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RESUMO 

 

A evolução da comunicação em mídias digitais interativas, especialmente aquelas interligadas 
à internet, requer uma abordagem interdisciplinar para o aproveitamento de suas 
potencialidades hipertextuais e multimídia, entre outras. Por outro lado, há a perspectiva 
estratégica adotada nas atividades projetivas e gerenciais de Design de Interfaces Gráfico-
digitais, que são responsáveis pela concepção dos projetos de comunicação e de interação 
mediadas por essas interfaces. Essa perspectiva requer a aplicação dos conhecimentos de 
Engenharia e de Gestão do Conhecimento aos processos de mediação, para coletar, organizar, 
aplicar e criar conhecimento dirigido à projetação e ao gerenciamento de interfaces gráfico-
digitais. O contexto interdisciplinar previsto na área de Engenharia e Gestão do Conhecimento 
é aqui considerado, visando o conhecimento e a comunicação dos elementos denotativos e 
conotativos da identidade visual de marcas institucionais ou comerciais para a composição de 
interfaces gráfico-digitais como expressões privilegiadas das marcas. Para tanto, é proposto 
um modelo de referência interdisciplinar, que relaciona as áreas de Branding (gestão), Design 
Gráfico (mediação) e Ergonomia (engenharia), para orientar e apoiar o processo decisório nos 
projetos de comunicação da marca em interfaces gráfico-digitais. O modelo é determinado por 
meio da sistematização do conhecimento, com coleta e sistematização de informações 
relevantes e estabelecimento de uma hierarquia de dados e funções, promovendo 
conhecimentos relevantes para o projeto de interfaces gráfico-digitais comprometidas com o 
conhecimento e a comunicação da marca.  
 

Palavras-chave: Mídia Digital. Gestão da Marca. Ergonomia. Design Gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The evolution of communication in interactive digital media, especially those connected to the 
Internet, requires an interdisciplinary approach to the use of their capabilities hypertext and 
multimedia, among others. Moreover, there is the strategic perspective adopted in the design 
and management activities Interfaces Graphic Design, Digital, who are responsible for the 
design of communications projects and interaction mediated by these interfaces. Such a 
perspective requires the application of knowledge engineering and knowledge management 
processes of mediation, to collect, organize, apply and create knowledge directed to 
projecting and managing graphical interfaces to digital. The interdisciplinary context 
provided in the Engineering and Knowledge Management is considered here, seeking 
knowledge and communication of denotative and connotative elements of visual identity 
marks of institutional or commercial for the composition of graphical interfaces to digital as 
privileged expressions of brands. To this end, we propose a model of interdisciplinary 
reference, which lists the areas of Branding (management) Graphic Design (mediation) and 
ergonomics (engineering), to guide and support decision making in projects of brand 
communication in graphic and digital interfaces . The model is determined through the 
systematization of knowledge, collection and systematization of relevant information and 
establish a hierarchy of data and functions, promoting knowledge relevant to the design of 
graphical interfaces to digital committed to knowledge and communication of the brand.  
 
Keywords: Digital Media. Brand Management. Ergonomics. Graphic Design 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1.1 – INTRODUÇÃO 
 

As questões que serão aqui apresentadas tomam por base as ideias de Pinho (1996); 
Kotler (2000); Ries e Trout (2000); Gobé (2002); Churchill e Peter (2003); Marcondes 
(2003); Perez (2004); Martins (2006); Tybout e Calkins (2006); Aaker (2007); Strunck 
(2007); Wheeler (2008). Esses autores indicam a necessidade de aprimoramento da gestão e 
da comunicação da marca, como parte das estratégias que visam a eficácia empresarial, junto 
ao mercado e diante da concorrência. 

Para os autores, o mundo corporativo do século XXI está exigindo constantes 
aprimoramentos das organizações, sejam essas de pequeno, de médio ou de grande porte. Esse 
aprimoramento é uma necessidade desde o processo de escolha e de compra das matérias-
primas, passando pelo ciclo de produção e desenvolvimento de produtos, até a gestão 
financeira. Requer processos de gestão organizacional focados em resultados, além de uma 
estrutura organizacional pouco burocrática e, também, de estratégias eficientes de marketing, 
para que a marca da organização seja destacada frente a uma enorme concorrência. 

A efetivação de alguns pontos citados acima deve estar intrinsecamente presente na 
marca desde sua gênese, sendo premissas organizacionais. Uma organização, cuja marca 
apresenta uma missão bem construída, com uma visão de futuro ambiciosa e calcada em 
valores fortes, expressa uma identidade corporativa marcante. A identidade corporativa é uma 
representação mental, que deve ser construída no imaginário coletivo das pessoas 
componentes de seu público interno e de seu público externo, para determinar a imagem 
corporativa de acordo com seu posicionamento diante do mercado.  

No ambiente público, toda pessoa, produto, serviço, organização, provoca a 
composição de uma imagem de referência na mente do público. Entretanto, essa imagem é 
contraditória, porque reúne opiniões e aspectos positivos e negativos, que são decorrentes das 
diversas vivências individuais e coletivas desse público. Atuando junto ao mercado, as 
estratégias e atividades de Branding ou gestão da marca visam construir uma imagem de 
marca coerente com os valores e o posicionamento previstos pelo emitente da marca. Essa 
imagem coerente é denominada identidade corporativa ou identidade de marca (AAKER, 
2007). 
 Além disso, uma imagem corporativa marcante e identificada com os interesses da 
organização deve ser representada por um sistema gráfico-visual de identificação corporativa. 
Esse sistema é sintetizado pela marca gráfica e deve ser igualmente marcante e coerente com 
a identidade corporativa. A principal função do sistema gráfico-visual é representar uma 
organização, um produto ou um serviço, identificando e comunicando visualmente sua marca 
por meio de elementos gráficos, como tipos, logotipos, símbolos, formas e cores.   

O logotipo é a representação gráfica do nome da marca, por meio de uma tipografia 
específica. O símbolo pode ser a estilização de uma letra, uma imagem abstrata ou uma 
figura, entre outras possibilidades. Respeitando as cores e as formas institucionais, a 
apresentação conjugada do logotipo e do símbolo, às vezes só um ou outro, compõe a marca 
gráfica, como síntese do sistema de identidade gráfico-visual e da identidade corporativa.  

A identidade corporativa ou identidade de marca é representada por todas as atitudes e 
expressões oficiais da marca, por exemplo, o nome, o slogan, os sons, as formas, as cores, a 
tipografia, os uniformes e outros símbolos intencionalmente expressos pela organização. 
Entretanto, a identidade visual corporativa ou identidade visual de marca é composta apenas 
pelos elementos gráfico-visuais que representam oficialmente a marca gráfica da organização. 
A identidade gráfico-visual propõe formas, cores, imagens e tipografias específicas, que 
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identificam e comunicam a marca. Por isso, a identidade visual deve ser constantemente e 
coerentemente veiculada nas diversas apresentações da marca junto ao público, estabelecendo 
a correta identificação e comunicação da marca e de seus valores. 

A preferência por uma marca e a conseqüente aquisição de seus produtos ou 
contratação de seus serviços envolve aspectos que vão além das funções específicas desses 
produtos ou serviços. A relação entre os consumidores e a marca envolve questões 
relacionadas às expressões e aos valores simbólicos da marca.   

As expressões determinam as diversas percepções, envolvendo sensações e emoções. 
Por sua vez, as relações simbólicas decorrentes da interpretação das expressões de marca 
propõem ideias. Os atributos expressivos e os valores simbólicos passam a representar 
conceitos intangíveis, os quais influenciam a relação entre os consumidores e a marca. Ao 
adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem ou serviço, mas todo o 
conjunto de atributos e valores da marca (KAPFERER, 2004). 

As marcas físicas de identificação fazem parte da cultura humana há muito tempo, 
porque desde os primórdios da cultura os homens utilizam sinais de identificação para se 
comunicarem. As marcas evoluíram no âmbito do comércio fundando uma cultura das marcas 
comerciais, a qual justificou o desenvolvimento do campo de estudos e de atividades de 
Branding, como processo de construção e gestão de marcas. De acordo com Martins (2006), o 
principal objetivo em Branding é conseguir que uma determinada marca ocupe um 
determinado lugar na mente dos consumidores, diferenciando-a dos concorrentes. Para isso, a 
marca deve retratar o conceito da organização, do produto ou serviço, propiciando aos 
consumidores uma fácil identificação com a imagem corporativa. 

As atividades de Design são de interesse direto da gestão de marca ou Branding, que 
reúne o conjunto de estratégias e ações de construção e de gerenciamento da marca. As 
expressões e produtos de Design atuam como fortalecedores das marcas sejam essas 
institucionais ou de produtos (STRUNCK, 2007). Os projetos de Design cumprem funções 
práticas, estéticas e simbólicas, sendo que essas funções são determinantes na relação positiva 
entre o público e a marca. O design eficiente dos produtos, garantindo sua usabilidade, é 
fundamental para a boa imagem de marca. O design de comunicação estética e simbólica 
também é necessário para o bom relacionamento afetivo e simbólico entre o público e a 
marca. Assim, Design de Produtos, Design de Embalagens e Design Promocional, além do 
projeto de identidade corporativa, estão diretamente relacionados à imagem de marca. 

A principal atividade de Design diretamente relacionada ao Branding é o design ou 
projeto de identidade visual corporativa. O Programa de Identidade Corporativa é diretamente 
gerenciado pela área de Branding, que visa controlar o conjunto de formas de expressão que 
representam oficialmente a marca e procura gerenciar todas as expressões do emitente da 
marca com relação à percepção do público. Com relação à identidade gráfico-visual 
corporativa o projeto de design investe na condução das possíveis associações do público com 
as expressões gráfico-visuais e, em especial, com a marca gráfica.  

A comunicação de marketing de uma organização é composta por estratégias de 
comunicação, cujo conjunto é tradicionalmente chamado “mix de comunicação integrada de 
marca”. Esse “mix” representa o conjunto de possibilidades de comunicação que a 
organização utiliza para perseguir seus objetivos junto ao público (KOTLER, 2000). 
Atualmente, no âmbito da mídia digital, a internet é um campo privilegiado de expressão e 
comunicação das marcas, devido à proliferação de 1interfaces 2web e à crescente competição 
corporativa 3on-line. Por isso, as organizações concorrem pela atenção e pela adesão dos 
usuários às suas marcas e produtos.  

Uma página ou um site na internet (web site) é um importante canal no mix de 
comunicação, pois compõe uma interface que colabora com a atividade de venda direta, 
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apresenta material explicativo ao público, projeta a imagem da marca e disponibiliza 
informações básicas para os seus clientes (LOIACONO, WATSON E GOODHUE, 2002). 
Um 4site é um conjunto de páginas na web, organizadas a partir de um endereço básico, que 
apresenta uma página principal ou 5homepage. 

Para compor interfaces atraentes e coerentes com sua identidade de marca e valores 
corporativos, as organizações necessitam planejar sua apresentação e comunicação via 
internet, por meio de estratégias de Design de Interface Web. Dentro da multidisciplinaridade 
da área do Design de Interface Web, três áreas do conhecimento são normativas e essenciais 
no processo de comunicação de marca na internet. A primeira é a área de Branding, que 
coordena o processo de construção da identidade corporativa e desenvolve o gerenciamento 
da marca. A segunda é a área de Design Gráfico, que atua na representação dos atributos da 
marca e nas estratégias de interatividade, por meio de elementos e fundamentos da linguagem 
visual, e a terceira, é a área de Ergonomia, que promove a 6interatividade satisfatória do 
usuário com a interface gráfica que compõe o web site, através de recomendações 
ergonômicas. 

Relacionando as três áreas normativas com as teorias de Norman (2008), é possível 
estabelecer uma ligação direta com os três níveis estabelecidos pelo autor, o reflexivo, o 
visceral e o comportamental, responsáveis pelo embasamento conceitual da pesquisa. O autor 
supracitado afirma que o Design reflexivo cobre um território muito vasto e que tudo nele 
refere-se à mensagem, à cultura e ao significado de um produto, aqui nesse caso a marca, ou 
sua compreensão. 
  As ações iniciais de Branding são desencadeadas através da comunicação e expressão 
visual de uma mensagem clara sobre a marca. As expressões visuais compostas pelo logotipo 
e pelo símbolo e por outros elementos componentes da identidade visual corporativa 
incorporam e representam os valores atribuídos à marca e a seus produtos ou serviços, por 
meio do processo de produção de sentido desenvolvido, as conotações da marca gráfica. 

Trata-se de uma realidade tangível, material, composta pelo conjunto das formas e das 
cores de expressão da marca. A composição da interface gráfico-digital considera todos os 
elementos, mas os reorganiza para serem apresentados na tela de vídeo, estabelecendo 
prioridades diferenciadas com valorização de formas e cores institucionais. 

O Design visceral refere-se a reações iniciais, ao impacto emocional imediato, 
podendo ser observado claramente através da reação das pessoas diante de um determinado 
Design. Necessita proporcionar uma sensação agradável e consequentemente ser responsável 
pela boa aparência da comunicação das marcas, para então atraírem o sentido estético dos 
espectadores em potencial. A atratividade é um fenômeno do nível visceral, encontrada 
inteiramente no aspecto superficial de um objeto. Norman (2008) observa que o nível visceral 
é incapaz de raciocínio, de comparar uma situação com a história anterior.  

Ações de Design Gráfico atuam na expressão e na codificação visual do conteúdo 
semântico proposto para as marcas, expressando visualmente a personalidade da marca. Ações 
de Design Gráfico atuam também determinando prioridades nos aspectos de Ergonomia da 
interface, potencializando as experiências do usuário.  

O Design comportamental diz respeito ao uso, ao desempenho, e esse é o aspecto do 
Design que a área de Ergonomia se concentra. No nível comportamental, na maioria das vezes 
a função vem em primeiro lugar e é o mais importante, e para isso deve-se compreender e 
prever como as pessoas vão interagir com o produto, possibilitando que a interface gráfico-
digital seja projetada de maneira coerente com as estratégias de validação junto ao público 
usuário.  

Após a função vem a compreensão. Norman (2008) afirma que ao não se compreender 
um produto, não se poderá usá-lo – ou pelo menos não muito bem. Poder-se-ia memorizar os 
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passos básicos de funcionamento, mas provavelmente seria necessário lembrarem-se 
repetidamente quais eram eles. 

Ainda segundo Norman (2008) o mundo computacional é merecedor de admiração 
pelo seu potencial em se transformar em qualquer função que seja necessária. Através de 
ações abstratas, compõem mundos de cognição por meio de ideias e conceitos apresentados 
sem substância física. Como em qualquer outro produto, o Design comportamental mal 
concebido pode gerar grande frustração, resultando em objetos que possuem vida própria, 
desobedientes, que não fornecem feedback adequado referente às suas funções, que são 
incompreensíveis e que, de um modo geral, deixam qualquer usuário muito mal-humorado.  

Toda essa responsabilidade não é do usuário, e sim do projeto dos designers de 
interfaces, devido à ênfase dispensada na utilização de imagens sofisticadas, metáforas, e 
semânticas inconsistentes e ineficazes, proporcionando interfaces inacessíveis. Os web sites 
também fracassam nessa área, diz Norman (2008), pois seus desenvolvedores ou se 
concentram nos recursos técnicos de imagens ou sons, ou em se assegurar de que cada divisão 
da empresa receba o reconhecimento referente ao seu poder político. Não são levados em 
conta os problemas encontrados pelos usuários quando usam um produto ou web site para 
cumprir uma tarefa ou simplesmente encontrar alguma informação. O bom Design 
comportamental então tem de ser parte fundamental no decorrer do processo de Design desde 
o princípio, não podendo ser adotado uma vez que o produto foi concluído. Deve-se centrar-se 
no ser humano, concentrando-se em compreender e satisfazer as necessidades das pessoas que 
realmente usam o produto. Como mencionado anteriormente o nível visceral, dentro das suas 
atribuições através do Design Gráfico, é encarregado de auxiliar a conceder e reforçar noções 
de prioridade ao processo de interatividade humano-computador (interface), chamando a 
atenção dos usuários para os aspectos construtivos mais importantes da página.  

Com base nas questões e nos conhecimentos aqui apresentados, este trabalho justifica 
e compõe um modelo de referência para orientar e apoiar o processo decisório de designers na 
composição de interfaces gráfico-digitais, como páginas ou sites na internet, considerando e 
colaborando com a comunicação da marca corporativa. Isso decorre da sistematização de 
informações relevantes aplicadas à definição de uma hierarquia de funções que se destina à 
geração de conhecimentos e ao embasamento de propostas ou projetos de design de interfaces 
gráfico-digitais.  
_______________ 
1Interface gráfica, conforme Bonsiepe (1997), pode ser mais bem definida como uma especificação dos objetos 
que o usuário vê em uma tela e as regras básicas para interagir com estes objetos. Contudo, essa pesquisa trata 
dessa interatividade digital se concentrando especialmente nas interfaces gráfico-digitais em ambiente web. 
 
2Web é o recurso ou serviço oferecido na internet (rede mundial de computadores), e que consiste num sistema 
distribuído de acesso a informações, as quais são apresentadas na forma de hipertexto, com elos entre 
documentos e outros objetos (menus, índices), localizados em pontos diversos da rede. 
 
3On-line é estar em conexão com, ou entre, sistemas de processamento e/ou transmissão de informação. 
 
4Site é o conjunto de documentos apresentados ou disponibilizados na Web por um indivíduo, instituição, 
empresa, etc., e que pode ser fisicamente acessado por um computador e em endereço específico da rede. 
 

5Homepage é a página de entrada em um site da web, ou de outro sistema de hipertexto ou de hipermídia, que 
geralmente contém uma apresentação geral e um índice, com elos de hipertexto que remetem às principais seções 
de conteúdo do web site, visando facilitar a navegação pelo sistema.  
 
6Interatividade é capacidade (de um equipamento, sistema de comunicação ou de computação, etc.) de interagir 
ou permitir interação. 
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1.2 – PROBLEMA DE PESQUISA 
 

Se comparada ao tempo em que as manifestações humanas estão registradas na história, a 
internet encontra-se em constante desenvolvimento, necessitando que ainda sejam 
identificadas formas mais apropriadas para sua utilização. Uma mídia inovadora, com 
surgimento e evolução muito recentes, é marcada por experimentalismos, especialmente na 
composição de interfaces, que denotam equívocos de concepção, de planejamento e de 
implantação. Isso resulta em ambientes gráficos complicados e ineficientes, devido à falta de 
aplicação de fundamentos de Design e de Ergonomia. Existem web sites eficientes nos 
aspectos de Ergonomia e de Design. Porém, há um número considerável de web sites 
corporativos, que se mostram inexpressivos e incoerentes com a identidade e com os valores 
das organizações que representam. 

O foco deste trabalho na comunicação da marca indica que as estratégias de Branding 
de uma organização devem considerar a mídia gráfico-digital e a internet como canais 
privilegiados de identificação e comunicação da marca. Uma visão estratégica de Branding 
vai além da mídia tradicional, porque os atributos e os valores da marca devem ser 
comunicados ao consumidor tanto nos ambientes físicos quanto nas mídias digitais. A 
qualidade da experiência do usuário define o sucesso ou fracasso de uma interface gráfica, 
como um web site. A Ergonomia na mídia digital é parte de sua comunicação e, como todo 
desempenho corporativo, participa da composição da marca e deve ser considerada nas 
estratégias de Branding (AAKER, 2007). 

Royo (2008) afirma que as marcas nas interfaces gráficas, especialmente na internet, 
ocuparam o maior espaço possível para informar a sua “grande mensagem”, a sua forma de 
vida e de consumo. Nesse aspecto, a Ergonomia, a qualidade de uso das ferramentas 
encontradas nos web sites dessas marcas transforma-se na peça fundamental  para o seu 
sucesso. A estética não é suficiente, o usuário procura uma linguagem clara, uma forma 
coerente e organizada de chegar aos conteúdos e objetivos, bem como de interagir com o 
sistema. 

O planejamento do design de interfaces gráficas, como o web site de uma organização, 
deve considerar a identidade de marca. Para tanto, é necessária uma macro estratégia 
multidisciplinar que facilite o alinhamento entre aspectos de Branding, de Design e de 
Ergonomia. Busca-se uma combinação adequada entre aspectos intangíveis, como os valores 
da marca, e os elementos gráfico-expressivos capazes de representá-los e comunicá-los. A 
composição e a dinâmica da interface gráfica devem traduzir os valores da marca e compor o 
mix de comunicação a serviço das estratégias de Branding. Além disso, os fatores de 
funcionalidade e usabilidade devem ser eficientes, facilitando a interatividade dos usuários 
com a interface gráfica. Assim, a própria atuação da interface é um aspecto distintivo da 
marca. 

Diante dos diversos desafios propostos pela nova mídia, a comunicação da marca na 
interface gráfica ainda é um tema pouco estudado. Do mesmo modo, as interações entre as 
áreas de Webdesign e de Branding também são muito recentes. Portanto, deve-se considerar 
que os 7webdesigners não desenvolveram amplos conhecimentos a respeito da integração 
entre as áreas de Branding e de Webdesign, especialmente, no tocante à comunicação da 
marca (VISSER, 2006). 
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Além do que foi destacado no parágrafo anterior, tradicionalmente, há aspectos que 
configuram atividades de projeto e desenvolvimento de uma interface gráfica como 
complexas e aparentemente subjetivas. Cada profissional atuante nessa área tem uma 
bagagem de valores subjetivos, que são distintos e variam de um indivíduo para outro. Isso 
esclarece o motivo pelo qual as pessoas tomam decisões diferentes diante de uma mesma 
situação.  

Nielsen (2002), afirma que nenhum padrão de Design pode especificar uma interface 
completa. Por isso, muito trabalho de criação ainda sobra já que a padronização não pode 
prever as especificidades de todos os projetos e serão os pontos de vista técnicos dos 
designers de interfaces que decidirão como os problemas serão resolvidos e como se 
comportarão todas as variáveis juntas. 

Chapanis (1996) explica que tomar uma decisão significa escolher um curso de ação 
específico entre duas, ou mais alternativas. Normalmente, as estratégias de tomada de 
decisões vêm acompanhadas de pressões de tempo. É necessário tomar decisões importantes e 
rápidas nas fases de desenvolvimento de uma interface gráfica. Portanto, o modelo proposto 
neste trabalho não pretende suprimir a subjetividade do processo projetual. Todavia, pretende 
estabelecer premissas, direcionamentos e procedimentos lógicos que auxiliam os 8designers 
de interfaces nas decisões objetivas, com relação ao processo comunicativo e funcional da 
interface gráfica, tendo em vista a identidade corporativa.   

A pesquisa aqui apresentada foi desenvolvida considerando-se a necessidade das 
organizações de ampliação e aprimoramento de suas estratégias de Branding em mídias 
digitais. Além disso, considera-se também a carência de estudos e a necessidade de métodos 
sistemáticos e eficazes que orientem a comunicação da marca em mídias digitais como a 
internet. Diante disso, o problema de pesquisa a ser solucionado foi o desconhecimento sobre 
modelos para a comunicação da marca em interfaces gráfico-digitais.  

No processo de resolução do problema, procura-se responder a seguinte questão: 
 

Como integrar, relacionar e organizar os conhecimentos de Branding, Design e 
Ergonomia no processo projetual de comunicação da marca corporativa em interfaces 
gráfico-digitais? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
7Webdesigner é o profissional competente para a elaboração do projeto estético e funcional de um site da web. 
 
8O designer de interfaces é o profissional da área de Design responsável por criar interfaces interativas, sejam 
elas off-line ou on-line. 
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1.3 – OBJETIVOS 
 

A solução ao problema de pesquisa será o desenvolvimento e a apresentação de um 
“Modelo de referência para a comunicação da marca em interfaces gráfico-digitais”, 
atendendo ao objetivo geral da pesquisa que almeja:  

 
– Propor um modelo multidisciplinar que oriente as decisões de designers de 

interfaces, quanto à comunicação da marca corporativa no desenvolvimento de interfaces 
gráfico-digitais, especialmente em ambiente web. 
 

Visando à consecução do objetivo geral será necessário atingir os seguintes objetivos 
específicos: 
 

• Estabelecer os processos de significação e suas possibilidades estético-emocionais e 
simbólico-semânticas, relacionando os sentidos e os significados dos elementos de 
identificação da marca; 

 
• Organizar as informações necessárias à concepção de interfaces, de acordo com os 

fundamentos de Ergonomia e Design Gráfico para interfaces gráfico-digitais; 
 

• Sistematizar diretrizes referentes à comunicação da marca na atividade projetual de 
interfaces gráfico-digitais, configurando os requisitos técnicos necessários ao modelo 
metodológico proposto. 

 
1.4 – JUSTIFICATIVA 
 

A cada dia, o design de interfaces gráficas torna-se uma tarefa mais complexa, 
exigindo uma maior qualificação do designer e o aprimoramento dos métodos projetivos. A 
quantidade e a diversidade de informações, aliadas à evolução dos recursos de comunicação, 
tornam a tarefa do designer de interfaces um desafio na busca de soluções eficazes em curto 
espaço de tempo. 

A variedade de marcas e usuários demanda uma relação direta entre os desejos e as 
necessidades dos usuários e os interesses dos emissores da marca. A interface gráfico-digital 
pode estabelecer essa relação, reunindo e relacionando conteúdos informativos, de maneira 
interativa, possibilitando o processo de comunicação entre emissores e receptores. A 
interatividade nas interfaces gráfico-digitais dinamiza as relações de emissão e recepção, 
permitindo que o público-consumidor atue também como emissor. Assim, o público e os 
emissores da marca podem ser, ao mesmo tempo, receptores e emissores. 

Diante dessa complexidade, muitas questões são dispostas ao designer de interfaces 
que deve responder sobre o que aplicar no layout da interface? Em quais situações de projeto? 
Por quê? O que é prioridade? O que é menos importante, porém deve constar? De que forma 
essas informações serão expressas? Existem as peculiaridades de cada projeto, contudo, é 
possível considerar elementos, situações e procedimentos recorrentes nos diversos projetos de 
interface gráfico-digital. A partir dessas recorrências é possível também fundamentar um 
modelo de referência.  

Existe uma vasta diversidade de marcas, com características, objetivos e mensagens 
bastante distintos. De outra parte, está o público-consumidor no papel de receptor interativo 
do processo de comunicação. Além disso, há uma cultura das marcas, que influencia os 
emissores, as marcas e o público em geral, por meio de uma tradição e de uma dinâmica 
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pertinente à comunicação da marca. Portanto, é fundamental que o designer de interfaces, 
interessado nessa comunicação, conheça os procedimentos específicos de informação e de 
comunicação da marca. Esse conhecimento deve, primordialmente, orientar a escolha dos 
recursos, dos procedimentos e dos elementos, que associam o design da interface e a 
comunicação da marca, influenciando o processo de criação e o desenvolvimento da interface 
gráfico-digital. Desta forma, ocorre uma exata transmissão e hierarquização das informações 
necessárias à comunicação, considerando os objetivos da marca, as necessidades dos usuários 
interativos e oferecendo a agilidade necessária ao projeto. 

Atualmente, há um aumento significante de interfaces gráfico-digitais, servindo 
especialmente a sites e portais da internet. Proporcionalmente, cresceram também os acessos 
de usuários de diferentes níveis sócio-culturais. De acordo com um estudo realizado pela 
consultoria 9everis, em parceria com Escola de Negócios da Universidade de Navarra, o Brasil 
alcançou, no ano de 2009, a quinta posição no ranking mundial, com 23 milhões de pessoas 
conectadas à internet. Os países que concentram um número maior de usuários de internet em 
todo o mundo são: China (285 milhões), Estados Unidos (234,4 milhões), Japão (89 milhões) 
e Índia (86,2 milhões).  

Inclusa nessa conectividade está a participação do chamado comércio eletrônico que, 
cada vez mais, firma-se como uma modalidade rápida, cômoda e confiável para a compra dos 
mais diversos produtos. As empresas físicas já percebem a expansão do comércio eletrônico 
sobre suas atividades. Segundo relatos do 10e-bit, o comércio eletrônico movimentou R$ 2,3 
bilhões no Brasil no primeiro trimestre deste ano, 25% maior em relação ao mesmo período 
em 2008. No ano passado, o setor movimentou R$ 8,2 bilhões, um crescimento 32% superior 
em relação a 2007. 

As marcas que atuam nos mais variados segmentos precisam ser percebidas e estarem 
acessíveis na internet, para estabelecer e manter a comunicação com o público-consumidor ou 
ainda efetivar transações comerciais. As interfaces gráfico-digitais dos web sites estabelecem 
o contato direto e interativo entre a organização e o seu usuário-consumidor, viabilizando 
oportunidades de comunicação e de venda de produtos (PALMER e GRIFFITH, 1998). A 
identidade visual corporativa segundo Royo (2008), como conjunto de mensagens semânticas 
e funcionais, determina uma linguagem própria e fixa da marca e o design de identidade 
visual corporativa em interfaces gráfico-digitais passou a ter um peso exclusivo maior do que 
nos projetos gráficos tradicionais.  

Na internet, por exemplo, a imagem e a identidade da organização têm o mesmo peso 
que a própria organização. O usuário identifica a organização a partir das ações que pode 
desenvolver, como se comportam essas ações quando comparadas aos seus objetivos e de 
como percebe e entende os processos (em sua apresentação e desenvolvimento).  

Uma interface gráfico-digital, que não comunica bem e não possibilita a interatividade 
de maneira simples e eficiente, dificulta a ampliação dos negócios da marca e projeta uma 
fraca imagem competitiva (BARNES e VIDGEN, 2001). 
 
 
 
________________ 
 
9A everis é uma consultoria multinacional que oferece soluções de negócio globais a seus clientes cobrindo 
todos os aspectos da cadeia de valor das organizações, da estratégia de negócio até a implantação dos sistemas. 
 
10A e-bit Informação é uma empresa com informações do comércio eletrônico fundada em 1999, pioneira na 
realização de pesquisas sobre hábitos e tendências de e-commerce no Brasil. 
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Além da importância do “uso” da marca, Royo (2008) salienta que ocorre uma 
característica própria da identidade na internet: todas as marcas encontram-se num estágio 
inicial de importância ou grandeza comunicativa muito semelhante, ou seja, na internet, um 
endereço de um web site corresponde a uma marca, seja grande ou pequena, de caráter 
nacional ou internacional, nada importa, o percurso que o usuário faz para chegar tanto a uma 
como à outra é o mesmo.  

A partir dessas afirmações, um aspecto que vem a contribuir nesse acesso às marcas 
em interfaces gráfico-digitais é o da constante facilidade de aquisição de computadores e 
equipamentos afins ao grande público, devido há uma contínua redução dos preços dos 
equipamentos eletrônico-digitais, especialmente dos mais convencionais. Há também várias 
formas facilitadas de compra desses equipamentos. Há inclusive, programas de financiamento 
subsidiados pelo Governo Federal. Diante da expansão do público-consumidor, as marcas 
concorrem pelo tempo e pela atenção de um número cada vez maior de usuários digitais 
interligados à internet. Assim, “captarão” mais clientes as marcas cujas interfaces gráfico-
digitais apresentarem os melhores projetos de design de comunicação e de interatividade, 
oferecendo facilidades de acesso ao público-consumidor.  

Esse argumento assinala a necessidade que justifica a elaboração de um modelo 
metodológico para referenciar projetos de design de interfaces gráfico-digitais, que sejam 
voltadas à comunicação da marca.   

O modelo de referência proposto é ainda justificado pela teoria decorrente da 
experiência projetual, determinando que quanto maior é a complexidade e o número de 
variáveis envolvidas em um projeto, maior também é a necessidade de um método que oriente 
e organize o processo projetivo (PEÓN, 2003). 

Nos últimos anos, metodologias, tais como as de Black (1997), Bürdek (1999), 
Radfahrer (2001), Stein (2003) e Hoezel (2004), foram desenvolvidas para orientar projetos 
de planejamento gráfico adaptados para orientar projetos de interfaces gráfico-digitais. 
Todavia, não se tem conhecimento de algum método específico para o campo de comunicação 
da marca. A literatura especializada em design de interfaces, de autores como Jakob Nielsen, 
Theo Mandel, Dominic Scapin e Christian Bastien, foi produzida através de análises de 
experiências com base em teorias ergonômicas e serve de guia e fonte de recomendações para 
elaboração de projetos de design de interfaces gráfico-digitais. Portanto, há necessidade de 
propostas metodológicas específicas para o design de interfaces gráfico-digitais.   

Há necessidade do estabelecimento de regras gerais ou princípios básicos, que sejam 
propostos de modo sistemático e metódico ao desenvolvimento de projetos de interfaces 
gráfico-digitias. Em sua maioria, as regras propostas são amplas e não apontam diretrizes 
específicas de aplicação, de acordo com as características de cada projeto. Por outro lado, há 
de se evitar que os princípios propostos sejam amplos por demais, de modo a aceitar ou 
provocar diversas interpretações, impossibilitando uma aplicação precisa. Tudo isso, dificulta 
a hierarquização das recomendações, porque evoca a subjetividade na interpretação das 
recomendações, especialmente por parte dos designers com diferentes perfis psicológicos e de 
formação ou diferentes graus de conhecimento e de experiência. Assim, a exagerada 
amplitude dos princípios metodológicos gera incoerências interpretativas e desabilita o 
método. 

A carência de metodologias específicas para o Design de interfaces gráfico-digitais 
provoca a adaptação de métodos aplicados a outras áreas de Design. Além disso, a 
diversidade na formação e na prática projetual dos designers de interface, de acordo com 
diferentes graus de conhecimentos tácitos e explícitos, propõe soluções e procedimentos 
divergentes para essa área de Design. Por isso, uma proposta metodológica, que visa a 
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comunicação da marca, sendo bem referenciada e referente para a área de Design de 
Interfaces Gráfico-Digitais se justifica neste momento.  
 
1.5 – MÉTODO DA PESQUISA 
 

Quanto a sua natureza, a metodologia de pesquisa adotada nesta tese caracteriza-se 
como teórico-aplicada ou “pesquisa aplicada” (RAMOS, 2007). Esta pesquisa terá por 
finalidade adquirir conhecimentos teóricos para fomentar a comunicação da marca na prática 
projetual de interfaces gráfico-digitais, especialmente em ambiente web. 

Quanto a sua abordagem do problema, equivale a uma “pesquisa qualitativa”, porque 
de acordo com Ramos (2007), esse tipo de pesquisa prioriza a interpretação qualitativa de 
informações, visando à solução do problema encontrado como base. 

Quanto aos seus objetivos, esta pesquisa é de ordem “exploratória”, por proporcionar 
maior conhecimento do problema, explicitando a possibilidade e a relevância da comunicação 
da marca no design de interface gráfica. Isso ocorre devido ao alinhamento das áreas de 
Branding, de Design Gráfico e de Ergonomia, visando à elaboração de projetos de 
comunicação da marca em interfaces digitais. Para Gil (1988, p.45), a pesquisa exploratória é 
aquela que: 

... têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema com vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. 
[...] Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que, 
possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 
estudado. 
 

 Quanto aos procedimentos técnico-metodológicos será realizada uma pesquisa teórico-
bibliográfica, para fundamentação e construção de argumentos, e uma pesquisa de base 
experimental, na utilização de designers de interfaces digitais com perfis definidos, com o 
propósito de observar o exercício do modelo de referência proposto. 
 
1.6 – ORIGINALIDADE DA PESQUISA 
 

A existência de outros métodos, citados anteriormente na justificativa desta pesquisa, 
utilizados na estruturação de normas para o desenvolvimento de interfaces, não interfere na 
originalidade desta pesquisa. Esta proposição é defendida por Mattar (2000), que relaciona a 
originalidade ao enfoque com que o tema é abordado, mais do que ao fato de jamais ter sido 
pesquisado. A determinação do foco sobre a comunicação da marca é um enfoque original 
sobre um tema que pode ter sido explorado anteriormente.   

Referendado na fundamentação teórica sobre o tema em estudo, o ineditismo desta 
pesquisa convergem dois aspectos, que se correlacionam e são interdependentes. Um dos 
aspectos diz respeito ao processo de armazenamento e à sistematização de informações e de 
conhecimentos coletados ao longo do processo projetual. O outro aspecto trata da abrangência 
do modelo proposto, que apresenta referências para a composição de interfaces, privilegiando 
aspectos das áreas de Design Gráfico, de Ergonomia e, especialmente, de Comunicação da 
Marca, diferenciando-se das metodologias encontradas, que se restringem à proposição de 
recomendações ergonômicas para interfaces digitais. 

O desenvolvimento do primeiro aspecto, parte do princípio que os designers, sejam 
esses experientes ou não, habitualmente, inserem recursos gráficos de uma linguagem visual 
incoerente aos projetos de identidade visual corporativa em interfaces gráfico-digitais, com o 
objetivo de diferenciar sua criação, a despeito dos atributos essenciais da marca. Mesmo que 
sejam graficamente bem resolvidos, esses acessórios estilísticos não representam a marca ou a 
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organização. Inclusive, isso pode acarretar contradições entre os conceitos da marca e a 
composição gráfica da interface. 

A lógica de obtenção de requisitos técnicos do modelo deve contribuir para justificar a 
proposta desenvolvida pelo designer, oferecendo-lhe referenciais coerentes para a legitimação 
de seu projeto com relação à comunicação de marca e o uso eficiente da interface. A mesma 
lógica deve prevenir os excessos estilísticos que podem desviar a prática projetiva dos 
atributos da organização. 

A estrutura do modelo proposto busca reunir e sistematizar informações e 
conhecimentos coletados ao longo do processo projetual, proporcionando ao designer de 
interfaces as informações técnicas precisas e características em uma base de conhecimento. A 
estrutura e a base de conhecimento devem ser flexíveis, permitindo adaptações e ajustes de 
acordo com as especificidades das diferentes marcas e necessidades de projeto. 

Além disso, o modelo estabelece a hierarquia dos requisitos mais relevantes, voltados 
ao projeto em questão. Propõe antever problemas, permitindo um projeto consistente e 
fundamentado, por meio de listas de verificação de requisitos de projeto de cada área, no 
mínimo, para recordar ao designer de interfaces sobre a existência de aspectos a serem 
aplicados, bem como, sobre sua ordem de importância para cada projeto em particular.  

