolver projetos que objetivem tornar a experiência do usuário com 

esse ecossistema mais rica. 

 Entretanto, é necessário nos apropriarmos primeiro do elemento de conexão entre os 

usuários e os dispositivos, que é a interface. Segundo Bonsiepe, (1997) a interface revela o 

caráter de ferramenta dos objetos e o conteúdo comunicativo das informações. “A interface 

transforma objetos em produtos. Transforma sinais em informação interpretável. Transforma 

simples presença física em disponibilidade” (BONSIEPE, 1997, p.12) 

 Ainda para Bonsiepe (1997, p. 15) o design deve abrir uma nova perspectiva que a 

distancie da fragilidade do discurso projetual e da ausência de uma teoria rigorosa e se 

reinterpretar em características ou teses que chama de “as sete colunas do design”.  Para ele “O 

domínio do design é o domínio da interface” (BONSIEPE, 1997, p.15). 

 

 Design é um domínio que pode se manifestar em qualquer área do conhecimento 

e práxis humanas; 

 Design é orientado ao futuro; 

 Está relacionado a inovação. O ato projetual introduz algo novo no mundo; 

 Está ligado ao corpo e ao espaço, particularmente ao espaço retinal, porém não se 

limitando a ele; 

 Visa ação efetiva; 

 Está linguisticamente ancorado no campo dos juízos; e 

 Se orienta à interação entre usuário e artefato. (BONSIEPE, 1997, p. 15) 
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 Bonsiepe (1997, p. 11-12) ainda mostra que, em vez de atribuir ao design a função de 

fazer envoltórios que levam em conta apenas questões estéticas para produtos e mensagens, 

podemos usar um esquema mais esclarecedor: o diagrama ontológico do design, que é composto 

de três domínios unidos por uma característica central. 

 

 Primeiro, temos um usuário ou agente social que quer realizar uma ação efetiva; 

 Segundo, temos uma tarefa que o usuário quer cumprir, como acessar informações; 

 Terceiro, temos uma ferramenta ou artefato de que o usuário precisa para realizar 

efetivamente a ação – um dispositivo móvel (tablet). 

 

 Assim, a questão central do design estaria na interface, e uma prática consistente de 

design é fundamentada na necessidade e compreensão desta interface. Para Pinheiro e Spitz 

(2007), não cabe simplesmente pensar o aplicativo sem considerar o seu contexto de uso, assim 

como não cabe analisar simplesmente a ação a ser realizada. Para eles é necessário analisar a 

tarefa e tentar compreender o universo no qual o design deve atuar. 

 

Deve ser feita uma abordagem holística, que busque compreender o contexto de uso, 

dos agentes envolvidos e das características do aplicativo a ser desenvolvido. Assim 

tanto as práticas sociais, os significados atribuídos e os aspectos subjetivos, têm 

importância como os aspectos pragmáticos e as questões funcionais, tecnológicas e 

produtivas. As práticas sociais levam a experiências que envolvem tanto questões 

funcionais, técnicas e objetivas quanto emocionais e subjetivas. (PINHEIRO; SPITZ, 

2007, p. 3) 

  

 Para que os usuários utilizem melhor os meios de comunicação em sistemas 

computacionais ubíquos, é necessário pensar como este processo se dá e que códigos são 

necessários para que este recurso seja bem aproveitado. Porém, há uma necessidade de 

compreensão além de códigos de configuração de mensagens em um nível macro. Pinheiro e 

Spitz (2007) afirmam que a descoberta desse código midiático envolve a compreensão de como 

um novo meio pode levar a amplas mudanças sociais. 

 

A teoria do meio ao nível macro explora questões tais como a alteração que pode 

ocorrer na natureza e no tipo das situações sociais, nas relações entre pessoas, e o 

fortalecimento ou enfraquecimento das várias situações sociais em decorrência da 

adição de um novo meio à matriz dos veículos existentes. Destacamos como ponto 

principal a necessidade de compreensão das práticas sociais dos usuários. Mais do que 

a compreensão das características técnicas e do próprio código dos dispositivos, é 

necessária uma abordagem que dê conta de compreender o fenômeno em sua 

plenitude, de modo que se possa contribuir na configuração desses sistemas. 

(PINHEIRO; SPITZ, 2007, p. 4) 
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 Destacamos como ponto principal a necessidade de compreensão das práticas sociais 

dos usuários. Mais do que a compreensão das características técnicas e do própria código dos 

dispositivos, é necessária uma abordagem que dê conta de compreender o fenômeno em sua 

plenitude, de modo que se possa contribuir na configuração desses sistemas. 

 Percebemos que pesquisas no campo do design tiveram um crescimento significativo 

principalmente as que estão ligadas à interação homem-computador (HCI – Human Computer 

Interaction), que possui uma estreita relação com a ergonomia. Esses estudos possibilitaram o 

desenvolvimento de diversas técnicas que analisam a eficiência dos sistemas, que se preocupam 

principalmente na relação do usuário com o sistema. Para Pinheiro e Spitz (2007) é clara a 

necessidade do design discutir sobre as práticas sociais que perpassam a utilização destes 

dispositivos, cada vez mais fluidas e difusas dos acontecimentos cotidianos. 

 Isso nos leva a buscar compreender o que é interação e design de interação, para saber 

como o design então cumprirá seu papel. Para Saffer (2010), interação, grosseiramente falando, 

é uma transação entre duas entidades, tipicamente uma troca de informações, mas ela também 

pode ser uma troca de bens ou serviços. Esse é o tipo de troca que designers tentam engendrar 

nos seus trabalhos. A interação toma seu lugar entre as pessoas, maquinas e sistemas numa 

variedade de combinações. 

 De acordo com Saffer (2010) nós nos beneficiamos do design de interação a todo 

instante, como quando vamos em um caixa eletrônico sacar dinheiro, ou interagimos com um 

jogo no computador, quando copiamos e colamos células em uma planilha, compramos online, 

passamos um twitter do smartphone ou atualizamos dados no facebook. 

 Na visão de Saffer (2008, p. 13-17)14 o design de interação deve possuir sete atitudes: 

 

1. Focar sempre no usuário – Designers sabem que os usuários não entendem ou não ligam 

como o sistema funciona ou é estruturado. Eles se preocupam em fazer suas tarefas e 

atingir seus objetivos dentro das suas limitações. Designers devem ser defensores dos 

usuários finais; 

2. Encontrar boas soluções – projetar não é sobre escolher entre múltiplas opções – é sobre 

criar opções, achar uma terceira entre duas indesejadas. É criar múltiplas possibilidades 

de soluções para os problemas; 

                                                      
14 E-book de SAFFER, Dan. Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices  – 2 ed. – 

Berkeley, CA: New Riders, 2010 – Número de páginas referentes ao capítulo 1. What is interaction design? 

http://www.amazon.com/Designing-Interaction-Creating-Innovative-Applications/dp/0321643399/ref=la_B001KDAREA_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1380482452&sr=1-2
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3. Gerar muitas ideias e buscar uma prototipação rápida – Designers encontram soluções 

através de brainstorms e, mais importante, constroem modelos para testar soluções. 

