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Conceitos fundamentais de UX Design, serão 
discutidas etapas essenciais do processo de  

Design de Experiência do Usuário, 
além de apresentar definições de Experiência do  

Usuário propriamente. 
Além disso, serão discutidas as possibilidades da  

utilização das capacidades do 
processo de UX Design para se obter produtos  

digitais capazes de proporcionar 
excelentes experiências de uso, ao passo que  

alcancem ótimo alinhamento 
entre objetivos do negócio e necessidades do  

usuário; seja um website, um 
aplicativo para dispositivos móveis, uma  

plataforma de eLearning, um sistema 
de cursos virtuais, ou qualquer outro produto –  

seja digital ou físico. 



Definição de  
UX Design 

Primeiramente, como aqui serão apresentadas definições tanto de UX Design 

quanto de Experiência do Usuário (UX), é crucial, já de início, esclarecer que 

são termos distintos, apesar de serem corriqueiramente confundidos ao serem 

utilizados, principalmente por estudantes e profissionais novatos. 

O termo “UX Design” (ou “User  

Experience Design”) vem do  

inglês e pode ser literalmente  

traduzido para a língua  

portuguesa como “Design de  

Experiência do Usuário”. 

 

O desenvolvimento de boas  

práticas é algo que vem de toda a  

história do design. Don Norman  

foi quem popularizou o termo  

“user experience” (em português, 

“experiência do usuário”)  

enquanto trabalhava na empresa  

Apple, nos anos 90, na mesma  

época em que empresas como a  

Xerox conduzia pesquisas sobre  

Interação Humano-Computador.  

Jakob Nielsen, pesquisador  

também bastante importante na  

área, escreveu, em 1995, as  

amplamente referenciadas 

10 heurísticas de usabilidade1, as  

quais são largamente utilizadas  

como base do desenvolvimento de  

produtos digitais. 



Em 2010, Kuniavsky2 conceituou a experiência do usuário como “a totalidade 

das percepções dos usuários finais enquanto interagem com um produto ou 

serviço. Essas percepções incluem eficácia (quão bom é o resultado?), eficiência 

(o quão rápido ou barato é?), satisfação emocional (quão bom é?), e a qualidade da  

relação com a entidade que criou o produto ou o serviço (quais expectativas 

se criaram para as próximas interações?)”. 

 

Em 2012, Hartson e Pyla3 definiram de forma mais extensa a experiência do 

usuário como “a totalidade do efeito ou dos efeitos sentidos por um usuário 

como resultado da interação com, e o contexto de uso de um sistema, um  

dispositivo ou um produto, incluindo a influência da usabilidade, da utilidade e  

do impacto emocional durante a interação, e desfrutando da memória após a  

interação. Interação com’ é ampla e envolve a visão, o toque e o pensamento  

sobre o sistema ou produto, incluindo a admiração por ele e sua apresentação 

antes de qualquer interação física”. 

Com base nessas duas definições, pode-se perceber que o que é dito como 

experiência do usuário em relação a um produto vai além da interação  

imediata com a interface visual do produto. A experiência do usuário  

engloba todas as relações que se têm com o produto, desde o momento em  

que se observa ou se tem conhecimento da existência do mesmo, passando  

pelo uso do produto de fato, pelo pensamento do usuário sobre ele, e a sua  

utilização até o momento em que o usuário se desfaz dele. 

A experiência do usuário também transcender a usabilidade do produto em si – 

apesar de a usabilidade ser um dos pontos cruciais para que se obtenha uma 

boa experiência de uso. 

 

A experiência do usuário (UX) deve ser pensada como ponto fundamental do 

processo de design de um produto, seja um site, um aplicativo, um so�ware ou 

qualquer outro – não necessariamente digital. Portanto, o processo de UX Design 

foca-se na experiência como um todo e não apenas em questões estéticas 

e aspectos visuais de um produto. 



Trabalhar na área de Experiência do Usuário requer a compreensão dos diversos 

pontos de contato entre o humano e o produto (Interação Humano- 

Computador), sendo preciso entender diversas disciplinas complementares e 

que, em uma perspectiva mais distante, parecem não estar relacionadas  

diretamente ao Design – como por exemplo, a Psicologia. 

 

Diversas disciplinas são relacionadas à UX, como é apresentada na Figura 1. 

Figura 1: The Disciplines of UX (Dan Saffer, 2008) 

Pic. 1.

DISCIPLINAS RELACIONADAS À  
EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (UX) 



O Que Não  
É UX Design 

Para que se possível projetar um produto que proporcione uma boa  

experiência de uso, é preciso conduzir importantes pesquisas e realizar  

um bom planejamento para que se possa descobrir o que de fato o  

produto precisa, principalmente quanto às necessidades das pessoas que  

irão utilizar o produto. 