Como apoio aos conceitos obtidos pelo designer de interfaces na apresentação da 
proposta ao cliente, o modelo auxilia o entendimento e justifica a linguagem não verbal que 
representa a marca. Toda a fundamentação metodológica adotada na realização da tarefa 
projetual legitima e oferece a argumentação ao designer, para que o mesmo possa defender 
sua proposta de modo consistente e profissional. O modelo é proposto como referência ao 
processo projetual, indicando os caminhos a seguir e alertando sobre os que devem ser 
evitados. 

O segundo aspecto, que diz respeito à originalidade da pesquisa, trata da abrangência 
do Modelo de Referência, proposto para auxiliar o processo de comunicação da marca em 
interfaces gráfico-digitais. O modelo proposto intenciona possibilitar que se considere a 
marca no projeto de interfaces gráfico-digitais não somente na internet, que é um campo 
privilegiado para comunicação da marca, mas também em qualquer mídia gráfica-digital, 
sendo essa ligada ou não a internet.   

Portanto, o design de interfaces compõe o quadro de estratégias de Branding das 
organizações. Isso é possível com a geração, organização e hierarquização dos aspectos 
emocionais, gráficos e funcionais, compondo um referencial interativo cuja meta é a 
integração entre a marca e o público, por meio do sistema informatizado. 

O modelo de referência proposto considera as possibilidades simbólicas e emocionais 
dos elementos de identificação da marca, como formas, cores e tipografias, entre outros. 
Considera, ainda, a interação desses elementos na composição gráfica da interface, de acordo 
com as informações coletadas e os conhecimentos desenvolvidos ao longo do processo 
projetual. O modelo permite a reunião das informações em matrizes e, também, a análise 
dessas informações e das soluções geradas pelo designer de interfaces durante o 
desenvolvimento do projeto da interface gráfico-digital. A possibilidade de trabalhar essas 
informações objetiva gerar um modelo amplo, que inclua todas as áreas de conhecimento 
envolvidas no processo de concepção. 
 
1.7 – ABRANGÊNCIA E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 
 

O escopo deste trabalho é especialmente dedicado à comunicação da marca em 
interfaces gráfico-digitais. A pesquisa será orientada para a compreensão dos processos de 
composição e de comunicação da identidade de marca, considerando-se as áreas de Branding, 
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de linguagem visual nas atividades de Design Gráfico e de conceitos de Ergonomia aplicados 
à composição de interfaces gráfico-digitais. A área de Informática e os códigos de edição, tais 
como HTML e JAVA, entre outros, não serão contemplados no escopo desta tese. Isso 
determina a primeira delimitação do trabalho. 
 Como segunda delimitação da pesquisa, os parâmetros de concepção e 
desenvolvimento do modelo proposto tratarão os níveis esqueleto e superfície da interface 
digital. Conforme Garrett (2003) no nível esqueleto define-se a estrutura do conteúdo e no 
nível superfície, denominado como homepage, elabora-se a composição e diagramação final 
do conteúdo. De acordo com Nielsen (2002), a importância da homepage nas bases 
estratégicas de uma organização é muito maior do que as simples normas para a obtenção de 
rendimentos por comércio eletrônico: a homepage também é a face de uma organização para 
o mundo.  

O estabelecimento do perfil do usuário do modelo, ou seja, do designer de interfaces, 
responsável pela estruturação, modelagem e recomendações do projeto, determinará a terceira 
delimitação do trabalho. O modelo não é uma “receita” para qualquer profissional da área, 
trata-se de uma ferramenta para designers com determinadas habilidades técnicas e 
conceituais para a tomada de decisões mais ágeis nas fases de conceituação e planejamento de 
uma interface. De acordo com Nunes (2003), parte-se do pressuposto que o senso estético-
intuitivo do designer, o conhecimento da identidade de marca a ser gerenciada e o 
reconhecimento de seu valor, fazem dele o profissional mais preparado para administrar esse 
sistema.  

Como quarta e última delimitação, a aplicação do modelo não visará contemplar 
qualquer tipo de validação por parte de públicos-usuários de interfaces, conforme citado no 
objetivo geral desta pesquisa, limitando-se a geração de alternativas e soluções finais a partir 
da utilização do Modelo, propostas por um grupo focal constituído por designers de 
interfaces. 
 
1.8 – ADERÊNCIA DA PESQUISA AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM    
         ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 

Figueiredo (2005) afirma que conhecimento é aquilo que proporciona a alguém a 
capacidade de atuar em determinadas circunstâncias. Segundo o autor, habilitar a ação e o 
fazer são o que faz o conhecimento ser tão admirável e valioso não só para as organizações 
como, também, para todos os indivíduos.  

Conhecimento é o produto da aprendizagem. Um conhecimento leva a outro 
conhecimento e pode ser obtido por meio da interação entre dois ou mais indivíduos, em 
grupo, através da leitura, estudos, cursos, treinamentos etc. É transmitido na sociedade através 
de meios físicos, como vídeos, livros, documentos, páginas web, maquetes. 

 
O conhecimento para os propósitos da Gestão do Conhecimento pode 
ser obtido, comprado, transferido, renovado, compartilhado, 
reutilizado, gerado, criado, incorporado, comparado, apresentado, 
confrontado, aprendido, exibido, explicitado, diagnosticado, avaliado, 
corrigido, representado, testado, e tal como uma porta que se abre, o 
conhecimento pode dar passagens e conduzir a outros conhecimentos. 
(FIGUEIREDO, 2005, p. 44). 
 

Neste ponto de vista o Modelo de Referência aqui proposto, contém aspectos 
compreendidos de acordo com a evolução da Gestão do Conhecimento em determinadas fases 
de sua evolução. No tratamento e disponibilidade da informação apropriada para a tomada de 
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decisões o Modelo se ocupa em expressar e comportar determinadas informações sobre as 
resoluções de projeto existentes para que as decisões futuras disponham dos requisitos 
técnicos e de projeto para a tomada de novas decisões. 

Referente aos movimentos entre conhecimento tácito e explícito de Nonaka e 
Takeuchi (2008), o Modelo de Referência destaca o conceito de conhecimento tácito aplicado 
a explicitação dos conhecimentos envolvidos das três áreas de estudo, Branding, Design 
Gráfico e Ergonomia por todos comprometidos com a tarefa de projetar uma interface gráfico-
digital.  

Por último, a transformação do conhecimento segundo Snowden (2002), relaciona os 
conhecimentos de forma coletiva, adquiridos através das trocas informais entre equipes de 
trabalho até o processamento do conhecimento em informações importantes a serem 
consideradas no projeto. Neste contexto, o Modelo de Referência dependendo de sua prática, 
oferece condições de compartilhar ideias, conceitos, regras e significados por um grupo, 
contribuindo como suporte no processo de ruptura e criação de novos conhecimentos. 

A pesquisa promoverá a gestão dos conhecimentos conceituais e técnicos, com base na 
perspectiva triádica da teoria do filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce (1830-
1914). Esta tripartição dos estudos peirceanos veio a ser retomada por Charles William Morris 
(1901-1979) em 1938, compreendendo a relação em três dimensões denominadas semântica, 
sintaxe e pragmática. Bernd Löbach (1941-) e Bomfim (1952-2005), autores contemporâneos 
da área de Design, estabelecem uma relação de aproximação com essas dimensões ao falarem 
sobre as funções básicas de um produto industrial, a simbólica, a estética e a prática. Mais 
recentemente, o estudioso em ciências cognitivas e desenvolvimento de produtos Donald 
Norman (1935- ), apresenta o conceito de “emoção” na área de Design, considerando a 
relação entre três níveis convergentes com as designações de Peirce: o visceral, o reflexivo e o 
comportamental. 

No contexto deste trabalho, o nível reflexivo considera a comunicação semântica da 
marca, de acordo com a codificação de seus significados propostos pela área de Branding. O 
nível visceral considera a composição dos signos visuais na interface gráfico-digital, de 
acordo com a linguagem visual estabelecida pela área de Design Gráfico. O nível 
comportamental considera aspectos de usabilidade, percepção e cognição, de acordo com a 
área de Ergonomia. 

Os conhecimentos interdisciplinares elicitados indicarão possibilidades de 
disseminação e de aplicação de sistemas de conhecimento para a interatividade homem-
máquina no contexto das organizações emissoras de marcas, por meio de interfaces gráficas 
veiculadas em mídia digital, especialmente no ambiente web, caracterizando a linha de 
pesquisa Teoria e Prática em Mídia do Conhecimento. 
 
1.9 – ESTRUTURA DO RELATO DE PESQUISA 
 

Além deste capítulo 1, que introduz e apresenta a pesquisa, constam deste documento 
mais quatro capítulos, que são indicados a seguir: 

 
• O capítulo 2 propõe uma revisão dos conceitos teóricos referentes à marca e a sua 

comunicação. São apresentados e descritos conceitos e temas da área de Branding 
relacionados com a área de Design Gráfico, delimitando questões de Identidade 
Visual de marca; 

• O capítulo 3 trata da fundamentação e da construção dos signos visuais e apresenta 
a revisão teórica dos fundamentos da linguagem visual no campo de Design 
Gráfico; 



33 

 

• O capítulo 4 apresenta estudos sobre Ergonomia e Usabilidade, dando ênfase a 
regras e recomendações de autores da área, que são direcionadas à estruturação de 
interfaces gráfico-digitais, especialmente em ambiente web; 

• O capítulo 5 mostra o planejamento metodológico da pesquisa, que resultou na 
proposição do Modelo de Referência para Comunicação da Marca em Interfaces 
Gráficas e na construção deste relatório de pesquisa.  

• O capítulo 6 explica a lógica e o funcionamento do modelo para o 
desenvolvimento de interfaces gráfico-digitais, considerando os aspectos 
emocionais, estéticos e funcionais. 

• O capítulo 7 promove a descrição e os resultados de aplicação e experimentação do 
modelo perante um grupo focal. 

• O capítulo 8 destaca as conclusões da pesquisa, as recomendações e as sugestões 
para futuros trabalhos; e, por final são exibidas as referências bibliográficas 
utilizadas e consultadas no processo de desenvolvimento da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 – O NÍVEL REFLEXIVO CONSIDERANDO A  
                            COMUNICAÇÃO DA MARCA 
 

Segundo Norman (2008), uma marca (gráfica) é um sinal perceptível de identificação, 
um símbolo que representa uma empresa, seus produtos e serviços. De acordo com sua 
aparência e com seu simbolismo, determinadas marcas promovem uma resposta emocional, 
que atrai ou afasta o consumidor dos produtos e serviços que a marca representa. Desde cedo, 
as marcas assumiram um valor afetivo capaz de promover reações emocionais de 
aproximação ou de afastamento. A marca gráfica é basicamente composta pela impressão do 
nome da marca (logotipo) e por uma imagem de referência (símbolo). Mas, além desses 
elementos, a aparência de outros produtos gráficos, como embalagens, também é elemento de 
expressão e comunicação da marca. Assim, a aparência da interface gráfico-digital do web 
site de uma organização também expressa valores estéticos e simbólicos que são relacionados 
à marca do emissor, além de cumprir outros quesitos funcionais.  

A aparência dos diversos produtos gráficos que expressam a marca, incluindo a 
interface gráfico-digital do web site, compõe a dimensão semântica ou significativa, que 
estabelece a comunicação da marca direcionada ao nível reflexivo do consumidor. De acordo 
com Norman (2008), o nível reflexivo abriga a consciência e os mais altos níveis dos 
sentimentos ou emoções e das cognições. 
 
2.1 – O CONHECIMENTO DA MARCA 
 

Algumas questões preponderantes quanto à relação do público consumidor com as 
marcas de produtos e organizações no que se refere às preferências e atrações por 
determinadas marcas são tratadas por Churchill e Peter (2003). Segundo os autores, o conceito 
de valor da marca para uma organização, deve compreender a conquista da lealdade do 
cliente, tratando do conhecimento do nome da marca, qualidade percebida e associações da 
marca através de conceitos que expressem valores e imagens previamente conhecidos, 
corroborando no processamento e emissão de conceitos ao seu público consumidor, em 
relação a produtos e/ou serviços novos e já presentes. O valor da marca estabelecido pelo 
público-consumidor é variável mediante as percepções positivas e negativas adquiridas 
através do significado da marca comunicado.  

Conforme Wheeler (2008), a marca é a promessa, a grande ideia e as expectativas que 
residem na mente de cada consumidor a respeito de um produto, de um serviço ou de uma 
organização. A marca é semelhante à escrita manual, ela representa e lembra algo a partir de 
sua imagem forte, entretanto isto está cada vez mais difícil em um mercado densamente 
povoado. 

Strunck (2007) revela que a evolução tecnológica está presente no mercado e as 
organizações que não conseguem transmitir diferenciais perceptivos em seus produtos e 
serviços transformam-se em organizações que somente possuem o preço como aspecto de 
distinção entre os concorrentes. Assim sendo, diz o autor, nos negócios vencedores, as marcas 
são o grande patrimônio que transmitem valores que estarão dispostos ao público. 

Strunck (2007) define marca como um nome, geralmente representado por um 
desenho (logotipo e/ou símbolo), que com o tempo, através de experiências reais ou virtuais, 
objetivas ou subjetivas relacionadas a ela, resulta em um determinado valor. 

Ao se pensar em marca, normalmente se idealiza uma empresa ou organização, seus 
produtos ou serviços, porém ela pode designar também religiões, partidos políticos, clubes 
esportivos, pessoas, além de inúmeras atividades humanas. A teoria da comunicação, 
conforme Strunck (2007) enuncia que todo signo tem uma função e uma representação. As 
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marcas não possuem somente uma função (valor de uso), mas também são detentoras de uma 
representação propagada pela experiência de seu consumo, pelos relatos de terceiros ou por 
suas ações de comunicação. 

Essa representação corresponde aos benefícios emocionais da marca que conduzem a 
sua fidelização, advindos das experiências e que são primorosamente planejados e 
gerenciados pelo Branding, para se estabelecerem da forma pensada na mente do público. 
Strunck (2007) conclui que as marcas memoráveis servem como um dispositivo no momento 
das escolhas de compras, oscilando em níveis de entusiasmo e fidelidade a carga de 
informação sobre determinados itens de consumo. 

 
A marca se comunica com os consumidores por meio dos sentidos e das emoções 
que é capaz de gerar e os “templos” que as abrigam contribuem para reforçar essas 
sensações. Essa construção perceptiva é possível por meio de nossas experiências 
sensoriais. Nossos sentidos são a “porta de entrada” das nossas percepções, são 
condutores de significados que se constroem no cérebro e tomam a nossa 
consciência. Além da experiência de consumo, a sensorialidade dos produtos e das 
marcas, é fortemente influenciada a até condicionada pelas cores, formas, odores, 
texturas etc. de que os objetos são feitos. (PEREZ, 2004, p. 113). 

 
De acordo com Strunck (2007), no comércio antigo, os consumidores solicitavam 

determinado produto aos atendentes, sendo a marca indicada por esses. Atualmente, em 
virtude dos modernos e inovadores meios de transações do comércio, os elementos que 
identificam as marcas são indispensáveis. Uma marca lembrada e reconhecida garante que 
certo produto ou serviço é tal qual consumido anteriormente. 

Aaker (1996) define um conjunto exclusivo de associações da marca que o estrategista 
em marcas aspira a criar ou manter, como identidade de marca. Normalmente, os assuntos 
sobre a identidade da marca sugerem que o reconhecimento da marca é aumentado pela 
definição da identidade e pela sua transmissão efetiva para os consumidores, através da 
publicidade e de outras mídias. Na construção de uma marca de valor, é necessário gerar um 
conhecimento sobre ela, onde os proprietários do conhecimento da marca incluem todos os 
envolvidos na marca, inclusive os consumidores. 

 
As marcas se expressam, se dão a ver, se mostram de diversas maneiras, com o 
objetivo de potencializar seus efeitos de sentido. Esses elementos de expressão 
marcária são levados às mídias audiovisuais ou só de áudio, impressa, exterior, 
digital, entre outras, com a intenção de penetrar em nossos sentidos e causar 
sensações agradáveis e até afetivas que nos levem a uma aproximação. O objetivo é 
estabelecer uma conexão – e se esta for emocional, tanto melhor. (PEREZ, 2004, p. 
47). 

 
Wheeler (2008) comenta que as organizações aplicam diversos modos para expressar 

sua identidade através da hierarquia de suas marcas existentes. Tais modos podem ser 
classificados em três categorias: monolítica, de endosso e por marcas. Na identidade 
monolítica a marca é apresentada ao público por um único nome e estilo para todas as 
aplicações da organização de forma coerente aos produtos, serviços, preço, qualidade entre 
outros atributos. A identidade de endosso caracteriza-se pela subsidiária obter o endosso da 
organização através da marca e da identidade corporativa. Finalmente na identidade por 
marcas não existe um vínculo entre as marcas em si e com a organização. A marca atua 
independente com seu público consumidor e marca corporativa ou da organização limita-se a 
um público determinado, como exemplo os investidores. 

Na perspectiva do século XXI, as marcas codificam e geram os significados que 
sustentam a cultura de consumo. Em um grau muito substancial, o comportamento humano é 
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o comportamento do mercado. Tybout e Calkins (2006) anunciam práticas de estudo e 
validação do significado da marca onde a experiência da marca para o consumidor deve 
tornar-se palpável, ou seja, o virtual deve transformar-se em real.  

Uma marca que se torna tangível possui uma realidade cognitiva e outra visceral para 
a compreensão do consumidor. A sensação ajuda a materializar a marca e quanto mais 
sentidos a marca engaja, mais tangível é sua existência para o seu público consumidor. Uma 
marca possui inúmeras peculiaridades, aqueles pontos de aquisição mental e emocional, como 
modo de fabricação, nome, slogan, marca gráfica, embalagem, web site, propaganda entre 
outras.  
 
2.1.1 – O processo de construção de uma marca 
 

No decorrer dos últimos anos, preocupadas em se destacar frente à concorrência, as 
organizações constantemente adotam e aperfeiçoam políticas de construção e manutenção de 
ícones. Ries e Trout (2000) informam sobre a descoberta de que a marca não é mais apenas 
um instrumento de marketing, mas também um ativo estratégico da organização. Isso fez 
surgir e fortaleceu novos conceitos de abordagem a gestão empresarial das marcas. 

Perez (2004) expõe em seu conhecimento sobre marcas a estruturação sociocultural e a 
importância de a marca estar interligada à publicidade. Conforme afirma a autora, o processo 
de criação de valor, sentido e símbolos é obtido através de estratégias propostas. Contudo, o 
valor não é a única qualidade da marca, visto que: 
 

Nesse contexto de consumo, as marcas assumem destaque nas relações de compra e 
venda, indo além da ideia de meras facilitadoras das transações comerciais para 
transformar-se em poderosos e complexos signos de posicionamento social e de ser 
no mundo. (PEREZ, 2004, p. 3). 

 
Um dos fatores importantes na construção das marcas é o ato de agregar-lhes valor. Na 

visão de Marcondes (2003), o “valor de marca” é a espinha dorsal onde se apoiará toda uma 
estratégia de comunicação. Esse valor, normalmente gerado a partir de uma identidade visual 
relacionada ao negócio de atuação da organização estará apto com maior facilidade a gerar 
uma força de marca através das relações humanas.  

O valor de uma marca é uma construção árdua que não basta ser conquistada, porque 
deve ser constantemente mantida. Atualmente, as marcas significam mais do que nomes. Elas 
sintetizam os elementos físicos, racionais, emocionais e estéticos nela presentes e 
desenvolvidos através dos tempos (PINHO, 1996).  
 
2.1.2 – Marca e seu valor emocional  
 

A marca estabelece um elo com o consumidor, fala com suas emoções, porque é uma 
organização com personalidade independente. "A sensibilidade do consumidor só é atingida 
quando a compra realiza e satisfaz racionalmente e, sobretudo, emocionalmente, suas 
aspirações por meio da imagem do produto" (MARTINS, 1999, p. 17). 

Gobé (2002) conceitualiza uma marca emocional como aquela que procura estabelecer 
uma comunicação com o público consumidor no intuito de criar uma ligação com seus 
sentidos e emoções. O autor relata que as vantagens da comunicação da marca para o seu 
público consumidor vêm a contribuir para a materialização do conceito de marca emocional, 
visto que é gerada uma forte ligação por meio dos sentidos e emoções oriundos do estímulo 
de cada um deles. 
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Nem todas as marcas conseguem alcançar seu valor, porque as organizações têm um 
posicionamento diferente da visão do consumidor. Enquanto na visão da empresa existe a 
preocupação maior em desenvolver o produto físico e o conceito competitivo da marca, o 
consumidor entende que os diferenciais relevantes da marca são suas características 
emocionais. "Toda marca tem uma essência emocional bem definida que gera um estado de 
realização elevado no consumidor" (MARTINS, 1999, p. 20). Portanto, o que garante o 
sucesso das marcas bem-sucedidas é a associação do produto à emoção, a qual faz parte do 
imaginário coletivo (MARTINS, 1999). 

Quando o consumidor vai às compras, ele busca emoção e estilo. A motivação da 
compra está relacionada às necessidades, às crenças e aos desejos pessoais. Todo querer é 
desejo, com origem no emocional. A maneira como as prioridades de compra são escolhidas 
está presente no inconsciente pessoal em forma de valores e crenças. "A preferência da marca 
é despertada por imagens que estão no inconsciente coletivo das pessoas. Quando esse 
sentimento é alcançado, a imagem da marca nos transmite a sensação de autenticidade" 
(KARSAKLIAN, 2000, p. 88).  

A marca desenvolve uma identidade que a auxilia no estabelecimento da relação com 
o cliente, através de uma proposta de valor que envolve benefícios funcionais, emocionais ou 
de auto-expressão. Vai além da descoberta do que os clientes dizem ou querem, para aquilo 
que esperam conquistar. Por ter identidade, representa as características básicas que 
permanecerão ao longo do tempo. A identidade é ainda o modo como os estrategistas desejam 
que a marca seja percebida (SAMPAIO, 2002). 

A marca é também como uma pessoa, porque expressa personalidade. "A 
personalidade da marca pode auxiliar na criação de um benefício de auto-expressão que se 
converterá em um veículo para o cliente expressar sua própria personalidade" (AAKER, 1991, 
p. 67). Esta personalidade pode (1) formar o fundamento da relação entre o cliente e a marca e 
(2) ajudar na comunicação de um atributo do produto. Qualquer coisa que representa a marca 
é um símbolo: basta lembrar a imagem do homem associada ao produto Aveia Quaker. 
Quando existe um símbolo ou uma imagem visual que podem criar e sugerir a personalidade 
da marca, será maior a capacidade dessa personalidade reforçar os atributos da marca 
(AAKER, 1991). 

Conforme Bordieu (2000), a personalidade da marca pode ser representada por 
atributos como: sinceridade, honestidade, alegria, coragem, responsabilidade, segurança, 
ousadia, eficiência, sofisticação e outros. E são os atributos que também compõe a identidade 
da marca. Aaker (1996) explica que a marca é uma proposta de valor dada pela afirmação dos 
seus benefícios funcionais, emocionais e de auto-expressão.  
 

Nos negócios vencedores, as marcas vêm cada vez mais se revelando como um 
grande patrimônio, capazes de transferir valores ao que é oferecido ao público, 
através de benefícios funcionais e emocionais. Os benefícios emocionais advêm das 
experiências, mas são cuidadosamente planejados e administrados para se instalarem 
da forma correta em nossas mentes. (STRUNCK, 2007, p. 18). 

 
 

Os benefícios funcionais são baseados em atributos do produto ou serviço, que 
oferecem a utilidade funcional ao consumidor, por exemplo, a velocidade de uma impressora 
a laser. Os benefícios emocionais são aqueles que proporcionam aos clientes uma sensação 
positiva, como é o caso do jovem que ao usar um tênis Nike, incorpora as sensações de 
atualidade e performance, descritas pela personalidade da marca (Fig. 2.1). 
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Figura 2.1 – Marca e tênis da Nike. 
Fonte: www.nike.com 
 

Os benefícios de auto-expressão são as formas concedidas pela marca à pessoa para 
que comunique sua auto-imagem, por exemplo: “ser o que possui”. Há também uma relação 
entre o preço da marca e os benefícios por ela oferecidos. Se o preço da marca for exagerado, 
não haverá benefício para o cliente, mas se um preço for elevado poderá dar a impressão de 
status indicado pela associação com uma qualidade superior (AAKER, 1996). Os estrategistas 
poderão enriquecer sua percepção em relação à marca, pedindo às pessoas que descrevam a 
sua personalidade. O resultado a respeito do que as pessoas pensam pode determinar a marca 
e a sua personalidade (AAKER, 1996). 

Com relação às estratégias disponíveis no desenvolvimento de marcas emocionais, 
Gobé (2002) salienta que as marcas devem ser pensadas como a conquista da participação nas 
mentes e emoções do público consumidor, e não mais, na participação de mercado como era 
trabalhado anteriormente. Com isso percebe-se que o futuro do desenvolvimento de marcas 
nasce da escuta atenciosa do público consumidor, com o propósito de transformar aqueles 
desejos em experiências, produtos e serviços prestados ao mesmo. 

Segundo Gobé (2002) dez mandamentos na criação de marcas emocionais evidenciam 
os conhecimentos entre o ponto de vista tradicional de construção e gestão de marcas e o novo 
modelo das marcas emocionais: 

 
1)  De consumidores para pessoas: o público consumidor não pode ser tratado como alvo 

a ser atingido, é necessário formar relacionamentos com ele. 
2)  De produtos para experiências: promover experiências será primordial, visto que 

produtos atendem a necessidades e experiências realizam desejos. 
3)  De honestidade para confiança: honestidade é uma virtude, por isso, as marcas devem 

mais adiante para adquirir confiança gerando envolvimento e intimidade. 
4)  De qualidade para preferência: para o alcance do sucesso a qualidade reconhecida não 

é suficiente. Será indispensável ir ao encalço da preferência do público. 
5)  De notoriedade para aspirações: ser conhecido não significa ser adorado. Para ser 

preferida, a marca necessitará transmitir as vontades dos seus clientes. 
6)  De identidade para personalidade: para serem exclusivas, além de uma identidade 

formatada, as marcas devem ter uma proposta para tratar o caráter e carisma frente ao 
cenário da concorrência. 

7)  De funcionalidade para sentimento: mais do que serem funcionais, os produtos devem 
proporcionar experiências sensoriais através do design, originando e incorporando as 
suas experiências de vida. 

8)  De ubiqüidade à emoção: alta visibilidade é importante entretanto, não é mais 
suficiente. As marcas devem procurar contatos emocionais com as pessoas nos 
diversos meios e abordagens de veiculação. 

9)  De comunicação ao diálogo: mais do que discursar de forma tradicional, exprimindo o 
que quer para os indivíduos, as marcas precisam entrar na vida de seus públicos 
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consumidores. O público consumidor precisa contribuir com suas impressões e 
aprimorar a marca e suas práticas. Atualmente a internet com seus web sites, fóruns e 
blogs, oferece um recurso prático. 

10)  De atendimento para relacionamento: atender bem é somente uma circunstância na 
venda. Firmar relacionamentos é identificar a importância do cliente. 
 
Ainda baseado em Gobé (2002), frente ao mercado competitivo atual, para captar ou 

manter clientes é necessário atuar no aspecto emocional. O autor conclui que manipular uma 
marca que dizer despertar sentidos e emoções nos públicos consumidores. 
 

Criar marcas é uma relação de pessoas para pessoas e não uma relação de fábrica 
para pessoas. Uma marca precisa ter qualidades humanas e valores emocionais – 
precisa ter uma personalidade, expressando a cultura empresarial através de imagens 
que seduzem as pessoas. Se conseguirmos fazer que os consumidores queiram 
formar uma parceria com a marca, criamos com sucesso uma conexão emocional 
duradoura. (GOBÉ, 2002, p. 378). 

 
Estes valores emocionais integrantes à marca serão essenciais, já que constituirão o 

que os consumidores irão relacionar a este produto para que se torne indispensável. Para Gobé 
(2002) quatro pilares são essenciais para o desenvolvimento de uma marca emocional: 
relacionamento, experiências sensoriais, imaginação e visão.  

Segundo o autor, o relacionamento está atrelado ao conhecimento profundo do 
consumidor, retribuindo respeito e proporcionando experiência emocional que realmente 
procuram. As experiências sensoriais são o ponto estratégico para se conseguir uma interação 
memorável, e através dela o consumidor estabelecerá sua preferência, criando assim uma 
fidelização com a marca. Trabalhando com a imaginação, nos mais inusitados tipos de 
veiculação da marca, se estabelecem conexões duradouras ao atingir o lado emocional do 
consumidor. A visão consiste no sucesso da marca ao longo de todas as suas fases do seu 
ciclo de vida, sendo necessária a sua renovação constante. 

O conhecimento referente às dimensões capazes de proporcionar conexões entre as 
marcas emocionais e o público consumidor, garante que as marcas que colocarem em prática 
estratégias emocionais alcançarão a exclusividade frente à concorrência e um lugar reservado 
na mente de seu público consumidor (GOBÉ, 2002). 
 
2.2 – BRANDING 
 
 A palavra brand, como substantivo comum, advém do vocabulário inglês e pode ser 
traduzida como “marca”. A flexão Branding advém do verbo to brand, ou seja, “marcar”. 
Accioly (2003) comenta que o termo brand é associado, em sua etimologia, com o verbo to 
burn, que significa queimar. Isto ressalta o fato de que o surgimento do uso das marcas tem 
sua origem há milhares de anos, quando criadores de gado marcavam a ferro quente cada 
animal de seu rebanho, com uma marca que o identificasse como de sua posse. Este ato 
representava, ainda, que o dono tinha responsabilidade de alimentá-lo e de cuidá-lo, criando 
uma relação direta entre propriedade e responsabilidade. 
 Atualmente, o termo Branding é disseminado nas organizações por seus gestores e, 
também, na literatura das áreas de Administração e de Design. Neste novo contexto, o termo 
Branding representa a gestão da marca, porque “é o conjunto de ações ligadas à administração 
(construção e gerenciamento) das marcas junto ao mercado. São ações que tomadas com 
conhecimento e competência posicionam e divulgam a marca no mercado levando as marcas 
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além da sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura e influenciar a vida das 
pessoas.” (MARTINS, 2006, p. 75) 
 O objetivo do Branding é conseguir que uma determinada marca alcance uma 
identidade própria e muito positiva na mente dos consumidores, que a torne claramente 
distinta e a faça sobressair diante das marcas concorrentes. Martins (2006) ratifica e ressalta 
que a marca deve retratar com fidelidade o conceito da empresa, do produto ou do serviço, 
propiciando aos consumidores uma fácil identificação com a imagem proposta pela 
organização. 

Guimarães (2003) também concorda que o Branding é uma filosofia de gestão de 
marca, ou seja, um modo de agir e refletir sobre uma determinada marca. A gestão de uma 
marca abrange a pesquisa em tendências, motivações, necessidades e desejos do público 
consumidor; avaliação dos concorrentes; experiências em Design e Marketing e ainda no 
desenvolvimento das particularidades na aplicabilidade da marca. 
 Segundo Kotler e Keller (2006), para uma marca representar uma organização ou 
produto é primordial transmitir conhecimentos ao seu público consumidor sobre a 
organização ou produto através de elementos de marca capacitados a identificá-los em meio à 
concorrência e informá-los de seus proveitos e razões de interesse pela organização ou 
produto. O Branding é encarregado então de formar elementos mentais que possibilitem ao 
consumidor a ordenação de seu conhecimento referente à organização ou produtos, atuando 
como facilitador nas tomadas de decisão, produzindo valor para a marca. 

Entretanto, como afirmam Kotler e Keller (2006), o exercício do Branding perante as 
marcas é uma tarefa complicada e digna de muita atenção por seus gestores. Algumas 
circunstâncias constituem tal complexidade tais como: sob o ponto de vista do cliente, 
constata-se o crescimento econômico; considerando o mercado, a ocorrência de uma 
competitividade sofisticada, refletindo em um maior trabalho de exclusividade e preservação 
de clientes e finalmente em relação à comunicação, as oportunidades de novas mídias de 
propagação da marca e em função disso o acréscimo de despesas nesse setor. 

Diante disso, Silva, Gomez e Souza (2009) complementam afirmando que, essas 
particularidades do Branding proporcionam a interdisciplinaridade através do 
desenvolvimento de trabalhos integrados com outras áreas, envolvendo diversas habilidades e 
conhecimentos com o principal objetivo de criar propostas inovadoras para a identidade da 
marca, focando sempre a unidade nas manifestações.  

O Marketing contribui com a função de planejamento, pesquisa de informações 
estratégicas para a idealização do produto. O Design Gráfico decodifica essas informações, e, 
através delas, expressa visualmente a marca. A propaganda divulga a personalidade da marca 
e gera conhecimento sobre ela. A arquitetura como recurso de conhecimento na prática, tanto 
do ponto de venda, quanto no contato com os colaboradores e funcionários da organização. A 
administração e suas subáreas planejam, organizam, gerenciam e controlam o trabalho dos 
funcionários e colaboradores. 

O termo Branding pode ser definido como o processo de construção, consolidação e 
manutenção da identidade de uma marca (RODRIGUES, 2006). De acordo com esse autor o 
Branding não é precisamente um método, e sim um modo de atuar e pensar na identidade de 
uma marca como um instrumento transformador em uma comunidade. E nessa transformação 
o conhecimento interdisciplinar é fundamental versar sobre antropologia, sociologia, 
psicologia, administração, marketing, design, arquitetura, relações públicas, propaganda, entre 
outros, com o objetivo de desenvolver uma proposta inovadora de identidade de marca 
caracterizada pela unidade em todas as manifestações da marca propriamente dita.  

De acordo com Aaker (2007), a identidade de uma marca oferece sentido, finalidade e 
significado para a marca. Aaker (2007, p. 80) assim define: 
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A identidade da marca é um conjunto exclusivo de associações com a marca que o 
estrategista de marcas ambiciona criar ou manter. Essas associações representam 
aquilo que a marca pretende realizar e implica uma promessa aos clientes, feita pelos 
membros da organização. A identidade da marca deve ajudar a estabelecer um 
relacionamento entre a marca e o cliente por meio de uma proposta de valor 
envolvendo benefícios funcionais, emocionais ou de auto-expressão. 

 
O Marketing, por exemplo, atua na função de planejamento, levantamento de 

informações estratégicas para a idealização de um produto ou serviço para a organização. O 
Design Gráfico, por sua vez, possui a missão de decodificar essas informações, e, por meio 
delas, expressar visualmente a marca. Este processo de encadeamentos disciplinares, que 
proporcionam as ações de Branding, busca a composição de imagens, percepções e 
associações pelas quais os diversos públicos consumidores irão se relacionar com um produto, 
serviço ou organização. 

Silva, Gomez e Souza (2009) relatam que a exposição visual de uma marca propicia a 
criação de valor, pois a mente do consumidor origina a imagem da marca baseado em que ele 
sente, experimenta, presencia, ouve, apalpa e, principalmente, baseado no que ele vê. Desta 
maneira é necessário que todos os elementos obedeçam a uma unidade, ou seja, acompanhem 
a identidade da marca.  

Na evidência das inúmeras vantagens que as marcas procuram estimular no público 
consumidor, Perez (2004) coloca que a expressividade das marcas ocorre através de sua 
participação nas mais diversas mídias (audiovisual, impressa, exterior, digital, entre outras) 
com o objetivo de repercutir nos sentidos dos indivíduos, estabelecendo vínculos. 

Perez (2004) explica que a intenção de expressão da marca através do paladar, olfato, 
tato, visual e outros sentidos possibilitam a formação de lembranças na mente, auxiliando na 
construção do significado e na identidade que a marca representa para cada indivíduo. O 
indivíduo passa a formar associações que tenham igualdade com seus estilos de vida e 
valores, ou seja, o contato próximo com a marca acontece a partir da percepção que o público 
consumidor possui dela. 

Segundo Gobé (2002) ao apresentar ao público consumidor uma experiência 
emocional um considerável contato estabelecerá a uma relação de preferência e fidelidade. O 
autor julga que o Design Gráfico consiga estabelecer essa ligação declarando que o Design 
seja a expressão mais potente de uma marca e que, trazer à vida ideias poderosas, seja a 
melhor maneira de criar uma ligação duradoura entre uma marca e o público consumidor. 
Essa relação emocional entre a marca e o público consumidor é compartilhada por Strunck 
(2007), ao declarar que as preferências de compras são fundamentadas por valores subjetivos 
relacionados às marcas.  

A maioria das decisões de compra é realizada através de estímulos, de modo irracional 
e automático. Segundo o autor, marcas de sucesso apresentam, além de vantagens funcionais, 
vantagens emocionais que proporcionam à sua fidelização. Essas vantagens são oriundas das 
experiências entre a marca e o público consumidor, que são estrategicamente planejadas e 
gerenciadas para se instalarem de forma conveniente nas mentes das pessoas. 
 Para Chamma e Pastorelo (2007), a área de Branding interage com as atividades de 
Design Gráfico, como processo para a criação de um ambiente comum e unificador de tudo 
que é referente à identidade organizacional, de seus produtos e serviços, dos quais os 
elementos gráficos são sínteses significantes. Conceituar, associar e gerenciar esse ambiente, 
determinando suas linguagens visual e verbal, com o intuito de resumir e condensar todas as 
informações tangíveis e intangíveis em uma marca são objetivos do processo de Branding. 

Com base nessas considerações dos autores pesquisados, se deduz que o Branding é 
capaz de construir e administrar uma marca através de relacionamentos emocionais 
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experimentados pelo público consumidor com o intuito de estabelecer efetivamente o valor da 
marca nas suas mentes.  
 
2.2.1 – Brand equity 
 

O brand equity é um conceito muito presente nos estudos de Aaker (1998). A 
abordagem deste autor possibilita a visão mais clara dos valores simbólicos intangíveis nas 
marcas, os quais são fatores decisivos na indução e na decisão de compra por parte do público 
consumidor. 
 

O brand equity é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e 
seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto 
ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela. Para que certos ativos 
e passivos determinem o brand equity, eles devem estar ligados ao nome e/ou 
símbolo da marca. Se o nome da marca ou o seu símbolo for mudado, alguns ou 
todos os ativos ou passivos poderão ser afetados, e mesmo perdidos, embora parte 
deles possa ser desviada para um novo nome ou símbolo. Os ativos e passivos nos 
quais o brand equity se baseia vão diferir de contexto a contexto. (AAKER., 1998, p. 
16). 