Certamente protótipos e produtos finais possuem diferenças significativas, mas os 

protótipos possibilitam encontrar alternativas de soluções. Não é incomum um produto 

ser projetado a partir de inúmeros protótipos diferentes; 

4. Saber trabalhar de forma colaborativa – Poucos designers trabalham sozinhos e eles 

também costumam precisar de recursos (verba, materiais, impressoras, o que for) para 

produzir o que idealizaram, mas esses recursos têm limitações. Projetistas raramente 

tem carta branca para fazerem o que querem. Devem ter objetivos claros de negócio e 

serem comprometidos com seu time. Concepção é quase sempre um esforço em equipe; 

5. Criar soluções apropriadas – A maioria dos designers criam soluções que são 

apropriadas somente a projetos específicos, mas eles certamente trazem experiências e 

aprendizado de um projeto para outro. Entretanto, a solução final para determinado 

produto deve lavar em conta seus problemas específicos. Isso não quer dizer que as 

soluções encontradas não podem ser utilizadas em outros contextos – a experiência pode 

nos dizer o que deve ser feito – mas que a mesma solução para um problema não deveria 

ser aplicada da mesma forma a outros; 

6. Desenvolver com um amplo campo de influências – porque um projeto precisa de 

diferentes áreas de conhecimento (psicologia, ergonomia, economia, engenharia, 

arquitetura, arte e outras) e pôr à disposição um espectro multidisciplinar de ideias que 

inspirem soluções; e 

7. Saber incorporar a emoção para seus projetos – num pensamento analítico, emoção 

parece um impedimento a lógica e a tomada de decisões corretas. Porém, em design, 

produtos sem um componente emocional é sem vida e desconectado das pessoas. A 

emoção precisa ser cuidadosamente incluída em decisões de design. 

 

Safer (2008 p. 8-12)15 destaca que há três maneiras de olhar para o design de interação, 

nas quais três escolas de pensamento nos ajudam a definir o design de interação: 

 

 Uma visão centrada na tecnologia – Designers de interação fazem tecnologia 

digital, úteis, utilizáveis e prazerosas. Isto é porque o desenvolvimento dos softwares 

e da Internet também proporcionam o desenvolvimento do campo do design de 

interação. Os designers pegam as coisas cruas produzidas pelos engenheiros e 

programadores e moldam em produtos que as pessoas gostam de usar. 

                                                      
15 E-book de SAFFER, Dan. Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices  – 2 ed. – 

Berkeley, CA: New Riders, 2010 – Número de páginas referentes ao capítulo 1. What is interaction design? 

http://www.amazon.com/Designing-Interaction-Creating-Innovative-Applications/dp/0321643399/ref=la_B001KDAREA_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1380482452&sr=1-2
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 Uma visão behaviorista – Design de interação é sobre definir o comportamento 

dos artefatos, ecossistemas e sistemas (produtos). Esta visão foca na funcionalidade e 

no feedback baseado no que as pessoas engajadas com eles estão fazendo. 

 O ponto de vista do design de interação social – a mais ampla, o design de 

interação é inerentemente social, gira em torno de facilitar a comunicação entre os 

humanos e os produtos. Essa perspectiva é chamada as vezes de design de interação 

social. Tecnologia é considerada irrelevante nesta visão; qualquer tipo de objeto ou 

dispositivo pode fazer conexão entre pessoas. Estas comunicações podem ser de 

muitas formas; eles podem ser de um para um como um telefone, um para vários como 

num blog ou vários para vários como num mercado de ações. (SAFFER; 2010, p. 8-

12) 

  

 O que é comum nessas três visões é: o design de interação se parece com arte. Uma arte 

aplicada, como na fabricação de móveis; não é uma ciência, embora algumas regras tenham 

surgido. Design de interação é por natureza, contextual: resolve problemas específicos sob uma 

particular gama de circunstâncias utilizando o material disponível. Em outras aplicações 

artísticas, como arquitetura, que envolve muitos métodos na realização de tarefas e maneiras de 

trabalhar dentro e fora de moda, muitas vezes competem pela dominância. Atualmente a 

metodologia do design centrado no usuário gera produtos com o estilo do usuário, mas este não 

é sempre o caso e recentemente esses métodos têm sido modificados. 

 Devemos nos lembrar que, trabalhar um conteúdo para um dispositivo móvel é duas 

vezes mais difícil de acordo com Nielsen e Budiu (2014, p. 105). A tela menor reduz a 

compreensão pelos seguintes motivos: 

 

 Os usuários veem menos informações num determinado tempo.  Isso faz com que 

eles confiem na sua falível memória enquanto tentam entender algo que não está bem 

explicado na tela; 

 Os usuários se movimentam mais em busca de mais conteúdo ao invés de vê-los 

de relance e a rolagem introduz alguns problemas: 

 Leva mais tempo desgastando a memória. 

 Desvia a atenção da questão principal para uma tarefa de localização. 

 O item anterior introduz um novo problema que é voltar a tarefa que estava 

fazendo. Encontrar a página que estava. (NIELSEN; BUDIU, 2014, p. 105) 

 

 Portanto, o que Nielsen e Budiu (2014, p. 108) concluíram foi: se há dúvida sobre 

colocar ou não um conteúdo, deixe-o de fora. Há um paradoxo sobre a forma como os usuários 

leem nos dispositivos móveis. Uns aplicativos são matadores de tempo, no qual os momentos 

em que o usuário está disponível, ele está aguardando outro momento importante para ele, é o 

momento de calmaria. Entretanto esses usuários estão sempre com pressa e não gostam de 

desperdiçar seu tempo com aplicativos prolixos, ainda mais por ser pequeno, torna o conteúdo 

escrito mais desprezado. 
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 Falar a linguagem do usuário em que as palavras ao qual está acostumado são diretrizes 

primárias de usabilidade. Além disso, segundo Nielsen e Budiu (2014) os usuários móveis estão 

ficando cada vez mais voltados para pesquisa, buscando novidades e o aplicativo deve ser feito 

para ser encontrado. Assim, para que um aplicativo possa atingir esse objetivo ele deve tratar 

as informações secundárias em telas secundárias, pois sabemos que o usuário tem pressa e tem 

objetivos que devem ser cumpridos em prazos curtos. O desafio é ter a capacidade de ser 

conciso e oferecer o que as pessoas querem e isso pode ser feito colocando as informações 

secundárias em telas secundárias, ou seja, deixar a primeira tela sempre enxuta. 

 

3.4. Design da Interação Gestual 

 

 A ciência da computação trata a questão dos gestos com um tópico específico da 

tecnologia da linguagem objetivando interpretar a comunicação do corpo utilizando algoritmos. 