 

No que diz respeito à Experiência do Usuário, a interface não é a solução completa,  

apesar de ser um extremamente importante. O Design de Interface do Usuário (UI)  

tem um papel muito importante no trabalho do designer, mas UI não é a única  

parte que compõe a UX, como visto anteriormente. Pode-se entender que o UX está  

relacionada à jornada e a UI, ao destino. A Figura 2 ilustra esse pensamento. 

UX NÃO É UI 

Figura 2: Representação de conceitos de Experiência do Usuário  
(esquerda) e Interface do Usuário (direita). 



UX DESIGN NÃO É ESTÉTICA (APENAS) 

 

A estética por si só – ou partes que compõem o aspecto visual – não irá  

fundamentalmente proporcionar a facilidade de uso a qual os usuários esperam.  

O UX Design é sobre como algo parece, sente e funciona, desde a primeira  

intenção do usuário com o produto até a última interação com o mesmo. 

 

As boas experiências de usuário são realmente boas porque o produto digital 

funciona, porque o usuário entende como usá-lo e vê o real valor nele. Não há 

dúvidas de que a aparência e a estética sejam importantes para um produto, 

mas o aspecto visual é apenas a camada mais externa que complementa um 

produto utilizável e prazeroso de usar. Pode-se ter como exemplo, o site Google, 

o qual não apresenta uma interface tão visualmente atrativa, mas proporciona 

uma excelente experiência de uso, em diversos aspectos. 

 

Se a UX fosse apenas a estética, a usabilidade do produto estaria em segundo 

plano. Mas a usabilidade é um ponto extremamente importante que determina 

o quão bom um produto é. O usuário pode gostar de um produto com estética 

ruim, porém, fácil de usar, entretanto é muito improvável que o usuário goste 

de um produto com boas qualidades visuais, mas que não funciona bem ou 

que é muito difícil de usar. O designer Jonathan Ive disse que “um produto 

bonito que não funciona muito bem se torna feio”. 

 

 

UX NÃO É UMA ETAPA DO PROCESSO 

 

A UX é a Experiência do Usuário, propriamente, não uma etapa do processo de 

Design. Pensar que a UX é apenas uma etapa do processo do desenvolvimento 

de um produto é talvez um dos maiores erros cometidos. A preocupação com 

a UX deve estar presente desde os primeiros esboços até o produto finalizado. 

Toda a equipe deve entender a sua importância e deve cooperar no projeto da 

Experiência do Usuário de um produto. 

 

 

UX DESIGN NÃO É DESIGN DE INTERFACE 

 

UX Design não é apenas o que o usuário vê na tela, ou o que ele segura em 

suas mãos. Também, não é uma camada ou componente de um produto ou 

serviço. UX Design trata-se de projetar para uma experiência de forma holística  



onde “o todo é considerado mais do que a soma de suas partes”, mantendo esse  

viés ao longo do ciclo de vida do consumidor, junto com todos os pontos de  

contato onde um usuário interage com o produto. Dom Norman disse que “a  

experiência do usuário engloba todos os aspectos da interação do usuário final  

com a empresa, seus serviços e seus produtos”. 

 

 

UX NÃO É APENAS BOA USABILIDADE 

 

É certo de que a usabilidade é de extrema importância para que qualquer  

experiência do usuário seja um sucesso. E a usabilidade é um dos pontos mais 

importantes para um produto digital. Porém, muitos outros aspectos, além da 

usabilidade, compõem a experiência do usuário. A usabilidade, apesar de ser 

crucial para um produto, é ainda uma parte da UX. 

 

 

UX NÃO É APENAS SOBRE O USUÁRIO 

 

Mesmo que os designers projetem sempre com o usuário em mente, tendo ele 

como o ponto mais importante do projeto, o UX Design também deve atender 

às metas e objetivos do negócio, já que se o negócio não funciona e não se 

sustenta, o produto também acaba por falhar. 

 

Tudo começa com uma compreensão da visão do produto, ou seja, o motivo 

da existência do produto em uma perspectiva do negócio. O mercado-alvo  

precisa ser considerado, o problema precisa ser abordado e uma solução viável 

precisa ser criada. 

 

Se o designer se concentra apenas na criação de experiências ideais para os 

usuários, mas não se atem aos objetivos do negócio, o produto poderá falhar. 

Antes de tudo, o designer precisa ter em mente que o negócio precisa ser  

lucrativo, para que possa existir. 

 

 

UX DESIGN PODE NÃO SER CARO 

 

É verdade que, dependendo da necessidade e do tamanho do projeto, podese 

investir milhares para que se passe por todo o processo de UX, utilizando 

todas as técnicas e métodos disponíveis. Porém, não é sempre necessário passar 

por cada uma das etapas do processo ou utilizar todas as técnicas existentes 

no cenário de UX. Deve-se adaptar o processo de UX às necessidades do 

projeto. 



no cenário de UX. Deve-se adaptar o processo de UX às necessidades do 

projeto. 