 
Nesse sentido o brand equity refere-se aos valores originados pelas marcas, que são os 

ativos geradores de percepção positiva na mente dos indivíduos. Aaker (1998) definiu o brand 
equity como sendo o ativo e passivo da marca ligado ao nome e ao símbolo de uma marca que 
se agrega a um produto ou serviço de uma organização.  

A partir desta definição, esses ativos podem estar agrupados em quatro dimensões, 
responsáveis em orientar o desenvolvimento, a gestão e a medição da marca: 
 

1) A conscientização da marca: é um ativo que trata da familiaridade da marca para o 
público consumidor afetando percepções a até mesmo o gosto. 

2) A qualidade percebida: é um tipo particular de associação já que em parte influencia as 
associações de marca em muitos contextos, e, em parte, abrange a lucratividade 
(retorno sobre investimentos e sobre ações). 

3) As associações de marca: qualquer coisa que vincule o cliente à marca, podendo 
incluir imagens, atributos do produto, situações de uso, associações organizacionais, 
personalidade da marca e símbolos. Boa parte da gestão de marcas envolve determinar 
as associações a serem desenvolvidas e criar programas que liguem as associações à 
marca. 

4) A fidelidade à marca: está na essência do valor de qualquer marca. O conceito é 
fortalecer o tamanho e a intensidade de cada segmento de fidelidade. Um marca com 
uma base de clientes pequena, mas extremamente fiel, pode representar um valor 
considerável. 
 

2.3 – MARCA GRÁFICA E DESIGN 
 

Desde os primórdios da humanidade, os textos visuais de origem natural ou cultural 
desempenham a função de constituir sentidos comuns nas mentes que compõem um coletivo, 
uma vez que essa função foi atribuída já aos primeiros pictogramas rupestres da era pré-
histórica. Além disso, as estrelas e outros elementos naturais também foram sendo 
incorporados como textos da cultura, passando a servir de guia para muitas gerações de 
desbravadores e navegantes (SOUSA, 2001). 
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Figura 2.2 – Evolução marca gráfica da Shell  
Fonte: www.shell.com 
 

Marca gráfica é a representação que foi associada e simboliza uma organização, 
possibilitando sua identificação de forma imediata. A marca pode ser uma mancha (símbolo) 
ou uma simples palavra escrita de modo particular (logotipo), que atua como um sinal de 
alerta. 

O termo marca gráfica é normalmente relacionado a uma representação gráfica, cuja 
criação é resultante da área de Design Gráfico. Como foi pronunciada anteriormente, a marca 
assim considerada pode ser expressa por uma composição, que reúne uma imagem-símbolo e 
o logotipo, que é o nome impresso de modo característico. O símbolo e o logotipo identificam 
a organização que representam tanto individualmente quanto combinados. 

 
 

Figura 2.3 – Configuração da marca Klabin expressa visualmente. 1) Marca é o nome da instituição, empresa ou 
produto: Klabin; 2) Símbolo é marca visual não-lingüística (pictograma), que representa uma empresa, produtos 
ou serviços; 3) Logotipo é o nome escrito da empresa ou produto quando é apresentado de modo recorrente e 
com um desenho específico para suas letras. 
Fonte: www.klabin.com.br 
 

Bassat (2000), afirma que marcas gráficas são caminhos criativos que expressam uma 
ideia de forma visual para torná-la mais memorável e duradoura. Relata ainda, que um ser 
humano recorda mais e melhor as imagens captadas pelo nervo óptico, do que os sons 
captados pelo nervo auditivo. Isto explica porque, muitas vezes, reconhece-se uma pessoa ao 
ver seu rosto, mas seu nome não é lembrado. A sua imagem facial foi captada através do 
nervo óptico, mas seu nome, como estímulo sonoro, foi captado pelo nervo auditivo. Há, 
também, indicações de que o cérebro humano se recorda mais do que foi percebido como 
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estímulo concreto em relação aos estímulos abstratos. Assim, é mais lembrado o estímulo que 
é relacionado e representa alguma coisa material, como um rosto ou um desenho. 

O conceito mais amplo de marca compreende, entretanto, um conjunto de ideias e 
sentimentos que é representado por diversos elementos e, oficialmente, é representado pela 
marca gráfica, conforme foi previamente descrita. Uma organização ou produto, através de 
seu nome e da sua marca gráfica, comunica a vantagem de um produto e seu diferencial frente 
aos concorrentes, associando às marcas uma personalidade ou uma imagem na mente do 
consumidor, isto é, associar sua imagem às qualidades da organização ou do produto. 

Criar uma marca é semelhante a criar um filho, é necessário dar um nome quando 
nasce, desenvolver valores e investir em seu futuro até que ele comece a caminhar por conta 
própria. Depois disso, é necessário ainda continuar zelando, para que continue forte e 
saudável. 

Considerando o conjunto de ideias e sentimentos e, ainda, os diversos elementos e 
atitudes associados a uma organização, como os próprios produtos e serviços, o conceito de 
marca é mais amplo que o conceito de marca gráfica. Todavia, como foi proposto 
anteriormente, os símbolos gráficos oficiais, símbolo e logotipo, compõem a síntese da 
identidade visual de todos os valores da marca.  

As expressões das marcas estão em todos os lugares, nos circundam a todo o 
momento, desde a hora em que nos levantamos até o momento em que vamos dormir. Estão 
em nossa escova de dentes, em nosso café, na roupa em que vestimos, no carro, no trabalho, 
estão por todo lugar, em uma espécie de guerra oculta para nos despertar a atenção. A 
presença das marcas é ampliada juntamente com a proliferação dos produtos e serviços: 
 

Na medida em que cresceu consideravelmente a oferta de produtos e serviços, 
aumentando as opções de escolha do consumidor, e no momento em que novos 
produtos disputam segmentos bastante específicos de mercados, outros fatores 
passam a desempenhar um importante papel no processo de escolha. (PINHO, 1996, 
p. 9). 
 

Diante da grande concorrência, cada vez mais, as marcas são um fator competitivo 
decisivo, porque seu acervo de valores justifica preços mais elevados e margens de lucro mais 
amplas, propondo a realização de desejos até então insatisfeitos. Marcas são armas poderosas, 
que podem mudar todo o cenário das indústrias.  

 
2.3.1 – Identidade visual 
 
 

Um projeto de identidade visual, ou apenas uma marca gráfica, deve explicitar através 
de formas e cores o conceito da marca. Anteriormente esse conceito relacionava-se 
diretamente aos produtos ou serviços, porém hoje, com a informatização da sociedade 
surgiram meios para identificar e aprimorar o relacionamento com o consumidor. 

Para Sousa (2001) a identidade visual é um amplo conjunto de formas e elementos de 
expressão e de representação, projetado e divulgado de acordo com as proposições da área de 
Design Gráfico. O projeto gráfico e sua estratégia de divulgação definem a identificação 
visual da organização, cuja síntese representativa é a marca gráfica, geralmente composta pela 
combinação de um logotipo e de um pictograma ou símbolo visual. 

Strunck (2007) define identidade visual como o conjunto de elementos gráficos que 
irão formalizar a personalidade visual de um nome, ideia, produto ou serviço. Esses elementos 
são responsáveis em informar, consideravelmente, à primeira vista, estabelecendo com o 
observador um nível ideal e pretendido de comunicação. Atualmente existem diversos meios 
de contato com as marcas que podem ser conscientes ou inconscientes, racionais ou 
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emocionais, quase sempre através de uma interface visual. Para isso, é fundamental para o 
êxito das marcas apresentarem identidades visuais consistentes, propiciando um efeito 
propagador. 

Strunck (2007, p. 34) clarifica os princípios utilizados em muitas circunstâncias para a 
concepção de identidades visuais: 

 
Quando (as marcas) conseguem estabelecer um relacionamento afetivo (com os 
públicos consumidores), criam suas heranças, tornam-se símbolos de confiança, 
ganham uma história e geram riquezas.  

 
Wheeler (2008) relata que nas relações de ver e sentir é a linguagem visual que torna 

um sistema diferenciado e imediatamente reconhecível. Este sistema de apoio composto por 
formas, cores, tipografia, imagens é que proporciona coesão e exclusividade a um programa 
de identidade visual na sua totalidade. 

Nos programas de identidades visuais mais eficazes, os designers desenvolvem uma 
linguagem visual que repercute na mente dos consumidores, predominando sobre as 
informações presentes em um ambiente visual. A autora destaca que todos os elementos de 
uma linguagem visual devem ser intencionalmente desenhados como objetivo de impulsionar 
a estratégia de marca e com seus elementos realizando um esforço comum, visando a 
unificação e a diferenciação do programa como um todo. 

As marcas se expressam por meio do nome que apresentam, do logotipo, da forma e 
do design dos produtos que encarnam, da embalagem e do rótulo, da cor, do slogan, do jingle, 
da personalidade, do personagem que representa, de um mascote, além de outros recursos do 
contexto organizacional, envolvendo os funcionários e os parceiros e suas relações com o 
meio social caracterizando assim uma identidade visual. A utilização de uma ou outra forma 
de expressão depende do tipo de produto, de consumidor e dos objetivos organizacionais.  

Há empresas que se utilizam de todas as formas de expressão da marca com a 
finalidade de dar maior abrangência à sua comunicação. Até porque os mecanismos de 
avaliação e controle da eficácia comunicacional em cada tipo de expressividade e veículo não 
são uma tarefa fácil por envolver inúmeros elementos subjetivos e, portanto, incontroláveis do 
ponto de vista de sua mensuração. 
 Martins (2006) ressalta que sejam pelas características dos produtos ou serviços, ou 
por investimentos massivos em comunicação, num momento subseqüente, os sinais gráficos, 
incluindo as cores, podem atingir grande relevância e destaque. Em alguns casos, chega a 
substituir o nome como principal elemento de identificação da marca. Isso ocorre, por 
exemplo, com os pictogramas ou símbolos gráficos, como a estrela da marca Mercedes Benz; 
a estilização de uma asa (swoosh) da marca Nike, e o cavalo preto da marca Ferrari, entre 
outros. 

De acordo com Peón (2003), a identidade visual corporativa integra a imagem 
corporativa. Vale reforçar, portanto, que as expressões “identidade visual corporativa”, 
“identidade corporativa” e imagem corporativa não representam a mesma coisa. A primeira 
indica a síntese visual de elementos gráficos que representam uma marca e, por conseqüência, 
uma organização, um produto ou um serviço. A identidade visual é parte da identidade 
corporativa, atuando como um veículo de expressão e comunicação da identidade corporativa.  

A identidade corporativa considera tudo que, oficialmente, é comunicado ao público 
por parte da organização. Já a imagem corporativa é ainda mais ampla, porque envolve tudo 
que oficialmente ou extra-oficialmente é comunicado por parte da organização, seja de 
maneira proposital ou acidental. A imagem de marca é configurada na mente de cada 
integrante do público, que interage direta ou indiretamente com a organização, determinando 
o posicionamento mental da marca. Assim, a conduta dos funcionários, as estratégias de 
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marketing, os uniformes, as embalagens e quaisquer manifestações eventuais por parte da 
organização contribuem positivamente ou não na composição da imagem corporativa e da 
imagem de marca.  

De acordo com Mollerup (1997), tudo que é visual no conjunto das manifestações 
oficiais da identidade corporativa é reconhecido como parte da identidade visual. A 
identificação visual, como atividade programada e controlável, é um campo bem delimitado e 
sistematizado, sendo objeto de estudo e trabalho do programa de design e, mais 
especificamente, da área de Design gráfico. O autor ainda relaciona a identidade visual ao 
conjunto de elementos gráficos, que formam uma personalidade visual e estabelecem com o 
espectador um nível ideal de comunicação. Esse conjunto de elementos é decorrente do 
programa de design. 

A identidade visual corporativa se estabelece como uma vertente de trabalho em 
Design gráfico que, também, dedica-se à criação da marca gráfica, como síntese da identidade 
visual corporativa, além de tratar de sua aplicação e do gerenciamento de seus elementos e 
processos de comunicação. Isso exige do profissional da área a sequência de alguns requisitos 
básicos para que os projetos desenvolvidos cumpram seus objetivos. O Manual de Gestão de 
Design (1997) cita os requisitos essenciais para um bom projeto de identidade corporativa: 

 
1) Requisitos Funcionais: 
• Legibilidade a grande velocidade; 
• Pregnância; 
• Originalidade; 
• Adaptabilidade. 

2) Requisitos Semânticos: 
• Ser a imagem gráfica da empresa; 
• Atender à política de comunicação geral; 
• Propor conotações apropriadas, que não sejam extremamente difíceis ou 

excessivamente óbvias. 
3) Requisitos Formais: 
• Compatibilidade de estilo com outras expressões da organização; 
• Adaptação de tendências; 
• Qualidades estéticas ou sintáticas coerentes. 

 
2.3.2 – O sistema de identidade visual 
 
 O Sistema de Identidade Visual (SIV) apresenta e faz interagir todos os elementos 
básicos da identidade visual, como o logotipo, o símbolo gráfico ou pictograma, a marca 
gráfica como conjunto, as cores institucionais, o alfabeto institucional e outros elementos 
gráficos associados à organização, que serão expostos na sinalização organizacional, nos 
uniformes, na papelaria, nas embalagens, na frota de veículos e noutros elementos específicos 
que cada projeto necessita. A citação a seguir o conceitua como:  
 

Sistema de normatização para proporcionar unidade e identidade a todos os itens de 
apresentação de um dado objeto, através de seu aspecto visual. Este objeto pode ser 
uma empresa, um grupo ou uma instituição, bem como uma ideia, um produto ou 
um serviço. (PEÓN, 2003, p. 15).  

   
 Para o desenvolvimento do sistema, os elementos da identidade visual foram 
classificados, compondo uma hierarquia. Peón (2003) os agrupa como: (1) primários – 
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logotipo, símbolo visual ou pictograma (signo) e marca gráfica, porque os outros elementos 
são propostos a partir desses que formam a base do sistema; (2) secundários – cores próprias e 
alfabeto institucional, entre outros adicionais. Os elementos secundários dependem da forma 
de aplicação e do grau de repetição dos elementos primários, dos quais são derivados. Os 
elementos adicionais, como grafismos, mascotes e normas, normalmente, estão relacionados à 
diversidade de aplicações necessárias, de acordo com o porte da empresa e com sua 
capacidade de investimento. 
 É preciso considerar, entretanto, que as recomendações acima são direcionadas à 
composição e expressão de marcas que buscam a posição de líder de mercado e, portanto, 
competem por distinção. Sousa (2001) indica que, no geral, a visualidade das marcas gráficas 
segue uma tradição que reúne elementos característicos de um segmento de mercado. Assim, 
há uma busca de distinção, mas dentro da tradição. Por exemplo, as marcas de automóveis 
usam formas circulares de maneira recorrente. Além disso, há marcas que buscam se 
posicionar como uma segunda opção, diante da marca líder de mercado. Nesses casos, busca-
se uma semelhança proposital entre o sistema de identificação visual da marca secundária e o 
sistema visual da marca líder. 
 
2.3.2.1 – Elementos primários 
 
2.3.2.1.1 – Logotipo 
 
 Signo gráfico-linguístico, que se utiliza eminentemente de uma composição com 
fontes tipográficas para representar a marca. Legalmente, o logotipo é denominado como 
“marca nominativa”. O logotipo determina a expressão icônica do nome da marca, 
apresentando-o graficamente com tipografia própria, cujas formas e cores são específicas.  

Essas características propiciam associações positivas e, também, devem promovê-las de 
acordo com os interesses simbólicos da organização e de seus produtos e serviços. Há marcas 
gráficas representadas apenas por um logotipo, cujas formas cores e tipos devem responder 
por toda significação anterior à divulgação da propaganda.  

De acordo com Peón (2003), o desenho dos caracteres possui uma expressividade 
semântica independentemente do conteúdo do texto que eles representam. Há caracteres para 
a composição de um logotipo que transmitem ideias de descontração, sobriedade, 
contemporaneidade, delicadeza, entre outras conotações possíveis dependendo dos objetivos 
da marca. Segundo Peón (2003), os logotipos podem ser: 
 

• Baseados na utilização de uma família tipográfica já existente; 
• Baseados na modificação de alguns caracteres da família para se adequar à 

composição dos elementos; 
• Compostos a partir de caracteres especialmente criados para esse fim, 

proporcionando maior singularidade e exclusividade à marca. 
• Associados a outros tipos de grafismos, como linhas, quadrados ou outros 

elementos gráficos de suporte que devido ao seu fraco poder de expressão não 
podem ser aplicados isoladamente sem o logotipo; 

• Exclusivamente tipográficos, constituídos somente por caracteres que podem ser  
de famílias existentes, famílias modificadas ou desenhados com exclusividade. 
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2.3.2.1.2 – Símbolo 
 

O símbolo visual ou pictograma é desenhado para comportar e sintetizar um conjunto 
de associações distintas. As associações são estabelecidas ou fortalecidas com a ajuda de 
propaganda, que é capaz de relacionar corretamente diversos significados a um determinado 
símbolo.  

No entanto, o símbolo não deve depender exclusivamente do auxílio da propaganda 
para criar as associações corretas. Assim, deve apresentar características sintáticas e 
semânticas que promovam associações interessantes à organização e aos seus produtos e 
serviços, de acordo com suas formas, cores e figuras. 

Peón (2003) complementa que o símbolo gráfico-visual é também conhecido como 
signo, todavia, essa denominação é insuficiente para distinguir o elemento, uma vez que signo 
é a denominação dada a qualquer elemento capaz de representar algo para alguém. Por outro 
lado, Peón (2003) alerta que, durante o desenvolvimento do símbolo gráfico-visual, deve-se 
priorizar sua concepção, seu grafismo e sua construção para que este seja facilmente 
identificado.   

Os símbolos gráficos ou pictogramas podem ser classificados em grupos. Essa 
classificação auxilia na definição de seu objetivo e na visualização de alternativas para o 
projeto gráfico. Peón (2003) organiza os símbolos em estudo em quatro grupos: 

 
• Símbolo tipográfico: grupo que reúne os símbolos que derivam da inicial ou das 

iniciais do nome da pessoa, do produto, do serviço ou da organização que 
representa, compondo um nome e não apenas uma sigla. As siglas são 
consideradas como logotipos.  

• Símbolo figurativo: grupo que reúne os símbolos figurativos como aqueles que 
apresentam uma figura associada ao produto, ao serviço, ao local, à atividade da 
organização ou ao seu público. 

• Ideograma: grupo que reúne os símbolos que derivam de uma imagem estilizada, 
capaz de representar um conceito, situando-se entre o símbolo figurativo e o 
abstrato. 

• Abstrato: grupo que reúne os símbolos que não objetivam nenhuma representação 
figurativa previamente nomeada, tornando difícil a abstração deste para a 
representação do objeto. Estes símbolos normalmente são de difícil pregnância. 
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Figura 2.4 – 1) Marca da Sony Electronics (logotipo); 2) Marca O Boticário e seu grafismo de linha curvilínea 
(logotipo conjugado a grafismo); 3) Marca gráfica da Nike. O nome e o desenho da asa foi inspirado na deusa da 
vitória na mitologia grega Niké (símbolo ideograma); 4) Símbolo tipográfico da Sadia (Sociedade Anônima 
Concórdia); 5) Exemplo de símbolo figurativo associado ao serviço (pizzaria); 6) Símbolo abstrato da marca da 
Samsonite. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 
 

Além da classificação dos símbolos gráficos com relação aos seus aspectos 
figurativos. Há também que se considerar o tratamento dado às formas das figuras e 
ideogramas. De acordo com Dondis (2007), há três estilos básicos de tratamento gráfico: (1) 
representacional, (2) abstrato e (3) simbólico. 

 
• O estilo ou nível representacional contempla tudo aquilo que vemos e 

identificamos com base no meio ambiente e na experiência; é o nível mais eficaz 
utilizado na comunicação forte e direta dos detalhes visuais do meio ambiente, 
sejam esses naturais ou artificiais. 

• O estilo ou nível abstrato trata da redução de tudo aquilo que passível de 
visualização aos elementos visuais básicos; em termos visuais, a abstração é uma 
simplificação que busca um significado mais intenso e condensado, fundamental 
para o desenvolvimento de projeto visual. 

• O estilo ou nível simbólico requer uma simplificação radical, ou seja, a redução 
dos detalhes visuais a seu mínimo irredutível, tendendo até deformações 
expressionistas.  
 

Dondis (2007) esclarece que, para ser eficaz em sua comunicação, um símbolo não 
deve apenas ser visto e reconhecido, porque deve ser lembrado e, também, reproduzido. 
Tradicionalmente, evita-se que os símbolos apresentem grande quantidade de informação 
pormenorizada, porque isso dificulta a comunicação imediata. 
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Figura 2.5 – A marca gráfica da Quaker composta pelo seu logotipo e símbolo ideograma representado nos três 
níveis, abstração, representacional e o simbólico respectivamente, de acordo com a evolução da marca. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 
 

Perez (2004) comenta que, em uma visão triádica, várias representações possíveis de 
figuras ocorrem ao mesmo tempo e com pesos diferentes nos três níveis de tratamento gráfico. 
As possíveis diferenciações de cada figura irão estabelecer seu potencial de representação 
com relação ao seu objeto. Considerando o número e a diversidade de detalhes possíveis, 
entre uma árvore e um anel, pode-se afirmar que a árvore (fig. 2.6) apresenta maiores 
possibilidades de representações do que o anel (fig. 2.7), devido à sua estrutura visual 
relativamente mais complexa. 

 

 
Figura 2.6 – Algumas possibilidades de representações do objeto árvore nos três níveis de informação visual. 
Fonte: Autor. 
 

 
Figura 2.7 – Algumas possibilidades de representações do objeto anel nos três níveis de informação visual. 
Fonte: Autor. 
 

Cada nível, portanto, seja o estilo representacional, abstrato ou simbólico, apresenta 
características específicas que podem ser isoladas e definidas, mas que não são absolutamente 
antagônicas. Na verdade eles se sobrepõem, interagem e reforçam mutuamente suas 
respectivas qualidades. 
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2.3.2.1.3 – Marca gráfica 
 

Síntese simbólica da identidade corporativa, a marca gráfica geralmente reúne o 
logotipo e o símbolo ou pictograma compostos de acordo com as formas e as cores 
corporativas e normatizados quanto à posição de um relacionado ao outro e a proporção entre 
eles. 

Peón (2003) afirma que a marca gráfica é uma associação eficiente entre o logotipo e o 
símbolo gráfico-visual, reiterando-a como elemento que sintetiza e suplanta os elementos 
primários de um elemento visual. Estes três elementos (logotipo, símbolo e marca gráfica 
quando compostos em um sistema, caracterizam o esquema clássico de Sistema de Identidade 
Visual. Nos casos em que uma marca não apresenta um pictograma ou símbolo visual, o 
logotipo é indicado como marca gráfica (fig. 2.9).  

 
Figura 2.8 – Marca Gráfica da Klabin, produtora de papéis do Brasil, composta por símbolo e logotipo. 
Fonte: www.klabin.com.br 
 

 
 

Figura 2.9 – Marca Sundown, protetor solar, logotipo configurado como marca gráfica. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 
 
2.3.2.2 – Elementos secundários 
 
2.3.2.2.1 – Cores institucionais 
 

Ao se definir as formas e as figuras componentes de uma marca, geralmente, define-se 
também as cores institucionais ou corporativas que, em parte, são também expressas pela 
marca gráfica (fig. 2.10). Uma vez definidas, tradicionalmente, as cores institucionais são 
aplicadas nos diversos elementos de expressão, repetindo constantemente as mesmas nuances 
e tonalidades, para serem fixadas nas mentes do público, como parte constante da 
identificação da marca. Normalmente, o conjunto das cores institucionais é composto com as 
cores dos elementos básicos da marca gráfica e com as cores e as tonalidades relacionadas ou 
derivadas dessas cores básicas. As cores e as tonalidades, que compõem o conjunto limitado 
de opções para identificação da marca, são selecionadas e adequadas para compor cada uma 
das formas oficiais de expressão da marca corporativa. 
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Figura 2.10 – Marca Cargill, setor agrícola, e seu padrão cromático principal (verde e preto) e o secundário. 
Fonte: www.cargill.com.br 
 
2.3.2.2.2 – Alfabeto institucional 
 

O alfabeto institucional é definido por um conjunto bem delimitado de famílias 
tipográficas com suas variações tipológicas, como símbolos diversos e letras “bold” e 
“itálicas”. As letras e outros símbolos desses conjuntos são utilizados para compor e 
normalizar todas as expressões escritas da marca. Isso inclui ainda o logotipo, nos casos em 
que são utilizados tipos de famílias tipográficas já existentes em sua composição.    

As frases explicativas ou aquelas que atuam como slogan, a designação escrita de 
endereços e as especificações da atividade institucional são exemplos de textos que 
apresentam o alfabeto institucional.  

 
Figura 2.11 – Marca da UFMS e seu alfabeto institucional composto por duas famílias tipográficas. 
Fonte: www.ufsm.br 
 
 
 
 



53 

 

2.3.2.3 – Elementos adicionais 
 
2.3.2.3.1 – Grafismos 
 

De modo geral, os grafismos são elementos gráficos abstratos, propostos com o 
objetivo de associar mais um valor simbólico à marca, cuja base significativa é as relações 
icônicas ou indiciais, relacionando sensações, direções e sugestões figurativas.  Depois de ser 
apresentado como parte da marca gráfica, o grafismo proposto costuma aparecer com 
autonomia simbólica em outras expressões da marca.  

Além disso, é também relacionado de maneira diferenciada e conotativa com o nome 
da marca (fig. 2.12). O uso inteligente dos grafismos deve ser regido pelo bom senso, para 
não reduzir a função dos elementos primários da marca gráfica, logotipo e símbolo visual e 
confundir o público. Apesar disso, há registros de casos em que o grafismo assumiu a função 
de símbolo visual da marca e passou a dominar a marca gráfica, como na marca Nike (fig. 
2.4).    

 
Figura 2.12 – Marca da Seda e seu grafismo no detalhe. Para expressar um novo conceito da marca, o grafismo 
transformou-se em um moderno ponto de exclamação que será veiculado em  todas as variantes e será o símbolo 
da marca de agora em diante. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 
 
2.3.2.3.2 – Mascotes 
 

As mascotes são personagens humanizados a partir de formas estilizadas (fig. 2.13), 
sejam essas referentes a pessoas adultas, crianças, animais, vegetais ou objetos, como as 
próprias embalagens dos produtos. A mascote se apresenta como uma marca visual paralela e 
complementar à marca gráfica e, quando não há outro símbolo proposto, também cumpre o 
papel de símbolo visual da marca.  

O seu principal objetivo é humanizar a imagem corporativa, enfatizando aspectos 
positivos e promovendo o afeto e a identificação do público, com relação ao personagem e à 
marca. Para haver identificação entre o mascote e a marca gráfica, é prevista a utilização de 
elementos primários da marca na composição da figura da mascote. Assim, a mascote 
apresenta as formas, as cores ou as figuras indicativas da identidade visual da marca. 
 

                               
  
Figura 2.13 – Mascotes da Cotonetes e Maggi, respectivamente. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 
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2.3.2.3.3 – Símbolos e logotipos acessórios 
 
 Muitas marcas atuais dotadas de extensos sistemas de identidade visual, cujas imagens 
corporativas já estão suficientemente reconhecidas e memorizadas junto ao público, 
estabelecem diversificações de seus elementos primários, através da inclusão de símbolos e 
logotipos acessórios.  
 O próprio mascote da marca pode ser visto como um símbolo acessório, todavia, os 
elementos acessórios são comumente percebidos como variações expandidas de algum 
detalhe ou conceito já fornecido pelos elementos primários da marca, sendo comumente 
utilizados em eventos isolados, como campanhas publicitárias específicas (fig. 2.14). 

 
Figura 2.14 – Símbolo e logotipo acessório da Cerveja Brahma na campanha “Brahma, refresca até 
pensamento”. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 
 
2.4 – MODELO DE CONHECIMENTO SIMBÓLICO 
 

É prerrogativa de o homem civilizado operar predominantemente por meio de 
símbolos. A linguagem simbólica permite ao homem construir mundos mentais, por meio dos 
quais relaciona-se com outros homens e com a realidade maior à qual pertence (CORBISIER, 
1987). 

As associações simbólicas ajudam o homem a consolidar sua segurança emocional, 
por meio da identificação de si mesmo com o mundo ao seu redor. Nesse sentido, acredita-se 
que, a partir da formação de sistemas de simbolização, foi possível compor a civilização, 
porque é por meio dos símbolos que a cultura, como identidade coletiva de um povo, é 
concretizada (BAUDRILLARD, 1998). 

Por estar familiarizada com múltiplos símbolos e conjuntos de símbolos ou culturas, a 
mente humana é capaz de diferenciar, de categorizar e de hierarquizar as marcas corporativas, 
reconhecendo símbolos gráficos como suas representações visuais (fig. 2.15). 

 

 
Figura 2.15 – Exemplos de símbolos de marcas: 1. Quaker; 2. Natura; 3. Pepsi; 4. Bradesco; 5. Wella; 6. Toyota; 
7. Nestlé; 8. Varig. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 
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Conforme Wheeler (2008), a ciência da percepção explica que a mente reconhece e 
memoriza primeiramente as formas, o visual impera sobre o verbal. As imagens visuais são 
lembradas e identificadas diretamente, ao passo que o significado das palavras tem que ser 
decodificado. No processo de leitura não é preciso a identificação das formas, enquanto que a 
identificação de formas é necessária para a leitura. Em segundo lugar vem a cor que pode 
provocar uma emoção e evocar uma associação de marca, através de cores capazes de 
construir uma consciência de marca, bem como expressar sua diferenciação. Em último lugar, 
se encontra o processo da linguagem com o conteúdo adquirido em um tempo maior pelo 
cérebro (fig 2.16). 
 

 
 

Figura 2.16 – Construção de uma marca gráfica a partir do conhecimento simbólico. 
Fonte: Autor. 

 
O cérebro do consumidor analisa as marcas reconhecidas como parte de sua cultura de 

consumo, mesmo quando estão agrupadas aleatoriamente, individualizando cada uma delas e 
separando-as conforme sua categoria. Ao encontrar marcas de um mesmo segmento 
comercial, rapidamente, ativa a comparação entre essas, de acordo com seus referenciais de 
consumo. Caso as marcas sejam de segmentos diferentes, o consumidor apenas as diferencia 
das demais, classificando-as como familiares ou desconhecidas e consumíveis ou não 
(AAKER, 1998). 

Um aspecto importante de uma marca é a sua memorização: ela será lembrada? 
Embora o processo de memorização seja claramente complexo, uma quantidade 
substancial de pesquisas, tanto sobre a psicologia do consumidor como sobre seu 
comportamento, revelam que fatores pertinentes estão relacionados à memória de 
consumo: Quando um nome desperta uma imagem ou um quadro mental, possui 
significado, gera emoção e tem um efeito sonoro simples, o consumidor 
automaticamente segure a classe do produto. (AAKER, 1998, p. 153). 

 
No âmbito do modelo de comunicação simbólica, se há uma proposta de persuasão, 

haverá a presença da comunicação intencional. Criam-se e utilizam-se os símbolos para focar 
seus significados, através de objetos ou de pessoas representadas por estes símbolos. A 
comunicação ocorre por meio de símbolos (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

O local de origem do significado cultural dos bens de consumo é o mundo 
culturalmente constituído. A propaganda e o sistema da moda agem como instrumentos de 
transferência de significados, transportando-os do mundo para os bens de consumo. Por sua 
vez, os rituais de consumo transferem o significado dos bens para o consumidor.  

Da mesma forma que a cultura está em constante modificação, as estratégias de 
marketing também devem ser adaptáveis. Com a evolução da cultura, são associados novos 
símbolos às características e aos benefícios de um produto. A cultura é compartilhada, ou seja, 
é vista em termos de costumes grupais, que unem os membros da sociedade. A cultura é 
dinâmica, ou seja, está em transformação, afetando também o comportamento do consumidor 
KARSAKLIAN (2000). 
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Holanda e Ferreira (2005) abordam a ideia de símbolo de maneira muito semelhante às 
abordagens de autores como Peirce (1975) e Morris (1976), que serão apresentadas mais 
adiante, para os primeiros, símbolo é aquilo que, por sua forma ou sua natureza, evoca, 
representa ou substitui num determinado contexto algo abstrato ou ausente. Assim o conteúdo 
do símbolo está ausente de sua forma, mas é relacionado a essa forma, porque a condição de 
possibilidade do símbolo é a heterogeneidade ou a inadequação entre o próprio símbolo e sua 
forma, com relação à coisa simbolizada ou ao seu conteúdo. Assim, “o que torna o símbolo 
possível é, pois, a necessidade de representar as coisas umas por meio das outras, e a 
impossibilidade de representá-las por meio delas mesmas”.    

Santos (1997) esclarece que a palavra “símbolo” advém do termo grego symbolon. Um 
termo indicativo de duas metades, uma é o “signo”, como expressão representativa, 
relacionada ao “sinal”, e a outra é a ideia representada ou “significado”. Essas duas metades 
são relacionadas a um objeto, ao qual se referem e representam, e que “indica uma relação 
entre o sabido, conhecido, consciente e o não sabido, desconhecido, de natureza secreta e 
inconsciente" (SANTOS, 1997, p. 43).  

É comum haver tanto identificações quanto diferenças nas designações das palavras 
“signo” e “símbolo”, porque alguns autores as consideram sinônimos, como é apresentado 
pela corrente fenomenológica derivada do pensamento de Edmund Husserl (SOUSA, 2001).  
Charles Peirce (1975) considera o símbolo como um tipo de signo. Outros consideram o 
termo signo como sinônimo de “sinal”. Para Jung (1964), um dos precursores da área de 
Psicanálise, os signos, como siglas de instituições, insígnias e marcas gráficas comerciais, 
servem para indicar os objetos a que estão convencionalmente ligados, contudo, a imagem 
simbólica implica em alguma coisa além do óbvio: 

 
"(...) um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida 
diária, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e 
convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. (...) uma 
palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu 
significado manifesto e imediato." (JUNG, 1964, p. 21). 

 
Peirce (1975), teórico fundador da área de Semiótica, apresenta o signo como uma 

relação estabelecida entre algum aspecto ou característica de algo (que é o representamen ou a 
expressão do signo) que representa alguma outra coisa (que é o objeto ou o referente do 
signo) para alguém (que é o intérprete gerador de interpretantes do signo). Nas palavras de 
Peirce, signo é: 

 
Qualquer coisa que determina a outra coisa (seu interpretante) a referir-se a um 
objeto ao qual ela também se refere (seu objeto) da mesma maneira, devindo o 
interpretante por sua vez um signo, e assim sucessivamente ad infinitum" (PEIRCE, 
1975, p. 63). 

 
 

Por ser uma relação “triádica”, o signo é composto por três elementos: (1) a expressão 
do signo ou representamen, (2) o objeto do signo ou referente e (3) o interpretante do signo 
(fig. 2.17). Pode-se considerar a marca gráfica como um signo do tipo simbólico, capaz de 
representar a organização e, também, sua identidade corporativa, que é a imagem oficial de 
marca, e, ainda, a imagem de marca constituída na mente de cada consumidor. Assim, de 
acordo com a teoria peirceana: (1) a marca gráfica, como sensação percebida, é o 
representamen do símbolo; (2) a organização, como aquilo que é primeiramente representado, 
pode ser indicado como objeto ou referente do símbolo, e (3) a ideia na mente do consumidor, 



57 

 

que relaciona a percepção da marca gráfica com suas lembranças sobre a organização é 
indicada como interpretante possível do símbolo marca gráfica. 
 

 
 

Figura 2.17 – Relação triádica da marca gráfica como símbolo da organização. 
Fonte: Autor. 
 
 

Na relação proposta anteriormente, o interpretante é a imagem significativa do 
símbolo que é  formada na mente, a partir dos outros dois componentes (PEIRCE, 1975). O 
vínculo entre o símbolo e o seu objeto só existe em virtude da participação da mente que 
utiliza o símbolo, ou seja, depende de uma interpretação no contexto específico, porque o 
interpretante ou o significado do símbolo pode variar de acordo com as variações do 4contexto 
(PEIRCE, 1975). Assim, o símbolo só se completa mediante a participação do intérprete, que 
estabelece a relação única entre um representamen percebido e um interpretante ou 
significado específico.  

O símbolo estabelece a comunicação como portador de uma mensagem cujo conteúdo 
simbolizado está codificado na sua forma (interpretante imediato). Mas, a comunicação só se 
efetiva de modo coerente quando há um intérprete que domina o código, sendo capaz de 
interpretar a mensagem, estabelecendo um vínculo entre o simbolizador (representamen) e o 
simbolizado (referente); esse vínculo (interpretante dinâmico) é específico em cada situação 
(PEIRCE, 1975).  
 
2.4.1 – Percepção e conceitos das marcas 
 

Strunck (2007) afirma que, normalmente, julgam-se negócios e produtos sem a relação 
direta de consumo, criando conceitos através da sua apresentação visual (interpretante). Eis 
então a importância fundamental que a primeira imagem, a primeira impressão, seja 
adequadamente projetada para que expresse com clareza o deve representar e comunicar, 
fixando-se na mente do público de uma forma positiva e consistente. Quando essa adequação 
não é claramente percebida pelo consumidor, isso se refletirá negativamente em suas vendas e 
propósitos. As marcas cita o autor, prometem a satisfação dos desejos e necessidades do 
consumidor e a sua “aparência” é o fator preponderante para a credibilidade dessas 
promessas. 

Wheeler (2008) afirma que as marcas esforçam-se no desenvolvimento de um 
conjunto de conceitos associados ao seu símbolo, não constituindo apenas um nome, mas um 
conjunto de significados capazes de representar relações com as pessoas, a cultura, os 
programas e os valores da empresa, originando uma marca importante e notável com 
competência de determinar e expressar a identidade do seu público consumidor. 
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Aaker (1998) descreve uma relação entre a imagem da marca e a identidade da marca 
onde o conceito de imagem de marca é definido como “um conjunto de associações, 
usualmente organizadas de alguma forma significativa”, formando deste modo uma 
identidade para a organização. 

Ainda nesse sentido Kapferer (2004), sustenta que a marca antes de ser percebida pelo 
público consumidor é necessário ter conhecimento do que a marca deseja representar. A 
identidade é uma fórmula de emissão do sentido e a imagem é um resultado, uma 
decodificação. 