Saffer (2008) propõe em Designing Gestural Interfaces que um gesto é qualquer movimento 

físico que um sistema digital sentir (captar) e responder sem o auxílio dos dispositivos 

tradicionais como mouses e canetas. Acenar com a cabeça ou as mãos, um toque, bater o pé e 

até mesmo levantar as sobrancelhas pode ser um gesto. 

 O PC ainda faz parte da rotina de muitas pessoas e empresas e estamos bem acostumados 

a sua interface WIMP (Windows, icons, mouse, pointer) que surgiu nos laboratórios da Xerox 

entre as décadas de 1960 e 70. Para interação através desse sistema utilizamos o mouse para 

mover o cursor na tela e realizar as tarefas que desejamos. Segundo Saffer, (2008) estamos 

interagindo do modo concebido por Douglas Engelbart, Alan Kay, Tim Mott, Larry Tesler, e 

outros engenheiros e designers da época: através da metáfora do desktop. Porém, o que 

percebemos é que daqui a pouco tempo esse modo de interação indireta terá sua utilização 

reduzida em função da tecnologia que permite a manipulação direta e provavelmente veremos 

esse sistema WIMP como ultrapassado. Entretanto, essas convenções continuarão é claro, mas 

serão complementadas por outras que tirarão vantagem dos movimentos do corpo humano. 

 Para Saffer (2008) o toque é o novo clique. Entramos numa nova era do design de 

interação e atualmente a maioria das interfaces gestuais podem ser categorizadas como 

touchscreen ou free-form. As Touch User Interfaces (TUIs) – precisam ser tocadas diretamente 

pelos usuários e estes deverão utilizar gestos específicos para utilizar o dispositivo. A interface 

free-form não usa o toque direto, apenas o movimento do corpo como dispositivo de entrada. 

Nosso relacionamento com essa tecnologia parece ficar cada vez mais complicado, mas a 

medida que as pessoas passam a ter mais contato, descobrem como ela é fácil e prazerosa. 
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A navegação em menus e páginas ocorre em telas controladas pela tecnologia 

multitouch, sendo classificadas por Saffer (2009) como: a) de Manipulação Direta ou 

Interações Touchscreen, na qual o usuário toca diretamente a tela do dispositivo ou 

superfície, a partir de movimentos que combinam dedos e parte da mão para a 

execução de movimentos como: toque curto e longo, arrastar, deslizar, girar, pinçar e 

expandir); b) Movimentos Gestuais ou Interações de Forma Livre, ações de inclinar 

do corpo ou membro, soprar, movimento de cabeça, piscar de olhos ou aceno de mão 

são captados por sensores, atuando como dispositivos de entrada ao ativar ações do 

dispositivo. Tal metodologia de navegação está incorporada à execução de funções 

multitarefas e busca promover uma imersão intuitiva e simultânea entre as ações dos 

usuários, sistema operacional e diferentes aplicativos. Estes métodos se diferem do 

modelo de navegação em desktops, que ocorre por Manipulação Indireta, sendo 

executada por mouse e teclado para a movimentação de um ponteiro de tela 

(BURGOS, 2013, p. 5-6). 

 

 Outro ponto é, interfaces gestuais possuem uma vasta gama de ações com as quais 

manipulamos o sistema, além do mais podemos digitar rolar, clicar e interagir com todos os 

padrões de interação disponíveis no desktop, as interfaces gestuais podem tomar vantagem de 

todo corpo para acionar o comportamento dos sistemas. O movimento do dedo pode acionar a 

rolagem. O toque da mão pode transformar uma imagem. A passada de um braço pode limpar 

uma tela. Uma pessoa entrando numa sala pode mudar a temperatura. 

 Esse discurso nos leva a investigar como funciona a mecânica do touchscreen e dos 

controles gestuais. Saffer (2008) afirma que todo ecossistema que se propõe a interagir através 

dos gestos tem pelo menos três partes: Um sensor, um comparador e um atuador. Essas três partes 

compõem um único elemento físico. Tipicamente, múltiplos componentes de qualquer sistema 

gestual, como um detector de movimento (o sensor), um computador (o comparador) e um motor 

(o atuador). 

 O sensor é um componente eletrônico e seu trabalho é detectar mudanças no ambiente. 

Essas mudanças podem ser um número variado de coisas dependendo do tipo de sensor, ou 

quantos dele existem. Os tipos mais comuns utilizados para interação gestual são: pressão; luz; 

proximidade; acústica; inclinação; movimento; e orientação. Não é exagero afirmar que o tipo de 

sensor escolhido determina os tipos de interação possíveis e o tamanho da tela que cobre o sensor 

determina que tipos de gestos são apropriados ou até possíveis de fazer. 

 A primeira questão que qualquer projeto de interface gestual deveria fazer é: isto 

realmente deveria ter uma interface gestual? Simplesmente porque agora nós podemos fazer 

interação gestual não significa que ela é apropriada para toda situação. Quando uma nova 

tecnologia surge vem com o seu melhor, mas também traz a sua parte ruim e interação gestual 

não é diferente. Existem razões importantes para não utilizá-la: 
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 Pesada entrada de dados – o teclado decididamente é mais rápido para digitar um 

grande volume de texto; 

 Confiança no visual – muitas interfaces gestuais usam somente feedbacks visuais 

para as ações que precisam ser tomadas. Se o usuário for deficiente visual pode não ser 

apropriado; 

 Confiança no físico – A interface gestual também pode demandar mais fisicamente 

que um teclado/tela. A amplitude física do gesto (como chutar por exemplo) não é tão 

agradável se a pessoa não estiver habilitada por conta da idade, enfermidade ou 

simplesmente não possui a condição dentre outras situações; 

 Inapropriado ao contexto – o ambiente não conduz a interface gestual por várias 

situações, ou por razões de privacidade ou para não causar embaraço ao usuário. O 

designer precisa levar em conta o ambiente de uso e se o gesto funciona no ambiente. 

(SAFFER, 2008. p. 2-4)16 

 

Saffer (2008) também nos dá muitas razões para utilizar a interface gestual. Tudo que o 

gesto não interativo pode fazer – comunicação, manipulação de objetos, utilizar uma ferramenta, 

fazer música e muito mais – o interativo pode fazer também. As interfaces gestuais são 

particularmente adequadas para: 

 

 Interações mais naturais – seres humanos são fisicamente criaturas; nós gostamos de 

interagir diretamente com os objetos. Nós simplesmente preferimos isso. Interações 

gestuais permitem os usuários interagirem naturalmente com objetos digitais como se 

fossem físicos. 

 Hardware menos pesado e visível – Em muitos sistemas gestuais o hardware como 

teclado e mouse não é necessário; um touchscreen ou outros sensores permitem ações 

sem esses periféricos. Esse benefício permite o dispositivo estar em lugares que o 

computador de uma configuração tradicional seria impraticável como museus, 

aeroportos e outros espaços públicos. 

 Mais flexibilidade – diferente do fixo, de botões físicos, um touchscreen como todo 

dispositivo digital pode trocá-lo, permitindo uma variedade de configurações. 