 

Em muitos projetos, os responsáveis acabam evitando o UX Design, por  

pensarem ser caro, e então não passam por algumas etapas essenciais como  

Pesquisa do Usuário e Testes de Usabilidade, focando apenas em UI Design.  

Entretanto, UX Design não necessariamente precisa ser dispendioso  

financeiramente e, mesmo que acabe por ser um investimento alto, é possível  

que seja retornado no futuro, de várias maneiras, com o sucesso do projeto. 

 

Os designers devem saber bem como escolher os melhores métodos e técnicas 

para cada tipo de projeto. Por exemplo, com um baixo investimento, grandes 

oportunidades de design podem ser descobertas e uma grande quantidade 

de informação pode ser obtida com a pesquisa com usuários, com pouca 

quantidade de pessoas participantes. Da mesma forma, disponibilizar um  

protótipo de baixa fidelidade e testá-lo com cinco usuários geralmente tem um 

custo bem reduzido. E isso irá revelar a maioria dos problemas de usabilidade e  

mostrará à equipe, a qual está desenvolvendo o produto, o que funciona e o 

que não funciona no design. 

 

 

UX NÃO É RESPONSABILIDADE DE APENAS UM PROFISSIONAL 

 

Concentrar-se na experiência do usuário deve ser da responsabilidade de toda 

a empresa, de todas as equipes, desde designers, desenvolvedores, profissionais 

de marketing etc. Pensar no usuário não é só papel do designer. 

 

É certo de que, em um projeto de desenvolvimento de produto digital, haverá 

um designer (ou equipe de designers), o qual irá trabalhar de fato no UX Design, 

porém a UX (Experiência do Usuário) em si deve estar imersa em toda a 

equipe, como um todo. Do contrário, o trabalho do designer poderá ser em 

vão. Por exemplo, caso o desenvolvedor não consiga traduzir o design para a 

interface programada, ou então caso o profissional de marketing não produza 

conteúdos voltados para os desejos e necessidades do usuário, o projeto do 

designer não fará sentido na ponta extrema do projeto. 

 

Quando não é adotada uma metodologia de Design Centrado no Usuário, o 

produto pode falhar em algum aspecto (ou em vários). Deixar com que os  

profissionais de UX trabalhem de forma isolada é um erro enorme e pode custar 

caro para o negócio. 



UX NÃO DEVE SER OPCIONAL 

 

Concentrar-se na experiência do usuário deve ser da responsabilidade de toda 

a empresa, de todas as equipes, desde designers, desenvolvedores, profissionais 

de marketing etc. Pensar no usuário não é só papel do designer. 

 

É certo de que, em um projeto de desenvolvimento de produto digital, haverá 

um designer (ou equipe de designers), o qual irá trabalhar de fato no UX Design, 

porém a UX (Experiência do Usuário) em si deve estar imersa em toda a 

equipe, como um todo. Do contrário, o trabalho do designer poderá ser em 

vão. Por exemplo, caso o desenvolvedor não consiga traduzir o design para a 

interface programada, ou então caso o profissional de marketing não produza 

conteúdos voltados para os desejos e necessidades do usuário, o projeto do 

designer não fará sentido na ponta extrema do projeto. 

 

Quando não é adotada uma metodologia de Design Centrado no Usuário, o 

produto pode falhar em algum aspecto (ou em vários). Deixar com que os  

profissionais de UX trabalhem de forma isolada é um erro enorme e pode custar 

caro para o negócio. 



Benefícios do  
UX Design 

O UX Design pode trazer inúmeros benefícios, tanto para o usuário  

quanto para os negócios. A seguir, serão apresentados alguns desses  

benefícios. 

Com um bom UX Design, os  

produtos atendem às necessidades  

reais do usuário. Se os usuários  

estão envolvidos no processo de  

design, e se eles são o foco do  

projeto, o produto final tem  

maiores chances de poder atender  

às necessidades deles. E é certo de  

que isso reflete no negócio em si:  

se mais pessoas usam e mais  

pessoas gostam do produto, os  

negócios provavelmente serão 

bem-sucedidos e irão gerar mais  

lucro. 