Tybout e Calkins (2006) ressaltam que para a percepção do significado da marca é 
interessante a triangulação dos conceitos de imagem, essência e cenário da marca, os quais 
estabelecem como o público consumidor percebe e qualifica a sua presença. Tais autores 
definem o conceito de imagem de marca como sendo a expressão das ideias pretendidas pelo 
profissional de marketing, compondo as características verbais e visuais da marca, 
abrangendo representação gráfica da mesma pelo Design. A essência da marca diz respeito ao 
conceito gerado pela organização e adequadamente decodificado pela percepção do público 
consumidor. E por último, o cenário de marca representa o contexto no qual a marca atua e é 
veiculada buscando a atenção do público consumidor. 

Segundo Aaker (2007) com relação ao que o conceito de imagem significa para a 
marca, ele afirma que a complexidade de fatores e características humanas, concomitantes 
com as características demográficas, auxilia na identificação do público consumidor com a 
imagem que a marca quer comunicar. Essa imagem é constituída por uma proposta de valor, 
embasada por benefícios funcionais (referentes à função desempenhada pelo produto) e 
emocionais (manifestação de uma sensação positiva). 

Dando continuidade a essa abordagem, Aaker (2007) apresenta quatro elementos 
impulsionadores da imagem da marca: a representação dos usuários, o patrocínio, a idade e os 
símbolos. A representação dos usuários é revelada a partir do usuário característico da marca, 
ou daquele que a marca o deseja como seu público consumidor. O patrocínio é formado pelas 
associações realizadas a partir de eventos que transmitam conceitos, sensações e valores que a 
organização deseja que sejam agregados à marca. A idade da marca considera o tempo de 
vida e o estágio que ocupa no ciclo de vida da marca. Os símbolos são expressos pela marca 
gráfica e através dos personagens responsáveis pelo reconhecimento da marca junto ao 
público.  

Tybout e Calkins (2006) atestam que o estudo da percepção do consumidor é 
fundamental para a criação de marcas fortes e devem ser a base em Design de Marcas. Na 
representação visual de uma marca, os profissionais de marketing precisam considerar várias 
particularidades em relação ao uso de nomes, cores, símbolos e entre outros que auxiliem o 
público consumidor a compreender um produto ou serviço de forma consistente com as 
intenções da marca.  

É uma fase fundamental na transformação dos preceitos de Branding de uma marca 
em algo tangível, fazendo com que os públicos consumidores estabeleçam relacionamentos.  

Wheeler (2008) relata que os melhores programas de identidade incorporam e 
impulsionam a marca de uma organização pela contribuição dispensada às percepções 
desejadas. A identidade é expressa por si mesma em cada ponto de contato da marca, 
tornando-se elemento chave para a lembrança constante dos valores fundamentais e da 
tradição de uma organização. 

A marca, ainda segundo o autor, se encontra no topo de uma pirâmide na gestão de 
marcas, com o seu reconhecimento sustentando o conforto, a fidelidade e a formação do palco 
para uma venda. Uma identidade notável evidencia um ponto de vista único, desde a interface 
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de um web site, passando pela embalagem de um produto, até a experiência de venda em uma 
loja. 

Os públicos consumidores têm conhecimento de uma marca ou um produto como um 
conceito, equivalente a um conjunto de propriedades e associações que atribuem à marca ou 
ao produto um significado particular. Para Tybout e Calkins (2006), conceito é a forma pelo 
qual é possível diferenciar uma coisa de outra, através da experimentação.  

No Marketing busca-se um significado como diferencial e no campo psicológico 
busca-se a instauração de um conceito de produto ou serviço bem desenvolvido e positivo. 
Marca é então a palavra imposta pelos profissionais de Marketing para representar esse 
raciocínio. Esse é um conceito que propicia o entendimento de conhecimentos de Branding 
relacionados às percepções.  

Os consumidores frequentemente classificam produtos e serviços de acordo com 
formação de conceitos por eles formulados. O processo psicológico da percepção é primordial 
para o processo de classificação coexistente com o desenho das marcas gráficas. É através do 
processo de Design de marcas gráfica que se torna tangível a influência das percepções no 
confronto de conceitos no mercado (TYBOUT E CALKINS, 2006). 

Conforme Wheeler (2008), quanto ao significado de uma marca, ela afirma que as 
melhores marcas representam algo como uma grande ideia, uma posição estratégica, um 
conjunto definido de valores entre outras possibilidades. O significado motiva o processo 
criativo e pode ser transmitido por um símbolo, uma palavra, uma ação. Deve-se compreender 
o que uma marca representa para progredir no seu reconhecimento. 

No ponto de vista psicológico um conceito é formado e percebido mediante o uso de 
pistas que acompanham o produto ou seus usos. Segundo Tybout e Calkins (2006), percepção 
é o uso imediato de pistas para formar e reconhecer conceitos de forma rápida e inconsciente.  

Para o Branding a percepção indica que as marcas, como os conceitos, dependem 
fortemente das pistas sensoriais que seguem o produto, com a capacidade de influenciar 
diretamente na sua categorização. Em função disso, essas pistas sensoriais referentes a uma 
marca devem ser representadas visualmente através do Design Gráfico, reunindo elementos 
visuais e de forma capazes de levar às categorias perceptuais. 

Tybout e Calkins (2006) acrescentam que a origem do conjunto específico de pistas e 
categorias perceptuais pretendidas, está nas estratégias de Branding para com os objetivos de 
marca. Conforme dito anteriormente essas categorias devem facilitar a percepção do conceito 
da marca e o Branding deve orientar como as pistas poderão ser representadas para tal 
propósito. 
 
2.4.2 – Conotação e denotação 
 

Sousa (2001) assinala que a aparência e as significações próprias da marca gráfica 
participam ativamente na composição da imagem de marca (brand). Isso ocorre por meio das 
“associações anteriores” ou prévias, que já demarcam os valores significativos das formas, 
das figuras e dos tipos gráficos, que foram escolhidos e associados às características 
peculiares da organização, do produto ou do serviço representado pela marca gráfica.  

A partir da associação da marca gráfica com a organização que representa, também, 
ocorrem “associações posteriores”, decorrentes das expressões e do desempenho dos 
elementos representados pela marca, os índices memoráveis e significativos da performance 
da organização, de seus produtos e serviços representados pela marca gráfica passam a ser 
associados à marca gráfica. Caso a performance seja positiva e adequada os índices 
memoráveis e significativos reforçam e sustentam todas as significações anteriores, que foram 
escolhidas  para serem expressas pela marca gráfica. 
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Quando o consumidor não reconhece a organização, o produto ou o serviço 
representado é a aparência da marca que informa sobre suas qualidades. Sentidos como 
modernidade, bom acabamento, seriedade, criatividade e “beleza” são propostos de forma 
conotativa na aparência das marcas gráficas. 

Conforme Sousa (2001), o logotipo e o símbolo são a síntese de duas realidades, 
porque ainda como textos isolados já apresentam uma estrutura visível de expressão, 
“primeira realidade”, e também um conteúdo, porque suscitam um conjunto de ideias, 
“segunda realidade”. Assim, independentes da organização, produto ou serviço que 
representam, as manchas ou sinais gráficos, que podem configurar um cavalo com asas ou 
uma tartaruga, trazem em si e por si mesmos uma possibilidade de expressão, porque 
apresentam “valor de atração visual”, e uma possibilidade de conteúdo, porque suscitam 
sensações, sentimentos e ideias, apresentando um “valor de atenção” ou uma significação. 

Um consumidor que não mantém uma convivência com a marca por meio dos 
produtos e serviços, ao observar os seus elementos de expressão gráfica, logotipo e símbolo, 
constituirá uma imagem de marca com o que é expresso de imediato por suas cores e formas, 
justificando, em grande parte, a necessidade de um projeto eficiente para a expressão da 
marca, de acordo com os preceitos da área de Design de Marca. 

A estrutura de expressão, que compõe a marca gráfica ou trademark, serve também de 
base material expressiva, como uma “primeira realidade”, para incorporar e representar todos 
os atributos recebidos pela organização e por seus produtos, por parte do público, de acordo 
com suas experiências, vivenciadas na dinâmica de mercado. Esses atributos constituem a 
“segunda realidade”, denominada de “imagem de marca” ou brand. Portanto, o símbolo e o 
logotipo se apresentam como estruturas expressivas e sistemas de signos, que promovem 
diversas associações e interpretações, expressando e comunicando a imagem de marca como 
um conjunto de ideias ou entidades espirituais (SOUSA, 2001): 

 
1. A “primeira realidade” é tangível ou material, sendo composta pelo conjunto das 

formas de expressão da marca, principalmente as formas, as cores e os tipos que compõem o 
logotipo e o símbolo, marca gráfica ou trademark, e determinam suas configurações.  

2. A “segunda realidade” da marca é intangível, caracteriza-se pela imagem de marca 
ou brand, constituída ao longo do tempo, de acordo com a performance e a evolução da 
organização e de seus produtos e serviços no mercado. A segunda realidade é o sistema de 
lembranças e ideias onde são propostos e incorporados os atributos da marca, em decorrência 
das ações de Marketing, de publicidade e de consumo, que formulam os ritos de contato da 
organização e de seus produtos e serviços com o público.  

 
No processo de comunicação existe a mensagem emitida e a forma como essa 

mensagem é expressa. Em todo o processo de comunicação, qualquer que seja a linguagem 
empregada, dois aspectos são considerados: o conteúdo (significado) da mensagem e uma 
forma (significante). Pode-se, assim, concluir que todas as mensagens visuais integram a 
“primeira realidade” e a “segunda realidade”. De acordo com as afirmações de Eco (2001), 
pode-se estabelecer uma relação de equivalência dos conteúdos da “primeira realidade” e 
“segunda realidade”, com as expressões denotação, que corresponde ao conteúdo direto de 
referência da mensagem, e um tipo conotação que depende respectivamente da forma ou 
maneira como é organizada a mensagem. A percepção e compreensão da mensagem estão 
condicionadas ao nível de conhecimento do receptor, ou seja, dependem de como a forma é 
organizada e expressa. Pois, isso pode alterar a comunicação de um conteúdo, impondo 
diferentes sentidos à mensagem.  
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Entende-se como denotação de um símbolo a classe das coisas reais que o emprego 
do símbolo abarca (“cão” denota a classe de todos os cães reais), e como conotação 
o conjunto das propriedades que devem ser atribuídas ao conceito indicado pelo 
símbolo (entender-se-ão como conotações de “cão” as propriedades zoológicas 
mediante as quais a ciência distingue o cão de outros mamíferos de quatro patas). 
Nesse sentido, a denotação identifica-se com a extensionalidade e a conotação com a 
intencionalidade do conceito. (ECO, 2001, p.22). 
 

A denotação é muitas vezes tomada como o sentido literal de uma palavra, tendo sua 
definição corrente como “a palavra em estado de dicionário”, porém deve-se sempre 
considerar o seu emprego em um contexto específico. 

Já a conotação é a ideia em associação que se reúne ao propósito original de uma 
palavra ou expressão, para que seja complementada ou para que se torne mais precisa em sua 
utilização num determinado contexto. Toda e qualquer atribuição a uma palavra além de seu 
sentido imediato e dentro de certa lógica, entra no domínio da conotação. Segundo Umberto 
Eco a conotação é a união de todas as unidades culturais que o significante ou objeto 
estabelecem nas lembranças da mente do destinatário.  

Para analisar ou interpretar imagens é necessário discriminar pontualmente as 
mensagens em duas situações fundamentais, as conotadas e as denotadas. Conforme a teoria 
peirceana a marca gráfica é o representamen do símbolo, que institui interpretantes ou 
mensagens denotadas e conotadas na mente do consumidor. Para tanto, relaciona a percepção 
da marca gráfica com múltiplas associações e lembranças, gerando diversas conotações para o 
símbolo resultante da percepção da marca gráfica. 

As mensagens conotadas referem-se às mensagens ocultas numa imagem, e no modo 
como a informação se encontra encoberta ou destacada. Já as mensagens denotadas referem-
se a uma listagem e descrição dos objetos num determinado contexto e espaço. Uma 
mensagem visual pode denotar o mesmo interpretante-significado para dois indivíduos, porém 
pode conotar ideias diversas, de acordo com as convicções desses indivíduos. O contexto 
onde o objeto estiver atuando é também determinante na conotação. 

 

 
Figura 2.18 – Duas marcas gráficas com seus símbolos denotando uma árvore, porém com conotações diferentes. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 

 
Adotando uma perspectiva decorrente da área Linguística, Eco relata que duas partes 

distintas, mas interdependentes, constituem o signo lingüístico: o significante ou plano da 
expressão – uma parte perceptível, constituída de sons (que para Peirce é o representamen)  – 
e o significado ou plano do conteúdo – a parte compreensível, o conceito (que para Peirce é o 
interpretante). Deste modo, em uma palavra escutada, percebe-se um conjunto de sons 
(significante-representamen), que faz lembrar de um conceito (significado-interpretante).  
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A denotação é exatamente o efeito da justaposição que ocorre entre o significante e o 
significado, ou entre o plano da expressão e o plano do conteúdo. A conotação é consequência 
do acréscimo de outros significados semelhantes ao significado de base da palavra, ou seja, 
outro plano de conteúdo pode ser integrado ao plano da expressão. Este outro plano de 
conteúdo encobre-se de impressões, valores afetivos e sociais, negativos ou positivos e 
reações psíquicas diante do que um signo transmite.  

           
Figura 2.19 – Duas marcas gráficas de lingerie concorrentes numa mesma faixa de mercado, com conotações 
antiquada e sofisticada respectivamente estabelecidas através de sua expressão visual. 
Fonte: Strunck, 2007. 

 
 

 
Figura 2.20 – As conotações atuam diretamente no redesenho de marcas gráficas seguindo a evolução das 
organizações. A Lupo, do segmento de vestuário íntimo masculino e feminino, tendo as meias como principal 
produto, alterou sua marca gráfica ganhando traços de modernidade em comparação a conotação conservadora 
do logotipo anterior. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 
 

As mensagens conotadas diferem de uma cultura para outra, de uma classe social para 
outra, de uma época a outra, de um contexto para outro. Por exemplo, as palavras homem, pai 
e patrão denotam neste exemplo a mesma pessoa, porém com mensagens conotadas diversas, 
quando referidas ao caráter, às virtudes e ao prestígio que cada uma delas evoca. Eco é o 
responsável pelas inovadoras pesquisas na área das comunicações, justificando o uso da 
publicidade como objeto de análise para os conhecimentos da significação e, em especial, da 
significação da imagem. 

Sousa (2001) comenta que no conjunto das possibilidades associativas, para compor a 
imagem de marca, estão todas as vivências do público durante o processo de construção e 
divulgação da marca; além de todas as associações decorrentes do meio social e da sua 
herança cultural. As experiências na recepção da marca e no uso dos produtos ou serviços 
também fazem parte do contexto de influência na formação da imagem de marca. Em última e 
primeira instância, a marca funda para si uma cultura e a cultura como um todo é o campo de 
emergência simbólica das marcas. 

A marca é produtora de uma ação simbólica de codificação, quando é arbitrada como 
elemento identificador e inaugura uma cultura ligada à instituição, empresa ou produto, 
porque a inscrição da marca na mente do público instaura todo um processo de memorização 
em torno dos valores propostos e amealhados pela instituição ou produto durante o seu 
percurso no mercado. 
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Sousa (2001) dá seqüência a essas considerações, salientando que mesmo quando já 
dispõem de codificação e culturas próprias (associações anteriores), os nomes e imagens que 
são designados como marcas reúnem ainda mais significação (associações posteriores), 
porque, além daquilo que já representavam, passam a representar também uma instituição, 
empresa ou produto. Por outro lado, nomes ou imagens originais, sem antecedentes 
simbólicos diretos são inventados e arbitrados, como marca de uma instituição, empresa ou 
produto. Assim, já têm garantido sua função simbólica porque, ainda que não sejam 
diretamente associados a mais nada, foram designados como elementos de representação. 

As relações simbólicas relacionando a marca e o contexto cultural são sempre e 
imediatamente estabelecidas: 

 
1 - Mesmo que a marca seja um texto inédito, sob quaisquer formas que se apresentem, 

sonora, lingüística ou visual, ela suscitará associações com coisas pré-existentes, por 
semelhanças sonoras, visuais, etc., dando início a um processo de ampliação de 
significação. 

2 - Ao serem associados a uma empresa, um nome ou uma imagem estarão incorporando, 
por associação mental (imagem de marca), todos os atributos positivos e negativos, 
que resultam das inúmeras relações da instituição ou empresa com o público. 

3 - Além das possibilidades anteriores, onde a aparência da imagem ou a sonoridade do 
nome podem associar a marca a um cavalo, um guarda-chuva, ou uma estrela. A 
marca pode propor associações entre o cavalo e a velocidade; o guarda-chuva e a 
proteção ou a estrela e a luminosidade. 

 
Chamma e Pastorelo (2007) salientam que as marcas gráficas traduzem conceitos, e 

sua eficiência pode ser comprovada pela percepção captada e decodificada por seus públicos 
consumidores. Tecnicamente existem infinitas soluções gráficas para descrever ou “narrar” 
esses conceitos. Os principais pontos a serem abordados, e para os quais devem existir 
propostas ou alternativas, são os conceitos abstratos, formadores da imagem desejada, e os 
conceitos-síntese, suas características objetivas, atributos e atitudes diferenciais. 

Conforme dito anteriormente e de acordo com Tybout e Calkins (2006), o Design da 
marca gráfica é uma etapa entre a organização de seu conceito e a sua veiculação em meio aos 
consumidores e pode ser composto por pistas verbais e visuais. Idealmente, o Design da 
marca deve ser estabelecido a partir de uma variedade de pistas, significados ou conotações. 
As pistas visuais direcionam nesta pesquisa ao desenho da marca gráfica.  

Tybout e Calkins (2006) a esse respeito exemplificam através da marca Philadelphia 
de queijo cremoso. Dentre as pistas que cercavam a marca para exprimir as categorias 
perceptuais relevantes, destacavam-se: nutritiva, cremosa, autêntica, acessível, e criativa. As 
pistas visuais traduzidas em ilustrações realistas ou imaginárias são especialmente eficazes na 
implicação das categorias perceptuais. Considerando as nuvens no Design da marca 
Philadelphia, elas conotam suavidade, como também natural e autêntica. O emprego da figura 
de nuvens é inusitado, sai do comum, sugerindo criatividade (fig. 2.21). 
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Figura 2.21 – Utilização da imagem de nuvens como recurso conotativo para exprimir as categorias perceptuais. 
Fonte: www.philadelphia.co.uk 
 

As formas também podem ser utilizadas no Design de marcas, possuindo a vantagem 
de serem mais flexíveis e menos exatas. A marca Philadelphia usa uma forma elíptica para 
envolver o nome da marca. Trata-se de uma forma clássica que conota autenticidade. Também 
conota simplicidade, de forma que a acessibilidade diária está justificada.  

 

 
Figura 2.22 – A marca gráfica do queijo cremoso Philadelphia e a forma elíptica responsável por significados da 
marca. 
Fonte: www.philadelphia.co.uk 
 

 
O uso da cor é outra importante pista visual manifestando categorias merecendo uma 

atenção excepcional nos projetos de marcas gráficas. Segundo Strunck (2007), experiências 
realizadas por psicólogos demonstram que as cores se relacionam diretamente com a emoção, 
de uma maneira mais rápida e uniforme do que as formas.  

No exemplo da marca do queijo cremoso Philadelphia, sua embalagem é composta na 
cor prata de fundo. Prata conota teor nutritivo e como a prata não está no nível final do ouro, é 
mantida uma medida de acessibilidade do produto. Os autores ainda explanam que a cor prata 
reluz e brilha, designando criatividade. A cor prata foi cuidadosamente empregada na 
embalagem para que não dominasse o campo visual, reluzindo demais, o que proporcionaria 
uma possível inibição da percepção, afetando a acessibilidade do consumidor. A cor em 
primeiro plano é branca predominando na nuvem e no interior da elipse, o que conota 
adequadamente cremosidade e alto teor nutritivo. A cor branco no fundo prateado indica um 
tratamento especial. A cor azul completa a paleta de cores da marca e denota a imagem de 
nuvem (céu) e na elipse justifica o uso dos tons azuis.  



65 

 

 
Figura 2.23 – A embalagem do produto apresentando o planejamento de cores em concordância com as pistas ou 
conceitos da marca Philadelphia. 
Fonte: www.philadelphia.co.uk 
 

Segundo os autores, a tipografia empregada ao nome da marca conota autenticidade e 
acessibilidade ao apresentar uma estrutura “arejada”, em caixa-alta e versão negrito. Os tipos 
em negrito sugerem que o produto não utiliza qualquer artifício, apenas o nome reconhecido e 
suas origens (fig. 2.24). 

 
Figura 2.24 – O logotipo da marca Philadelphia e a sua tipografia fundamentada. 
Fonte: www.philadelphia.co.uk 
 
2.4.3 – Possibilidades estéticas 
 

As figuras compõem sentidos de realidade ao representar algo configurado como 
âncora, cavalo, estrela ou navio. Porém, as categorias tipicamente plástico-formais como 
cores quentes versus cores frias ou formas dinâmicas versus formas estáveis vêm sendo 
estabelecidas há muito tempo e também constituem um repertório sobre as possibilidades de 
variação ou confirmação dos sentidos propostos por meio da repetição (redundância) ou da 
diversificação dos elementos visuais compositores da marca (SOUSA, 2001). 

 

 
Figura 2.25 – Duas marcas do segmento alimentício categorizadas como cores quentes e cores frias 
respectivamente. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 

 

 
Figura 2.26 – Símbolo e logotipo acessórios da marca Rede Pão de Açúcar expressos de forma dinâmica e forma 
estável respectivamente. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 
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Sousa (2001) complementa que acontece uma associação prévia entre a estrutura de 
expressão visual da marca e os atributos indicados pela cultura constituída em seu entorno. 

Uma codificação estabelecida entre os formandos de sua expressão visual, linhas, 
cores, etc., e alguns conteúdos específicos. Há também uma disposição para o uso dessas 
associações já instituídas, produzindo uma série de marcas visualmente similares, dentre as 
que representam uma mesma categoria de produtos. Por exemplo, a recorrência da 
circunferência que assemelha a aparência dos desenhos das marcas de automóveis (fig. 2.27). 

 

 
 

Figura 2.27 – Marcas BMW, Mercedes Benz e Audi e a similaridade em suas formas. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 

 
As marcas, cujo conjunto de expressão é semelhante, diferenciam-se por meio de 

detalhes morfológicos, como variações na proporção ou no tratamento das formas com 
texturas e cores, dentre outros recursos. Vale assinalar que essas variações estéticas nas 
formas de expressão interferem também nos sentidos propostos. 

A imagem na mídia impressa é bidimensional e essa limitação espacial impede o uso 
de movimentos e da terceira dimensão espacial, configurando a marca gráfica como uma 
representação estática e plana. Mas, apesar disso, os avanços na aplicação da tecnologia 
eletrônico-digital à produção e reprodução das imagens gráficas começaram a promover 
mudanças na sua apresentação a partir da década de 1980. 

 
Uma nova visualidade para as marcas foi proposta pelo uso desses recursos de 
computação gráfica, apresentando efeitos visuais cada vez mais sofisticados, os 
quais passaram a sugerir volumes, perspectiva e movimento, por meio de sutis 
variações cromáticas e tonais. (SOUSA, 2001, p. 68). 

Além disso, esses recursos ofereceram inovações quanto ao tratamento das formas 
representando, por exemplo, texturas similares às superfícies metálicas. Tudo isso propôs 
novidades, inclusive, para as marcas cujo desenho básico não foi alterado. E este é um dos 
pontos que devem ser estudados, uma vez que essas transformações na visualidade das marcas 
têm ocorrido, via de regra, no tratamento das superfícies das formas que mantêm a sua 
geometria anterior. 

Nas imagens “A” e “B”, a seguir, a marca da Fiat é apresentada respectivamente 
quanto ao número de tintas de reprodução, no modo monocromia a traço e no modo 
monocromia em meio-tom (fig. 2.28). 
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         A – Modo monocromia a traço.                         B – Modo monocromia em meio-tom. 
 
Figura 2.28 – Variações dos elementos primários da marca Fiat automóveis. 
Fonte: www.fiat.com.br 
 

Essas transformações alteram a significação das marcas, interferindo em todo seu 
processo de comunicação (ao agir e retroagir sobre ele), uma vez que essa tendência aponta 
um desvio na norma estética adotada até então. 

Nesse raciocínio, Sousa (2001) comenta que além de um desvio, a visualidade atual 
demarca um maior investimento nas funções emotiva e estética da informação em detrimento 
da função referencial. Nesse sentido, as características visuais parecem seguir uma tendência 
geral da administração e comunicação das marcas, que reforça as codificações expressivo-
subjetivas (conotativas), destacando os atributos intangíveis e simbólicos da marca, em 
detrimento das codificações lógico-objetivas (denotativas), referentes às propriedades 
materiais, tangíveis e objetivas dos produtos. 

Conforme observado e constatado nos conhecimentos abordados, uma imagem externa 
à mente, como qualquer outro objeto perceptivo, apresenta uma materialidade própria. Essa 
materialidade é determinada e expressa pelas características do conjunto de materiais 
utilizados na sua composição, sejam tintas, luzes ou outras substâncias. Isso constitui a 
corporeidade da imagem que expressa as qualidades próprias de seus materiais constituintes, 
indicando formas, cores, tonalidades e texturas. 

Ao ser percebida, entretanto, além de expressar as qualidades de seus materiais 
componentes, uma imagem também é associada a outras coisas. Essas associações são 
determinadas por convenções, por hábitos ou por analogias. No caso das imagens, geralmente, 
é a analogia ou semelhança visual entre uma imagem e alguma outra coisa que estabelece as 
associações capacitando essa imagem a representar uma ou mais coisas. Assim, além de 
expressar suas próprias características, também, pode representar ou significar outras coisas 
materiais ou conceituais.   
 
2.5 – O CONHECIMENTO DA MARCA NA WEB 
 

A internet não pára de crescer e quem não está nela praticamente não existe. Nos 
últimos 12 meses, foram criados quase 13 milhões de novos endereços, elevando para pouco 
mais de 63 milhões o número de web sites hoje existentes na concorrida web. A taxa média de 
crescimento ultrapassa a 35 mil novos web sites por dia, segundo levantamento da Netcraft 
(2009) (www.netcraft.com). 

Wheeler (2008) cita que um web site é a melhor alternativa de comunicação depois da 
realidade, e em alguns casos a mais eficiente, mais amigável e mais rápida para o usuário. O 
consumidor é quem está no comando em uma compra até o clique no mouse, sem a pressão 
do mundo real. 
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Os melhores web sites entendem seus consumidores e respeitam suas necessidades e 
preferências, ao lhes possibilitar o poder de respostas como por exemplo: “Quem é essa 
empresa? O que há nela para mim?”. A expressão da identidade da marca de forma autêntica e 
consistente em uma interface gráfico-digital é uma nova fronteira que os profissionais 
envolvidos nesse processo estão começando a conquistar. 

Aaker (2007) também enfatiza a promoção de experiências de marca através da web. 
O papel dessas novas mídias pode ser facilmente compreendido observando-se a partir da 
perspectiva da criação do conhecimento da marca. O autor exemplifica relatando que as 
experiências de marca podem ser proporcionadas através das homepages. Elas agem como um 
lugar para as experiências da marca, onde os envolvidos com ela, incluindo os usuários 
podem compartilhar diretamente o conhecimento através da interação. 
 

Desde que a internet “invadiu” nossas vidas, é quase certo que o projeto de uma 
identidade visual contempla sua aplicação a um web site. Hoje em dia todo mundo 
quer ter um... O objetivo pode ser institucional, ter uma fonte de informação ou 
pesquisa, vender ou promover, enfim, criar e manter relacionamentos, numa incrível 
oportunidade de se comunicar e interagir direto com os consumidores. (STRUNCK, 
2007, p. 114). 

 
Strunck (2007) complementa afirmando que os web sites, como toda mídia, possuem 

linguagem dinâmica próprias, as quais precisam ser desenvolvidas e manipuladas para 
corresponderem aos objetivos pretendidos. No âmbito das identidades visuais, é 
imprescindível que o todo o web site, desde a homepage, transmita todo o tempo o espírito da 
marca, de forma que sua interatividade seja mais um agente de seu fortalecimento. 

De acordo com Martins (1999), após criar, registrar e dar uma identidade gráfica 
posicionada à sua marca, chegou a hora de partir para a comunicação e venda dos produtos ou 
serviços. Um número crescente de empresas tem utilizado a internet para testar o seu 
posicionamento, obter indicações sobre o comportamento dos consumidores, ou mesmo 
explorar um novo canal de vendas e comunicação. Com o desenvolvimento do comércio 
eletrônico, além do crescente acesso dos brasileiros aos computadores, a Internet tem se 
revelado uma forma essencial de comunicação, sendo, em muitos negócios, o passo mais 
importante dos trabalhos de comunicação. A internet não é apenas mais um canal que se 
acrescenta aos canais existentes, pois é uma verdadeira oportunidade de reinventar as 
empresas, dada a sua base de criação de relacionamento com os consumidores. 

A internet permite um formato digital de Branding e posicionamento de marcas. 
Segundo Bassat (2000), o acesso e difusão universal da internet têm trazido consigo a 
meteórica globalização de muitas marcas. Hoje em dia, uma marca local com presença na 
internet é acessível tanto em um computador a poucos metros da empresa, como em um do 
outro lado do mundo. Desta forma a marca comunicada consistentemente em um web site 
desempenha um papel fundamental e importante. Ela é capaz de atrair a atenção do seu 
público-consumidor em poucos minutos, gerando interesses, induzindo a uma ação, 
permitindo a aquisição de um produto, realizando uma transação e entregando o produto em 
casa. 

No geral, a marca é vista em um anúncio publicitário, na fachada de uma empresa, 
impressa na embalagem ou sobre o próprio produto. Assim, a marca gráfica passa a ser 
associada (associações posteriores ao design de marca) com diversos campos de significação, 
sendo acrescida de outros sentidos propostos ao consumidor por meio da mídia publicitária, 
do atendimento da empresa, da visualidade da embalagem, do uso do produto, etc. Todas as 
formas de expressão e divulgação da marca e seus produtos ou serviços assinalam um caráter 
publicitário e ideológico. 
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Apesar do advento relativamente recente da web na paisagem do consumidor, ela tem 
tido um impacto importante em marcas e na construção de marcas. Um grande número de 
marcas fortes serviu como aviso de que a web pode criar marcas usando seus próprios e 
singulares canais de comunicação e por intermédio de suas conexões com clientes baseados 
em experiência.  

Spool (1996) salienta que a comunicação e o gerenciamento da imagem de uma marca 
na web (Branding), é mais do que simplesmente garantir que os clientes reconheçam seu 
logotipo, seu símbolo ou o nome do produto. Branding na web significa criar uma associação 
emocional (como o sentimento de sucesso, felicidade, ou alívio) aos clientes do produto, 
serviço ou empresa. Existem duas técnicas básicas para a estratégia de Branding na web: a 
experiência direta e outra indireta das mensagens.  

Com a experiência direta de Branding, os usuários compartilham emoções diretamente 
no web site, da mesma forma como, por exemplo, realizar um test drive de um carro ou 
degustar uma refeição em um restaurante, a experiência direta influencia seus sentimentos 
para o produto (veículo) ou para o estabelecimento (restaurante).  

Entretanto, Spool (1996) comenta que comerciantes não podem dar aos usuários uma 
experiência direta para a maioria dos produtos e serviços, de modo que eles precisam para 
usar mensagens indiretas para a sua marca. Por exemplo, a Nike patrocina eventos esportivos 
para incentivar os participantes a associar produtos Nike com a diversão e emoção do esporte 
e busca propagar essas ações através de comerciais de TV, internet, revistas, anúncios e 
outdoors, configurando todas essas mídias como mensagens indiretas. Entretanto, essa forma 
de Branding exige uma exposição repetida, já que a sabedoria da publicidade convencional 
diz que uma mensagem ainda não é eficaz até que o cliente a tenha percebido pelo menos dez 
vezes. 

Fica claro então, que entramos em uma era digital, e as marcas fortes dessa era serão 
as que melhor utilizarem a web como ferramenta de construção. A internet como veículo de 
construção de marcas está crescendo em alta velocidade; as cifras são fantásticas.  

A web também está alcançando um alto crescimento no que diz respeito à sua 
influência sobre modelos comerciais e seu impacto em comunicações de marca. A presença 
de uma marca na web aumenta a eficácia de outros veículos e, em alguns casos, é o elo que 
une todo o esforço de comunicação. 
 
2.5.1 – Características e propriedades singulares da web 
 

De acordo com Aaker (2007), em contraste com o modelo tradicional de propaganda, a 
web diz respeito a experiências. No ambiente da web, o papel do público é ativo e geralmente 
tem uma meta funcional – buscar informações, entretenimento ou transações – e desconsidera 
ou trata como incômoda qualquer coisa que se interponha (inclusive web sites lentos ou uma 
navegação ruim e não-intuitiva). Quando a construção de marcas na web se enquadra nessa 
mentalidade, as experiências criadas podem ser mais poderosas do que a propaganda 
veiculada pelo rádio e pela televisão no contexto de um programa geral de construção de 
marcas.  

 
Como o maior envolvimento e a participação ativa fazem da web algo bastante 
diferente da mídia mais convencional, qualquer impacto – positivo ou negativo –
provavelmente se tornará mais intenso. É mais provável que a aprendizagem seja 
lembrada e influencie comportamento futuro; o envolvimento ativo tende mais a 
criar um elo entre a marca e a pessoa; é maior a probabilidade de a marca se tornar 
parte do mundo de uma pessoa, e que faça isso de forma marcante. (AAKER, 2007, 
p.224). 
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A web oferece informações valiosas e atualizadas – na verdade, uma profusão de 
informações que não se encontra em nenhum outro lugar. Os compradores de produtos de alto 
envolvimento, como carros, seguros, esquis ou motocicletas, geralmente se envolvem em uma 
ampla análise de informações. No ambiente web, a marca pode participar desse processo com 
informações úteis e visíveis, influenciando o processo de compra e reduzindo a possibilidade 
de obter informações influentes da concorrência. 

Dessa forma, segundo Aaker (2007), informações novas e atualizadas em um web site 
ou podem criar uma ideia de energia e contemporaneidade.  
 
2.5.2 – Construção da marca em web sites        
 

O web site pode ser uma parte importante de um programa de construção de marcas 
porque pode transmitir informações, fornecer associações de experiência e promover outros 
programas de construção de marcas. Os web sites são poderosos, em parte, porque a 
experiência do web site e suas associações podem ser bem controladas e são bastante ligadas à 
marca. Aaker (2007) propõe cinco diretrizes para a construção de marcas através de web sites: 
 

1) Gerar uma experiência positiva. Um web site deve oferecer uma experiência positiva 
considerando-se três características básicas. Em primeiro lugar, deve ser fácil de usar: 
o usuário não deve ficar confuso ou frustrado. Em segundo lugar, o web site deve 
oferecer valores ao usuário através de benefícios funcionais, emocionais ou auto-
expressivos. Em terceiro lugar, deve explorar as características próprias da web sendo 
envolvente, interativo, personalizado e oportuno. 

 

 
 
Figura 2.29 – Esquema gráfico de um web site construtor de marcas 
Fonte: AAKER, 2007. 
 

2) O web site deve refletir e apoiar a marca. Um web site – ou qualquer outra forma de 
comunicação de marca na web – deve refletir e apoiar a marca. Conforme ressalta 
Aaker (2007), com demasiada frequência, fazer um web site simples e funcional 
resulta em uma experiência monótona que não cria nem suporta associações 
importantes de marca. A identidade da marca deve ser o impulsionador sendo possível 



71 

 

transmitir diretamente na web associações essenciais. Os elementos adicionais de uma 
marca, como grafismos e mascotes, às vezes podem ser impulsionadores importantes 
das associações da marca, e o web site deve promover e realçar essas associações. 
Mascotes como o boneco da Vivo telefonia móvel e os personagens amarelo e 
vermelho da M&M’s confeitos, podem ser valorizados de forma semelhante para 
tornar o web site mais familiar. 
 

 
Figura 2.30 – Mascotes da Vivo e M&M’s respectivamente. 
Fonte: www.mundodasmarcas.blogspot.com 
 

O aspecto e a sensação também contribuem ativamente na expressão do web site. 
Quando uma marca é conceitual e visualmente forte e o web site é consistente, o 
usuário passa a ter a sensação de estar dentro do mundo da marca. Nesse sentido, 
Aaker (2007), comenta que o aspecto e a sensação devem estar presentes na cor, no 
layout e na personalidade, estabelecendo assim denotações e conotações diretas com a 
marca gráfica – o vermelho da Virgin Groups, o preto da Harley-Davidson, o lilás do 
chocolate Milka e o laranja e preto da Duracell ajudam a criar o mundo da marca. A 
sensação limpa e estimulante de uma loja da Gap, a sensação de riqueza de um broche 
da Tiffany ou a sensação de sensualidade de uma peça de lingerie da Victoria's Secret 
podem estar denotadas e conotadas em um web site bem concebido.  

 

 
Figura 2.31 – A marca Virgin e a sua comunicação na web. 
Fonte: www.virgin.com 
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Figura 2.32 – A marca Harley Davidson e a sua comunicação na web. 
Fonte:n www.harley-davidson.com 
 
 

 
 
Figura 2.33 – A marca Milka e a sua comunicação na web. 
Fonte: www.milka.com 
 

 
Figura 2.34 – A marca Duracell e a sua comunicação na web. 
Fonte: www.duracell.com 
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Figura 2.35 – A marca Gap e a sua comunicação na web. 
Fonte: www.gap.com 
 

 
 
Figura 2.36 – A marca Tiffany e a sua comunicação na web. 
Fonte: www.tiffany.com  

 

 
Figura 2.37 – A marca Victoria’s Secret e a sua comunicação na web. 
Fonte: www.victoriassecret.com 
 

O web site ainda pode ser uma fonte de conhecimento sobre determinados assuntos a 
partir de três modos. Em primeiro lugar, pode fornecer credibilidade, autenticidade e 
autoridade à marca, jamais possíveis de forma direta. Em segundo lugar, essa ajuda 
permite que a marca participe direta, porém discretamente no estilo de vida de uma 
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pessoa, criando uma conexão potencialmente mais significativa. Por fim, o web site 
permite que a marca seja comunicada unindo linguagem e sensações.  