 Mais nuance – teclados, mouses, trackballs, caneta e outros dispositivos de entrada, 

embora excelentes em muitas situações, simplesmente não são hábeis em transmitir 

muitas das sutilezas do corpo humano. Um levantar de sobrancelhas, um movimento do 

dedo ou cruzar os braços podem expressar a riqueza de significado no controle de uma 

ferramenta. 

 Mais divertido – você pode projetar um jogo e qualquer usuário pressionar um botão 

e o seu avatar na tela balançar uma raquete de tênis, mas é simplesmente muito mais 

entretenimento, para jogadores e observadores, imitar o balanço de uma raquete de tênis 

e ver o espelho na tela. Sistema gestuais incentivam o jogador a explorar o sistema 

promovendo experiência proativa (SAFFER, 2008, p.4-8)17. 

 

 Uma vez tomada a decisão por uma interface gestual, a próxima questão é definir que 

tipos de gestos utilizar. Estes podem ser: diretos, indiretos, ou híbridos. Tomar a decisão que tipo 

de gesto utilizar com os dispositivos e aparelhos, pode ter uma resposta fácil; tela de toque de 

                                                      
16 E-book de SAFFER, Dan. Designing Gestural Interfaces  – Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2008 – Número 

de páginas referentes ao capítulo 1. Introducing Interative Gestures, item Designing Interative gestures: the basics. 

 
17 E-book de SAFFER, Dan. Designing Gestural Interfaces  – Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2008 – Número 

de páginas referentes ao capítulo 1. Introducing Interative Gestures, item Designing Interative gestures: the 

basics. 

http://www.amazon.com/Designing-Interaction-Creating-Innovative-Applications/dp/0321643399/ref=la_B001KDAREA_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1380482452&sr=1-2
http://www.amazon.com/Designing-Interaction-Creating-Innovative-Applications/dp/0321643399/ref=la_B001KDAREA_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1380482452&sr=1-2
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manipulação direta. Este tipo é o que mais se usa atualmente. Para Saffer (2008), no futuro, os 

dispositivos e seu ecossistema possuirão uma variedade incrível de sensores, isso talvez mude, 

mas por enquanto os touchscreens são o novo padrão das interfaces gestuais. 

 Para obtermos uma boa interação podemos levar em conta que, em interfaces gestuais 

existem características que facilitam, como: ser detectável; ser confiável; ágil; apropriado; 

significativo; inteligente; esperto; divertido; agradável; e que não ponha seu usuário em uma 

situação de constrangimento. Mas, como determinar então que um gesto seja apropriado. Saffer 

(2008) trata de uma forma de se fazer, especialmente nos dispositivos touchscreen. Utilizar 

inicialmente gestos simples, como o tocar para a maior parte das tarefas, mas disponibilizar gestos 

mais sofisticados para usuários avançados. A medida que os gestos se combinam, o 

comportamento natural das pessoas passam e se tornar mais capazes de serem percebidos, no qual 

“o design se dissolve no comportamento humano” (NIELSEN; BUDIU, 2014, p. 5). 
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4. METODOLOGIA APLICADA A AVALIAÇÃO DA INTERFACE 

 

 Para realização dessa pesquisa utilizamos uma estratégia que visa nos apropriarmos de 

padrões e antipadrões de interfaces gráficas para compreende-los nessa dimensão de mobilidade 

através de uma abordagem de análise. A metodologia estabelece parâmetros para o estudo de 

caso com o caráter de advertência através de instrumentos de medida compostos pela pesquisa 

bibliográfica realizada, em que foram identificados estes parâmetros para a investigação no 

aplicativo Brasil 247. 

 Essa análise tem como base, os padrões e antipadrões identificados no item 3.2 da 

dissertação sobre usabilidade, que foi utilizado para uma avaliação da interface do aplicativo 

considerando os elementos identificados na pesquisa. 

 Portanto, podemos resumir que os métodos que compreendem a pesquisa para 

contemplar o levantamento dos dados foram: Pesquisa bibliográfica; observação e comparação 

do aplicativo com os padrões e antipadrões encontrados na pesquisa bibliográfica; e 

mapeamento dos elementos que estavam de acordo e os que não estavam, no design da interface 

do aplicativo. 

 No primeiro momento, foi realizado um levantamento teórico e conceitual de autores 

que tratam do contexto tecnológico que a pesquisa está inserida, para posteriormente 

adentrarmos no jornalismo digital no contexto móvel, da computação ubíqua, das tecnologias 

móveis, dos elemento de design na interface e dos dispositivos móveis, quando seremos 

apresentados aos aspectos de ergonomia, usabilidade e design de interação em interfaces 

gestuais, que contribuem para a compreensão teórico-conceitual do objetivo delineado. 

 As leituras foram sistematizadas no decorrer da realização da dissertação, bem como da 

fase anterior vistas no transcorrer do curso, quando nos foram introduzidos os autores da linha 

na qual a pesquisa se encaixa, bem como no desenvolvimento de artigos elaborados ao longo 

desse período. 

 A observação comparativa entre os padrões e antipadrões e a interface gráfica analisada 

se constituiu no principal instrumento de coleta de dados de forma empírica, visualizando na 

pesquisa se existem ou não esses elementos no design da interface do aplicativo. Esse método 

permitiu comparar a interface com os padrões determinados por Niel (2012) e Nielsen e Budiu 

(2014) que se apropriaram dessas informações através do mapeamento de padrões e antipadrões 

de interfaces de aplicativos e do estudo sobre a usabilidade em ecossistemas móveis. 

 As observações complementaram a pesquisa coletando informações primárias junto ao 

aplicativo, em páginas consideradas relevantes para a pesquisa e para a delimitação das 
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singularidades e variações do design da interface em cada item e como a não utilização dos 

padrões afetam as rotinas do uso do aplicativo. 

 As observações permitiram acompanhar aspectos no projeto do aplicativo Brasil 247 

que pudessem apontar se foram incorporados os padrões e antipadrões no design da interface, 

ferramentas que buscam otimizar o seu uso na plataforma. Essa ideia do mapeamento consiste 

de uma fase analítica propiciando observar os elementos que tratam dessas questões de design 

contribuindo para o projeto e suas aplicações. 

 Ainda tratando de estratégias metodológicas, fica claro para nós optarmos por uma 

pesquisa analítica descritiva. Em um primeiro momento, na fase investigativa há uma 

preocupação de descrever os elementos através de uma revisão bibliográfica sobre jornalismo 

digital no contexto móvel, situando seus atributos, como se desenvolveu e tratar dos aspectos 

do design que se aplicam na interface de aplicativos móveis. 

 Para a fase analítica, a elaboração do referencial é valiosa e se torna o elemento 

norteador da forma de representar as diretrizes através da identificação de experiências 

anteriores auxiliando na escolha do corpus da pesquisa. 