PRODUTOS QUE ATENDEM ÀS  

NECESSIDADES DOS  

USUÁRIOS 

Com UX Design, é possível ter  

menos retoque no produto final, já  

que, durante o processo de  

planejamento e desenvolvimento  

do produto, o designer tem o 

MENOS RETOQUE NO  

PRODUTO FINAL 



usuário como centro do projeto, com pesquisas, estudos das necessidades deles, 

testes de usabilidade etc. Desta forma, é natural que o produto precise de 

menos retoque após estar desenvolvido e lançado. Através do processo de UX 

Design, o produto já foi validado e testado efetivamente antes mesmo de seu 

lançamento. Com essa abordagem, o desenvolvimento torna-se menos custoso 

e mais fácil de corrigir os erros do produto, já que a maior parte dos problemas  

poderá ser corrigida durante o próprio desenvolvimento, até mesmo na etapa 

de esboços. Ou seja, pode gerar economia de tempo e dinheiro. 

 

 

REFLEXO NA REPUTAÇÃO DA EMPRESA 

 

Com um bom UX Design, o produto acaba sendo menos arriscado para a  

reputação do negócio. Por exemplo, isso pode ser visto em uma situação oposta:  

se uma empresa lança um produto com problemas de usabilidade e uma péssima 

experiência do usuário, é natural que as pessoas pensem que essa empresa não é  

de boa qualidade, ou que não desprende esforços para proporcionar bons  

produtos para seus consumidores. Nesse sentido, a reputação da empresa pode  

ser prejudicada. Portanto, pode-se afirmar que a UX é também uma medida de  

qualidade. 

 

 

MENOS RISCO DE FUGIR DO ESCOPO 

 

A partir do momento em que se tem um bom planejamento da experiência do 

usuário, e entende-se profundamente as necessidades dos usuários e do próprio 

negócio, tem-se um escopo bem definido, com objetivos de negócio e de 

UX sólidos. 

 

Então, naturalmente quando há uma preocupação com a UX, pode-se evitar 

que erros aconteçam em relação ao escopo de desenvolvimento do produto, 

como mudança de foco, ou até mesmo projetar para os objetivos errados,  

diferentes dos objetivos reais dos usuários e do negócio. Quando o escopo é  

extremamente bem definido, é menos provável que algo dê errado durante o 

projeto, e isso evita desperdício de dinheiro e de tempo, pois o cronograma e 

orçamento estarão também bem definidos. 

 

 

PRODUTOS MAIS COMPETITIVOS 

 



Com um ótimo UX Design, é possível desenvolver produtos mais competitivos, 

também. Em uma das etapas da fase de pesquisa da UX significa que o designer 

deve saber o que a concorrência está fazendo e como o produto será  

consideravelmente melhor que o dela. Ou seja, é realizar um benchmarking,  

também chamado de análise competitiva ou da concorrência. 

 

Além dos benefícios para o negócio em si, existe também a questão da própria 

experiência das pessoas que irão utilizar o produto desenvolvido. A satisfação 

do usuário provavelmente será muito maior quando o produto for projetado 

para uma boa experiência do usuário. Se a UX de um produto for boa, terão 

usuários satisfeitos, o que também irá reduzir o peso sobre as equipes de suporte 

e os serviços ao cliente. UX Design sempre é um bom investimento. 



Como o UX  
Designer Trabalha 

Neste capítulo, será apresentado o processo pelo qual os designers geralmente 

passam para resolver um problema de UX. Contudo, é importante entender 

que não há uma regra específica ou um padrão de workflow definido para que 

todos os designers sigam. O processo de design mostrado nesta disciplina é 

bastante utilizado, mas deve ser adaptado às necessidades de cada projeto. 



Há várias maneiras de um designer começar seu trabalho. Por exemplo, poderia 

começar projetando um produto desde o rascunho, ou talvez começar com 

uma análise de concorrência, vendo como os produtos que já existem  

funcionam. Mas cada designer pode decidir a maneira como trabalhar e seu  

ponto de partida. 

 

Em geral, um processo de UX Design pode incluir as etapas descritas a seguir. 

 

A seguir serão discutidas cada uma das etapas do processo de UX Design 



DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

A importância de saber o quê se está fazendo e porquê está fazendo algo  

não pode ser ignorada. Se o designer não tem isso como uma  

importante preocupação, pode acabar por ter projetos que comecem  

sem uma compreensão clara do problema ou mesmo sem saber  

conseguir atingir o sucesso esperado. Além trabalhar para proporcionar  

uma boa experiência de uso, é crucial que o designer entenda a  

estratégia e objetivos do negócio em si. 



Supomos que um designer esteja trabalhando para uma empresa que  

entende os benefícios de proporcionar uma boa experiência de usuário  

para seus usuários. Para começar, o profissional precisa ter certeza de  

que entende os objetivos conforme eles se aplicam ao projeto. A  

empresa está tentando aumentar sua base de usuários? Reposicionar seu  

produto? Aumentar a receita, os lucros? A empresa deve ter uma ideia  

clara do que quer fazer e qual motivo de desejarem isso. E, depois de o  

designer compreender esses motivos, então pode começar a procurar  

algumas oportunidades para alcançar os objetivos, ao passo que ajuda o  

usuário. 