 
3) Ação conjunta com outros veículos de comunicação. Apresentando a marca de forma 

valiosa, envolvente e autêntica, o web site é capaz de promover e intensificar o 
impacto de uma série de outros veículos de mídia, como propaganda, patrocínio, 
promoções e publicidade. No apoio à propaganda a web pode complementá-la 
oferecendo um meio de se adquirir conhecimentos muito interessantes que não 
poderiam ser veiculadas de outra forma. As imagens e a mensagem de uma campanha 
também podem ser enfatizadas no web site. 

 
4) Oferecer um lar para o cliente fiel. Aaker (2007) ressalta que um web site deve ser 

uma casa para o seu público consumidor envolvido nas atividades relacionadas à 
classe do produto e que têm um compromisso com a marca. A tradição de uma marca 
pode transformar um relacionamento funcional em uma conexão com profundidade e 
emoção. Alguns símbolos despertam muitas curiosidades entre seus usuários a ponto 
de justificar o conhecimento de sua história – de onde surgiu o símbolo, o que 
representa e como evoluiu. 

 
5) Diferenciar com um forte conteúdo de submarcas. Um web site deve possuir 

diferenciais para se destacar dos demais, se apresentando como uma referência de 
algum conhecimento ou desenvolvendo vantagens, atributos, serviços através do web 
web site. 

 
2.6 – CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DO CAPÍTULO 
 

A imagem de uma empresa e todos os valores relacionados a ela devem ser 
estrategicamente projetados em todos os canais disponíveis, para que a relação com o público, 
torne-se tão ou mais eficiente do que no mundo físico. Todos os meios de contato que o 
público tem com uma marca são na maioria visuais, como as embalagens, os anúncios, os 
outdoors, os web sites, e toda essa exposição visual fortalecem os valores da empresa através 
das sensações e experiências criadas na mente do público. Desta forma é primordial que tudo 
relacionado a identidade visual da marca seja projetado na maior unidade possível, 
expressando a essência da organização. A marca de deve retratar o conceito da empresa ou do 
produto, propiciando aos consumidores uma fácil identificação com a imagem da empresa 
(MARTINS, 1999). 

A dimensão semântica relaciona o signo com seus objetos, considerando a interface 
web como a representação da identidade de marca e dos valores corporativos, de acordo com 
as proposições da área de Branding, atuando na coordenação e organização deste processo.  

Atualmente é raríssimo apontar uma empresa ou instituição que não possua uma 
página na internet, o qual se caracteriza em muitos momentos como uma extensão da própria 
empresa. A terceira e a mais atual geração do processo evolutivo das interfaces web, se 
caracteriza por uma preocupação maior com o projeto da interface web. As necessidades, 
tanto da empresa quanto do usuário, são consideradas e os web sites apresentam uma linha 
conceitual, estabelecendo um equilíbrio entre forma e conteúdo.  

Nesse contexto, o Design de interfaces web configura o processo de superposição dos 
aspectos funcionais, simbólicos e estéticos do projeto. Contudo, é principalmente no sentido 
de proporcionar ao usuário sensações agradáveis e prazerosas, é que a estética encontra seu 
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espaço e sua argumentação no campo do Design Gráfico, beneficiando ações positivas aos 
web sites com a sua melhor aceitação por parte do público. 

A atividade de Design Gráfico então é responsável pelo estabelecimento de uma 
sintaxe da linguagem visual através da manipulação e aplicação de elementos, fundamentos e 
técnicas visuais, capazes de traduzir o Branding da marca de uma empresa, desenvolvendo e 
gerenciando a sua identidade corporativa, desde a concepção de uma marca gráfica até a 
construção de seu web site, por exemplo. 

O nível visceral que é apresentado no capítulo a seguir está relacionado à forma e ao 
valor associado a esta, considerando a composição dos signos visuais na interface web, de 
acordo com a linguagem visual estabelecida em Design Gráfico. 
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CAPÍTULO 3 – O NÍVEL VISCERAL CONSIDERANDO A  
                            COMPOSIÇÃO DOS SIGNOS VISUAIS 
 

No nível visceral encontram-se as funções desempenhadas pelos objetos, relacionados 
às expressões das formas inscritas numa superfície, envolvendo o estudo das relações entre 
certas configurações desses objetos no seio da linguagem visual. É onde a aparência importa e 
se formam as primeiras impressões e sensações de um produto.  

A identidade, como observado no capítulo anterior, é algo mais que a representação 
gráfica da marca de uma empresa ou organização e do seu desenvolvimento visual. Realizar o 
design de uma identidade presume representar os valores e as impressões de uma organização 
que estarão representados em diferentes campos. A identidade do web site de uma 
organização na internet será o conjunto dos seguintes fatores: (1) A representação gráfica dos 
valores através dos elementos gráficos que a organização utilize (forma, cor, tipografia, 
imagens etc.) estabelecerá uma forma de comunicação e entendimento entre a organização e o 
usuário. O Design Gráfico é o transformador que dentre suas aptidões dão impulso a ações 
estratégicas dirigidas à identidade da marca. A partir dos conteúdos levantados a respeito do 
Branding, Tybout e Calkins (2006) o definem no aspecto da marca como síntese gráfica e 
conferem ao Design Gráfico a responsabilidade de tornar-se conhecimento essencial no 
processo de comunicação da marca; (2) A funcionalidade ou Ergonomia do web site. Se as 
ações a realizar forem fáceis para o usuário, ele terá uma experiência positiva e isto 
fortalecerá a comunicação de uma identidade forte. O usuário retornará outras vezes para 
visitar o web site. 

A estética, de acordo com Norman (2008), ocupa um papel primordial no Design de 
produtos: objetos atraentes fazem as pessoas se sentirem bem, o que por sua vez faz com que 
pensem de maneira mais criativa, ao proporcionar facilidades para as pessoas encontrarem 
soluções para os problemas com que se deparam. Naturalmente, um web site deve ser o mais 
atraente possível e coerente com a marca que emite na visão dos usuários. Web sites bem 
construídos, integrados aos serviços da estética e da organização, permitem um resultado 
consistente na utilização da internet.  

Intrínseco aos aspectos comunicacionais e de Ergonomia, o Design tem como 
principal objetivo criar uma linguagem estética para o projeto, solucionando graficamente e 
visualmente as necessidades específicas para a interatividade usuário-interface (ISO 9241-11).  
 
3.1 – DESIGN 
 

Os fundamentos do Design existem desde a Idade Média e embora ainda não se 
chamasse assim, já naquela época havia a preocupação de estabelecer objetivos para 
comunicar e atingir o homem com mensagens. A palavra “Design” nasceu com a Revolução 
Industrial, ganhando o significado atual a partir da Segunda Guerra. O designer é uma pessoa 
voltada para a comunicação e a produção de objetos, livros, revistas e de espaços, como 
praças, relacionados com o elemento humano (WOLLNER, 2003). 

A palavra Design não possui tradução para o idioma português, pois como em outros 
países que não tem uma só palavra que signifiquem seu conceito principal que é projetar, 
então no Brasil o Design manifesta-se como processo de idealização e concepção um produto 
ou um produto gráfico.  
 Seguindo a lógica utilizada por Steve Jobs (2008) Design não é apenas o sinônimo de 
aparência, e sim a alma de tudo que é criado pelo homem e acaba se demonstrando em todas 
as camadas de um produto ou serviço, então desta forma o projeto não precisa ter apenas uma 
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admirável criação, mas também funcionalidade e usabilidade de maneira simples e 
descomplicada. 

Segundo Wollner em entrevista à Stolarski (2005), a criação de apenas uma capa de 
livro não pode ser considerada Design, mas apenas uma ilustração, pois Design não é 
ilustração, é projeto, e para que a capa do livro seja considerada um projeto, teria que ser 
criado o livro como um todo, pensando desde as páginas inicias, papel a ser utilizado como 
suporte de impressão, tipografia específica para a leitura se tornar agradável, assim como a 
largura da coluna de texto. 
 Outro conceito sobre design é exposto pelo Conselho Internacional de Associações de 
Design Gráfico – Icograda – apud GRUJIC (2008) define:  
 

Design Gráfico é uma atividade intelectual, técnica e criativa concernente não 
somente à produção de imagens, mas à análise, organização e métodos de 
apresentação de soluções visuais para problemas de comunicação. Informação e 
comunicação são as bases de um modo de vida global interdependente, seja na 
esfera dos negócios, cultural ou social. Ao designer gráfico cabe a tarefa de fornecer 
respostas aos problemas de comunicação de todo tipo em todos os setores da 
sociedade. (ICOGRADA, 2001). 

 
Em uma segunda abordagem de Cobra (1989) sobre a significância do Design, em seu 

significado fundamental, ele é descrito como o plano prospectivo de uma de ação capaz de 
materializar algum aspecto do desenvolvimento econômico ou social. Isto significa, do ponto 
de vista econômico, desenvolver a produção de algum bem ou a prestação de suas técnicas 
com o emprego de ações com a finalidade de obter resultados e vantagens econômicas ou 
sociais. Como plano de ação, Design pressupõe também a indicação dos meios necessários à 
sua realização e a adequação destes meios aos resultados perseguidos através da definição 
inicial do problema. A análise destas questões é feita nos projetos e em seu desenvolvimento, 
tanto do ponto de vista econômico, como técnico, financeiro, administrativo e institucional. 

Para Bonsiepe (1997) um bom Design pode ser avaliado como “o domínio da 
interface”, porém diz que o Design acima de tudo é uma atividade multidisciplinar, que está 
sempre atrelada à tecnologia, ao marketing e a comunicação.  
 
3.1.1 – A ação do Design Gráfico  
 

Surgido há pouco tempo no mercado, o Design Gráfico se apresenta atualmente como 
uma ferramenta importante no desenvolvimento da Era da Informação. Nascido na Revolução 
Industrial, instruído pelas escolas de artes na Europa, a profissão de Design Gráfico abre 
caminho para vários nichos de mercado.  

O Design Gráfico é uma vertente do Design e assim como todas as suas habilitações, 
tem função de gerar alternativas e aplicar uma solução. É o termo utilizado para definir, 
genericamente, a atividade de planejamento e projeto relativos à linguagem visual. É a 
atividade que lida com a articulação de texto e imagem, podendo ser desenvolvida sobre os 
mais variados suportes e situações. 

Frascara (2005) enfatiza que é a área do Design Gráfico a responsável pelos 
procedimentos de programar, projetar, coordenar, selecionar e organizar uma série de 
aspectos e elementos para a produção de materiais voltados à comunicação visual, 
desempenhando na interpretação, na organização e na apresentação visual, adequando a forma 
ao conteúdo das mensagens, proporcionando assim o poder da comunicação não verbal.  

Gomes Filho (2006) contribui afirmando que o Design Gráfico é a especialidade ou o 
campo de atuação que envolve a concepção, a elaboração, o desenvolvimento do projeto e a 
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execução de sistemas visuais de configuração formal (física ou virtual) assentada 
predominantemente em substrato bidimensional. Cuida da geração, tratamento e organização 
da informação.  

De acordo com O Valor do Design (2003) o termo Design Gráfico vem a ser um termo 
recente, antes conhecido como artes gráficas para determinar trabalhos de criar logotipos, 
cartazes, folhetos, embalagens, dentre outros relacionados à aplicação gráfica seja ela em 
meio físico (impresso) ou digital, através de um processo responsável em dar ordem estrutural 
e forma à informação visual, trabalhando freqüentemente a relação de imagem e texto.  

O Design Gráfico atual, voltado ao design de marcas, atende as necessidades das 
organizações na comunicação de suas manifestações visuais, elaborando inúmeros recursos 
que determinem a diferenciação e o posicionamento da marca no mercado (STRUNCK, 
2007). 

Dando continuidade ao aspecto estratégico do Branding, Hollis (2000) e Frascara 
(2005) descrevem as tarefas e atividades do Design Gráfico nos projetos de criação de 
identidades visuais. A tarefa de identificar pode ser considerada a principal, pois será 
responsável por proporcionar exclusividade da marca frente a sua concorrência. A tarefa de 
informar será encarregada de propagar os valores da organização, enfatizando sua imagem. E 
a tarefa de promover terá a missão de captar o interesse do seu público consumidor, 
transformando a comunicação da marca em algo memorável.  

Segundo Melo (2003), a aplicação do Design Gráfico se encontra em todo o nosso 
redor. Reconhecemos intuitivamente quando um produto apresenta um bom conceito de 
Design, assim também como percebemos com facilidades quando algo peca pela sua ausência 
ou por sua limitação. Essa comunicação subjetiva e subliminar que visualizamos através de 
cores, tipografia, formas e estilos, denomina-se Design invisível. Parte-se do princípio que 
quando algo funciona bem e absorvemos a mensagem, nem reparamos na construção e forma 
do produto, entretanto, quando algo deixa de comunicar, torna-se bastante óbvio para os 
usuários a ausência ou como o design é ruim e está afetando diretamente na não conclusão de 
uma tarefa. 

Com o avanço da tecnologia, a profissão de Design Gráfico se expandiu em nível 
global. Diante desses avanços, o computador se transformou numa das maiores ferramentas 
de trabalho para o Design Gráfico, oferecendo diversos programas computadorizados para a 
criação do projeto gráfico. Através da alta qualidade tecnológica beneficiou o ramo de 
comunicação, principalmente no mercado de Design, e as informações começaram a oferecer 
ao homem um meio mais rápido de compreender, pensar e interagir. 

Esses desenvolvimentos digitais oferecem aos designers um leque de ferramentas de 
luxo para explorarem, desenvolverem e realizarem ideias de formas mais eficientes, mais 
rápidas e mais baratas para o cliente (GORDON, 2003). Tradicionalmente os princípios do 
Design Gráfico estavam ligados a um formalismo e o funcionalismo. Atualmente, com o 
desenvolvimento da internet e o Design agindo diretamente como ferramenta de informação, 
há uma preocupação maior com a comunicação e interação, priorizando o papel do usuário no 
Design Gráfico. 

 
3.1.2 – Função e estética  
 

Estética, etimologicamente aísthesis (do grego) significa estesia, sensação, 
sensibilidade. Segundo Ralph Ross apud Dondis (2007), a estética é uma experiência pela 
qual quase todos passamos quando nos encontramos diante do belo e que resulta numa 
profunda satisfação. Parece claro que essa satisfação depende, de alguma forma, das 
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qualidades e da organização de uma obra de arte com seus significados na sua totalidade, e 
não apenas dos significados considerados isoladamente. 

Conforme Sousa (2001), o senso estético é produto da relação entre um estímulo 
percebido: visual, tátil, auditivo, olfativo ou gustativo, e uma resposta afetiva: satisfação, 
desaprovação, contentamento, tristeza, melancolia, etc., ou seja, o ser humano responde aos 
estímulos percebidos através de sensações, sentimentos e cognições.  

É o resultado final da aparência do objeto e concernente aos sinais e às características 
formais propriamente ditas da organização e do produto. Isto é, refere-se à adoção de um 
determinado partido estético-formal (por exemplo: formas orgânicas, geométricas ou 
combinadas, eventuais adornos, cores, acabamentos etc.) e, por sua vez, subordinado ao estilo 
e seus atributos adotados na organização visual do objeto.  

Ao tratar-se do Design de interfaces, como na expressão “o Design do web site” ou “o 
design do livro”, isto se refere ao estado final do objeto, considerando não só os aspectos 
estéticos, como também os aspectos funcionais e simbólicos desses artefatos. A interface é o 
espaço onde o Design dá forma à linguagem, para facilitar seu uso. A interface é, por 
definição, a área de comunicação entre o homem e a máquina. Ela é criada entre o ser humano 
e um dispositivo virtual ou entre o homem e um dispositivo real, como qualquer objeto ou 
mecanismo que se encontra no espaço tridimensional existente (ROYO, 2008). 

A estética da informação tem relação direta com o conhecimento do objeto pelo 
usuário. Sobretudo em relação a parâmetros ergonômicos e gestálticos de utilização do 
produto. 

No desenvolvimento de um objeto (seja ele concreto, virtual, bidimensional ou 
tridimensional) a proposta estética geralmente visa a que, no momento em que o público 
consumidor se defronte com o objeto, este seja considerado belo e agradável, ou seja, a beleza 
é o objetivo prático mais comum da produção estética. Em contra partida, a interface de um 
web site pode ser considerada bela pelos seus respectivos usuários, mas a mensagem 
(conteúdo) sendo interpretada por estes usuários em discordância com os objetivos do web 
site, proporcionando uma comunicação ineficaz (ZETTL, 1999 apud HOFFMANN & 
KRAUS, 2004).  

Situações que provocam estresse, que trazem algum tipo de ameaça ou desconforto, 
geralmente provocam uma resposta afetiva negativa, resultando num direcionamento, numa 
concentração dos processos mentais no problema que causou o mal-estar inicial. Em casos 
extremos, ocorre, o que Norman (2008) chama de “tunnel vision”, o cérebro fica tão focado 
em determinada tarefa que se torna incapaz de encontrar respostas até mesmo óbvias. Por sua 
vez, os objetos considerados atraentes (quando o resultado da avaliação estética é positivo 
para o sujeito) funcionam melhor porque provocam uma resposta afetiva positiva. Esta 
resposta leva a um relaxamento, que por sua vez resulta numa receptividade maior a novas 
ideias. 

Bomfim (1998) defende que, ao menos nos níveis psicológico e sociológico, o usuário 
tem necessidades que podem ser atendidas por meio da estética. Para o autor, o atendimento 
destas necessidades está diretamente relacionado ao cumprimento das normas estéticas, desta 
forma então o “sucesso estético” estaria atrelado ao nível de cumprimento da normas 
estéticas. As normas estéticas, que correspondem aos valores estéticos comuns ao coletivo, 
constituem “um sistema dinâmico de valores, que sofre constantes variações”, obtidas por 
meio de pesquisas estruturadas sobre as preferências estéticas dos futuros usuários do produto. 

Segundo Norman (2008), quando se obtém uma resposta afetiva negativa, isto é, 
quando o julgamento emocional é negativo, o cérebro assume um comportamento focado e 
tenso, o que causa uma concentração crescente. O cérebro raciocina objetivamente, no intuito 
de alcançar um determinado resultado. Este comportamento faz com que a concentração se 
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volte aos detalhes, proporcionando uma visão direcionada com respostas mais rápidas, porém 
limitadas. Do lado oposto, com resposta afetiva positiva, o cérebro assume um 
comportamento disperso e relaxado, o que causa uma receptividade a pensamentos aleatórios. 
O cérebro raciocina de maneira dispersa. Este comportamento faz com que o indivíduo torne-
se mais curioso e criativo, tenha uma visão ampla e fique mais receptivo a informações 
externas. 

Os estímulos e também as respostas passam a compor o acervo da memória consciente 
e inconsciente do indivíduo, onde são codificados, organizados e classificados de tal forma a 
possibilitar a sua recuperação futuramente, por meio de lembranças e associações. No âmbito 
do estudo das marcas, em algum lugar da memória então, residem inúmeras sensações, cada 
uma com a sua devida importância, obtida cada vez que se experimenta algo novo como uma 
marca ou um produto: o tato na textura de uma camisa, a fragrância de um perfume, as cores e 
formas de uma marca gráfica, etc. Essas sensações não estão desordenadas, estão classificadas 
por ordem de uso, de acordo com a quantidade de estímulos/respostas que se sucedem na vida 
do indivíduo, possibilitando grandes chances de sucesso da marca pela sua escolha e 
preferência. 

É principalmente no sentido de agradar ao usuário que a estética encontra sua grande 
missão no campo do Design. A indústria exige produtos que atraiam e agradem, pois estes 
aumentam as vendas. Um consumidor dificilmente comprará algo que julgue feio. A beleza, 
que se constitui na relação entre sujeito e objeto, é peça chave para o Design e matéria-prima 
da estética. Segundo Alves (2003), a estética, eventualmente, pode vir a ser uma condição 
determinante “em relação ao propósito de persuadir alguém a comprar” (Ob. cit., p.205). 

A estética é de suma importância para o Design de interfaces, isto porque a interface 
enquanto produto deve desempenhar sua função estética em virtude das necessidades 
emotivas das pessoas. Projetar uma interface bela é, então, projetá-la de modo que os seus 
usuários tenham experiências estéticas positivas com ela. As experiências positivas vêm em 
decorrência da satisfação (ou até mesmo superação) das expectativas, que se constroem a 
partir das preferências estéticas individuais. 

Sendo assim, a estética pode beneficiar um web site de diversas formas, por exemplo, 
atuando na sua identificação com a organização e sua aceitação por seus usuários. Entretanto, 
por mais atraente que seja, se não dispor de algum conteúdo útil ou interessante, será 
provavelmente desconsiderado pelo usuário. É claro que existem exceções, como são os web 
sites classificados como web arte, já que nestes a função primordial é produzir uma 
experiência estética. Por outro lado, se um web site comportar um bom conteúdo ou serviço e 
uma boa estética, mas for difícil de ser usado, também há uma grande possibilidade do 
usuário não retornar. A estética é um fator importante para os web sites, contudo é importante 
que haja um equilíbrio entre os diversos aspectos que compõem o web site. 

Baseado nessas afirmações, o sucesso estético do produto é então, uma das maiores 
cobranças ao designer e muitas vezes, os clientes acreditam que o papel prioritário do 
designer é resolver a função estética dos produtos, chegando até a confundir Design com 
beleza. Essa concepção é totalmente equivocada, contudo, a estética do produto é algo que o 
designer não pode ignorar, seja pela cobrança feita pelo cliente ou pelo impacto a ser causado 
no usuário. 
 
3.2 – COMPOSIÇÃO E MENSAGEM 
 

Segundo Scott (1978), o conceito da composição se concretiza na criação de uma 
unidade orgânica entre o campo e as formas que contém. As relações que determinam a 
unidade são tanto estruturais quanto visuais, onde o interesse total se dirige ao aspecto visual 
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(estética), mas é evidente que a composição significa também organização estrutural e que 
esta constitui o fundamento das relações visuais. 

Composição é a arte de distribuir e combinar ordenadamente os elementos integrantes 
de um projeto gráfico (DONDIS, 2007). Define-se criativamente sobre o espaço (interface), a 
configuração e a exata posição de todos os elementos (layout), de maneira tal que o usuário 
perceba o estímulo na forma e no tempo preciso, interprete a informação, para que haja uma 
perfeita integração. 

O processo de composição é o passo mais crucial na solução dos problemas visuais. 
Os resultados das decisões compositivas determinam o objetivo e o significado da 
manifestação visual e têm fortes implicações com relação ao que é recebido pelo observador. 

Mas o que é um bom layout? Como se pode saber se o layout é bom? Não há regras 
absolutas: o que existe é um alto grau de compreensão do que vai acontecer em termos de 
significado, se fizermos determinadas ordenações das partes que nos permitam organizar e 
orquestrar os meios visuais. Existem basicamente três critérios básicos para um bom layout: 
se ele funciona, se é organizado e se atrai o observador.  

O layout deve atender e apresentar os três critérios e não somente um ou dois deles. 
Para um layout funcionar, deve transmitir a mensagem rapidamente e de uma maneira 
apropriada para o seu objetivo. Deve estar organizado de forma que o observador possa mover 
o olhar suavemente e facilmente pela interface, e por último, um layout deve se destacar dos 
concorrentes para atrair. A combinação dos três critérios para o entendimento do significado 
na forma visual decorrem da investigação do processo da percepção humana, e pode-se dizer 
que eles são a chave para bons layouts. 

Conforme Dondis (2007), alguns dos trabalhos mais significativos nessa área foram 
desenvolvidos pelos psicólogos da Gestalt, cujo principal interesse têm sido os princípios da 
organização perceptiva, o processo da configuração de um todo a partir das partes. Qualquer 
acontecimento visual é uma forma com conteúdo, mas o conteúdo é totalmente influenciado 
pela importância das partes constitutivas e as estratégias de sua unificação em um todo final e 
completo. 

Segundo Dondis (2007), existem linhas gerais para a projetação desse todos, 
denominados aqui como composições ou layouts. Há elementos básicos que podem ser 
aprendidos e compreendidos por todos os estudiosos dos meios de comunicação visual, e que 
podem ser usados, em conjunto com fundamentos sintáticos, para a criação de mensagens 
visuais claras. O conhecimento de todos esses fatores pode levar a uma melhor compreensão e 
produção das mensagens visuais. 

Atualmente o público é praticamente bombardeado por uma infinidade de imagens 
impressas ou projetadas, a tal ponto que muitas delas se tornam confusas e sem significado. 
Essa carga de imagens visuais passa a exigir do designer maiores conhecimentos e um 
envolvimento mais profundo com o planejamento e com a solução dos problemas de 
comunicação. Especificamente no projeto de sites da web, devem ser definidas composições 
consistentes para todas as páginas do web site. A composição tem um papel muito importante 
em uma interface da web, pois ele influencia o modo como o usuário recebe e interpreta uma 
mensagem. 
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Quando empreendemos um projeto de design visual da interface gráfica, 
trabalhamos em dois planos que se complementam. De um lado, vamos dar 
identidade a um espaço vazio, quer dizer, vamos fazer com que esse espaço passe a 
ser um ente em si próprio com relação a outros espaços que existem na internet, com 
suas cores de identidade, sua tipografia, sua forma de tratar as imagens, ícones, 
esquemas etc. Vamos criar uma identidade visual do espaço representado pelo 
sistema Web. De outro lado vamos estabelecer alguns percursos no comprimento e 
na largura do web site e para tanto precisamos sinalizá-lo, criar elementos 
hipertextuais, com características ótimas para sua visualização e coerentes com o 
contexto no qual as colocamos. (ROYO, 2008, p. 132). 

 
A informação visual inclui sinais emocionais que motivam, dirijam o olhar, ou 

negativamente distraiam a atenção. A funcionalidade de uma interface pode ser afetada se ela 
não tiver uma apresentação bem projetada. Um bom layout depende do contexto no qual está 
inserido e cumpre uma proposta maior que simplesmente estética, pois todos os elementos 
básicos visuais influenciam uns aos outros. Uma interface que efetivamente aplica os critérios 
de design e os fundamentos sintáticos em seu projeto gráfico é mais fácil de ser compreendida 
e utilizada. 

Para que o Design Gráfico funcione, é condição imprescindível que a informação 
(conteúdo) seja exata e eficaz na busca do efeito expressivo da forma. Isso é uma 
conseqüência da adequada manipulação dos elementos através de fundamentos sintáticos 
estabelecidos em favorecimento dos critérios de design que compõem a mensagem como um 
todo geral (fig. 3.1), incluindo necessariamente o conhecimento acumulado e a experiência 
profissional do designer, seu tratamento criativo de uma determinada ideia e a resposta do 
observador.  

Entre os critérios, elementos, fundamentos, e as inúmeras possibilidades que oferecem 
ao designer, há um número realmente ilimitado de opções para o controle do conteúdo. As 
variações dependem da expressão subjetiva do artista, através da ênfase em determinados 
elementos em detrimento de outros, e da manipulação e a inter-relação desses elementos 
através da opção dos fundamentos sintáticos. 
 

 
 

Figura 3.1 – Esquema da inter-relação dos critérios, elementos e fundamentos em uma composição. 
Fonte: Autor. 
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Esse processo referente à relação objeto ou produto e usuário, adaptado de Dondis 
(2007), se apresenta no seguinte diagrama da experiência visual.  
 

 
 
Figura 3.2 – Diagrama da experiência visual  
Fonte: Dondis, 2007, p. 77. 
 

O conteúdo é fundamentalmente o que está sendo direta ou indiretamente expresso; é 
o caráter da informação, a mensagem. Em sua manifestação visual, a forma compõe-se dos 
critérios, elementos e fundamentos, do caráter e da disposição dos mesmos, e da energia que 
provocam no observador. 
 

(...) Um produto é uma unidade entre forma e conteúdo. O conteúdo se refere aos 
aspectos “internos” do objeto, isto é, aos elementos e relacionamentos que 
caracterizam sua natureza. A forma é o “externo” dos objetos, ou seja, a estrutura 
visível, resultante de elementos como cor, superfície, proporções, textura, etc. 
Forma e conteúdo são indivisíveis (...) (BOMFIM, 1998, p.13-14). 

 
Na busca de qualquer objetivo fazem-se escolhas através das quais se pretende 

reforçar e intensificar as intenções expressivas, para que se possa deter o controle máximo das 
respostas. O resultado final de toda experiência visual, na natureza e, basicamente, no Design, 
está na interação de polaridades duplas: primeiro, as forças do conteúdo (mensagem e 
significado) e da forma (Design, meio e ordenação); em segundo lugar, o efeito recíproco do 
articulador (designer, artista ou artesão) e do receptor (público). A forma é afetada pelo 
conteúdo; o conteúdo é afetado pela forma. A mensagem é emitida pelo criador e modificada 
pelo observador. 
 
3.2.1 – Critério da organização 
 

Conforme Mullet e Sano (1995), a organização e a estrutura visual da composição de 
uma interface web proporcionam ao usuário os procedimentos necessários para experimentar 
um produto de maneira sistemática. Sem a integridade proporcionada por uma estrutura visual 
coerente, o projeto de uma interface torna-se difícil de ser interpretado e compreendido.  

É necessário organizar e enfatizar as informações para fazer a mensagem parecer a 
mais clara possível. É como desenhar um mapa para um estranho chegar a algum lugar. Deve-
se estabelecer e escolher o que o espectador deve ler ou ver primeiro. Aonde deverá estar? 
Como destacar do resto os primeiros passos e o que vem depois? Que pequena informação – 
palavras ou imagens– construirá melhor a primeira parte para fazer a mensagem mais clara? 
(“ ....e quando você chegar na esquina, vire a esquerda na Rua tal...). O que separa isto do 
resto de informação que virá a seguir? Quanto mais organizado o layout direcionando os 
leitores, mais rápido eles entenderão a mensagem. 

A utilização de uma estrutura organizacional também proporciona muitos benefícios 
para uma interface web: 
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• Unidade - A estrutura visual mantém junto até mesmo os elementos de projeto mais 
discrepantes, e os permite trabalhar em harmonia rumo a um objetivo de comunicação 
comum.  

• Integridade - Uma estrutura coerente e forte mantém o projeto da página focado nos 
objetivos da comunicação, pois cria uma forma emergente que contribui para o 
significado do conjunto.  

• Leiturabilidade - A estrutura aumenta a leiturabilidade pelo fato de dividir o conteúdo 
de todo o monitor em subconjuntos controláveis que podem ser processados, 
separadamente ou em paralelo, de acordo com o desejo do projetista (designer).  

• Controle - A estrutura permite ao usuário prever áreas de interesse e facilita a 
navegação através da composição. O controle da estrutura permite ao projetista 
influenciar este processo de exploração e assegura que a informação seja efetivamente 
comunicada. 

 
Para que o projeto de um web site seja consistente e lógico, é imprescindível 

estabelecer uma coordenação gráfica em todo o sistema da interface. Desta forma, o usuário 
sente que o espaço pelo qual se encontra é de fato organizado, onde não aparecem elementos 
diferentes, ou seja, proporciona a sensação de um ambiente tranqüilo e reconhecível. Para isso 
é preciso desenvolver uma padronização gráfica de alguns elementos compositivos da marca 
gráfica, constituindo grupos visuais de formas, cores etc. 

 
3.2.2 – Critério da funcionalidade 
 

Este critério refere-se ao que deve acontecer, ou seja, corresponder ao que foi proposto 
no layout. Identificar as intenções da interface é primordial antes de começar a esboçar o 
layout, onde as respostas para algumas questões simples proporcionarão orientações claras 
para criar uma interface boa e funcional. Pode-se fazer uma analogia no planejamento de uma 
festa bem sucedida, sendo necessário a decidir quem virá, o que se pretende que os 
convidados façam (comer, dançar, conversar..), e onde ela será. Qual é o propósito da 
interface (a mensagem que o público deve receber)? Quem será o público consumidor desta 
interface? Aonde ela será vista, televisão, celular, internet (ou como será distribuída)?  

Perguntas semelhantes como essas devem ser respondidas pelo projetista (designer) e 
também pelo cliente em questão antes de começar a desenvolver um projeto gráfico de uma 
interface. Na elaboração de um pôster, por exemplo, projetar um layout simples, com poucos 
elementos e letras grandes para que possa ser visto a distância, o torna eficaz e funcional para 
seus objetivos.  
 
3.2.3 – Critério da atração 
 

Conforme Scott (1978), a condição dinâmica do cérebro e do sistema nervoso se 
converte em uma parte subjetiva do nosso campo visual e nos faz responder ao campo 
objetivo como se este contivesse forças dinâmicas que as percebemos e sentimos como 
diferentes valores de atração e distintos graus de interesse ou valor de atenção, nos cativando 
e nos puxando para dentro da interface. 

Uma interface não consegue se comunicar a não ser que ela seja percebida. Para ser 
percebida, ela precisa ser única se sobressaindo em relação a outras ao seu redor. Dependendo 
do layout, ela pode parecer assustadora, bonita, divertida, singular, ou simples e direta. A 
abordagem que se utilizará (como se irá projetá-la) depende da empresa ou organização em 
questão, do público da interface (interatividade) e seu contexto (onde será vista).  
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As interfaces web possuem quesitos funcionais e emocionais que visam atender uma 
premissa fundamental: os web sites atualmente não são simples anexos institucionais, mas sim 
uma extensão da própria. Uma linguagem gráfica atrativa coerente com a marca gráfica e uma 
configuração da informação consistente, somadas a conteúdos de entretenimento compostos 
por imagens e animações com áudio, são ferramentas que contribuem para o destaque da 
marca de um produto ou uma ideia. Ambientes virtuais que possuam somente um apelo 
funcional tendem a ser invisíveis, o que é péssimo para a diferenciação de produtos em 
mercados competitivos.   

Na verificação e constatação de valorações positivas e negativas em um projeto 
gráfico, deve-se sempre que possível, perguntar a si mesmo perguntas referentes aos critérios 
de Design, sobre cada layout produzido: Ele funciona? É bem organizado? É atraente? Ao se 
dizer “sim” para cada uma destas perguntas, se saberá que foi projetada uma boa composição 
– independente de como foi concebida. 
 
3.2.4 – Elementos visuais básicos 
 

Tudo o que vemos e criamos compõe-se de elementos visuais que representam a força 
visual estrutural, de enorme importância para o significado e poderosa no que diz respeito à 
resposta. É uma parte inextricável de tudo aquilo que vemos, seja qual for sua natureza, 
realista ou abstrata.  

Os ingredientes para criar um bom layout são os elementos estruturais de Design, 
essenciais à composição de projeto visual gráfico, constituem a substância básica daquilo que 
vemos: ponto, linha, forma, textura, fatura, espaço, dimensão, valor, tamanho, cor e 
tipografia. Não há nada misterioso sobre quaisquer elementos destes: na verdade, já existe 
uma familiarização com a maioria na vida diária.  

 
Forma e design são questões fundamentais que permeiam as decisões quanto à 
estética, à funcionalidade e à percepção que se deseja para um produto ou 
embalagem. As formas possuem uma linguagem própria capaz de causar efeitos e 
sensações nos consumidores aos quais elas se destinam. (PEREZ, 2004, p. 59). 

 
Com base nisso as linhas retas e ângulos (vértices) estão associados à rigidez, à 

firmeza e à masculinidade. Curvas e ondulações expressam dinamicidade, sensualidade e 
feminilidade. Linhas em ziguezague representam energia, cólera, agitação, e podem causar 
sensação de choque. Já as linhas tracejadas estão associadas a descontinuidade, nervosismo, 
indecisão e fragmentação. As paralelas verticais representam apoio e sustentação, e assim por 
adiante. 

De acordo com Rowley (2004) as formas são utilizadas de muitas maneiras em sites da 
web, incluindo formas de imagens ou gráficos, formas dos botões e formas de opção exibidas 
no menu. Mesmo pequenas características, tais como cantos arredondados nas caixas de menu 
ao invés de cantos quadrados podem comunicar uma diferença de estilo e abordagem do 
serviço. A escolha da fonte tipográfica e a sua coerência com outras formas também é um 
aspecto importante. Segundo a autora as marcas gráficas são compostas por formas, cores e 
tipografias que irão definir uma linguagem visual que deverá ser ecoada em todas as partes da 
interface. 

Do mesmo modo que os mesmos ingredientes podem ser usados para criar pratos 
diferentes, os elementos de Design podem produzir layouts diferentes, dependendo da forma 
como são utilizados. Nas escolhas certas sobre o que colocar em uma nova receita, se obterá 
sucesso em criar um novo prato, sendo o mesmo verdadeiro no uso dos elementos de Design. 
Uma vez que se compreender o que representam os elementos de Design e como eles 
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funcionam, será possível então, fazer as escolhas certas para a criação de eficazes 
composições.  
 
3.2.5 – Fundamentos sintáticos 
 

Os quatro fundamentos sintáticos de Design, equilíbrio, ênfase, ritmo e unidade 
determinam o que e como se faz com cada um dos elementos básicos de Design. Eles se 
desdobram em outras doutrinas de acordo com as características de cada fundamento 
apresentado. Segundo Dondis (2007), não há regras absolutas: o que existe é um alto grau de 
compreensão do que vai acontecer em termos de significado, se forem determinadas 
ordenações das partes capazes em organizar e orquestrar os meios visuais. Deve-se utilizar os 
fundamentos como se faria com uma receita: Os fundamentos (instruções da receita) 
informam o que fazer com os elementos (ingredientes) e como. Cada fundamento pode ser 
aplicado a todos os nove elementos anteriormente abordados. Por exemplo, pode-se usar 
linhas, formas, espaços, tamanhos, valores, cores e/ou tipografia, a fim de criar uma unidade 
dentro do layout.  

Os fundamentos sintáticos influenciam cada decisão que se faz quando se está 
projetando um layout. Eles afetam onde se coloca o verbal e o visual, como cada imagem e 
bloco de texto se relacionam um com o outro, o que se mostra aos observadores e como se faz 
isto. Enquanto se planeja com os fundamentos sintáticos, deve-se continuar perguntando 
como cada um isoladamente irá ajudar o layout a funcionar, torná-lo atraente para os 
observadores e organizá-lo para comunicar a mensagem de forma clara e objetiva. 
 