 Nas observações do estudo de caso, buscou-se reconhecer o caráter da necessidade de 

padrões e antipadrões no aplicativo, por estar inserido nesse fenômeno da mobilidade que está 

em andamento e transformação. Essa fase conduz para um entendimento mais profundo dos 

aspectos da interface propiciando elaborar a fase descritiva sobre o estudo, identificando suas 

particularidades. 

 A etapa descritiva age na explanação dos resultados da pesquisa de maneira a focar as 

observações na relação estabelecida entre o que foi detectado na fase analítica, com relação aos 

padrões de navegação e antipadrões de design, propiciando uma visão comparativa do estudo 

apontando se a utilização desses padrões e antipadrões de design favorece uma melhor UX. 

 

4.1. Escolha do aplicativo para estudo de caso 

 

 Para a seleção do aplicativo, estabelecemos que este deveria ter uma representatividade 

que proporcionasse compreender os elementos da pesquisa, possibilitados pelos critérios 

definidos por Niel (2012) e Nielsen e Budiu (2014) para padrões e antipadrões de design em 

interfaces de aplicativos móveis, no caráter descritivo da avaliação da interface conduzidos por 

esta tática metodológica. 

 Estabelecendo os critérios básicos para a escolha do objeto de estudo, utilizaremos os 

demarcados por Palácios e Machado (2007). Estes critérios são: originalidade; 
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representatividade e diversidade. 

 Pensando nestes critérios, observamos que no universo de estudos sobre aplicativos de 

notícias, este produto ainda não foi investigado. Apesar de ser uma empresa de comunicação 

nova, lançada em 2011, surge em um momento no qual o jornalismo fundamenta a veiculação 

de seu conteúdo na web e acentua a produção de aplicativos para smartphones e tablets, na qual 

sua proposta é extremamente coerente com esse contexto. 

 Selecionamos como objeto do estudo de caso o aplicativo Brasil 247 para 

tablets, idealizado pelo jornalista Leonardo Attuch para ser consumido apenas eletronicamente, 

através de browsers no desktop, e aplicativo para tablets e smartphones. Seu conteúdo e 

constituído de informações e análises políticas. Foi lançado em 13 de março de 2011 e distribui 

seu conteúdo apenas eletronicamente. Possui atualmente 16 seções e 17 páginas regionais. 

 Assim, o aplicativo é bastante expressivo levando em conta os critérios estabelecidos. 

Esse ensaio delineia um trabalho descritivo das particularidades das operações dispostas no 

aplicativo em relação aos padrões e antipadrões observados. Nomeamos este app no arranjo do 

estudo de caso, pois este atende as especificações mínimas para um conteúdo on line: como, 

ser responsivo em sua página web e possuir aplicativos desenvolvidos para as plataformas de 

sistemas operacionais iOS e Android. 
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Figura 4. Imagem da página inicial do aplicativo no iPad 

Fonte: Imagem gerada a partir do próprio dispositivo de teste. 

 

  

 Dito isso, consideramos alguns procedimentos da estratégia metodológica de condução 

da dissertação, o estudo de caso único que, de acordo com Gonsalves (2003) privilegia um caso 

específico, uma unidade significativa, considerada suficiente para a investigação empírica desse 

produto contemporâneo. 

 Assim, a pesquisa visa a possibilidade de análise da interface do aplicativo, investigando 

como valorizar a análise interpretativa destinada a se aprofundar na experiência do usuário, 

delimitando a extensão da aplicação dos padrões de design na interface. 

  

4.2. Protocolos para avaliação 

 

 Para a avaliação do aplicativo, adotamos os modelos de padrões e antipadrões de design 

propostos nos textos de Niel (2012) considerando a proximidade com o recorte da nossa 

pesquisa a partir da hipótese construída e o objetivo proposto. As categorias definidas são 

relativas ao design da interface do aplicativo no campo das tecnologias móveis. Aqui entram 
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questões como o conceito de exibição progressiva de Nielsen e Budiu (2014) e métricas ou 

fatores a serem observados para a determinação de um padrão ou antipadrão, Niel (2012). 

 

A exibição progressiva satisfaz dois requisitos conflitantes que é a necessidade de poder 

e simplicidade na interface. Pode ser implementada em dois passos: 

 

 Apresentar ao usuário apenas opções mais importantes; 

 Oferecer mais opções especializadas apenas quando o usuário solicitar, significando que 

ele pode prosseguir com suas tarefas sem se preocupar com essa complexidade adicional 

(NIELSEN; BUDIU, 2014, p. 60). 

 

 Os padrões abaixo, consagrados no design de aplicativos móveis, apresentados por Niel 

(2012), especificam os aspectos observáveis no modelo definido. Esse protocolo visa orientar 

a avaliação e facilitar a organização, interpretação e análise no trabalho construído com base 

nas hipóteses trazidas e na reflexão teórica realizada sobre o objeto de estudo. 

 Apesar de Niel (2012) apresentar padrões para diversos tipos de itens que podem 

constituir a interface gráfica de um aplicativo, concentraremos a análise nessa pesquisa apenas 

na navegação, que já nos traz uma diversidade significativa de padrões e antipadrões para 

investigação, possibilitando trabalhar um recorte que nos apresenta um volume de informações 

significativo. 

 

 Navegação – Uma boa navegação, como o bom design, é invisível. Uma boa navegação 

é intuitiva para qualquer tarefa. Os tipos de navegações mais utilizados são: 

 

 Springboard – O trampolim deve ser neutro em relação ao sistema operacional. 

Por vezes chamado de Launchpad se caracteriza por uma página inicial de 

opções de menu que são pontos de partida para funções do aplicativo aplicativo; 

 Menu de lista – Similar ao Springboard no sentido de ser ponto de parida para 

funções do aplicativo possui tantas variações que se categorizam em listas 

personalizadas, agrupadas e avançadas; 

 Menu de Abas – Essa navegação pode pedir adaptações para sistemas 

operacionais diferentes segundo Niel (2012); 

 Galeria – Esse padrão exibe itens de conteúdos individuais que podem ser 

organizados em um carrossel, grade ou slideshow; 
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Figura 5. Imagem da página inicial do aplicativo no iPad exemplificando o 

padrão de galeria. 

Fonte: Imagem gerada a partir do próprio dispositivo de teste. 

 

 

 

 Dashboard – Ou painéis de instrumentos, fornecem um resumo de indicadores 

principais de desempenho. Cada métrica pode ser examinada para informações 

adicionais. É importante não carregar o dashboard, para isso deve-se conduzir 

pesquisas que determinem métricas chaves a serem incluídas; 

 Metáfora – Caracteriza-se por uma landing page modelada para refletir a 

metáfora do aplicativo. Isso é usado para categorização e catalogação; 

 Megamenu – é como um megamenu da web, um grande painel sobreposto com 

formatação e agrupamento personalizados das opções do menu. Niel (2012, p. 

17-34) 
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 Navegação secundária - Além dos padrões primários de navegação existe também a 

navegação secundária, a qual nos interessa porque complementa o conhecimento para 

análise com a proposta de exibição progressiva que acatamos de Nielsen e Budiu (2014). 