 

Em muitos casos, o relacionamento entre as empresas e seus clientes não  

é tão bom quando se deseja, onde a empresa só visa seu próprio lucro e  

esquece da experiência que as pessoas têm ao utilizar seus produtos– o  

que é bastante perigoso para os negócios. 

 

O serviço do Uber é um bom exemplo de uma empresa que enxerga a  

boa experiência do usuário como algo positivo que reflete diretamente  

nos negócios. Foram capazes de identificar um mercado que estava  

estagnado, e não estava servindo seus clientes tão bem quanto eles  

desejavam. Eles forneceram uma experiência que foi marcante  

(positivamente), e se concentraram em áreas onde eles poderiam  

melhorar a experiência das pessoas e rapidamente conquistar clientes. 

 

Encontrar maneiras de abraçar os objetivos da empresa e alcançá-los  

melhorando a experiência dos clientes é realmente um ponto crucial do  

seu papel na empresa, como designer. São essas oportunidades que  

definem o problema que os designers tentam resolver. Os profissionais  

de UX poderão saber que definiram o problema quando puderem  

explicar claramente o motivo de estarem resolvendo e o que esperam  

alcançar. 



PESQUISA

O primeiro ponto a saber sobre a pesquisa de UX (ou “UX Research”) é  

que é trata-se de uma pesquisa prática, o que significa que os métodos  

não serão tão rígidos quanto uma pesquisa acadêmica. Na pesquisa de  

UX, o que importa são as informações práticas. É desejado saber quem é  

o usuário, entender seus desejos e suas necessidades, porém de forma  

prática para que se consiga aplicá-las no design. 



O objetivo da pesquisa de UX é reduzir o risco em um projeto,  

aprendendo o máximo que puder, com a maior certeza possível sobre o  

que está aprendendo – em relação aos usuários, aos concorrentes, ao  

negócio em si. 

 

Em um projeto no mundo real, com prazos curtos, com várias equipes e  

profissionais, com um mercado que muda constantemente, geralmente  

ocorre uma sobreposição entre as fases do processo de UX. Por exemplo,  

na prática, é possível que realize algumas pesquisas enquanto está  

trabalhando na definição do problema, que deve ser solucionado com  

Design. Entretanto, nesta etapa de pesquisa, é importante se concentrar  

em entender para quem está projetando e se a hipótese (suposição da  

solução) é ou não ratificada. Ou seja, se o Design pensado soluciona de  

fato o problema alvo do usuário. 

 

Nesse sentido, há basicamente três tipos de pesquisa que um designer  

pode conduzir. Neste material, serão nomeadas como Pesquisa  

Dedutiva, Interrogativa e Experimental. Porém, esses nomes não são um  

padrão e serão utilizados aqui como facilitador do entendimento e  

didática. 

 

 

PESQUISA DEDUTIVA 

 

Com a pesquisa dedutiva, o designer irá lidar com tudo o que pode  

aprender sem falar diretamente com usuários e stakeholders. Neste tipo  

de pesquisa, o designer deseja procurar informações que permitam  

inferir uma provável conclusão. Por exemplo, ele poderia realizar uma  

análise da concorrência (benchmarking) para verificar como as outras  

instituições estão trabalhando e solucionando os problemas dos seus  

usuários (alunos), e quais tipos de sucessos (por exemplo, bom  

rendimento, boas notas, satisfação do aluno, etc.) e falhas (por exemplo,  

evasão, reclamação, notas ruins, etc.) elas estão tendo. 



O designer também poderia procurar por alguma pesquisa já existente  

sobre um assunto relacionado ao que está tentando entender, ou as  

melhores práticas, que são as mais usadas, e que mostraram resultados  

positivos em outros casos. Aqui, pode-se olhar ou refinar personas ou  

jornadas do usuário que foram criados para outras iniciativas. 

 

 

PESQUISA INTERROGATIVA 

 

Basicamente, a pesquisa interrogativa é uma pesquisa onde o designer  

faz perguntas para as pessoas que fazem parte do público-alvo do  

produto. Na prática, significa sair do escritório, e conversar e fazer  

perguntas para as partes interessadas a fim de obter informações. 

 

Esta é uma forma de pesquisa bastante útil, pois permite que o  

profissional de UX converse diretamente com os usuários e os  

stakeholders, em vez de supor o que eles pensam (desejos, necessidades,  

costumes, etc.) – Como acontece de certa forma na Pesquisa Dedutiva. 

 

Para atender um número maior de pessoas, pode-se realizar uma  

pesquisa online, por exemplo, através de ferramentas gratuitas como o  

Google Forms, site onde é possível criar surveys ou questionários online  

para atingir um número grande de respondentes. 