3.3 – CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DO CAPÍTULO 
 

O desenho de uma marca gráfica é criado por um designer gráfico a partir dos 
conceitos estabelecidos pelo Branding para a marca. Esses conceitos uma vez traduzidos 
visualmente constroem o desenho da marca, devendo ser expressos fielmente para que sejam 
compreendidos pelo público consumidor como também por outros profissionais, 
conhecedores ou não dos preceitos do Branding da marca em questão, no exercício da 
comunicação da marca em outros veículos. 

Intrínseco aos aspectos semânticos para a comunicação da marca na interface, o 
Design Gráfico tem como principal objetivo criar uma linguagem estética para o projeto, 
solucionando graficamente e visualmente as necessidades simbólicas e pragmáticas para a 
interação usuário-interface. O êxito de uma composição, layout ou interface está 
intrinsecamente ligado as questões estéticas, organizacionais, funcionais e atrativas 
determinadas pelas ações do designer para com as necessidades do projeto e usuários 
(observadores).  

Nos últimos quinze anos registra-se o surgimento de novas áreas do Design como o 
“Design de Interface”, “Design de Multimídia” ou ainda o mais difundido, Design de 
Interface Web, que se ocupam da área de comunicação entre o homem e a máquina (o 
computador). Seu enfoque, na teoria, está voltado à hierarquização e organização das 
informações dispostas no projeto, na estrutura de navegação dos web sites que o usuário irá 
acessar e na otimização dos recursos gráficos e audiovisuais que irá utilizar. Os designers de 
interface web são os herdeiros do Design Editorial, responsáveis em organizar as informações 
para a tecnologia impressa, enquanto os designers de interface web são os encarregados de 
formatar as informações para a tecnologia digital.  

Se a Ergonomia objetiva adaptar o trabalho ou a máquina às competências humanas e 
se o Design de um produto é organizado, funcional e atrativo, sendo considerado um “bom 
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Design”, então a aplicação dos fundamentos de Ergonomia incorporada aos fundamentos do 
Design Gráfico, resultarão em um produto atrativo e de fácil interação com o usuário. 

Conforme Royo (2008), o Design tem atuado sempre na fronteira que define a 
interface gráfica, na superfície que separa o artefato do usuário. A tarefa principal de um 
design responsável é que os artefatos sejam “usáveis” sendo sempre o usuário o centro das 
preocupações do Design. Um design que não é funcional e não facilita a utilização do objeto 
não é e nunca terá sido um bom design. Com isso, a Ergonomia ou capacidade e facilidade de 
uso de um artefato, de uma instalação, de um formulário ou de um web site trata-se de uma 
área inerente ao campo do Design Gráfico. 

Neste contexto parte-se do pressuposto de que o Design de Interface Web torna-se 
uma área fundamental, ou seja, a combinação adequada entre a Ergonomia e seu significado 
visual projetados na interface gráfica, é determinante para que a interface de um web site siga 
um fluxo visual isento de dificuldades, estabelecendo o conceito de que o Design Gráfico no 
âmbito da web e da comunicação da marca é o responsável por interpretar visualmente de 
forma organizada e atraente, os requisitos semânticos e de Ergonomia voltados aos objetivos 
da interface. 
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CAPÍTULO 4 – O NÍVEL COMPORTAMENTAL CONSIDERANDO  
                            ASPECTOS DE ERGONOMIA NO CAMPO DA USABILIDADE                   
 

A dimensão pragmática conforme Morris (1976) e o nível comportamental segundo 
Norman (2008), enquanto estudos da relação entre os objetos e seus utilizadores, dizem 
respeito aqui aos aspectos ergonômicos voltados à interatividade homem-máquina, 
particularmente na experiência do usuário com a interface do computador. Mas a própria 
experiência segundo Norman (2008), possui outros aspectos a considerar, como a função, o 
desempenho e a usabilidade. A função de um produto específica as atividades que ele suporta, 
para as quais ele foi projetado; se as funções são inadequadas ou não têm nenhum interesse, o 
produto tem pouco valor. O desempenho diz respeito na medida em que o produto executa 
satisfatoriamente as funções desejadas; se o desempenho é inadequado, o produto fracassa e, 
finalmente, a usabilidade de uma interface descreve a facilidade com que o usuário pode 
compreender como ele funciona e como fazê-lo funcionar.  
 
4.1 – INTERFACE 
 

A interface é um meio de comunicação entre o usuário e o sistema receptor, como por 
exemplo, um monitor conectado a um computador que o utiliza como dispositivo de saída 
para leitura desta, ou neste caso um celular que possui limitado tamanho de tela.  

Bonsiepe (1997) apresenta um diagrama ontológico do Design (fig. 4.1), propondo três 
domínios que são interligados por uma categoria central, que é a interface: 

 
-1º domínio – usuário que quer realizar uma ação 
-2º domínio – tarefa que o usuário quer cumprir 
-3º domínio – ferramenta/informação que o usuário precisa para realizar a ação 
 

A interface é então o mediador desses três campos que culminam no ato do usuário 
realizar uma tarefa com o auxílio de uma ferramenta ou informação. Segundo o autor, é um 
“espaço no qual se estrutura a interação entre corpo, ferramenta (objeto ou signo) e o objetivo 
da ação. É exatamente o domínio central do design.” (BONSIEPE, 1997, P.12). 

 
Figura 4.1 – Diagrama ontológico do design. 
Fonte: Bonsiepe, 1997. 
 

Bonsiepe ainda sobre definições de interface demonstra que: 
 

O conceito de interface surgiu no campo da informática. Ele tem importância central 
para a computação gráfica, multimídia, realidade virtual e tele-presença e fornece 
uma base sólida para o Design Industrial e Design Gráfico. (BONSIEPE, 1997, 
p.144). 
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Já Bürdek definiu a interface como sendo: 
Uma superfície de uso viabilizada através do computador. Nela se opera em uma 
base intermediária entre o Design Gráfico e o Design Industrial, priorizando a 
função visual, tátil e acústica de maneira que permitam a fácil inteligibilidade do 
usuário. (BÜRDEK, 1999, p.316). 
 

A interface como qualquer arte gráfica é constituída de uma composição que para 
Ribeiro é a “combinação ordenada dos elementos”. (RIBEIRO, 2003). Contudo Cybis (2007) 
define composição como a nomenclatura de arranjos, que consiste em composições sólidas 
para todos os tipos de telas dentro de tal projeto. As composições devem:  

 
• Definir zonas funcionais com clareza. 
• Ser apresentadas de maneira equilibrada nas áreas livres das telas.  
 
Desta forma, os desenvolvimentos das interfaces devem constituir uma forma de 

comunicação entre usuário e sistema computacional, como afirmado acima, denotando a 
necessidade que estas sejam projetadas de forma clara para que os usuários sintam-se atraídos 
a utilizá-la novamente. Isto requer que sejam utilizados critérios ergonômicos, que serão 
descritos em seguida.  

De acordo com os interesses desta pesquisa, considera-se pertinente a conceituação da 
interface gráfica dentro do espaço web, como ocorreu a transferência dos conceitos do mundo 
analógico para o mundo digital e que atualmente, atribui ao termo ‘interface gráfica’, uma 
relação aos espaços digitais.  
 
4.1.1 – Interface gráfica web 
 

Conforme citado no Cap. 2, as interfaces web, são a representação conceitual, gráfica e 
audiovisual do espaço que o usuário deve recorrer para chegar as informações que deseja 
encontrar.  Conforme Radfahrer (2001, p. 106): 

 
A interface é uma das partes mais importantes de um web site, pois concentra a 
relação visitante-sistema. É o que apresenta informações e estímulos e receber 
respostas, colocando a manipulação nas mãos do usuário. Por isso, muito mais que 
um visual bonitinho, deve ser o elemento de transição entre o mundo real e o digital. 
O ideal é que ela seja transparente, invisível, natural, sintética, intuitiva, prática. 

 
Garrett (2003) observa que se devem considerar todas as possibilidades de cada ação 

que o usuário possa realizar e entender suas expectativas a cada momento do processo de 
interatividade. Desmembrando as tarefas de construção da experiência do usuário em seus 
componentes elementares, possibilita-se compreender o projeto como um todo. Nesse sentido, 
o autor define um esquema para o desenvolvimento do projeto de um web site, constituído de 
cinco níveis que divide em camadas essa experiência. São eles: 

 
• Nível estratégico: neste estágio, respondem-se perguntas como: para que serve, a 

quem se destina e o que as pessoas podem esperar do web site?  
 

• Nível das funções e conteúdo: o que se pode fazer no web site para se atingir os 
objetivos planejados na estratégia? A experiência, neste nível, está ligada, na maioria 
das vezes, a questões funcionais e de usabilidade, além de pensamentos e emoções 
referentes às características do produto. 
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• Nível da estrutura: diz respeito a como as informações e funções estão organizadas, 
ordenadas, agrupadas e apresentadas dentro de uma macro-estrutura do web site. 
Também tem relação com a navegação do usuário dentro desta estrutura.  
 

• Nível do esqueleto: Após montar a estrutura geral do web site, o próximo passo é 
esboçar a estrutura das páginas individuais. Identificando aspectos específicos da 
interface, navegação e informação. Este nível estimula, de forma geral, experiências 
baseadas na usabilidade, modelo mental do pensamento e também os sentidos; 
 

• Nível da superfície: parte mais tangível do web site composta de imagens e textos, 
onde as propriedades sensoriais são organizadas para se alcançar um maior impacto 
possível. Este plano estimula todos os níveis de experiência: sensorial, emoção, 
pensamento, funcional etc. 
 
O conteúdo destas camadas varia do mais abstrato (estratégia), ao mais concreto 

(layout da interface), como mostrado na figura 4.2. As experiências geradas por cada nível 
terão características e resultados diferentes, atingindo diversos níveis também no usuário, 
como os sentidos, a emoção, o pensamento etc. Estas experiências podem variar bastante de 
acordo com o contexto, o web site e os usuários. 

 

 
Figura 4.2 – Níveis conceituais de construção de um web site.  
Fonte: Garret, 2003. 
 
4.1.2 – Nível da superfície 
 

A homepage, foco de aplicação prática nesta pesquisa, caracteriza-se como a página 
inicial de um web site definida no Nível da superfície e, geralmente, é a primeira tela a ser 
visualizada. Portanto é interessante ter uma qualidade estética diferenciada e impactante e que 
tenha rapidez de download (cópia). Segundo Black (1997) ter uma estética diferente não quer 
dizer que não se deva manter uma identidade com o resto do web site, pelo contrário, ao sair 
da homepage e ser direcionado para outra página do mesmo web site o usuário deve ter 
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certeza de que realmente se trata do mesmo web site, já que nem sempre os usuários entram 
em um web site a partir da homepage. Um web site, segundo Nielsen (2002), é como uma 
casa em que as janelas também são portas, ou seja, os usuários podem chegar a um web site 
através de mecanismos de pesquisa e conexão de outros web sites, porém uma das primeiras 
ações que esses usuários realizarão ao se depararem com novo web site será a de ir para a 
homepage. 

O seu principal objetivo é responder ao usuário onde ele está e do que se trata o web 
site. "O que este web site faz" talvez seja a função mais importante para o usuário que o visita 
pela primeira vez, mas para a maioria o mais importante é que este é o ponto de entrada ao 
esquema de navegação do web site. Outra função e mais crítica da homepage é transmitir o 
que a organização significa, a importância do web site em relação à concorrência, e os 
produtos ou serviços oferecidos. Nesses propósitos, afirma Nielsen (2002), na interface de 
uma homepage é necessário destacar a marca gráfica da organização, e posicioná-la de modo 
a ficar mais proeminente, como também apresentar uma sinalização eficiente emitindo 
prioridades aos destinos dos usuários. 

 

 
 

Figura 4.3 – Homepage do web site da Aria Construtora.  
Fonte: www.ariaconstrutora.com.br 
 

Muitos web sites têm sua homepage com largura de página maior do que a tela. Usar a 
barra de rolagem para cima e para baixo para poder visualizar a página por completo já é 
extremamente ruim. Ter, além disso, que usar a barra de rolagem para os lados é inaceitável. 
O ideal é que todas as informações da página estejam visíveis ao usuário sem a necessidade 
do uso das barras de rolagem. Como existem diferentes tamanhos de monitor e cada usuário 
configura sua resolução, o certo é planejar o web site de modo que tenha um tamanho de tela 
onde todas as informações caibam dentro da menor resolução possível (BLACK, 1997). 

Um erro bastante comum, segundo Nielsen, é a utilização das telas splash. São páginas 
que não apresentam informações sobre o web site e geralmente apresentam uma mensagem de 
boas vindas. São, em quase todos os casos, inúteis e só irritam o usuário fazendo-o esperar 
carregar a página para não conter nenhuma informação interessante e dificultando o seu 
acesso a homepage. Há um caso onde é necessária a utilização: quando é preciso alertar o 
usuário do conteúdo do web site com uma mensagem do tipo "Impróprio para menores de 18 
anos" ou "Imagens e cenas chocantes", ou então ainda é tolerável esta aplicação quando o 
carregamento é extremamente rápido e automaticamente direciona o usuário à página inicial 
em outra janela (NIELSEN, 2007). 
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De acordo com Garrett (2003), no Nível da superfície, particularmente na homepage, 
conteúdo, funcionalidades e estética estão juntos visando atingir a finalização de um projeto 
que atinja as metas dos outros quatro níveis, estratégico, das funções e conteúdo, da estrutura 
e do esqueleto. Para isso, se deve considerar tudo o que a página inicial deve possuir e 
arranjar, como por exemplo: 
 

• A identificação e a missão do web site. 
Instantaneamente, a página inicial deve mostrar que é o web site e para que serve, e, se 
possível, responder as razões que estabelecem a visita do usuário. 

 
• Hierarquia do web site. 
A página inicial deve proporcionar uma visão geral do que o web site possui para 
oferecer, tanto no nível de conteúdo ("O que se encontra aqui?"), como também os 
recursos ("O que se pode fazer aqui?"), e como tudo isso está organizado.  

 
• Pesquisa 
A maioria dos web sites precisa ter uma caixa de busca proeminente exibida na página 
inicial.                               

 
• Atrações 
Como uma capa de uma revista, a página inicial precisa atrair o espectador, o usuário. 
A divulgação das informações convidam a explorar seções adicionais do web site.  

 
• Conteúdo oportuno 
Se o sucesso do web site depende do retorno do usuário, a página inicial 
provavelmente precisa ter conteúdos que sejam atualizados com frequência. Até 
mesmo um web site que não possua visitantes regulares precisa de sinais de alteração 
para demonstrar que está ativo na internet.  

 
• Negócios 
O espaço da página inicial precisa ser planejado para qualquer propaganda, promoção 
cruzada ou negócios entre marcas que tiverem participação nas estratégias da marca 
principal. 

 
• Atalhos 
As partes de conteúdo mais frequentemente solicitadas (atualizações de software, por 
exemplo) podem fixar seus próprios links na página inicial de modo que os usuários 
não necessitem de esforços maiores para as suas localizações. 

 
• Registro 
Se o web site for provido de registro, a página inicial precisa de links para novos 
usuários se registrarem e para antigos assinarem, informando que a inscrição foi 
realizada com sucesso. 

 
Além destas necessidades concretas, o Nível da superfície com a sua página inicial 

precisam satisfazer também alguns objetivos abstratos: 
 
 
 



93 

 

• Mostrar o que se procura. 
A página inicial precisa deixar óbvia como chegar a qualquer lugar ou qualquer 
informação. 

 
• E o que não se está procurando. 
Simultaneamente, a página inicial precisa comunicar e expor informações diversas que 
o web site tem a oferecer e que possam interessar o usuário, mesmo que não esteja 
procurando por elas. 

 
• Mostrar onde começar. 
Toda página inicial deve transmitir de forma objetiva o local de início da navegação da 
interface.  

 
• Estabelecer credibilidade e confiança. 
Para alguns usuários, a página inicial será primordial para a boa imagem do web site e 
consequentemente da marca na web. 

 
Com tudo isso, a página inicial é a mais significativa e uma das mais importantes 

camadas de um web site. Krug (2006) relata que se trata do território mais desejado, onde 
todos que possuem uma participação do web site querem uma propaganda ou link para sua 
seção na página inicial, configurando uma árdua tarefa por parte do designer nas exigências 
de visibilidade na página. 
 Devido a quantidade de funções que uma página inicial tem que realizar, no caso de 
um web site complexo, mesmo os melhores projetos não conseguem abordar tudo com 
qualidade. Projetar uma página inicial inevitavelmente envolve diversos ajustes e, enquanto 
estes são feitos, alguns requisitos inevitavelmente se perdem. Segundo Nielsen (2002), o 
grande desafio está em estruturar uma homepage que permita o acesso a todas as funções 
importantes, sem preencher totalmente o layout com todas elas, o que espanta na maioria das 
vezes, os novos usuários. Organização e funcionalidade em todo o momento, percebendo os 
objetivos dos usuários, são fundamentais. 

O que não se pode perder é a ideia geral. Se ela não estiver clara nos primeiros 
segundos, interpretar todo o resto da página é mais difícil e as chances são maiores de se 
interpretar, erroneamente, alguma coisa e ficar frustrado. Contudo, com seu entendimento, é 
muito mais provável que se interprete tudo o que estiver na página, proporcionando uma 
experiência satisfatória e bem sucedida. Deve ficar claro que todo o resto é importante e 
muitas informações não podem passar despercebidas. 
 
4.2 – INTERAÇÃO E INTERATIVIDADE HOMEM-COMPUTADOR 
  

A cognição humana pode ser caracterizada pelo tratamento e produção de 
conhecimento de origem simbólica sob a forma de representações mentais produzidas pelos 
indivíduos com base nas suas experiências com a realidade (CYBIS, 2007). Os indivíduos 
utilizam essas representações da realidade para tomar decisões, planejar e atuar sobre essa 
realidade. No campo simbólico, os conhecimentos verbais/visuais, através da escrita e os 
conhecimentos verbais/sonoros, através da fala, se apresentam na mente do indivíduo através 
de analogias aos estímulos a que estão associados.  
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Nas interações com interfaces homem-computador, a imagem de uma tela pode 
aparecer na mente do usuário no momento do planejamento de uma ação, e o seu 
nome, assim como os das opções de menu que lhe dão acesso, aparecer no momento 
da execução de uma ação. Daí a importância de as opções de menu serem 
consistentes com os título das telas a que dão acesso. (CYBIS, 2007, p. 296). 
 
 

A interatividade do homem-computador é um objeto de estudo no campo de ação da 
ergonomia e principalmente na área de desenvolvimento de interfaces interativas. Esta, 
segundo Maddix (1990) é uma atividade multi e interdisciplinar que se preocupa com a 
adequação de sistemas computacionais ao seu usuário, visando a maior satisfação, segurança 
e produtividade. 
 Tori (2008) contribui ao afirmar que um sistema interativo possui interatividade, 
independentemente da existência e prática ou não de alguma interação com o mesmo. A 
interatividade definiu-se, de acordo com o autor, como “potencial de interação” e não como 
ato consumado, que no caso seria interação propriamente dita. Filatro (2008), em 
conformidade com o autor supracitado estabelece uma distinção entre interação e 
interatividade. 

 
A interação diz respeito ao comportamento das pessoas em relação a outras pessoas 
e aos sistemas. Ela está ligada à ação recíproca pelas quais indivíduos e objetos se 
influenciam mutuamente. A interatividade, por sua vez, ao descrever a capacidade 
ou o potencial de um sistema propiciar interação, é um pré-requisito para a 
interação. (FILATRO, 2008, p. 56). 

 
É colocada em prática nesta pesquisa, em que o objeto de estudo trata-se das interfaces 

gráfico-digitais, a concepção de interatividade como qualidade daquilo que é interativo, 
ocorrendo em uma relação homem-computador. 

De acordo com Cybis (2008) exite uma dificuldade no desenvolvimento de interfaces 
com tal qualidade interativa pelo fato de elas comporem, basicamente, sistemas abertos dos 
quais os usuários são atuantes ativos, cujas mudanças na maneira de pensar e de se comportar 
são tanto conseqüências como uma evolução constante do ambiente. Conforme Norman 
(2003), não basta que um sistema computacional simplesmente funcione, ou seja, ele deve ser 
fácil de usar, trabalhar de maneira prevista e ser estável e coerente durante toda a 
interatividade homem-computador.  

Desta forma, a habilidade do usuário e a percepção humana, são dois elementos de 
grande importância para que o usuário possa ter acesso a estas interfaces com mais rapidez e 
simplicidade. 
 
4.2.1 – Percepção 
 

A percepção é conhecida pela psicologia como uma porta de entrada de conhecimento 
através dos sentidos. Tais sentidos são: o tato, a visão e a audição, aqui sendo explorado de 
forma ampla apenas o sentido da visão. 

Conforme Bassat (2000), a percepção é a atividade mais elementar do sentido e é o 
primeiro passo de qualquer ação humana. Sua função é colocar em ordem todo o caos de 
informação que recebemos através dos sentidos. Juntamente com a memória, a percepção nos 
ajuda a construir o quebra-cabeça da vida, colhendo as experiências do passado e 
compartilhando-as com as do presente. Tudo tem que encaixar para que nossa realidade não 
se interrompa. 
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Barros (2003) salienta que o sentido da visão, o tato e a audição são utilizados pelos 
indivíduos na percepção referente à interatividade homem-computador e por meio deles o 
usuário percebe e detecta as informações. Assim esta percepção dá-se melhor resolvida 
através de sinais que compõem a interface.  

Barros (2003) também afirma que tais informações adquiridas na interface pelo 
usuário e conseqüentemente codificadas devem ser armazenadas para posterior recuperação e 
utilização. Gagné (1962 apud Cybis 2010) distingue, na atividade de percepção três níveis 
distintos de processos: 
- processos de detecção ou neuro-fisiológico: constatar a existência de um sinal; 
- processos de discriminação (de identificação) ou perceptivo: classificar as informações em 
categorias. Esta função só é possível se anteriormente houve a detecção e se já existirem 
categorias memorizadas; 
- processos de interpretação (tratamento das informações) ou cognitivo: dar um significado às 
informações. Esta função só é possível se anteriormente houve a detecção, a discriminação e 
se já existirem conhecimentos memorizados. 

 
Cabe afirmar que a visão é um sentido muito relevante no momento da percepção de 

um sinal no campo visual. As informações e sinais são adquiridos com o passar dos anos de 
cada indivíduo formando assim um repertório visual para cada um, essa é a explicação da 
maioria dos cientistas, pois segundo Frutiger (2001) alguma forma é facilmente reconhecida 
se já foi vista ou analisada alguma vez. Ou seja, já está em seu subconsciente. 

Nesta mesma linha de pensamento Dondis (2007) observa que as criações de 
mensagens visuais não são apenas concebidas através de tal repertório, mas também pelos 
significados que são compartilhados por todos os seres humanos. 

Dondis (2007) classifica essa associação feita pelo indivíduo, para associar estruturas 
por três motivos em níveis distintos e individuais: 

 
O input visual, que consiste de quantidade indeterminada de sistemas de símbolos; o 
material visual representacional, que identificamos no meio ambiente e podemos 
reproduzir através do desenho, da pintura, da escultura e do cinema; e a estrutura 
abstrata, a forma de tudo aquilo que vemos, seja natural ou resultado de uma 
composição para efeitos intencionais. (DONDIS, 2007, p. 20). 
 

Este assunto sobre a percepção da forma é abordado pela teoria da Gestalt, que a tem 
como principal objetivo e é definido por Dondis (2007) como sendo “os princípios da 
organização perceptiva, o processo da configuração de um todo a partir das partes.” Outro 
importante ponto da Gestalt, porém não principal, conforme esclarecimento de Ehrenfels 
apud Dondis (2007) assegura que se cada observador entre doze deles ouvisse uma parte de 
uma música não seria a mesma experiência que apenas um observador ouvi-la por inteiro.  

Desta forma Cybis (2007) afirma que a experiência entre o homem e interface é 
individual e única, já que cada indivíduo é protagonista de conhecimentos e expectativas. E 
raramente a interface apresentará um significado igual para cada diferente usuário, como 
também a chance deste significado ser totalmente comum para estes usuários, assim sendo 
igualmente compartilhado entre usuário e designer de interfaces. 
 Desta forma cada usuário possui uma referência distinta e reagirá de forma não 
determinada para cada interface apresentada e dependendo de sua memória visual e 
conhecimentos adquiridos.  
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4.3 – ERGONOMIA 
 

A ergonomia abrange uma grande área científica que visa à melhor alocação do 
homem em seu ambiente e sistema de trabalho; para o Design Gráfico ela corresponde a 
melhor adequação na comunicação entre o homem e a interface. 

Uma definição clara e objetiva de ergonomia é dada por Moraes (2003, p. 134): 
“Define-se então a ergonomia como a ciência de utilização das forças e das capacidades 
humanas”.  

Para Moraes (2003), independente da área de atuação ou dos métodos através dos 
quais a ergonomia está sendo analisada, o objeto de estudo é o homem em seu local de 
trabalho, realizando suas atividades cotidianas e sendo submetido a comunicação, interações 
formais e informais, dentro de um contexto socioeconômico. 

Segundo Iida (1990), a ergonomia estuda também o processo decorrente ao 
relacionamento do homem com o seu trabalho, e não apenas a adequação dele aos 
equipamentos. Em uma definição breve de ergonomia a Sociedade de Pesquisas Ergonômicas 
da Inglaterra (Ergonomics Research Society) Iida (1990, p.79) esclarece: “Ergonomia é o 
relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a 
aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução de problemas 
surgidos desse relacionamento.” 

Cybis (2007) defende que a ergonomia visa o bem-estar do utente, proporcionando 
eficiência e eficácia adaptando ao meio de trabalho do homem. O autor também faz a 
colocação que para a criação de interfaces ergonômicas depende de o projetista conhecer o 
usuário final, pois se deve ter como princípio que nenhum usuário tem o mesmo nível de 
inteligência, personalidade e padrão de desenvolvimento cognitivo. Um mesmo software ou 
web site poderá ser manipulado por diferentes usuários, e que o nível de satisfação irá variar 
conforme as perspectivas e expectativas destes. A Ergonomia de interfaces humano-
computador pode ser aplicada a qualquer artefato interativo, e sua consequente relação com o 
nível de satisfação do usuário, irá determinar as suas qualidades ergonômicas.  

Conforme Gamez (1998, p.45): 
 

A Ergonomia de interface homem computador (IHC), e ciências relacionadas, 
oferecem bases teóricas e metodológicas para enfrentar o problema da usabilidade 
do sistema, pois esta estuda as dificuldades relacionadas com a relação existente 
entre o homem e a máquina, tendo como objetivo último, o alcance de um 
equilíbrio ótimo entre conforto, segurança, e eficiência do utilizador face aos 
produtos e ferramentas informatizadas. 

 
Conforme a ABERGO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA (2009), 

ergonomia trata-se de uma disciplina científica que compreende as interações entre os seres 
humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de conhecimentos em projetos, 
capacitando-os a gerar o bem estar humano e o desempenho do sistema. 

A amplitude dessa disciplina no seu campo de ação, tanto em aspectos físicos e 
cognitivos, como sociais, organizacionais, ambientais etc. motiva a divisão dos seguintes 
domínios de especialização:  

 
1) Ergonomia física: relacionada às características da anatomia humana; 
2) Ergonomia cognitiva: relacionada aos processos mentais de interação; 
3) Ergonomia organizacional: relacionada à otimização dos sistemas e estruturas 

organizacionais. 
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4.3.1 – Ergonomia cognitiva 
 
 Domínio de especialização predominante nesta pesquisa, a ergonomia cognitiva que 
trata dos conhecimentos referentes às características do ser humano no processamento da 
informação é tão relevante na concepção de sistemas computacionais quanto os 
conhecimentos fisiológicos de mãos e braços para o projeto de uma ferramenta manual. 
 

É necessário conhecer as capacidades e limitações humanas quanto à percepção, à 
memória, ao raciocínio, à planificação e controle das atividades mentais, aí 
incluindo as emoções, na medida em que se pretende uma interface com o usuário 
agindo como extensão eficaz e eficiente do cérebro humano. (CYBIS, 2007, p. 295) 

 
As capacidades e limitações no tratamento da informação humana e os sistemas 

artificiais geradores de informação, determinam um campo de conhecimento que converge 
para os objetivos de adaptação de sistemas computacionais ao usuário e às suas tarefas. 

Para Cybis (2007), é necessário empregar nos processos de concepção e validação de 
interfaces estudos enfocando a compreensão à respeito dos comportamentos humanos e os 
centrados na cognição e habilidades perceptivas humanas. Segundo o autor, as interfaces 
digitais constituem ferramentas cognitivas, adequadas ao processo de modelagem das 
representações, abstração de dados e produção de informações. Elas ainda facultam a 
percepção, o raciocínio, a memorização e a tomada de decisão, tanto para atividades laborais 
quanto para o simples entretenimento. 
 
4.3.2 – Usabilidade 
 

As condições de visibilidade e as propriedades de orientação e percepção dos 
elementos que compõem as interfaces podem ser consideradas os precursores do termo 
usabilidade, tão difundido nos dias atuais. Inicialmente na década de 70, o principal objetivo 
era com a “acomodação” de todos os elementos necessários para a composição das interfaces 
pretendidas. Nos anos 80, a percepção dos usuários começa a ser levada em conta, quanto aos 
resultados de aquisição e entendimento das informações apresentadas, e em como ocorreria o 
processo de interatividade homem-computador. Sucessivamente a estes fatos, as interfaces 
passaram a ser desenvolvidas e compostas por elementos destinados ao melhor desempenho 
das atividades propostas. Estava delineada e estabelecida a usabilidade (PREECE, ROGER, 
SHARP, 2005). 

De acordo com Moraes (2003), a usabilidade deve ser considerada como parte dos 
objetivos e da metodologia ergonômica de adequação das interfaces gráficas às 
particularidades e competências humanas físicas, cognitivas e emocionais. Isso leva a crer 
que, no âmbito ergonômico, busca-se aprimorar a usabilidade do sistema em 
desenvolvimento. 

Estabelecida em 1998 pela International Standard Organization, a norma ISO 9242-
11 foi incorporada pela ABNT em 2002 na forma da NBR 9241-11. Esta norma definiu 
usabilidade como a capacidade que um sistema interativo oferece a seu usuário, em um 
contexto particular,  para a realização de objetivos de um modo eficaz, eficiente e agradável. 
Em síntese pode-se dizer que se trata da qualidade de interação (interatividade) entre usuário e 
computador proporcionados pela interface de um sistema de computacional (NIELSEN, 
2002). Ainda na ISO encontra-se o termo usabilidade descrito utilizando as seguintes 
definições: 

 
-Eficácia: precisão e abrangência com as quais os usuários atingem tarefas específicas. 
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-Eficiência: desgaste referente ao grau de precisão e abrangência com as quais os 
usuários alcançam seus objetivos. 

-Satisfação: inexistência de desconforto e ocorrência de sensações de prazer para com 
a utilização de um produto. 
 

A norma NBR 9241-11, prescrita a partir da ISO 9241-11, ainda destaca a existência 
de qualidades importantes do produto tais como: Adequação às necessidades do usuário; 
Facilidade de Aprendizado; Tolerância a erros e Legibilidade. 

Essa qualidade e interação ocupam um papel primordial no Design dos web sites, já 
que os usuários têm que assimilar, inicialmente, o projeto visual e navegacional do web site 
antes mesmo de atingir o seu conteúdo. As dificuldades que impedem o usuário de realizar 
suas tarefas, desde problemas de visualização e até mesmo de acesso a determinados 
conteúdos, são considerados problemas de usabilidade. De acordo com Winckler & Pimenta 
(2002), é possível ainda citar como problemas de usabilidade os seguintes aspectos: 
 

• Navegação: os usuários têm dificuldade para encontrar a informação desejada ou não 
sabem como voltar a uma página anteriormente visitada, através de links disponíveis. 

 
• Recursos multimídia: uso de maneira inadequada (uso excessivo de cores, frames, 

textos em destaque e tamanhos de fontes muito pequenas). 
 

• Tecnologia: incompatibilidade entre browsers (navegadores como o Internet Explorer) 
e plataformas de hardware como, por exemplo, as diferenças de velocidades nas 
conexões da internet. 

 
A internet torna-se a cada dia, parte essencial e vital do cotidiano da vida moderna, 

sendo nesse aspecto, notória a necessidade da existência de web sites bem projetados, e 
consequentemente de fácil compreensão, ou seja, desenvolvidos com a intenção não somente 
do funcionamento do sistema, mas também, para sua melhor usabilidade. Quanto mais 
intuitiva for essa interface aos seus usuários, maior será a produtividade destes em suas tarefas 
do dia-a-dia, e quanto menos adequada for a interface, menor será a produtividade, maior será 
o tempo gasto na realização das tarefas, e pior será a impressão resultante. 

Na concepção de um projeto de interface com usabilidade é necessário observar com 
muita cautela aspectos relativos ao seu contexto de uso, como também a participação ativa do 
usuário nas resoluções desse projeto. Segundo Cybis (2007), uma “configuração base” pode 
contribuir para a contemplação da usabilidade na relação usuário-sistema. Essa configuração 
ocorre levando-se em consideração critérios, princípios ou heurísticas de usabilidade 
apresentados por vários autores e instituições nos últimos anos, os quais serão versados a 
seguir. 
 
4.3.3 – As heurísticas de Nielsen 
 

Jakob Nielsen desenvolveu em 1990, dez princípios com características genéricas ao 
acesso de interfaces que mais tarde, em 1994, após revisão e formatação diagnosticou 249 
problemas possíveis de sistemas de software como tratáveis através destas 10 heurísticas. 
 

1) Visibilidade do estado do sistema 
O sistema deve sempre manter o usuário informando a respeito do que está 
acontecendo, por meio de feedback (resposta) apropriado em tempo razoável. 
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2) Correlação entre o sistema e o mundo real 
O sistema deve utilizar linguagem familiar ao usuário, evitando termos técnicos. 
Também deve seguir as convenções do mundo real, observando a ordem lógica e 
natural no surgimento das informações. 
 

3) Liberdade e controle do usuário 
Após cometido o engano na escolha de opções, o usuário precisa que o sistema lhe 
indique a maneira de sair da situação ou estado indesejado. E deve proporcionar ao 
usuário facilidades no desfazer e refazer das operações. 
 

4) Consistência e padrões 
O sistema deve seguir um conjunto definido de convenções, evitando com isso, que o 
usuário tenha de adivinhar o significado de diálogos e ações. 
 

5) Prevenção de erros 
A interatividade deve prever possíveis erros cometidos pelos usuários e evitá-los. Caso 
isso não seja possível, deve fornecer mensagens que possibilitem a solução do erro. 
 

6) Ênfase no conhecimento 
Objetos, ações e opções devem ser visíveis. Isto evita que o usuário tenha de 
memorizar aspectos relativos à interatividade. As instruções de uso do sistema devem 
estar visíveis ou facilmente acessíveis quando necessário. 
 

7) Flexibilidade e eficiência no uso 
Aceleradores de interatividade, invisíveis aos usuários novatos, e possibilidade de 
criação de atalhos para ações freqüentes são recursos apropriados a todos os usuários, 
independente do seu nível de experiência com o sistema. 
 

8) Estética e projeto 
Os diálogos só devem conter informações indispensáveis. O uso apenas de unidades 
relevantes de informações aumenta a visibilidade relativa. 
 

9) Suporte aos usuários 
Auxílio no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros. As mensagens de erro 
devem ser claras e sugerir soluções. 
 

10) Ajuda e documentação 
A documentação do sistema deve sempre estar disponível ao usuário, mesmo que o 
sistema seja fácil de usar. A documentação de auxílio ao usuário deve ser de pesquisa 
fácil, focada nas tarefas do usuário, com o passo-a-passo das funções e ser concisa. 

 
4.3.4 – Os critérios ergonômicos de Bastien e Scapin 

 
Bastien e Scapin, pesquisadores do INRIA (Institut National de Recherche em 

Informatique et em Automatique da França), apresentaram em 1993 um trabalho intitulado Os 
Critérios Ergonômicos, uma reunião de recomendações organizadas em uma estrutura com 
oito critérios principais, subcritérios e critérios elementares, com o objetivo de auxiliar na 
concepção de produtos de satisfatória e efetiva interatividade com o usuário, na realização de 
suas tarefas. 



100 

 

Tais critérios principais, subcritérios e critérios elementares são dispostos desta forma: 
 

1) Condução 
A interface deve dispor de meios adequados (mensagens, avisos, alarmes e rótulos) para 
alertar, orientar, informar, e conduzir o usuário na interatividade com o sistema. Uma boa 
condução facilita a aprendizagem e o uso do sistema, o que resulta em mais produtividade 
e menor quantidade de erros. Para tanto deve-se permitir ao usuário: 
 
- Saber, a qualquer momento, em que ponto da interatividade com o sistema ele se 
encontra. 
- Conhecer quais as ações possíveis e suas respectivas conseqüências. 
- Solicitar informação adicional. 
 
Este critério divide-se em quatro sub-critérios: presteza, feedback imediato, legibilidade e 
agrupamento/distinção de itens. 
 

i) Presteza 
Corresponde aos mecanismos que a interface oferece para: 
 
- Guiar o usuário na execução de tarefas específicas, como a entrada de dados, por 
exemplo. 
- Permitir ao usuário conhecer as alternativas possíveis com segurança. 
- Informar o usuário sobre o estado ou contexto atual do sistema. 
- Auxiliar o usuário, como os helps (ajudas), por exemplo. 
 
 A interface deve facilitar a navegação, reduzindo a necessidade de o usuário 
aprender séries de comandos e, por conseqüência, diminui a quantidade de erros. 
Além disso, também deve auxiliar na percepção do estágio da tarefa, permitindo 
ao usuário ter conhecimento do ponto em que se encontra e das ações que 
resultaram tal situação. 
 

ii) Agrupamento/Distinção de Itens 
Este critério diz respeito à organização visual dos itens de informação levando em 
conta a relação que estes itens mantém entre si. A partir de características como 
similaridade e freqüência de uso, podem ser determinados grupos de itens que 
permitam organizar as funções do sistema. Este aspecto é essencial na 
compreensão da tela por parte do usuário.  
 A adequada ordenação, posicionamento e distinção dos objetos permitem ao 
usuário perceber os diferentes itens e grupos de itens e aprender com maior 
facilidade e lógica, o relacionamento existente entre eles. Este sub-critério divide-
se em dois critérios elementares: agrupamento/distinção por localização e por 
formato. 