Assim buscamos registrar aqui padrões de navegação secundária, ou seja, navegação 

dentro de uma página ou de um módulo. Essa navegação de acordo com Niel (2012, p. 

35-42) pode ser: 

 

 Carrossel de páginas – Pode ser usado para navegar rapidamente um conjunto 

de páginas utilizando o gesto de arrastar exibindo páginas seguintes. Esse padrão 

tem um limite, assim Niel (2012) aconselha navegar por até oito páginas. 

 Carrossel de imagens – funciona bem para exibir conteúdo visual novo, como 

artigos, produtos e fotos. É importante fornecer uma confirmação visual que 

mais conteúdo pode ser acessado além do visto inicialmente. 

 Lista expandida – permite que uma única tela seja acessada para revelar mais 

informações. Esse é um padrão comum em website otimizados para dispositivos 

móveis, mas pode funcionar bem em aplicativos, principalmente se este for 

híbrido. 

 

 Da mesma forma que os padrões consagrados podem melhorar a usabilidade por se tratar 

de uma melhor prática, os antipadrões irão representar uma lição aprendida. A ausência de 

antipadrões nos sistemas os torna bem sucedidos de alguma forma. Segundo Maldonado et. al. 

(2002), um antipadrão é um padrão que diz como ir de um problema para uma solução ruim ou 

boa. 

 De acordo com Neil, (2012, p. 164-183) os antipadrões de design que podem ser 

evitados são: 

 

 Antipadrão ideia inovadora – tradução de velhos modelos de interação com o 

usuário para a nova plataforma. Introduzindo elementos de interfaces não 

padronizados. Esse antipadrão, torna o aplicativo seria mais difícil de aprender e 

navegar pois foge do modelo de navegação padrão como a organização de opções em 

um menu; 

 Antipadrão discrepância de metáfora – Esse antipadrão é um resultado de escolha 

de metáfora errada para interface. Um bom exemplo é quando se oferece uma lista de 

idades ao invés de um seletor de datas; 

 Caixa idiota – interromper um fluxo de um usuário sem um bom motivo é uma das 

formas de imposição mais perturbadoras. Evite perturbar o fluxo de trabalho; mostre 

somente um diálogo de confirmação quando uma ação irreparável estiver sendo 

realizada (como uma exclusão permanente); 

 Lixo de gráfico – São todas as imagens ou elementos visuais gráficos 
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desnecessários para a compreensão da informação. Consideradas dispensáveis, desvia 

a atenção de quem está visualizando; 

 Oceano de botões – Qualquer aplicativo que tenha disponibilizado uma quantidade 

maior de botões do que aqueles necessários que poluam a interface pela quantidade 

são considerados antipadrões oceano de botões. (NEIL; 2012, p.164-183) 

  

 A partir da análise do aplicativo com base nas fontes citadas acima, iniciou-se a 

ordenação dos dados, classificação e análise. Para sistematização do trabalho e utilização dos 

dados, foram registradas as impressões do pesquisador em anotações em diário para construção 

dessa análise qualitativa, absorvendo de forma coerente as informações colhidas de acordo com 

os protocolos listados anteriormente. 

 Posterior a classificação e sistematização, é realizado o processo de análise de acordo 

com as referências e conceitos determinados para dar conta do objeto. Os resultados da pesquisa 

foram articulados com a base teórica para a discussão dos resultados levando em conta as 

questões levantadas, os objetivos e hipótese fundamentada. 

 Essa investigação está focada na análise do design na interface do aplicativo, porque é 

através dela que o usuário se relaciona com o aplicativo nesse dispositivo, questão essencial 

levantada na problematização, buscando melhorar a satisfação na UX. 

 

4.3. Diretrizes para análise da interface 

 

 A estratégia da abordagem narrativa, foi adotada para análise da pesquisa que parte da 

exploração de dados do diário de registro a partir dos protocolos em torno de um tópico. Essa 

abordagem narrativa está baseada na codificação de dados (diário de registro) da observação do 

caso empírico estudado, buscando ocorrências nas relações de similaridade e de diferença das 

características do aplicativo analisado em relação aos protocolos definidos. 

 A análise qualitativa do tema busca identificar os padrões e antipadões especificados e 

qual o significado para a pesquisa como resultado. O plano de observação parte de padrões e 

antipadrões estabelecidos no item 4.2. Esses itens criam parâmetros para observação e assim 

estabelecemos um quadro dos padrões e antipadrões identificados como resultado da pesquisa. 

 Resumindo, o processo de análise segue parâmetros determinados por Nielsen e Budiu 

(2014) e Niel (2012) que foram codificados em busca de aplicações utilizadas na interface do 

aplicativo selecionado, buscando encontrar pontos tanto divergentes como convergentes por 

razões já discutidas anteriormente. 
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5. AVALIAÇÃO DA INTERFACE DO APLICATIVO BRASIL 247 

 

  Para análise da interface foram elaborados quadros que estabelecem critérios segundo 

os protocolos definidos para a avaliação. Atribuímos foco de análise aos parâmetros 

estabelecidos no item 4.2 com posterior descrição do aspecto em avalição em quadros 

subsequentes nos itens 5.1, 5.2 e 5.3. Cada um é composto de um critério e do resultado da 

observação do mesmo. 

 

Figura 6. Instrumento de análise gráfica sobre exibição progressiva para interface do aplicativo Brasil 247. 

Parâmetros definidos por Nielsen e Budiu (2014). 
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Figura 7. Instrumento de análise gráfica sobre padrões de navegação para interface do aplicativo Brasil 247. 

Padrões definidos por Niel (2012). 

 

 

Figura 8. Instrumento de análise gráfica sobre padrões de navegação secundária para interface do aplicativo Brasil 

247. Padrões definidos por Niel (2012). 
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Figura 9. Instrumento de análise gráfica sobre antipadrões para interface do aplicativo Brasil 247. Parâmetros 

definidos por Niel (2012). 

 

 

5.1. Análise da exibição progressiva 

 

Figura 10. Instrumento de análise gráfica sobre exibição progressiva para interface do aplicativo Brasil 247. 

Parâmetros definidos por Nielsen e Budiu (2014). 

 

 

O aplicativo mostra coerência quando trata-se de exibição progressiva, já que podemos 

verificar poucas opções nas barras inferior e superior (Figura 11), entretanto não devemos 

apenas levar isso consideração. Percebemos claramente (Figura 12) que esse é um aplicativo 
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híbrido e assim temos o dever de observar os itens que fazem parte do navegador dentro do 

aplicativo. 

 

Figura 11. Imagem da primeira página do aplicativo 
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Figura 12. Comparativo da visualização do conteúdo visto pelo aplicativo a esquerda e visto através da web no 

browser (Safari) do tablet a direita. 