 

Essa abordagem funciona bem principalmente quando se deseja obter  

dados quantitativos. Por exemplo, os resultados de uma pesquisa  

poderiam dizer que 30% dos alunos de um curso à distância escolheram  

frustração como a emoção que sentem mais quando usam o sistema de  

eLearning para estudar. 

 

Então, para se aprofundar e entender por que os alunos se sentem dessa  

forma, o designer poderia realizar entrevistas ou trabalhar em um  



laboratório de usabilidade, onde assistiria aos usuários tentarem  

completar uma tarefa, e depois perguntar por que eles fizeram as  

escolhas que fizeram. 

 

Essas atividades podem ajudar o designer a alcançar uma compreensão  

mais profunda, permitindo descobrir os motivos por trás das ações dos  

usuários ou das opiniões deles. Somente assim é possível conseguir  

projetar algo que realmente funcione, baseado nas observações dos  

usuários reais. 

 

 

PESQUISA EXPERIMENTAL 

 

Perguntar às pessoas diretamente o que elas acham sobre um produto é  

uma das ferramentas de pesquisa mais poderosas, mas em alguns  

cenários isso não é o suficiente. Há momentos em que as pessoas dizem  

algo, mas na realidade fazem outra. É então que a pesquisa experimental  

é importante ser realizada. 

 

Uma das formas mais conhecidas de pesquisa experimental é o Teste  

A/B, onde basicamente divide-se um grande número de usuários em  

duas partes iguais e dá a eles opções semelhantes de uma interface ou  

um produto, mas com pequenas diferenças. Então, é possível saber qual  

das duas variações obtém melhores resultados. É bastante prático, fácil  

de aplicar e eficaz na obtenção de respostas. 

 

Existem ferramentas, por exemplo, que permitem assistir ao vídeo  

completo de usuários utilizando um produto (por exemplo, sites e  

aplicativos) e então pode-se verificar pontos como rage clicks (“cliques  

de raiva”), que ocorre quando os usuários clicam repetidamente em algo  

para tentar fazer funcionar, de forma mais estressante. Podem também  

mostrar como os usuários realmente estão utilizando um produto, o que  

pode ser bastante importante para o entendimento dos usuários e suas  

frustrações. 

 

 



DESIGN

Em algum momento do projeto, o designer precisará extrair todas as  

informações que absorveu e sintetizá-las em uma solução prática – no  

design em si. Esta talvez seja uma das etapas mais complexas. 

 

À medida que o profissional começa a compilar mais dados e  

informações sobre um problema, as ideias sobre como pode solucioná- 

lo irão começar a surgir naturalmente na mente. 



Não existe um caminho pronto para esta fase do projeto. A maioria das  

soluções são apenas reações óbvias a problemas bem definidos. Então, é  

preciso começar esta fase com uma hipótese, insights e, pelo menos,  

algumas ideias sobre como irá atingir os objetivos, que foram definidos  

no início do projeto. 

 

Muitos profissionais tentam começar esta etapa sem fazer o trabalho que  

deveria vir antes, e provavelmente muito problema surge por conta  

disso. Como seria possível solucionar um problema que o designer não  

sabe de fato o motivo, ou ao menos sabe se esse problema é real na vida  

dos usuários? 

 

O designer não deve trabalhar com suposições, mas com dados reais. É  

um profissional que pesquisa, descobre o problema, tem ideias criativas  

para solucionar o problema e materializar a solução em algo palpável,  

prático, real, como um site, um aplicativo, ou qualquer outro produto. A  

forma como cada profissional sintetiza todo esse design é uma decisão  

particular. Cada designer pode solucionar um mesmo problema de  

maneiras distintas. E algumas soluções podem ser melhores que as  

outras. 

 

Por exemplo, se um profissional tem habilidades gráficas por natureza  

ou maiores facilidades em enxergar soluções a partir do visual, ele pode  

começar desenhando ideias em um bloco de esboço. Se o profissional  

prefere escrever e expressar suas ideias com palavras, pode começar  

listando os requisitos para sua solução ou descrevendo recursos em  

forma de uma história (User Stories). 

 

Independentemente de como designer começar, as entregas que criar  

irão depender de algumas de suas habilidades. Usará o UI Design para  

criar a interface que as pessoas irão utilizar para interagir com as  

soluções de Design, e precisará escrever para comunicar suas ideias, e  

empatia para enxergar através de uma perspectiva dos usuários para os  

quais ele está projetando. 

 

 



VALIDAÇÃO

Uma solução de design é sempre baseada em hipóteses. Portanto, é  

preciso decidir quais hipóteses devem ser testadas e qual será a melhor  

forma de fazer isso. Em geral, é indicado testar primeiramente os  

designs que oferecem mais riscos ao negócio. Logo, se o produto tiver  

apenas uma hipótese para a solução do problema em questão, é  

fortemente indicado testá-lo assim que possível e com o menor esforço  

possível. Desta forma, evita-se perda de tempo e desperdício de  

investimento financeiro. 