(a) Agrupamento/Distinção por Localização 
Este critério aborda o posicionamento dos objetos na interface como forma 
de diferenciar as classes de itens e determinar a que classe cada item 
pertence. 
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(b) Agrupamento/Distinção por Formato 
Este critério estabelece o uso de recursos gráficos (forma, fonte e cor, por 
exemplo) como recursos para diferenciar as classes de itens e determinar a 
que classe cada item pertence. 
 

iii) Feedback Imediato 
É o retorno das respostas fornecidas pelo sistema às ações do usuário. A ausência 
de resposta pode dar ao usuário a impressão de que o sistema tenha falhado.  Por 
mais simples que seja a ação do usuário, o sistema deve proporcionar uma resposta 
adequadamente distinta, breve e consistente. A qualidade e agilidade da resposta 
são fundamentais para que o usuário entenda o processamento e estabeleça 
sentimentos de confiança e satisfação com relação ao sistema que ele interage. 
 

iv) Legibilidade 
A legibilidade trata dos significados das informações apresentadas e que podem 
facilitar ou dificultar a sua leitura: características dos caracteres como brilho e 
contraste com o fundo e a leiturabilidade (tamanho de fonte, espaçamento entre 
palavras, linhas e parágrafos, tamanho da linha, etc.). As características cognitivas 
e perceptivas dos usuários devem ser consideradas na apresentação da informação. 
Uma legibilidade eficaz facilita a visualização da informação apresentada, o que 
resulta em melhor desempenho do usuário. 
 

2) Carga de Trabalho 
Esse critério trata dos elementos de interface que têm papel importante na redução da 
carga cognitiva e perceptiva do usuário e no aumento da eficiência de interatividade. 
Quanto maior a carga de trabalho, maior é a chance de o usuário cometer erros. Alguns 
cuidados no projeto permitem reduzir a carga de trabalho do usuário e obter maior 
eficiência na execução das tarefas: 
 
- Redução da quantidade de elementos de interface que possam distrair o usuário. 
- Diminuir a extensão das ações requeridas do usuário. 
 
Este critério divide-se em: brevidade e densidade informacional. 
 

i) Brevidade 
Este critério é referente à carga cognitiva e perceptiva do usuário tanto para 
entradas e saídas individuais, quanto para conjuntos de entradas (ou seja, conjuntos 
de ações requeridas para  alcançar algum objetivo ou executar uma tarefa). O foco 
desse critério está na limitação de trabalho de entrada e leitura, e a diminuição do 
número de passos das ações. 
Este critério divide-se em: concisão e ações mínimas. 
 

(a) Concisão 
A concisão diz respeito à carga de trabalho cognitiva e perceptiva do 
usuário para entradas e saídas de informações. Como a memória de curto 
termo é limitada, quanto mais curtas as entradas, menores serão as 
possibilidades de ocorrerem erros. Além disso, quanto mais sucintos forem 
os itens de informação, menores serão os tempos de leitura e decodificação. 
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(b) Ações Mínimas 

A carga de trabalho relativa ao número de ações necessárias para executar 
uma tarefa ou alcançar um objetivo. Trata da redução do número de passos 
à menor quantidade necessária para alcançar os resultados desejados. 
Quanto mais numerosas e complexas as ações necessárias para se alcançar 
um objetivo específico, maior será a carga de trabalho e, conseqüentemente 
maior a possibilidade de o usuário cometer erros. 
 

ii) Densidade Informacional 
Este critério examina carga de trabalho cognitiva e perceptiva do usuário, não 
relacionado especificamente a um elemento individual de informação, mas sim, ao 
grupo de informações apresentadas. Na maioria das tarefas, o desempenho do 
usuário é prejudicado com os erros sendo repetidos, quando a densidade de 
informação é muito alta ou muito baixa. 
Desta forma, algumas atenções no projeto da interface devem ser consideradas: 
 
- Itens não relacionados com a tarefa devem ser removidos. 
- Os usuários não devem ser obrigados a memorizar longas listas de dados e 
procedimentos 
complicados. 
- O usuário não pode ser obrigado a executar complexas atividades cognitivas que 
não 
existiam na tarefa manual. 
 

3) Controle Explícito 
O processamento executado pelo sistema a partir das ações explícitas do usuário e, 
também, o controle que o usuário tem sobre o processamento e as ações tomadas pelo 
sistema. Quando o usuário define de claramente sua interatividade, e essa ação está sob 
seu controle, as possibilidades de incertezas são reduzidas. Com isso, o sistema terá 
melhor aceitação e o usuário obterá total controle sobre a tarefa. Este critério é dividido 
em dois sub-critérios: ações explícitas do usuário e controle do usuário. 
 

i) Ações Explícitas do Usuário 
Este critério refere-se às relações entre o processamento executado pelo 
computador e as ações do usuário. Esta relação deve ser explícita, ou seja, o 
computador deve processar exclusivamente as ações solicitadas e no momento 
requerido pelo usuário. Quando o processamento resulta de ações claras e 
explicadas, os usuários aprendem e entendem melhor o funcionamento da interface 
e a quantidade de erros é menor. 
 

ii) Controle do Usuário 
O usuário deve estar sempre no controle da interatividade com o sistema, podendo 
acionar mecanismos de interrupção, cancelamento, suspensão ou continuação. O 
controle sobre a interatividade favorece o aprendizado e diminui a chance de 
ocorrências de erros, aumentando o grau de previsibilidade do sistema. 
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4) Adaptabilidade 
Este critério examina capacidade que o sistema apresenta em adaptar-se de acordo com as 
necessidades e preferências do usuário. Uma única interface não consegue ser adequada a 
todos os seus usuários potenciais. Por isso, para evitar efeitos negativos sobre os usuários, 
a interface precisa dispor de recursos para se adaptar a eles. Devem ser proporcionados 
recursos de modulação (diferentes procedimentos, opções e comandos) para que o usuário 
consiga escolher os mais adequados à sua forma de trabalhar. Este critério divide-se ainda 
em dois sub-critérios: flexibilidade e experiência do usuário. 
 

i) Flexibilidade 
O critério flexibilidade corresponde aos meios disponíveis para a modulação 
(personalização) da interface visando levar em conta as estratégias e hábitos de 
trabalho do usuário, e as respectivas exigências da tarefa. A flexibilidade é 
determinada pelo número de diferentes meios pelos quais o usuário pode alcançar 
um determinado objetivo. Ou seja, é a capacidade que a interface apresenta para se 
adaptar às exigências particulares de cada usuário. 
 

ii) Experiência do Usuário 
Este critério refere-se aos mecanismos disponíveis para que o sistema seja 
adequado ao grau de experiência que o usuário possui. As necessidades de 
informação dos usuários experientes são distintas das dos usuários novatos. 
Enquanto usuários novatos devem ser auxiliados por informações detalhadas, e 
orientações passo-a-passo, usuários experientes podem ter atalhos à sua 
disposição. A interface deve estar preparada para receber usuários de diferentes 
graus de experiência e levar em conta que usuários novatos podem tornar-se 
experientes à medida que tenham uma interação intensa e prolongada com o 
sistema. 
 

5) Gestão de Erros 
A gestão de erros consiste na verificação dos mecanismos disponíveis para prevenção, 
redução e correção de erros. São considerados erros: entrada inválida de dados, 
fornecimento de dados em formato incompatível, seqüência lógica de comandos errada. 
Normalmente, as suspensões da tarefa ocasionadas pela ocorrência de erros, prolongam as 
interações e desorganizam o planejamento da execução da tarefa. A redução da quantidade 
de interrupções resultante da limitação do número de erros aumenta o rendimento e 
satisfação do usuário. Este critério divide-se em: proteção contra erros, qualidade das 
mensagens de erro e correção de erros. 
 

i) Proteção contra Erros 
A proteção contra erros refere-se aos meios disponíveis para detecção e prevenção 
de erros de interação. Deve-se dar preferência à detecção dos erros antes da 
validação dos dados, já que o transtorno no desenvolvimento da tarefa tende a ser 
menor neste momento. 
 

ii) Qualidade das Mensagens de Erros 
As informações do erro ocorrido e como corrigi-lo devem ser exatas. A qualidade 
das mensagens favorece o aprendizado do sistema, pois permite que o usuário 
conheça os erros e as respectivas causas, aprenda a evitá-los, preveni-los e corrigi-
los. 



104 

 

iii) Correção de Erros 
Os erros causam menos transtornos quando podem ser imediatamente e facilmente 
corrigidos. Este critério enfatiza a informação gerada pelo sistema ao usuário de 
como ele pode corrigir os erros. 
 

6) Consistência/Homogeneidade 
Este critério aborda a regularidade com que os componentes de projeto – códigos, nomes, 
formatos, procedimentos, 1metáforas e outros – são empregados de maneira idêntica em 
situações e contextos similares, e de maneiras distintas em contextos diferentes. A 
consistência transmite ao usuário a sensação de segurança diante da interface.  
 Os objetos da interface são melhores reconhecidos, localizados e utilizados, quando 
seu formato, localização e seqüência lógica permanecem estáveis de uma tela para outra. 
Nestas condições o sistema torna-se mais previsível, facilitando a aprendizagem e a 
generalização, e reduzindo a quantidade de erros. 
 

7) Significado dos Códigos 
Avaliação da relação entre um termo ou unidade de informação e a codificação usada para 
representá-lo. Códigos e nomes são significantes para os usuários quando há uma forte 
relação semântica entre tais códigos e os itens ou ações representados. Códigos 
significativos facilitam a interpretação e a recordação, ao passo que, códigos ou nomes 
pouco expressivos podem levar os usuários a executar operações equivocadas. 
 

8) Compatibilidade 
O critério compatibilidade consiste na adequação entre as características das tarefas e do 
usuário como memória, experiência, habilidades, idade, expectativas entre outras, como 
também a organização da saída, entrada e da interação proporcionada. Aborda, também, a 
coerência entre ambiente e funcionalidade. A transferência de informações entre contextos 
distintos é mais rápida e eficiente quando o volume informações que o usuário precisa 
recodificar é menor. A eficiência é maior quando:  
 
- O processo de execução da tarefa é compatível com as características psicológicas do 
usuário. 
- Os procedimentos e as tarefas são organizados obedecendo expectativas e práticas do 
usuário. 
- As traduções, interpretações e referências à documentação são minimizadas. 
- A informação apresentada é necessária e primordial. 

 
4.3.5 – Mandel e as “3 Regras de Ouro” 
 
 Mandel (1997) lista três importantes princípios para o projeto consistente de uma 
interface, denominados as Regras de Ouro: 
 

1) Colocar o usuário no controle; 
- Usar modelos racionalmente. Um sistema deve reagir às necessidades do usuário e 
ajudá-lo a conseguir realizar as suas tarefas, e não deve se limitar às restrições 
impostas por um projetista que pretende simplificar o modo de interatividade. 
- Permitir ao usuário utilizar o mouse e o teclado. 
- Possibilitar a mudança de foco pelo usuário. 
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- Disponibilizar descrição de mensagens e textos (ajuda ao usuário). A aplicação deve 
permitir que o usuário se concentre na tarefa a executar, portanto a interface deve 
mostrar apenas informações  úteis e relevantes. 
- Possibilitar a reversão da ação imediatamente e feedback. Deve permitir 
personalização de interações para ações repetitivas ou simplificar estas conforme a 
competência do usuário progride. As ações realizadas devem poder ser interrompidas 
e/ou desfeitas, assim o usuário não precisa concluir uma tarefa para executar outra e 
também desfazer alguma ação. 
- Disponibilizar caminhos e saída (navegação). Os modos de interatividade não devem 
forçar o usuário a ações desnecessárias ou indesejadas e esta deve ser flexível com 
diferentes tipos de interatividades, pois cada usuário tem as suas preferências de 
operação do sistema. 
- Adaptar usuários com graus de habilidades diferentes. 
- Apresentar ao usuário uma interface de fácil entendimento; fazer uso dos termos 
usados por uma determinada área de atuação profissional ou contexto, bem como do 
vocabulário de domínio do usuário possibilita a aproximação da interface com o 
mundo real. 
- Possibilitar ao usuário configurar a interface de acordo com sua preferência; 
- Uma interatividade direta com objetos na tela, passam a sensação de controle para o 
usuário. Simular as tarefas como se fosse a manipulação de um objeto físico, 
possibilita uma manipulação direta. 
 

2) Reduzir a carga de memória do usuário; 
- Avaliar a memória de curta duração. 
- Confiar no reconhecimento, não relembre o usuário; quanto mais um usuário tem que 
memorizar, maior é a probabilidade de erros na interação com o sistema. Assim uma 
interface bem projetada não deve sobrecarregar a memória do usuário, devendo o 
sistema proporcionar um cenário que ajude a lembrar. 
- Possibilitar informações visuais; sempre informar ao usuário o que está acontecendo 
na interatividade com o sistema, através do uso de indicações apropriadas e no tempo 
adequado, ou seja, o usuário nunca tem que tentar adivinhar sobre o estado do sistema 
ou do processo de realização da tarefa. 
- Possibilitar avanço e retrocesso; é adequado o estabelecimento de um conjunto 
inicial de parâmetros significativos do sistema, mas sem tirar a capacidade do usuário 
em definir as suas preferências individuais.  
- Disponibilizar atalhos intuitivos e mnemônicos ligados a funções do sistema;  
- Disponibilizar um objeto-ação de sintaxe, revelando assim, a informação de um 
modo progressivo. 
- Utilizar metáforas. 
- Promover descobertas progressivas. 
- Promover clareza visual. A interface deve ter uma organização hierárquica 
abstraindo informações e apresentando os seus detalhes conforme necessidades e 
solicitações de interesse do usuário. 
 

3) Construir uma interface consistente. 
- Manter o contexto das tarefas do usuário; a consistência possibilita que os usuários 
apliquem conhecimentos já adquiridos no ambiente computacional para as novas 
aplicações. 
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- Manter consistência na interface em relação a outros produtos; as mesmas regras de 
projetos devem ser mantidas dentro de um conjunto de aplicações e as expectativas 
criadas anteriormente devem ser atendidas em todos os programas da mesma família. 
- Assegurar os mesmos resultados em interatividade; a interface consistente permite 
que o usuário se situe no contexto da ação. Isto pode ser feito com indicadores como 
imagens, ícones ou cores e também possibilitar que o usuário determine de onde veio e 
as alternativas para novas tarefas.  
- Oportunizar estética e integridade. Um padrão de projeto deve ser mantido ao longo 
de todos os itens de tela, organizando toda informação visual conforme este padrão. 
- Estimular exploração. Ausência de consistência ou incompleta é pior do que a 
inexistência de consistência, pois se, por exemplo, é inserido um item de desfazer em 
um menu, e este não exerce a função, somente pra manter consistência e o usuário faz 
uso deste que não funciona, ele perde a confiabilidade nos recursos da interface. 

 
4.3.6 – As Regras de Ouro de Shneiderman 
 
 Shneiderman (1998) publicou suas heurísticas para o desenvolvimento de projeto de 
interfaces denominadas “As Oito Regras de Ouro”: 
 

1) Consistência 
Seqüência de ações similares para situações similares; o uso da mesma terminologia 
para menus e telas de ajuda; coerência nos padrões das cores, layout e fontes. 
 

2) Atalhos para usuários experientes 
Teclas especiais, macros e navegação simplificada são exemplos de atalhos que 
facilitam e agilizam a interatividade dos usuários mais freqüentes que usam o sistema 
seguidamente, eliminando telas ou passos desnecessários. 
 

3) Feedback informativo 
Para cada ação do usuário deve haver uma resposta do sistema: 
- Ações freqüentes e menores devem ser sucedidas de respostas discretas. 
- Ações menos corriqueiras e de maior impacto devem receber respostas mais 
substanciais. 
 

4) Diálogos que indiquem término de ação 
As seqüências de ações para desempenhar uma determinada tarefa devem ser 
organizadas em grupos com início e fim bem definidos, a fim de deixar claro ao 
usuário o que deve ser feito para executar algo e quando uma tarefa está concluída. 
 

5) Prevenção e tratamento simplificados de erros 
O projeto da interatividade deve, tanto quanto possível, evitar que o usuário possa 
provocar erros graves: optar pelo menu de seleções; inibir o preenchimento de 
caracteres alfabéticos na entrada de campos numéricos; no erro do usuário, o sistema 
deve detectá-lo e oferecer instruções de recuperação específicas, simples e 
construtivas; ações erradas não devem provocar mudanças no estado do sistema. 
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6) Reversão de ações facilitadas 
Tanto quanto possível, as ações devem ser reversíveis, diminuindo a ansiedade, já que 
o usuário sabe que os erros podem se desfeitos e estimulando a exploração de opções 
pouco familiares. 
 

7) Suporte ao controle por parte do usuário 
Usuários experientes usualmente têm o forte desejo de sentir que estão no comando do 
sistema, e que o sistema responde às ações deles. O sistema deve proporcionar e 
incentivar os usuários a serem os iniciadores das ações ao invés de unicamente 
responder a elas. 
 

8) Redução da carga de memorização 
A limitação do processamento de informação humano na memória de curto termo 
requer: telas simples; unidade entre telas de múltiplas páginas; redução na freqüência 
de movimentação de tela; fornecimento de quantidade suficiente de códigos, 
mnemônicos e seqüências de ações durante o tempo de treinamento; quando 
apropriado, acesso on-line à explicação da sintaxe dos comandos, a abreviações e a 
outras informações. 

 
4.4 – MÉTODOS PROJETUAIS PARA INTERFACES 
 

As teorias e princípios descritos no decorrer da pesquisa teórica proporcionam ao 
designer de interfaces diretrizes de interação funcional e satisfatória entre o usuário e o 
sistema. É por meio da interface que o usuário interage com o sistema para realizar objetivos e 
tarefas desejadas, ou seja, ela é parte fundamental do processo. Entretanto para que o projeto a 
concretize é necessário a estruturação, sistematização e organização destas diretrizes 
buscando objetivos comuns, com opiniões convergentes, porém com modelos e fases distintas 
para o desenvolvimento de interfaces. Estes modelos e fases praticados através de métodos 
projetuais guiam e aperfeiçoam as atividades projetuais de interfaces para distintos sistemas e 
produtos digitais. Alguns destes métodos serão apresentados em seguida através de diagramas 
evidenciando suas pecualiaridades. 
 
- Processo de Design de Interface Iterativo 
 

Mandel (1987 apud Batista 2008, p. 60) exibe um Processo de Design de Interface 
Iterativo (fig. 4.4) abrangendo os usuários, a construção da interface e a experimentação do 
projeto, a partir das fases iniciais até a finalização do produto.  
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Figura 4.4 – Processo de Design de Interface Iterativo. 
Fonte: Batista, 2008. 
 
- Metodologia aplicada ao Ciclo de Vida de Produtos de Tecnologia da Informação 
 

Crampes (1997, apud Batista 2008, p. 61) esquematiza as principais fases do ciclo de 
vida de uma aplicação através de um diagrama (fig. 4.5). 

 

 
 
Figura 4.5 – Fases do Ciclo de Vida de uma Aplicação. 
Fonte: Batista, 2008. 
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- Metodologia Projetual para Interfaces Gráficas 
 

Sempre preocupado com o usuário e levantando questões referentes ao processo de 
interação com o sistema é que Bürdek (1999) elaborou uma metodologia geral para o projeto 
de interfaces, esboçada na figura 4.6. 

 

 
 

Figura 4.6 – Metodologia Projetual para Interfaces Gráficas. 
Fonte: Batista, 2008. 
 
- Processo de Design Centrado no Usuário (DCU) 
 

Design Centrado no Usuário (DCU) conforme Batista (2008) é um processo de Design 
de Interface com o usuário que contempla metas de usabilidade, particularidades do usuário, 
contexto, tarefas e fluxo de atividades no projeto de interfaces. Estas etapas são tratadas desde 
as fases iniciais até a sua implementação. Smith et al. (2004, apud Batista 2008, p. 62) 
apresenta um exemplo característico de um processo de DCU para projetos aplicados à web 
(fig. 4.7). 
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Figura 4.7 – Fases do Processo DCU. 
Fonte: Batista, 2008. 
 
- Design de Interface com o Usuário 
 

Batista (2008) cita o American Institutes for Research que apresenta entre os seus 
enfoques, um modelo de Design de Interface com o usuário (fig. 4.8). 
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Figura 4.8 – Design de Interface com o Usuário. 
Fonte: Batista, 2008. 
 
- Método Caixa Preta 
 

Stein (2003) define o método da “caixa preta” como o grande gerador de uma 
metodologia constituída de características complexas de obscuridade e de manipulação de 
dados em seu interior (fig 4.9). Existem fases obscuras (onde os processos não são 
descritíveis), e fases onde dados são manipuladas para obtenção de resultados desejados. 

Segundo a autora o diferencial desta metodologia está na existência da fase de 
Organização, na qual conhecimentos específicos são oferecidos ao designer através de tabelas 
de recomendações técnicas com o objetivo de orientar e auxiliar o desenvolvimento coerente à 
definição do conceito e tipo de web site a ser projetado. 

 

 
 
Figura 4.9 – Método Caixa Preta. 
Fonte: Stein, 2003. 
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- Design Ergonômico de GUI  
 

De acordo com Hoelzel (2004), o Design Ergonômico de GUI (Graphic User 
Interface) é uma atividade que tem por objetivo criar um sistema de comunicação através de 
ferramentas concretas (desenhos, esquemas, layouts) e abstratas (heurísticas, métodos) que 
são representadas pelos signos da Interface Usuário. Formaliza-se um ciclo que contém os 
passos para o desenvolvimento de uma GUI, considerando as relações entre as fases e a 
integração com todo o ciclo de vida da IHC (Interface Humano Computador), o qual é tomado 
pelo Ciclo de Vida de Engenharia de Usabilidade. Com este objetivo Hoelzel formalizou, 
como mostra a figura 4.10, um ciclo que apresenta as etapas do design gráfico de interfaces. 

 

 
 
Figura 4.10 – Design Ergônomico de GUI. 
Fonte: Hoelzel, 2004. 
 
4.5 – CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DO CAPÍTULO  
 
 As marcas e seus respectivos conteúdos presentes na internet dispõem de uma grande 
aliada para se comunicar com os usuários, a interface. Esta se apresenta importantíssima para 
o bom entendimento entre o emissor e receptor já que é a única via de informação entre os 
dois no momento do uso – usuário/internet. Contudo, o que conta como item imprescindível 
na interface é a interatividade obtida através de recomendações ergonômicas aplicadas em 
padrões e estruturas de navegação, utilizadas para que a compreensão das interfaces seja 
facilitada.  
 Em termos de interface e usuário, apontam-se as necessidades de conhecer quem são 
exatamente tais usuários, o que se faz importante examinar com cuidado o público 
consumidor deste processo para que não haja desacordo. O público consumidor, mas não 
somente este ponto deve ser levado em consideração em relação ao design das interfaces, 
assim como os critérios ergonômicos aliados aos fundamentos de Design devem ter uma 
atenção especial para concretizarem o layout da interface. A aplicação destes critérios e 
fundamentos de forma consistente no processo de elaboração do layout de uma interface 
gráfica web, aumenta as chances de ela contemplar aspectos positivos de usabilidade. 
 Conforme apresentados anteriormente, muitos métodos semelhantes de projeto de 
interface em suas qualidades foram definidos ultimamente. Apesar da similaridade das 
etapas/fases, elas se apresentam em diferentes quantidades e devido às suas generalidades não 
definem exatamente como se obtém (prática) e em que momento do processo se aplica 
(objetivo) os requisitos funcionais, estéticos e simbólicos a partir do contexto do público 
consumidor. 
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CAPÍTULO 5 – PLANEJAMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

As características do planejamento metodológico da pesquisa definem as técnicas 
necessárias que foram utilizadas visando dar suporte no alcance do seu objetivo. O conjunto 
de técnicas utilizadas no trabalho é descrito a seguir, conforme as três etapas que constituem o 
processo metodológico: a epistemologia do conhecimento, o processo de análise e 
estruturação dos requisitos técnicos das áreas de Branding, Design Gráfico e Ergonomia; e, a 
experimentação do Modelo de Referência na prática projetual com designers de interfaces. 
 
5.1 – EPISTEMOLOGIA DO CONHECIMENTO 
 
 A revisão bibliográfica pressupõe a obtenção do conhecimento através da busca das 
informações existentes, publicadas e defendidas por autores dos temas abordados. Foi a partir 
da consulta a estas fontes secundárias de informação, que se construiu o panorama conceitual 
que sustenta a pesquisa e o próprio processo proposto para a comunicação da marca em 
interfaces web.  
 A tarefa de projetar uma interface web ou um web site de uma organização requer uma 
estratégia multidisciplinar consistente, que facilite a combinação entre os aspectos de 
Branding e Design Gráfico, considerando aspectos de Ergonomia que visam a identificação e 
a comunicação de valores intangíveis, que expressam o posicionamento e o caráter da 
organização. Tais aspectos foram estruturados e combinados com base na Teoria Geral dos 
Signos proposta por Charles Sanders Peirce, onde o seu emprego tem-se demonstrado 
consideravelmente proveitoso para as organizações que buscam compreender o processo de 
significação proporcionado pelos seus signos: marcas, produtos, embalagens, entre outros 
(PEREZ, 2004). 
 No seu trabalho de classificação, Peirce já estabelecera uma tríade de ramos de estudo 
para a sua Teoria Semiótica: 
 

1) A Lógica propriamente dita ou Crítica discutiria o signo em relação ao seu objeto. 
2) A Gramática Pura ou especulativa se encarregaria do signo em relação a si mesmo. 
3) A Retórica Pura ou Especulativa responderia sobre o signo em relação ao seu 

interpretante. 
 

 
 
Figura 5.1 – Tríade de Peirce. 
Fonte: Autor. 
 

A semiose é o processo em que algo funciona como um signo. Essa tripartição do 
processo semiótico viria a ser recuperado por Charles Morris no ano de 1938, mudando as 
designações de Peirce envolvendo os três elementos: 
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• o veículo sígnico — aquilo que atua como um signo,  
• o designatum — aquilo a que o signo se refere,  
• o interpretante — o efeito sobre alguém em virtude do qual a coisa em questão é um 

signo para esse alguém (intérprete). 
 

 
 
Figura 5.2 – Tríade de Morris. 
Fonte: Autor. 
 

Os elementos da semiose são relacionais de tal ordem que só subsistem enquanto se 
implicam uns aos outros, ou seja, a ocorrência de um pressupõe a presença dos demais. 

De acordo com a teoria de Morris, pode-se extrair da relação semiótica triádica diferentes 
tipos de relações diádicas, nomeadamente as relações entre os signos com seus objetos 
(semântica), as relações dos signos entre si (sintática) e as relações entre os signos e os seus 
intérpretes (pragmática). 

 
 

Figura 5.3 – Tríade de relação das três dimensões aplicada à comunicação da marca na web. 
Fonte: Autor. 
 

Segundo Perez (2004), em uma linguagem de Marketing, pode-se entender que o objeto 
que a marca representa, presente na dimensão semântica, considera toda a complexidade da 
organização, sua missão, visão e valores, suas relações com a sociedade e seus diretores, 
aumentando o referencial imediato reduzido ao produto tangível. Já o signo, pertencente a 
dimensão sintática, traz consigo a ideia de construção simbólica que em Marketing está sob 
responsabilidade, em grande parte, da marca, ou seja, os elementos que proporcionam 
expressividade e visibilidade à marca, como o logotipo e o símbolo, a embalagem e tantos 
outros. O interpretante semiótico, característico da dimensão pragmática, é o efeito que o 
signo é capaz de gerar a partir de seu fundamento. Envolve o uso de alguma energia e se 
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constitui através das experiências que o usuário tem com os produtos, estando intimamente 
ligados à funcionalidade do objeto, como por exemplo: conforto, segurança, desempenho, 
durabilidade etc. – atributos esses possíveis somente por meio da interatividade com o 
produto. 

No âmbito do Design, Löbach (2001), apresenta três funções básicas dos produtos: a 
função simbólica envolve os aspectos espirituais, psíquicos e sociais do uso; a função estética 
relaciona-se com os processos sensoriais do usuário, considerando sua dimensão psicológica e 
a função prática está vinculada aos aspectos fisiológicos do uso, visando suprir a necessidade 
imediata do usuário.  

Bomfim (1998) comenta alguns tipos de mensagens transmitidas pelos produtos de 
Design: sua própria constituição (material, cor, textura etc.) e seus valores estéticos; seus 
significados enquanto signos de gramática visual culturalmente estabelecida e as suas funções 
práticas e seus modos de uso. 

Norman (2008) também faz considerações relacionando três níveis da relação entre o 
produto e o usuário. Esses três níveis podem ser modelados em termos de características de 
cada marca da seguinte forma:  
 

• Visceral: trata da percepção do objeto e dos primeiros impulsos do usuário ao produto. 
Sensações, sentimentos e impressões. Isso caracteriza a experiência perceptiva e o 
valor de atração do produto. 

 
• Comportamental: com a utilização do produto aumenta o campo experiencial e há 

consideração do desempenho do produto diante de sua expectativa de utilização ou 
desempenho.  

 
• Reflexivo: campo das memórias de sensações, sentimentos e ideias que permitem a 

reflexão sobre os sentidos do objeto ou produto, tornando-o símbolo de uma 
experiência diversificada que poderá ser comunicadas por meio de descrições e 
narrações, sensações e lembranças. 
 

 
 
Figura 5.4 – Diagrama comparativo das relações estabelecidas entre as teorias e práticas no desenvolvimento de 
produtos de Design. 
Fonte: Autor. 
 

De acordo com Norman (2008), as marcas têm tudo a ver com emoções, e emoções 
tem tudo a ver com julgamento. As marcas são significantes das nossas respostas emocionais, 
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motivo pelo qual elas são tão importantes no mundo comercial e cada uma é um caso 
específico, onde se alteram a estética e o uso, em função da semântica encontrada. 
 
5.2 – ANÁLISE E ESTRUTURAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS 
 

As funções e qualidades do Modelo de Referência indicam o que será realizado para 
alcançar o objetivo proposto. Esses itens são denominados requisitos técnicos e descrevem: 
 

• A base de informações do Modelo; 
 

• Cada função a ser realizada com estas informações; 
 

• Os resultados que serão gerados neste processamento; 
 

• Os resultados que deverão ser considerados no desenvolvimento dos projetos de 
interface gráfico-digital.  

 
Estes requisitos foram normalmente coletados através da análise por parte do 

pesquisador da pesquisa teórica levantada no trabalho. 
 
5.3 – EXPERIMENTAÇÃO DO MODELO DE REFERÊNCIA 
 

A aplicação experimental do Modelo foi proposta a um grupo de estudantes de Design 
que atuam como projetistas de web sites, com o propósito de observar sua funcionalidade e 
eficácia. Por meio de experimentação foi verificado o desempenho das ações planejadas nas 
etapas do processo. Isso foi feito de acordo com a exposição e a apreciação dos 
procedimentos realizados e dos fatos ocorridos, durante a tarefa determinada, por parte dos 
designers indicados como sujeitos da pesquisa. 
 
5.3.1 – A seleção dos designers como sujeitos da pesquisa 
 

Para a realização da experimentação foi estabelecido um grupo focal composto por 05 
estudantes e profissionais de Design que trabalham no desenvolvimento de interfaces web. 
Essa amostra, em um número mínimo de cinco participantes, irá contemplar requisitos 
necessários para as avaliações seguintes ao atender o perfil de usuários com experiência nessa 
atividade projetual, como também domínio em conhecimentos referentes às áreas de 
Branding, Design Gráfico e Ergonomia. 

 
5.3.2 – A aplicação da tarefa 
 

Explanação do Modelo para o grupo focal, enfatizando sua aplicação, sua organização 
lógica e seu funcionamento. Realização, por parte de cada um dos participantes do grupo, de 
esboços que resultem na interface de uma homepage referente a uma mesma marca com um 
briefing prontamente elaborado. A atividade projetual e todos os procedimentos deverão ser 
realizados nos respectivos ambientes de trabalho, focando a geração de alternativas gráficas e 
esboços, para posterior definição do esboço final, cujo layout será realizado por meio de 
softwares gráficos. 
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5.3.3 – A análise por parte dos designers sujeitos da pesquisa 
 
 Aplicação individual de questionário, constituído por perguntas fechadas (múltipla 
escolha) e por perguntas abertas, sobre o processo e os resultados obtidos na utilização do 
Modelo para composição de projetos de interfaces gráfico-digitais comprometidas com a 
comunicação de uma marca de emissão. Reunião com o grupo focal para coleta de relatos 
livres sobre a experiência de composição de esboços de interfaces gráfico-digitais para 
ambiente web, considerando a comunicação da marca de emissão, de acordo com o Modelo 
proposto na pesquisa. 
 
5.3.4 – Avaliação dos resultados obtidos 
 

A avaliação tem a função de investigar os procedimentos desenvolvidos no decorrer 
do processo de criação dos esboços e da interface gráfico-digital para ambiente web. 
Considerando-se as características de cada etapa desenvolvida, com relação: 

 
•  às formas de expressão da marca; 
•  ao sentido estético;  
•  à relação ergonômica da interface projetada; 
•  às questões referentes ao processo criativo; 
•  à tomada de decisão; 
•  à praticidade; 
•  ao gerenciamento; 
•  à argumentação da proposta. 
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CAPÍTULO 6 – O MODELO PROPOSTO 
 

A análise e o processamento dos requisitos é parte vital no processo de 
desenvolvimento do Modelo de Referência. Para tanto, devem estar em concordância com os 
seus objetivos, buscando estabelecer o maior número de informações e possibilidades para 
comunicar a marca em ambientes virtuais e especialmente na internet. Deste modo, após a 
apuração e a justificativa da relevância dos requisitos de acordo com a revisão bibliográfica, a 
estruturação do modelo, como é apresentada a seguir, estabelece relações ou cruzamentos dos 
requisitos de cada área pesquisada. 
 
6.1 – A ORGANIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS 
 

A lógica de estruturação dos requisitos estabelece uma sequência organizada no 
processo de organização do conhecimento. Isso possibilita a visualização das interações que 
indicam os relacionamentos entre os requisitos das áreas abordadas, proporcionando a 
construção de novos conhecimentos. Desta forma, o Modelo proposto sugere a interação 
destes componentes, apresentando-se, conforme mostra o esquema da figura 6.1. 

 

 
 
Figura 6.1 – Modelo de Referência para Comunicação da Marca em Interfaces Gráfico-Digitais. 
Fonte: Autor. 

 
O Modelo é constituído por quatro módulos onde: 
 

• O módulo Nível Reflexivo/Nível Visceral é responsável pela geração dos Requisitos 
de Projeto de Design Gráfico aplicados em Branding, resultantes da relação entre 
Branding e Design Gráfico. 



119 

 

• O módulo Nível Comportamental é responsável pela geração dos Requisitos de 
Projeto de Ergonomia, estabelecidos através da combinação do briefing do projeto 
com aspectos ergonômicos. 

• O módulo Nível Comportamental/Nível Visceral utiliza os dados obtidos pelos dois 
módulos anteriores, realizando a sistematização destes dados por meio de inter-
relações, estabelecendo os Requisitos de Projeto de Design Gráfico, agora aplicados à 
Ergonomia. 

• O módulo Nível Visceral/Nível Comportamental/Nível Reflexivo é responsável pela 
produção, finalização e validação do layout da interface gerado através dos dados e 
informações, proporcionados pelos três módulos anteriores. 
 
De posse dos conhecimentos gerados e hierarquizados segundo o grau de importância 

e de acordo com os objetivos do projeto, é possível o direcionamento das ações do designer de 
interfaces na sua atividade projetual. 
 Para a realização desta tarefa, utiliza-se uma ferramenta baseada no Método Quality 
Function Deployment (QFD), um método que prevê o desdobramento da função qualidade 
para atuar no desenvolvimento de uma ampla variedade de produtos e serviços, buscando 
sistematizar e comparar inúmeras variáveis. Isso ocorre a partir de relações paritárias entre as 
informações de projeto, com o objetivo de identificar e atender as necessidades dos clientes 
que, no caso desta pesquisa, são relacionadas à comunicação da marca (AKAO, 1990).  
 O método QFD foi desenvolvido no Japão pelos professores Akao e Mizuno, no final 
dos anos 1960 e início dos anos 1970. O propósito do método é a garantia da qualidade de 
produtos e serviços na fase de projeto. A partir da década de 1980, o QFD começou a ser 
utilizado em outros países do mundo ocidental, chegando ao Brasil na década de 1990. 
 O desdobramento do Modelo de Referência, conforme apresentado na figura 6.1, 
caracteriza-se pela distribuição das informações em três Matrizes de Relacionamento, 
adaptadas do Método QFD. Essas matrizes são equivalentes aos três primeiros módulos, 
referindo-se basicamente às atividades necessário para integrar as três áreas em estudo, 
Branding, Design Gráfico e Ergonomia. Assim, assegura-se a qualidade da comunicação da 
marca gráfica porque essa é expressa de modo prático e funcional na interface gráfico-digital 
(fig. 6.2).  
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Figura 6.2 – Desdobramento do Modelo de Referência em Matrizes de Relacionamento. 
Fonte: Autor. 
 

O Método pode ser desenvolvido mental e manualmente, por meios convencionais de 
elaboração, transcrição e cálculos das Matrizes. Mas, também, pode ser desenvolvido através 
de um software específico denominado “WinQFD 1.0”, ou ainda por outros softwares 
similares encontrados facilmente na internet, voltados ao Método QFD. 

A figura 6.3 define e apresenta o formato das Matrizes responsáveis pelas inter-
relações, as quais são preenchidas com as informações de projeto durante sua utilização, de 
acordo com as disposições apresentadas a seguir: 
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Figura 6.3 – Esquema geral da Matriz de Relacionamento. 
Fonte: Autor. 
 
 

• No primeiro campo da figura 6.3, as linhas das Matrizes de Relacionamento são 
preenchidas, na Matriz I, com os Requisitos de Branding pertencentes ao Nível 
Reflexivo. Na Matriz II, com as informações de briefing das Necessidades do Projeto. 
Na Matriz III, são com os Requisitos de Ergonomia do Nível Comportamental. 