 

 

É fato que utilizar o aplicativo torna a navegação melhor, mas o conteúdo que é 

disponibilizado pelo aplicativo no tablet, se aproxima muito com o conteúdo disponibilizado 

na página web acessada pelo browser no tablet, (figura 12) mostrando que o cuidado em ter um 

projeto responsivo na web proporciona uma melhor adequação do conteúdo no dispositivo. 

  Olhando agora para o conteúdo do navegador no aplicativo, sabendo que ele possui 16 

seções, observamos que apenas 7 aparecem no menu abaixo do cabeçalho da página e do espaço 

publicitário (Figura 13), entretanto no menu abaixo, dos conteúdos regionais, não há esta mesma 

seleção, comprometendo uma questão do design gráfico que é o posicionamento dos elementos, 

empurrando a imagem do conteúdo principal, da manchete, para baixo na página. Apesar disso 

o título da manchete mantém uma boa legibilidade e posicionamento. 
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Figura 13. Imagem da primeira página do aplicativo 

 

 

Isso acentua-se ainda mais quando o usuário utiliza o dispositivo na posição paisagem 

ou horizontal (figura 14) diminuindo o destaque que a imagem dá a notícia valorizando manchas 

de texto18 menos importantes. Tomamos a liberdade de sugerir aqui a utilização da localização 

do usuário e indicar apenas seções regionais próximas a ele para essa não conformidade do 

menu regiões em exibir todo seu conteúdo, não optando por mostrar apenas as opções mais 

relevantes valorizando mais seu conteúdo que elementos de navegação e busca. 

 

                                                      
18 Manchas gráficas ou manchas textuais é um espaço da página que será utilizado na impressão em um projeto 

gráfico editorial. Indica uma área de ocupação na página em que o designer gráfico pode planejar as relações de 

proporcionalidade e localização. 
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Figura 14. Capa no aplicativo formato paisagem 

 

 

 No momento de oferecer as opções especializadas observamos que isso é implementado 

apenas no menu das seções (Figura 15). O botão destinado a ampliar as opções para os usuários 

possuem um indicativo textual bastante claro, bem como o seu posicionamento. No 

acionamento do botão há a expansão dos outros itens das seções que estavam ocultas (Figura 

16). 
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Figura 15. Botão destinado a ampliar as opções para os usuários 
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Figura 16. Opção de seções expandida 

 

 

 Ao entrar em algumas das seções disponíveis, tal como esporte, o menu continua 

expandido (figura 17). Nesse momento, como o usuário já atingiu seu objetivo indicamos que 

o menu poderia voltar a sua versão reduzida já que, como foi dito, essas manchas textuais 

empurram cada vez mais a manchete da página e demais conteúdos para baixo, gerando outras 

rolagens de página para acessar os últimos conteúdos quebrando o parâmetro do limite de oito 

páginas para uma navegação eficiente. Se a justificativa para que este continuasse expandido 

fosse a sua indicação de seção, que ganha um destaque azul em relação aos outros, isso seria 

dispensável, já que a seção acessada está indicada na barra de navegação no topo do aplicativo 

(figura 17). 
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Figura 17. Página da seção de esportes 
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5.2. Análise da Navegação 

 

Figura 18. Padrões de navegação definidos por Niel (2012) 

 

 

Figura 19. Instrumento de análise gráfica sobre padrões de navegação secundária definidos por Niel (2012) 
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Quanto à navegação, o aplicativo possui como padrão a galeria (figura 20). Esse padrão 

se caracteriza por exibir itens de navegação independentes para conteúdos individuais que 

necessita como padrão de navegação secundária o carrossel, que possibilita a composição da 

chamada para a notícia através de uma imagem e uma mancha textual (figura 21). Assim, cada 

item desse é disposto na página criando uma rolagem de 10 páginas, com o dispositivo na 

vertical (formato retrato). 

 

Figura 20. Padrões de navegação por Niel (2012). 
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Figura 21. Composição da chamada para a notícia através e de uma imagem e 

uma mancha textual 

 

 

 

Niel, (2012) aconselha para a quantidade de páginas no padrão de navegação secundária 

carrossel de páginas, oito páginas. Entretanto, a quantidade de páginas constatadas no formato 

retrato foram 10. Quando o dispositivo é utilizado no formato paisagem, sua quantidade de 

páginas sobe para 14. Isso torna a navegação nesse formato lenta em relação ao conteúdo do 

final da página, como a seção de vídeos que encontra-se na décima página (figura 22). Nesse 

aspecto, a utilização de oito páginas ou menos no formato paisagem poderia melhorar a 

dinâmica da navegação. Essa constatação ocorreu na avaliação da primeira página, lembrando 

que o número de páginas varia de acordo com a seção desejada. 
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Figura 22. Quantidade de páginas apresentadas pelo aplicativo na navegação secundária 
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5.3. Análise de antipadrões 

 

Figura 23. Instrumento de análise gráfica sobre antipadrões. 

 

 

 No que diz respeito ao antipadrão ideia inovadora, não observamos isso no aplicativo. 

Consideramos que o aplicativo foi desenvolvido utilizando diversos padrões já estabelecidos, 

como o de navegação e navegação secundária e que isto corrobora na constatação que não há 

uma utilização de um formato padrão típico para web. O conteúdo do navegador do aplicativo 

leva em consideração a responsividade confirmando essa questão. 

 Sobre discrepância de metáfora pode ser avaliado o formato dos botões, que por optar 

pela tendência do flat design, corre o risco de não se tornar reconhecíveis, necessitando 

identificar com texto que aquele elemento gráfico da interface é de fato um botão (Figura 24). 

Além dessa questão podemos citar também que não há uma padronização quando há uma 

necessidade de indicar um link. Abaixo na página inicial há uma parte de vídeos e o texto acima 

a direita é um botão, porém como não há a demarcação da área com um elemento gráfico como 

o usado para ampliar as seções, fica a dúvida se trata-se ou não de um botão (Figura 25). 

 Sabendo que para a evolução progressiva existe uma afirmação que sua affordance deve 

ser bem clara para que o usuário possa identificar que há uma possibilidade de interação. 
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Constatamos que nesse item o projeto não foi coerente com os parâmetros expostos para 

avaliação na definição de botões e indicações de links. 

 

Figura 24. Tendência do Flat Design na construção dos botões 

 

 

Figura 25. Ausência de affordance consistente. O texto é ou não um botão? 
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 Outro ponto ainda sobre botões são os de navegação do aplicativo, apesar de ter uma 

boa affordance, possui um tamanho muito reduzido para visualização e interação (Figura 26). 

É necessário encontrar uma alternativa para essa combinação de ícone e tamanho no espaço da 

barra superior do aplicativo que favorece uma melhor identificação da navegação. O navegador 

parece independente das barras superiores e inferiores do aplicativo e isso torna a tentativa de 

sua localização mais demorada. 

 

Figura 26. O navegador parece independente das barras superiores e inferiores do aplicativo e isso torna a 

tentativa de sua localização mais demorada. 

