
Projeto Voltado para o Usuário 
Lição 4 



  Revise os Cálculos sobre o 
Tamanho do Mercado 

Revise os cálculos sobre o tamanho do seu 
mercado com base no feedback que você 
recebeu da sua mentora ou coordenadora.  



Módulos 

4.1 Descrição do Produto 

4.2 Interface do Usuário e Projeto 

4.3 Protótipo no Papel 

4.4 Obter Feedback sobre o seu Projeto 



  Ciclo de Vida da Prototipagem 

Peça a usuários 
para testarem 
seu protótipo. 

Incorpore o seu  
feedback. 

Quem são os 
usuários?  
O que eles esperam?  
Do que eles 
precisam?  
 

O que ele precisa fazer 
agora? 

Qual o objetivo? 
 

Faça o protótipo e crie  
amostras. 

 
Fonte: Debra Lauterbach 

 



4.1 Descrição do Produto 
Comece a descrição do seu produto. 

Ela deve conter um resumo do problema que o app 
pretende resolver, de que maneira ele vai resolver 
esse problema, e quais as principais funções do app. 

Acrescente qualquer coisa que você julgar essencial 
para que as pessoas entendam o objetivo do seu 
app. 

Peça feedback à sua coordenadora e mentora 
quando tiver terminado. 

Use a pág. 16 da 
apostila para escrever 

a decrição do seu 
produto. 



4.2 Design da Interface do Usuário 
e do Produto 

Qual controle remoto parece mais fácil de 
usar? 

 

 
 

 

                                                                                      Simplifique! 
Fonte: Debra Lauterbach 

 



  O que é a Interface do Usuário?  
Interface do Usuário: ligação entre pessoa e  
tecnologia 

Design da Interface do Usuário: projetar  
tecnologia que faça sentido para o usuário – 
design “intuitivo” 
 

 

 

 

 
 

Interface do Usuário: 

Botões 

Interface do Usuário: 

Tela de Toque 



Projeto Voltado para o Usuário 

Projete produtos tendo em mente o 
usuário. 

Nem sempre você é o usuário. 



  O que acontece quando você não 
projeta pensando no usuário? 

Os manequins de teste costumavam ser feitos só com o formato 
de homens adultos. Mulheres e crianças também andam de 
carro! 

Este  vídeo ilustra como os usuários nem sempre entendem o que você pretende 
quando você faz os seus projetos. 

Fonte: http://www.autoexpress.co.uk/news/autoexpressnews/210049/crash_test_dummies.html 

 

 

mailto:http://www.youtube.com/watch?v=AGVTp7eCWBo


  Teste de Usabilidade 

http://www.youtube.com/watch?v=6TbyXq3XHSc


  Compartilhe  Ideias com as Colegas:  
  Teste de Usabilidade 

Escreva suas anotações depois de assistir aos 
dois vídeos sobre os Testes de Usabilidade 

Troque ideias com a colega ao lado e depois 
com o grupo. 

 

 Compartilhe Ideias 
com as Colegas 



  Atividade: Teste de usabilidade de um 
apps concorrente 

Procure apps (tente encontrar 5) que tenham 
funções parecidas com as do seu app ou que 
tenham os mesmos usuários-alvo 

Procure na App Store para iPhone e na Google 
Play para Android 

O que ele faz de bom? 

O que poderia ser melhor? 

Faça anotações sobre as funções/interface 
Cores/tamanho/layout dos botões, facilidade de leitura,  etc. 

 Preencha o gráfico 
na pág. 17 da 

apostila 



  Você tem concorrentes… 
  E daí? 

Você pode fazer um produto melhor! 

Os sacos plásticos podem proteger as pessoas 
da chuva… mas não é bom que as pessoas 
tenham inventado a capa de chuva? 

 



  4.3 Protótipo no Papel 

Complete esta  
atividade usando o modelo de 

celular nas páginas  
18 – 20 da apostila  ou fichas  



 4.4 Peça Feedback sobre o seu 
Projeto 

Teste seu protótipo de papel 

Peça feedback a usuários potenciais sobre o 
seu protótipo e suas funções. 

Anote o feedback que recebeu. 

Peça feedback também à sua coordenadora e 
mentora. 

15 

Use as perguntas da 
página 22 da apostila  

e anote o feedback ali 



  Próxima Semana 

Traga o feedback que você recebeu dos 
usuários. 

Traga seu protótipo de papel pronto. 

 