 



Para isso, o primeiro a se fazer é definir é o grau de fidelidade que o teste  

precisa para funcionar de maneira adequada, de forma a não ter a  

experiência e os resultados prejudicados por conta de um protótipo mal  

executado. É necessário decidir se irá utilizar um protótipo de baixa ou  

alta fidelidade. Diferente das pesquisas, para os testes do design é  

desejado obter resultados mais concretos. 

 

Basicamente, há três opções: criar um protótipo, criar um MVP (Produto 

Mínimo Viável) ou uma compilação completa de um produto de fato  

desenvolvido um site desenvolvido, um aplicativo desenvolvido etc.). 

 



PROTÓTIPO

Um protótipo é algo que pode ser rapidamente construído e testado,  

mas que não tem a exata fidelidade do produto acabado, o qual ele  

representa. Um protótipo não necessariamente precisa ter exatamente a  

mesma aparência com o produto finalizado, em termos visuais e em  

seus mínimos detalhes. 

 

Um protótipo é uma ferramenta que comunica o valor e a experiência  

do seu projeto. Pode ser algo tão simples como um protótipo de papel,  



desenhado à mão ou alguns wireframes impressos e mostrados a um  

usuário durante uma entrevista, ou algo mais complexo, como uma série  

de simulações de Design que foram carregadas para um serviço como  

Invision5 e construídos com algumas páginas de HTML, o que irá  

permitir o usuário clicar (ou tocar) nas páginas estáticas que simularão a  

experiência essencial de usar ou produto ou recurso. 

 

 

MVP – PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL 

 

A sigla “MVP” significa “Minimum Viable Product” que, na língua  

portuguesa, pode ser traduzido como “Produto Mínimo Viável”. Se um  

protótipo não for o suficiente para definir a validade da(s) hipótese(s),  

então pode-se construir um MVP, deixando de lado alguns recursos que  

iriam demorar mais para desenvolver. Desta forma, poderia ter um  

produto minimamente utilizável, com os recursos essenciais, o que é  

menos custoso que desenvolver um produto por completo, e só depois  

testar. 

 

O conceito de MVP é mais desafiador do que parece, porque é preciso  

encontrar um bom equilíbrio entre fazer o mínimo de trabalho possível,  

enquanto ainda está desenvolvendo algo que é bom o suficiente ou  

viável para que se consiga testar as ideias e hipóteses. 

 

Pode-se dizer que o MVP está entre o protótipo e o produto final. Não é  

tão rústico quanto um protótipo, mas também não é um produto  

finalizado, que demorou meses para ser desenvolvido. A ideia é testar o  

produto sem investir muito tempo e dinheiro. Esta opção  

provavelmente requer trabalhar com desenvolvedores que ajudarão a  

transformar as ideias de design em um so�ware, ou aplicativo ou um  

site, diferentemente de um protótipo que não necessariamente requer  

um outro profissional para programá-lo. 



PRODUTO COMPLETO 

 

Uma outra opção para se validar um produto é criar e lançar um recurso  

completo ou o produto já desenvolvido, e então testá-lo depois. Muitas  

vezes também chamados de versões beta, as quais irão sofrer alterações  

por estarem ainda em processo de evolução. 

 

Esta, como dito anteriormente, é a opção mais arriscada – e é  

fortemente não indicado a trabalhar desta forma – porque, aqui, a  

equipe arrisca investir todo o tempo e recurso em uma solução que  

ainda não foi testada com usuários reais. 

 

Se a hipótese (da solução para o problema) não for ratificada ou se o  

produto não for bem aceito pelas pessoas, então todo o trabalho que  

realizamos até então será em vão. Neste caso, seria necessário voltar às  

primeiras fases do projeto, para tentar descobrir novas soluções, porém  

com menos tempo e um orçamento comprometido, provavelmente. 

 

O designer precisa escolher com qual dessas formas irá trabalhar.  

Entretanto, é importante ter em mente que testar os designs é essencial  

para o sucesso de um produto. Somente os usuários reais (e não  

hipóteses ainda não testadas) irão dizer se um produto soluciona os  

problemas deles, de fato, e da melhor maneira possível. 

 

 



 Com base nos fundamentos do UX Design –  
processo de design onde se mantem 

o foco nas necessidades, desejos e limitações dos  
usuários durante todo o desenvolvimento de um  

projeto, a cada tomada de decisão, desde a  
concepção até o lançamento de um produto –  

como é possível aplicá-lo no Design Instrucional,  
para que se possa desenvolver produtos de  

eLearning que proporcionem melhor Experiência  
do Usuário e de Aprendizagem? 