 

 

 Com relação a lixo gráfico consideramos alguns pontos relevantes. O primeiro tem a ver 

com os botões que compõem a barra inferior do aplicativo (Figura 27). Dos seis botões 

colocados, apenas dois possuem de fato uma função a cumprir, tanto que no aplicativo do 

iPhone apenas os dois que possuem função são disponibilizados. Os outros quatro não estão 

habilitados a realizar nenhuma interação. Isso pode causar frustração no usuário que tenta 

interagir com os ícones de capa na tentativa de voltar a página inicial durante uma navegação. 
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Figura 27. Lixo gráfico. Botões sem função. 

 

 

 Segundo Neil (2012), um dos padrões que podem ser utilizados e facilita o domínio 

rápido do aplicativo é a ajuda. Nesse lixo gráfico está um padrão importantíssimo para a 

aprendizagem da interação, pois não importa o quão intuitivo este possa ser, alguma ajuda deve 

ser fornecida e nesse caso está foi totalmente ignorada (Figura 28). 
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Figura 28. Botão de ajuda é um lixo gráfico. Botão não possui função ativa. 

 

 

 O segundo ponto com relação a lixo gráfico, diz respeito a barra acima do logotipo no 

cabeçalho (Figura 29). Questionamos aqui a relevância dessa informação para um espaço que 

tem um enorme valor para a empresa, que termina desfavorecendo tanto espaços importantes 

como o publicitário do cabeçalho e a visualização das imagens da reportagem de capa. O item 

quem somos que divide esse espaço, possui claramente uma importância secundária em relação 

aos outros itens já citados aqui e poderia ser posicionado no final da página. 
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Figura 29. Lixo gráfico 

 

 

O último antipadrão avaliado será o oceano de botões. Este antipadrão está diretamente 

relacionado as considerações feitas no item 5.1 sobre os botões para acesso as páginas regionais 

(Figura 30). Sabemos, de acordo com Niel (2012), que qualquer aplicativo que tenha 

disponibilizado uma maior quantidade de botões que o necessário, que poluam a interface, 

podem ser facilmente descartados, levando em consideração seu acesso em segunda instância 

por usuários avançados, para que a interface possua espaços destinados apenas aos elementos 

cruciais para a navegação mais profunda. 
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Figura 30. Oceano de botões 

 

 

 Depois de realizar essa análise gráfica da interface do aplicativo Brasil 247, podemos 

concluir que estas apresentaram alguns pontos a serem verificados de acordo com os critérios 

analisados. Através desta, é possível verificar que problemas encontrados nos padrões e 

antipadrões estão relacionados a tomada de decisões no design da interface, como o excesso de 

elementos utilizados na composição do cabeçalho da página do jornal, mais especificamente na 

apresentação das páginas regionais (Figura 30). Também vale ressaltar alguns aspectos 

interessantes, em que a exibição progressiva se relaciona com alguns padrões e antipadrões para 

que sua proposta seja eficiente. 
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6. CONCLUSÃO 

  

 Podemos concluir que no planejamento dessa ferramenta de comunicação entre o 

computador e o usuário, a interface estudada, existe um design que busca promover uma 

interação de maneira fácil, em que o usuário consegue interagir de forma considerada amigável. 

Mas, percebe-se também a necessidade de corrigir alguns problemas identificados durante a 

pesquisa. 

 O design de interfaces gráficas gestuais vem evoluindo, sempre levando em 

consideração o usuário. Portanto, faz-se necessário conhecer o usuário, saber como ele 

reconhece as informações, que nível de experiência tem em relação a interfaces gestuais na 

realização de tarefas desejadas. Conhecer seu perfil. 

 Paralelo a isso, o conhecimento de aspectos que devem ser considerados no design de 

interfaces gestuais, como ergonomia e usabilidade, torna-se princípio básico no 

desenvolvimento de projetos de aplicativos para dispositivos móveis, além daqueles já 

conhecidos como princípios básicos de planejamento visual. 

 Procuramos com este trabalho, apresentar conceitos que envolvem a experiência do 

usuário, buscando identificar padrões e antipadrões no design de interfaces gráficas para 

dispositivos de mobilidade. Para tanto, foram citados e discutidos vários autores e tipos de 

padrões que necessitam de um usuário real para serem executadas.  

 A análise mostrou alguns pontos a serem melhorados em relação a exibição progressiva 

e em relação aos antipadrões discrepância de metáfora, lixo gráfico e oceano de botões. No que 

diz respeito aos outros padrões e antipadrões o aplicativo se adequa perfeitamente mostrando 

que levar isso em consideração favorece bastante o projeto no que diz respeito as questões de 

usabilidade da interface. 

Constatamos que a análise, é um rico instrumento para obtermos informações sobre 

problemas de interface, pois foram identificados problemas e que para identificação desses 

problemas o tempo aplicado na tarefa é pequeno em relação ao benefício obtido. 

 Vale ressaltar que a escolha por esse recorte na pesquisa, características do design na 

interface de aplicativos para o jornalismo móvel digital, desempenham uma função central na 

reconfiguração das rotinas de projetos de interface, permitindo enxergar o processo e sua 

complexidade para nossa reflexão e análise. O jornalismo móvel digital, surge deste cenário de 

convergência e passa a ser norteador de todas as etapas, desde sua produção até a veiculação da 

notícia. 
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 Portanto, de acordo com a análise e identificação das características que o design nos 

indica na elaboração de interfaces para aplicativos de notícias baseados em questões 

ergonômicas, podemos viabilizar projetos coerentes entre seus aspectos de necessidade de 

imersão (flow) e mobilidade, tratando principalmente questões de adaptação, busca e leitura 

desse conteúdo no uso do aplicativo, consideramos que toda melhoria possibilita a demarcação 

de um senso comum, na qual há uma ampliação da experiência do usuário na vivência com 

aplicativos que possuem um design de interação gestual bem desenvolvido. 

Assim, como proposta para a continuidade de pesquisa, podemos sugerir a ampliação 

da metodologia da avaliação de interfaces gráficas, traçando novas diretrizes e torna-la 

abrangente para outros estudos que podem estar ligados a aplicativos de jornalismo digital, bem 

como a outros aplicativos móveis, pois, é fundamental estudos futuros sobre o consumo de 

aplicativos móveis para tablets e smartphones, considerando que o jornalismo digital possibilita 

uma investigação tanto na perspectiva de consumo como de produção. 

Enfim, nessas duas esferas, há possibilidades de análises que se constituam como pontos 

centrais de abordagem entre jornalismo digital e mobilidade. As novas experiências do 

jornalismo digital em ecossistemas móveis, deve reposicionar os métodos propostos para o 

jornalismo digital web. Nesse sentido, podem contribuir para projetos de pesquisa baseados na 

observação de fenômenos vinculados a mobilidade. Assim, essa pesquisa contribui com estudos 

no campo da Interação Humano Computador – IHC e da comunicação, mostrando a urgência 

da adequação ergonômica de conteúdos para aplicativos, no que concerne ao jornalismo digital 

em ecossistemas móveis. 
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