FOCO NOS USUÁRIOS  
(ALUNOS) 

John Gould, em seu método chamado Design Pensando em Usabilidade 

(1988), sugere que os profissionais devem decidir quem serão os usuários  

e devem envolvê-los o quanto antes. Gould sugere várias formas de se  

familiarizar com os usuários – neste contexto, alunos –, suas tarefas e  

seus requisitos, como é visto a seguir. 



>> Converse com os usuários; 

>> Observe os usuários trabalhando; 

>> Faça os usuários pensarem alto enquanto trabalham; 

>> Inclua usuários peritos na equipe de design; 

>> Utilize pesquisas e questionários; 

>> Grave em vídeo os usuários trabalhando; 

>> Elabore design participativo; 

>> Realize análise de tarefa; 

>> Desenvolva metas passíveis de testes. 

 

Com foco no Design Instrucional, pode-se adaptar a lista anterior para as  

necessidades desse cenário, onde é importante entender profundamente  

quem são os alunos os quais serão atendidos pelos cursos e plataforma  

de eLearning que estão sendo criados, quais suas necessidades e desejos  

e, principalmente, compreender como esse público-alvo lida com a  

tecnologia, já que os alunos basicamente utilizarão computadores ou  

dispositivos móveis para consumirem os cursos. 

 



A IMPORTÂNCIA DA BOA UX  
PARA ELEARNING 

No que diz respeito ao aluno, uma boa Experiência do Usuário é  

importante porque pode fazer muita diferença durante seu processo de  

aprendizado, marcando uma diferença entre utilizar a plataforma de  

eLearning (onde ele consumirá o curso) de forma precisa e completa, ou  

não conseguir utilizar todos os recursos que a instituição oferece e ficar  

frustrado, por não aprender na íntegra, por dificuldades durante a  

utilização do sistema, por exemplo. 



Do ponto de vista do designer, uma boa UX é importante porque pode  

significar a diferença entre o sucesso ou o fracasso de seu projeto. 

 

Do ponto de vista dos negócios, o sistema de eLearning que proporciona  

uma experiência do usuário ruim pode reduzir a produtividade e  

rendimento dos alunos, prejudicando a imagem da instituição, correndo  

risco de obter um número alto de evasão, principalmente por  

insatisfação dos usuários. 

 

Em todos os casos, a falta de uma boa UX pode custar tempo e esforço.  

Um aluno que teve uma experiência ruim com um curso à distância em  

uma instituição, poderá desistir de estudar nessa instituição e  

provavelmente não irá consumir outros cursos; bem como  

provavelmente não indicará os cursos para outras pessoas, podendo  

ocorrer uma divulgação negativa da instituição. 

 



VALIDAÇÃO DO DESIGN  
INSTRUCIONAL 

O processo iterativo, que melhora progressivamente o Design, avaliando  

os estágios do projeto constantemente, é uma maneira primordial de  

melhorar a experiência do usuário. 

 

Assim, os Profissionais de UX precisam estar sempre incorporando no  

sistema de eLearning os feedbacks dos alunos para aprimorar o produto  

e sua experiência de uso. 

 

A Figura 11 apresenta o processo de UX Design, de maneira resumida. 

Figura 11: Exemplo de processo de UX Design: Conceito, protótipo, validação  

interna, testes de usabilidade, aprendizado através da observação dos usuários e  

iteração (contínua melhora do design). 



A concentração de esforços nos processos de UX Design é possivelmente  

o único caminho para atingir um alto nível de UX. Nem sempre o  

orçamento da instituição permite que haja uma abordagem ideal.  

Entretanto, existem inúmeras ferramentas para descobrir quem são os  

usuários principais, como eles interagem com os sistemas e quais tarefas  

devem realizar. 

 

Por exemplo, pode-se testar as interfaces do sistema de eLearning com a  

utilização de protótipos, modelagem cognitiva e auditorias de  

usabilidade que podem ser feitas por profissionais envolvidos no projeto.  

É importante ter sempre em mente que somente será verificado que um  

Design é realmente bom (para seus alunos) após serem conduzidos testes  

com os alunos reais e ter sido melhorado com base nos resultados  

obtidos nas sessões de teste de usabilidade e entrevistas. 

 

A UPA (Usability Professionals’ Association) criou um modelo do  

processo de Design Centrado no Usuário (Figura 12) que é semelhante a  

um jogo de tabuleiro. Nele, há pontos de saída e chegada, e as etapas que  

precisam ser feitas novamente ou onde se deve ter mais atenção. 

 

Figura 12: Modelo do processo de Design Centrado no Usuário criado pela UPA, em  

formato de togo de tabuleiro. O download deste modelo pode ser feito através do  

endereço https://www.mprove.de/script/00/upa/_media/upaposter_11x17.pdf 
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