• No segundo campo da figura 6.3, a coluna do Valor do Designer é preenchida com a 
avaliação quantitativa de cada Requisito do primeiro campo, numa escala de valores 
em que 1 é o valor mínimo e 5 é o valor máximo. O valor entre 1 e 5 é determinado 
pelo designer de acordo com a importância do requisito e sua relação direta com o 
projeto. Para tanto, levam-se em conta aspectos semânticos e funcionais do projeto. 

• No terceiro campo da figura 6.3, nas Matrizes I e III, as colunas são preenchidas com 
os Requisitos Técnicos de Design Gráfico relativos ao Nível Visceral. Na Matriz II, as 
colunas são preenchidas come os Requisitos Técnicos de Ergonomia referentes ao 
Nível Comportamental. 

• No quarto campo da figura 6.3, o corpo da matriz é preenchido com as inter-relações e 
as avaliações, que são decorrentes das interações entre as informações do primeiro e 
do terceiro campo.  

• No quinto campo da figura 6.3, a linha é preenchida com os Valores de Importância 
resultantes das inter-relações e avaliações. Isso define as hierarquias e as 
classificações dos Requisitos Técnicos.  A fórmula para o cálculo do Valor de 
Importância relativo a cada Requisito Técnico é a seguinte: 
 

Valor de Importância (VI) = Valor do Designer (VD) x Grau de Relacionamento (GR) 
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A figura 6.4 mostra que as inter-relações e as avaliações quantitativas do quarto campo 
da figura 6.3 são expressas em escalas de relacionamento, mediante os números 5, 3, 1 e 0, ou 
de acordo com outros símbolos que possam também representar uma escala de valores.  

Os valores e as simbologias variam de acordo com diversos critérios expostos na 
literatura sobre o tema. Um forte relacionamento entre as informações dos campos 
corresponde uma avaliação máxima ou 5, recomenda-se essa avaliação somente para 
relacionamentos diretos e explícitos, que não deixam nenhuma dúvida sobre sua realidade. Já 
os graus de relacionamento considerados nulos ou 0, caracterizam-se pela ausência de 
qualquer ligação entre as informações dos campos. 

 

 
 

Figura 6.4 – Esquema geral da Matriz de Relacionamento. 
Fonte: Autor. 
 
6.1.1 – Construção da Matriz de Relacionamento I  
 
 Essa Matriz relaciona as possibilidades semânticas da marca gráfica com as diretrizes 
de Design Gráfico, gerando informações para o estabelecimento da linguagem visual coerente 
com os propósitos da marca. 
 
6.1.1.1 – O Nível Reflexivo e os Requisitos de Branding 
 

O processamento dos conhecimentos tem início na identificação das mensagens 
conotadas. Isso ocorre a partir da marca gráfica ser interpretada através de suas formas, cores 
e tipografia, como expressão de uma imagem composta por conceitos particulares que a 
organização pretende comunicar. O designer realiza a decomposição visual e mental, 
relacionando os elementos visuais da marca gráfica com possíveis atributos ou adjetivações. 
Para possibilitar uma ideia aproximada das características da marca gráfica representada, 
estruturou-se um Formulário de Avaliação da Marca (fig. 6.5), que é composto por 15 
categorias conotativas, com adjetivações ou atributos opostos e com três opções de 
relacionamento entre a categoria de atributos e a marca gráfica. Em caso de dúvida ou de 
irrelevância categórica, pode-se fazer a opção “neutro”.  
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Figura 6.5 – Formulário de Avaliação da Marca. 
Fonte: Autor. 
 

A figura 6.5 apresenta algumas categorias conotativas, porém a lista pode ser ampliada 
de acordo com as conotações proposta pela marca gráfica e pela percepção do designer. 
Assim, as categorias podem variar ou serem atualizadas, de acordo com a natureza da marca 
gráfica a ser avaliada.  

Cada um dos adjetivos ou atributos traz sua contribuição ao processo de identificação 
dos sentidos conativos da linguagem visual proposta na expressão da marca gráfica. No caso 
de uma marca gráfica de uma organização expressar dinamismo, a relação será imediata com 
certo tipo de forma. Na associação de estabilidade e organização, foca-se em resultados de 
fundamentos de equilíbrio e unidade.  

As conotações assinaladas e classificadas (fig. 6.6), determinam o conhecimento da 
marca no Nível Reflexivo e são transportadas para a Matriz de Relacionamento I, que 
considera a relação Nível Reflexivo versus Nível Visceral. As conotações com respostas 
“neutro” são descartadas, não sendo inseridas na Matriz. Para facilitar o entendimento da 
estruturação do Método QFD para esta pesquisa, a seguir, é apresentada passo a passo a 
composição das Matrizes de Relacionamento por meio de informações fictícias. 
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Figura 6.6 – Organização dos Requisitos de Branding de uma marca gráfica fictícia, obtidas pelas marcações de 
respostas da figura 6.5. 
Fonte: Autor. 
 
6.1.1.2 – Nível Visceral e os Requisitos Técnicos de Design Gráfico 
 
 Os Requisitos Técnicos de Design Gráfico compõem uma reunião de elementos e 
fundamentos levantados nas análises da revisão do conhecimento, responsáveis pela 
decodificação e expressão visual da personalidade da marca gráfica, configurados na Matriz I 
conforme figura 6.7. 
 

 
 
Figura 6.7 –Requisitos Técnicos da Matriz de Relacionamento I. 
Fonte: Autor. 
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6.1.1.3 – O relacionamento entre os Requisitos de Branding e Requisitos Técnicos de Design 
Gráfico 
 

Anterior ao processo de relacionamento da Matriz, a identificação do Valor do 
Designer (segundo campo da fig. 6.3) de cada Requisito de Branding, será responsável pela 
operacionalização das inter-relações conforme a importância atribuída pelo designer com 
valores de 1 a 5 (fig. 6.8).  

 

 
 
Figura 6.8 – Definição do Valor do Designer a cada Requisito das linhas da Matriz. 
Fonte: Autor. 
 

O próximo passo é o preenchimento do corpo da Matriz de Relacionamento I (fig. 6.9) 
que indica de forma qualitativa, na Matriz, o quanto cada Requisito de Design Gráfico 
proposto para o Modelo afeta cada Requisito de Branding ou mensagem conotada.  
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Figura 6.9 –Matriz de Relacionamento I. 
Fonte: Autor. 
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Os valores dos Graus de Relacionamento (forte = 5, médio = 3, fraco = 1 e nulo = 0), 
estabelecem o peso de cada relação, indicando quais serão mais proveitosas na classificação 
de importância dos Requisitos Técnicos de Design Gráfico. A figura 6.10 apresenta como 
exemplo, o inter-relacionamento, em que o requisito técnico de Design Gráfico “linha 
inclinada” está fortemente relacionado com o Requisito de Branding ou conotação de 
“instabilidade”, já a conotação de “dureza” tem uma fraca relação com o requisito técnico de 
Design Gráfico “forma orgânica”. 
 

 
Figura 6.10 –Inter-relacionamento na Matriz de Relacionamento I. 
Fonte: Autor. 
 

Conforme representado na figura 6.11, o Valor de Importância do Requisito Técnico 
de Design Gráfico “linha inclinada” neste projeto-exemplo, calculado através da fórmula 
Valor de Importância = Valor do Designer x Grau de Relacionamento, será = 5x1 + 4x3 + 4x5 
+ 2x0 + 2x1 + 3x0 + 3x0 + 2x0 + 1x5 + 1x1 + 2x0 + 2x1 +1x1 + 3x3 + 3x0, obtendo o Valor 
de Importância = 57. 
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Figura 6.11 –Determinação do Valor de Importância “linha inclinada”. 
Fonte: Autor. 
 
 
 A determinação do Valor de Importância de cada Requisito Técnico de Design Gráfico 
possibilita a sua classificação. Assim, podem ser priorizados no desenvolvimento do layout da 
interface gráfico-digital em questão. Resultam das relações os 25 Requisitos Técnicos de 
Design Gráfico, devidamente pontuados e hierarquizados, para serem adotados como 
Requisitos de Projeto de Design Gráfico. Os requisitos compõem a base da linguagem visual a 
ser expressa na interface gráfico-digital e são armazenados para posterior aplicação no 
Modelo.  
 
6.1.2 – Construção da Matriz de Relacionamento II 
 
 A Matriz de Relacionamento II relaciona as necessidades de projeto obtidas através do 
briefing com os emissores da marca, com os Requisitos Técnicos de Ergonomia, pertencentes 
ao Nível Comportamental do Modelo de Referência. Por isso, propõe a transformação de 
informações conceituais e funcionais em aspectos técnicos. 

Os procedimentos de construção, utilização e funcionamento desta Matriz II seguem 
as mesmas convenções apresentadas para a Matriz I e, também, servirão para a Matriz III, que 
será proposta em seguida.  
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6.1.2.1 – Necessidades do projeto 
 

O briefing (apêndice B) para confecção do web site da marca é o ponto de partida da 
composição da Matriz de Relacionamento II, na qual se estabelece uma lista de prioridades, 
conforme as necessidades do projeto da interface. Essas informações obtidas diretamente com 
os emissores da marca, cliente ou organização, seguem um esquema de estruturação dos 
conhecimentos sobre o objeto a ser projetado, que é dividido em: (1) Apresentação, (2) 
Conteúdo e (3) Aspectos Funcionais/Conceituais, conforme questões exemplificadas abaixo: 
 

1. Apresentação: O que é o web site? Qual o segmento ou tipo de produto? Qual o 
diferencial? Quem é o Público-Consumidor? 

2. Conteúdo: Quantas e quais as seções do web site? Quantas e quais categorias de 
produtos? Quantidade de textos e/ou imagens para o desenvolvimento da homepage? 
Dados imprescindíveis (primários)? Dados secundários? 

3. Aspectos Funcionais/Conceituais: Objetivos do web site? Quais e como se dará o 
processo de assimilação das informações (textos e/ou imagens)? Imagem da 
organização? Cores? 

 
Posteriormente, as informações são analisadas e compostas nas linhas do primeiro 

campo da Matriz de Relacionamento II, assinalando as Necessidades do Projeto, conforme 
figura 6.12. A quantidade de informações levantadas irá depender da abordagem do designer, 
frente ao cliente ou organização, preenchendo desta forma as linhas da Matriz de cada projeto 
desenvolvido.  
 

 
 
Figura 6.12 – Campo Necessidades de Projeto da Matriz de Relacionamento II. 
Fonte: Autor. 
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6.1.2.2 – Requisitos Técnicos de Ergonomia 
 
 A abordagem ergonômica é justificada por um grupo de critérios investigados na 
revisão do conhecimento definidos por Scapin e Bastien (1993), pesquisadores do Institut 
National de Recherche em Informatique ET em Automatique (INRIA), França. Considera-se 
que o êxito de toda e qualquer atividade de concepção de interface gráfico-digital depende da 
aplicação de critérios bem definidos e apropriados ao projeto em questão. 
 

 
 
Figura 6.13 – Requisitos Técnicos da Matriz de Relacionamento II. 
Fonte: Autor. 
 

O cruzamento das Necessidades de Projeto, devidamente classificados pelo designer 
na coluna Valor do Designer da Matriz, com os Requisitos Técnicos de Ergonomia propostos 
para o Modelo no Nível Comportamental (fig. 6.14), produzem resultados de acordo com os 
Valores de Importância na classificação de 10 Requisitos de Projeto aplicados à Ergonomia 
que, posteriormente, são inter-relacionados com os Requisitos de Projeto aplicados ao Design 
Gráfico, os quais foram obtidos na Matriz de Relacionamento I.  
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Figura 6.14 –Matriz de Relacionamento II. 
Fonte: Autor. 

 
6.1.3 – Construção da Matriz de Relacionamento III 
 

Foram identificados e classificados, segundo seus Valores de Importância, os 
Requisitos de Projeto referentes às duas áreas: (1) 25 Requisitos de Design Gráfico e (2) 10 
Requisitos de Ergonomia. Os requisitos ergonômicos são oriundos das relações dos Níveis 
Reflexivo/Visceral e também do briefing/Nível Comportamental. Agora, deve ser feito o 
transporte destes Requisitos para a composição da Matriz de Relacionamento III, promovendo 
sua inter-relação (fig. 6.15). Na coluna Valor do Designer, os 10 Requisitos de Projeto de 
Ergonomia recebem sua pontuação, que varia de 1 a 5, de acordo com a classificação de 
graduação obtida na fórmula: valores próximos = avaliações próximas. Por exemplo, os 
valores de importância como 60 e 54 serão respectivamente equivalentes a Valores do 
Designer como 5 e 5. Já os valores mínimos de 12 e 15 serão equivalentes aos Valores do 
Designer 1 e 1. 

Os resultados desta Matriz III (fig. 6.15) visam apresentar a ordem de subordinação de 
25 Requisitos de Design Gráfico, que mais se destacaram nos relacionamentos com os 10 
Requisitos de Ergonomia estabelecidos anteriormente. 

 



132 

 

 
 
Figura 6.15 –Matriz de Relacionamento III. 
Fonte: Autor. 
 

Os Requisitos de Projeto obtidos pelas inter-relações realizadas nas três matrizes 
oferecem uma quantidade apreciável de dados sumarizados de aceitável confiabilidade. Esses 
dados estão prontos para serem utilizados pelo designer na tomada de decisões sobre o 
processo de comunicação da marca, durante o desenvolvimento da interface gráfico-digital 
(fig. 6.16). Esses Requisitos de Projeto ficam assim definidos: (1) 25 Requisitos de Projeto de 
Design Gráfico aplicados em Branding a partir da marca gráfica; (2) 10 Requisitos de Projeto 
de Ergonomia referentes às necessidades do projeto e, seguindo a escala de valor, (3) uma 
classificação de 25 Requisitos de Projeto de Design Gráfico, que são destinados aos aspectos 
ergonômicos da interface. Os 10 primeiros Requisitos de Projeto das Matrizes I e II são os 
principais e devem ser os mais focados no desenvolvimento das alternativas. 
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Figura 6.16 –Requisitos de Projeto derivados das inter-relações das Matrizes de Relacionamento. 
Fonte: Autor. 
 

No primeiro momento, não é recomendável que se desconsidere totalmente os 
Requisitos Técnicos de Design Gráfico e de Ergonomia que não atingiram os Valores de 
Importância apropriados no processo de classificação para o desenvolvimento do layout da 
interface. 

 
6.2 – PROJETAÇÃO E VALIDAÇÃO DA HOMEPAGE 
 

Para formalizar a tarefa do Modelo aplicado ao projeto da interface, é necessário gerar 
as alternativas, partindo-se dos Requisitos de Projeto. Esses requisitos são apurados por meio 
de esboços manuais realizados pelo designer. A manipulação dos Requisitos não obedece 
qualquer tipo de regra ou método, proporcionando plena autonomia de criação. Não há uma 
quantidade determinada de opções ou alternativas de layout, portanto, fica a critério de cada 
designer. Uma vez definida a melhor alternativa sob o ponto de vista criativo e técnico, o 
designer deve executá-la em software gráfico. Depois disso, a opção projetual passa a ser 
objeto de validação, na qual são considerados aspectos de Branding, focando-se a 
comunicação da marca, e os aspectos de Ergonomia, com relação ao funcionamento do web 
site.  

Dado o caráter dos valores semânticos, estéticos e funcionais, encontrado na relação 
sujeito e objeto, é necessária colher conhecimentos subjetivos (percepções do usuário final) e 
objetivos (formas do objeto) para constituir a validação da homepage. Por este ponto de vista, 
a validação tem como base os aspectos estético-semânticos estabelecidos no módulo Nível 
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Reflexivo/Nível Visceral e os aspectos estético-ergonômicos estabelecidos nos módulos Nível 
Comportamental e Nível Comportamental/Nível Visceral. Com a validação, deseja-se 
demonstrar os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da interface, que são 
referentes à comunicação da marca na homepage, bem como as facilidades de uso da 
interface. 
 
6.2.1 – Amostra de usuários 
 
 Conforme Cybis (2007), a amostra de usuários deve apresentar o mesmo perfil da 
população-alvo do sistema, neste caso do público-consumidor da marca em questão avaliada.  
Cybis (2007), ainda salienta que o tamanho da amostra deve ser suficiente para abranger os 
diferentes tipos de usuários que possam utilizar a interface conforme os objetivos da 
avaliação, além de permitir diferenciar as observações semelhantes das que possam ser 
particulares de determinado usuário, propondo que amostras de 6 a 12 pessoas são, em geral, 
suficientes. 
  Já Krug (2006) propõe testar apenas três ou quatro usuários, constituindo grupos que 
reflitam seu público e possibilitando testar e questionar em cada avaliação com mais 
praticidade os pontos significantes. Estudos de Nielsen e Molich (1990) mostraram que quase 
a metade dos problemas de usabilidade são percebidos testando-se apenas 3 participantes. 
Colaborando com estes estudos, Virzi (1992) descobriu que 80% dos problemas de 
usabilidade de um produto são descobertos através da participação de 4 a 5 pessoas nos testes, 
e que, 90% são revelados com 10 pessoas.  

Dumas (1999), assegura que um teste de usabilidade padrão compreende de 6 a 12 
participantes quando se têm dois a três subgrupos, estando de acordo com os estudos de 
Nielsen e Molich (1990) e Virzi (1992), que determinam serem necessários 3 a 5 participantes 
em cada subgrupo na obtenção de importantes resultados. Dumas (1999) sustenta que grande 
parte das referências relativas à quantidade de participantes dizem respeito a testes de 
usabilidade com ênfase na solução de problemas de produtos, e não para uma pesquisa 
acadêmica.  

Diante da análise destes conhecimentos, para esta pesquisa os participantes propostos 
para o processo de validação da solução visual da interface são em número de 20, divididos 
em dois grupos de 10 usuários. Todos devem ser identificados como usuários de sistemas 
eletrônico-digitais de informação, que apresentam dados visuais em tela, como as de vídeo de 
computadores e de outros aparelhos. A faixa etária dos participantes da amostra deve ser 
coerente com as idades dos usuários aos quais é destinada a comunicação interativa da 
interface digital. 
  
6.2.2 – Estrutura e procedimentos da validação 
 

Para a obtenção de resultados objetivos em simples procedimentos, foram então 
estruturados uma tabela e um questionário para a coleta de dados, um para cada etapa do 
processo de validação. A tabela tem o propósito de apurar quais as reações emocionais que a 
interface da marca gráfica manifestou sobre o usuário, já o questionário, tem o propósito de 
apurar os níveis de compreensão que o usuário atingiu perante a interatividade com a 
interface. De modo a facilitar o preenchimento da tabela e do questionário, os procedimentos 
são divididos em duas etapas: (1) validação de Branding e (2) validação de Ergonomia. 

De acordo com Tybout e Calkins (2006), a melhor técnica para avaliar a comunicação 
da marca gráfica é através de sua breve exposição e logo após a mensuração da atenção 
dedicada a várias pistas do layout, perguntando aos usuários sobre o que lembram ter visto e 
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percebido: nomes, formas, cores etc. Ainda mais importante do que mensurar o que os 
usuários observam é solicitar a avaliação do layout considerando as pistas específicas em uma 
escala que refletem as categorias perceptuais desejadas.  

Para a realização da validação o local poderá ser o mais conveniente para o 
participante, desde que não ocorra interrupções ou interferências de outras pessoas no 
momento da atividade. Os monitores utilizados na observação da interface proposta poderão 
ser tanto do tipo CRT (Cathode Ray Tube), tubo de raios catódicos ou do tipo LCD (Liquid 
Crystal Display), tela de cristal líquido, em uma resolução de tela mínima de 1024 por 768 
pixels. 
 Deve ser informado aos usuários participantes da amostra que não há respostas certas 
ou erradas. O participante não precisa se preocupar em acertar, devendo apenas indicar as 
respostas coerentes com suas percepções. A inexistência de um tempo limite para o 
preenchimento também deverá ser notificada. Os participantes podem utilizar o tempo 
adequado à sua necessidade. No caso de haver dúvidas por parte do participante, quanto ao 
preenchimento das tabelas, o aplicador deverá auxiliar prontamente o usuário. 
 O preenchimento da tabela, como já comentado, visa coletar dados sobre as 
impressões emocionais promovidas no público, diante da estética visual da interface, em 
comparação com os sentidos propostos pela marca (validação de Branding). Isso é proposto 
como uma adaptação do Formulário de Avaliação da Marca (fig. 6.5), sendo utilizado na 
obtenção dos Requisitos de Branding da Matriz de Relacionamento I. Para a obtenção e 
classificação das respostas, é empregado um sistema com escalas de cinco possibilidades. Nas 
extremidades de cada escala encontram-se as indicações dos adjetivos conativos ou das 
conotações opostas, que deverão ser marcadas pelos usuários. Cada possibilidade da escala 
equivale a uma resposta. Além dos adjetivos opostos existem também designações verbais 
referentes ao significado de cada um dos pontos da escala. Nas extremidades da escala, junto 
aos adjetivos ou conotações, é designado o valor “muito”, ao passo que nas opções 
intermediárias aparece o valor “pouco”, e no centro da escala, assim como no Formulário de 
Avaliação da Marca, o valor designado é “neutro” (fig. 6.17). 
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Figura 6.17 – Tabela de validação de Branding. 
Fonte: Autor. 
 

Antes do preenchimento da tabela e do questionário, o usuário participante deve poder 
observar com atenção a interface projetada, durante o tempo que julgar conveniente.  

Na tabela (fig. 6.17), que trata dos adjetivos relacionados aos aspectos conotativos da 
marca relacionados à área de Branding, o usuário participante deve marcar suas opções, tendo 
como orientação ao preenchimento o seguinte texto: 

 
-Utilize os adjetivos propostos na tabela a seguir para indicar a qualidade e o grau de suas 
impressões sobre o conjunto visual que é percebido na tela. Marque apenas uma opção em 
cada uma das linhas. 
 
 Já o segundo questionário, em que as respostas do participante são referentes ao 
processo de ergonomia visual da interface (validação de Ergonomia), é estruturado com base 
em perguntas simples, oriundas do briefing do projeto do Módulo Nível Comportamental, 
derivando então respostas curtas e objetivas. A quantidade e a formulação dessas perguntas 
serão variáveis, já que cada briefing de projeto em questão terá características diferentes. O 
enunciado e as questões básicas do questionário são os seguintes: 
 
-Responda sucintamente a cada questão a seguir, referente às funções da interface que foi 
exposta para você: 
 

1) Qual marca esta interface representa? (O que é o web site?) 
2) Qual seu segmento de atuação? 
3) Quantas e quais as seções que você distingue nesta página? 
4) Qual a ordem de importância de cada seção? 
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5) Qual a informação mais perceptível nesta página? 
6) Qual a ordem de importância de outras informações? 
7) A composição da interface é legível e rigidamente organizada? 
8) A composição da interface é legível e sutilmente organizada? 
9) Quais as cores que se destacam na percepção da interface? 
10)  Quais as formas que se destacam na percepção da interface? 
 

6.2.3 – Análise dos resultados 
 
 As respostas da tabela e do questionário devem ser analisadas separadamente e, 
posteriormente, serão aproveitadas no processo de validação da solução final da interface. 

Considera-se que, anteriormente, o designer considerou uma série de adjetivos 
indicadores de sentidos conotativos, os quais foram considerados na composição da interface. 
Depois de verificar as respostas obtidas na tabela e no questionário, o designer poderá 
comparar os resultados com seus objetivos anteriores para saber houve êxito na comunicação 
da marca por meio da interface. 

 As coincidências ou aproximações entre os adjetivos relacionados às conotações 
propostas pelo designer e os adjetivos indicados pelo público, nas repostas das tabelas 
preenchidas, indicam que a interface promoveu as impressões emocionais previstas. 

   Por outro lado, as respostas do questionário, que indicam de modo coerente o 
conteúdo imediato das informações e suas relações de prioridade, confirmam que a 
composição ergonômico-comunicativa da interface privilegia a percepção de dados e 
informações de acordo com os objetivos previstos. 

     Para validação da interface com relação à comunicação da marca, os dados 
coletados na tabela devem ser coerentes com os Requisitos de Branding e com os Requisitos 
de Projeto de Design Gráfico, anteriormente aferidos no modelo.  

Caso isso não aconteça, com relação aos dados da tabela, é necessário uma nova 
análise no processo de estruturação das informações no Nível Reflexivo e, também, na inter-
relação com os Requisitos Técnicos de Design Gráfico. 

A incoerência de resultados no questionário referente aos aspectos de ergonomia 
visual indica a incompatibilidade das respostas com as Necessidades de Projeto, que foram 
firmadas no Nível Comportamental. Assim, se houver invalidação no Nível Comportamental, 
será necessário uma revisão para detectar falhas nos procedimentos interpretativos, junto ao 
briefing do projeto, considerando sua inter-relação com os Requisitos Técnicos de Ergonomia, 
ou com os Requisitos de Projeto de Design Gráfico.  

Diante da necessidade de alterações no projeto, os níveis de gravidade indicarão os 
pontos de atenção a serem reconsiderados por parte do designer. Esses pontos devem ser 
classificados, de acordo com a quantidade de respostas que contrariam a coerência pretendida. 
Mais da metade das repostas discordantes (por exemplo, 60%) é considerado incoerente. 
Consideram-se coerentes os índices de discordância que não ultrapassam a terça parte do total 
das respostas obtidas (por exemplo, 30%). Os índices intermediários devem ser considerados 
de acordo com os indicadores dos outros pontos no quadro geral de respostas. 

As validações determinadas pela totalidade ou maioria de respostas coerentes 
garantem a finalização do projeto da interface, seja com alterações pontuais ou sem 
alterações. Todavia, nas delimitações desta pesquisa é indicado que o Modelo de Referência 
será avaliado junto aos designers componentes do grupo focal e que não são previstas 
avaliações junto ao público usuário, conforme está representado na figura 6.18. 
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Figura 6.18 – Modelo de Referência com delimitação de pesquisa. 
Fonte: Autor. 
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CAPÍTULO 7 – APLICAÇÃO DO MODELO  
 

A aplicação experimental do Modelo foi realizada em um grupo focal composto por 
estudantes e profissionais de Design, todos com experiência na realização de trabalhos 
profissionais em design de interfaces web. O propósito da experiência foi considerar a 
funcionalidade e a eficácia do Modelo. Optou-se pela técnica de grupo focal, por se tratar de 
um modo rápido, fácil e prático de estar em contato com profissionais com características 
comuns entre si e específicas com relação a design de interface. O tamanho reduzido do grupo 
propicia rapidez na obtenção de resultados, com profundidade, a partir de informações 
qualitativas a respeito de um tema (GOMES e BARBOSA, 1999). A principal característica 
da técnica de grupos focais é trabalhar com as ideias expressas nos discursos dos 
participantes, permitindo que eles apresentem simultaneamente seus conceitos, impressões e 
concepções sobre determinado tema. Isso serve para confirmação de hipóteses e avaliação 
experimental do Modelo proposto. 

O tamanho do grupo é outro aspecto a ser considerado. Conforme recomendação de 
Prece, Rogers e Sharp (2005), o grupo focal deve ser composto por um mínimo de 3 e o 
máximo de 10 participantes. Já para Martins & Theóphilo (2007), os grupos focais podem ser 
compostos com números entre 6 a 12 participantes, recomendando que os membros de cada 
grupo apresentem um nível sociocultural semelhante. 

A quantidade de participantes de um grupo focal está vinculada a dois aspectos: (1) ser 
pequeno o bastante para que todos tenham chance de expor suas ideias e que seja grande o 
suficiente para que os participantes forneçam opiniões variadas e coerentes. Para Krueger 
(1996), esse raciocínio propõe que a formação de um grupo focal deve ter no mínimo 4 e no 
máximo 12 participantes. Pois, um número inferior a 4 participantes limita a diversidade de 
ideias e entendimentos, interferindo diretamente na investigação das questões levantadas. Por 
outro lado, um grupo constituído por mais de 12 indivíduos poderá provocar a fragmentação 
das discussões, devido à impossibilidade de todos os participantes expressarem suas ideias de 
modo conveniente. O número elevado de participantes provoca desconcentração e possibilita 
conversas paralelas, dificultando o processo eficiente de gravação das discussões. 

O grupo estabelecido para esta pesquisa foi formado por 5 profissionais, que atuam no 
planejamento e no desenvolvimento de interfaces web. Desses, 3 são graduados e 2 são 
graduandos em Design, mas todos têm experiência profissional e projetos de interfaces.  

A proposta de aplicação do Modelo foi apresentada ao grupo em janeiro de 2010. Esse 
primeiro contato serviu para a apresentação da pesquisa, considerando-se mais 
especificamente o problema de pesquisa e os objetivos a serem alcançados por meio do 
Modelo de Referência. Com o auxílio das Matrizes de Relacionamento em papel, foi 
explicada a configuração do Modelo, tendo em vista seus desdobramentos e sua lógica de 
funcionamento. Além disso, houve a apresentação do software WinQFD que,  com economia 
de tempo e outras vantagens, pode substituir o preenchimento das matrizes em papel.  

 Após tomarem ciência dos resultados pretendidos com a utilização do Modelo, foi 
apresentada aos participantes a marca gráfica composta por um símbolo e um logotipo para 
representar uma organização fictícia (fig. 7.1). Os aspectos denotativos e conotativos da 
marca devem ser comunicados no projeto da interface que serve para testar o Modelo. Por 
isso, também, foi apresentado e entregue ao grupo focal o briefing fictício, indicando as 
necessidades comunicativas do projeto da interface a ser desenvolvida por cada participante. 
Atendendo à solicitação do grupo e visando facilitar e uniformizar as informações iniciais, 
após a exposição do briefing, foram determinadas em conjunto com os participantes as 
“Necessidades de Projeto da Matriz de Relacionamento II”. 
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Figura 7.1 – Marca gráfica da avaliação experimental do Modelo. 
Fonte: Autor. 
 
7.1 – A TRANSFORMAÇÃO DOS CONHECIMENTOS 
 

Como ponto de partida, os participantes do grupo realizaram a análise do Modelo, das 
Matrizes, dos Requisitos Técnicos pré-estabelecidos, e do funcionamento, visando o 
entendimento da lógica do sistema.  

Depois disso, foi formalizada a solicitação da tarefa, prevendo o projeto de design da 
interface para a comunicação da marca, com base nas informações do briefing e na aplicação 
do Modelo proposto. Para tanto, foram listados os Requisitos de Projeto pré-estabelecidos, 
como elementos fundamentais para o desenvolvimento das alternativas de uma proposta de 
interface eficiente, quanto à sua utilização e, principalmente, capaz de comunicar a marca. 

 Houve o pré-estabelecimento do formato da interface, com largura e altura 
convencionadas em 950x600 pixels, respectivamente. Pois, essa é a resolução mais apropriada 
para configuração de monitores com 1024x768 pixels que, atualmente, é mais usada.  

O prazo de 20 dias foi estipulado para a realização do projeto experimental com o uso 
do Modelo. O local destinado ao experimento do Modelo foi o ambiente particular do 
participante, como um estúdio em casa ou um escritório privado. No caso dos participantes 
que trabalham em empresas ou organizações, o experimento foi realizado fora do espaço 
coletivo de trabalho. Depois da realização dos projetos, foram discutidos os processos de 
geração dos resultados obtidos por cada participante. 

Para desenvolverem seus projetos de acordo com o Modelo proposto, todos os 
participantes receberam as matrizes impressas e, também, o software WinQFD. Assim, caso 
ocorresse algum problema com o software as matrizes poderiam ser preenchidas 
manualmente. Além disso, foram também repassados os conteúdos teóricos referentes às três 
grandes áreas em estudo: Branding, Design Gráfico e Ergonomia. Esse material serviu de base 
para a elaboração do Modelo de comunicação da marca em interface gráfico-digital. 

Como anexo de uma mensagem eletrônica, cada participante recebeu um guia de 
procedimentos com 14 recomendações que são apresentadas em seguida. O conteúdo das 
recomendações trata da imagem da marca gráfica; do software WinQFD 1.0 e dos modelos 
das três matrizes, com os “Requisitos Técnicos de Design Gráfico da Matriz I”, as 
“Necessidades de Projeto” e os “Requisitos Técnicos de Ergonomia da Matriz II”. 

As recomendações estabelecem um “passo a passo” da aplicação do modelo: 
 

 Recomendação 1 –  Identificar as conotações sugeridas pela marca gráfica Green Air 
no Formulário de Avaliação da Marca. 
 

 Recomendação 2 – Transferir as conotações identificadas para a Matriz de 
Relacionamento I. 
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 Recomendação 3 – Determinar o Valor do Designer para as conotações assinaladas 
(Requisitos de Branding) fixadas nas linhas da Matriz I, de acordo com a sua 
importância identificada nos valores de 1 a 5. 

 
 Recomendação 4 – Preencher os dados solicitados na  Matriz I, considerando as inter-

relações entre as conotações identificadas e os Requisitos Técnicos de Design 
Gráfico. 
 

 Recomendação 5 – Estabelecer de acordo com os resultados obtidos na Matriz I, os 
25 Requisitos Técnicos de Design Gráfico mais pontuados. 
 

 Recomendação 6 – Determinar o Valor do Designer para as Necessidades do Projeto 
(briefing) fixadas nas linhas da Matriz II, de acordo com a sua importância 
identificada nos valores de 1 a 5. 
 

 Recomendação 7 – Preencher os dados solicitados na Matriz II considerando as inter-
relações entre as Necessidades de Projeto (briefing) com os Requisitos Técnicos de 
Ergonomia. 

 
 Recomendação 8 – Estabelecer de acordo com os resultados obtidos na Matriz II, os 

10 Requisitos Técnicos de Ergonomia mais pontuados. 
 

 Recomendação 9 – Construir a Matriz de Relacionamento III, preenchendo as linhas 
da Matriz com os 10 Requisitos Técnicos de Ergonomia obtidos na Matriz II, e as 
colunas da Matriz com os 25 Requisitos Técnicos de Design Gráfico obtidos na 
Matriz I. 
 

 Recomendação 10 – Determinar o Valor do Designer para os Requisitos Técnicos de 
Ergonomia fixados nas linhas da Matriz III, de acordo com a sua importância 
identificada nos valores de 1 a 5. 

 
 Recomendação 11 – Preencher os dados solicitados na Matriz III considerando as 

inter-relações entre os Requisitos Técnicos de Ergonomia com os Requisitos 
Técnicos de Design Gráfico. 

 
 Recomendação 12 – Estabelecer de acordo com os resultados obtidos na Matriz III, a 

hierarquia dos 25 Requisitos Técnicos de Design Gráfico mais pontuados. 
 

 Recomendação 13 – Desenvolver alternativas de solução para a homepage que 
atendam por ordem hierárquica, os 25 Requisitos Técnicos de Design Gráfico 
aplicados ao Branding, os 10 Requisitos Técnicos de Ergonomia e os 25 
Requisitos Técnicos de Design Gráfico aplicados à Ergonomia estabelecidos nas 
Matrizes. 

 
 Recomendação 14 – Selecionar a melhor alternativa no seu ponto de vista e finalizar a 

solução final (layout da homepage em software de sua preferência na resolução 
950x600 pixels). 
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7.2 – GERAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Nos itens subseqüentes, são apresentados os resultados das análises gerados pelos 

participantes do grupo focal que atuaram como designers de interfaces, sendo indicados 
como: Participante 1, Participante 2, Participante 3, Participante 4 e Participante 5.  
 

7.2.1 – Dados sobre a interface proposta pelo participante 1 
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7.2.1.1 – Desenvolvimento das alternativas e geração da solução de interface 
 

 
Figura 7.2 – Esboços das alternativas geradas pelo participante 1. 

 

 
Figura 7.3 – Grade estrutural proveniente da alternativa selecionada pelo participante 1. 

 

 
Figura 7.4 – Layout da Interface proposta pelo participante 1. 
 

Os quadros e as figuras (7.2, 7.3, 7.4) acima mostram as características que o 
participante 1 identificou no design da marca gráfica Green Air e a replicação dessas 
características no trabalho de composição de uma tela de interface gráfico-digital. 
Primeiramente, são apresentados os esboços iniciais (fig. 7.2), em seguida ocorre a 
organização do conteúdo (estabelecido pelo briefing) em uma grade estrutural proveniente da 
alternativa escolhida (fig. 7.3) onde serão manipulados os requisitos obtidos pelas análises, 
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determinando um padrão estrutural para todas as páginas do web site e constituindo o Nível 
do esqueleto, e, a partir deste nível, é construído o layout da composição da página para 
interface gráfico-digital, gerando o Nível da superfície ou nesse caso a homepage (fig. 7.4). 

 
7.2.2 – Dados sobre a interface proposta pelo participante 2 

 

 
 
 
7.2.2.1 – Desenvolvimento das alternativas e geração da solução de interface 
 

 
 
Figura 7.5 – Esboços das alternativas geradas pelo participante 2. 
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Figura 7.6 – Grade estrutural proveniente da alternativa selecionada pelo participante 2. 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 7.7 – Layout da Interface proposta pelo participante 2. 
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7.2.3 – Dados sobre a interface proposta pelo participante 3 
 

 
 
7.2.3.1 – Desenvolvimento das alternativas e geração da solução de interface 

 

 
 

Figura 7.8 – Esboços das alternativas geradas pelo participante 3. 
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Figura 7.9 – Grade estrutural proveniente da alternativa selecionada pelo participante 3. 
 
 
 

 
 

Figura 7.10 – Layout da Interface proposta pelo participante 3. 
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7.2.4 – Dados sobre a interface proposta pelo participante 4 
 

 
 

     
7.2.4.1 – Desenvolvimento das alternativas e geração da solução de interface 
 

 
 

Figura 7.11 – Esboços das alternativas geradas pelo participante 4. 
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Figura 7.12 – Grade estrutural proveniente da alternativa selecionada pelo participante 4. 
 
 
 
 

 
 

Figura 7.13 – Layout da Interface proposta pelo participante 4. 
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7.2.5 – Dados sobre a interface proposta pelo participante 5 
 

 
 
 
7.2.5.1 – Desenvolvimento das alternativas e geração da solução de interface 
 

 
 

Figura 7.14 – Esboços das alternativas geradas pelo participante 5. 
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Figura 7.15 – Grade estrutural proveniente da alternativa selecionada pelo participante 5. 
 
 
 

 

 
 

Figura 7.16 – Layout da Interface proposta pelo participante 5. 
 
7.3 – INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DECORRENTES DAS  
         RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES 
 

Observando-se os resultados propostos pelos participantes do grupo focal, é 
perceptível a compatibilidade entre os mesmos. Havendo, ampla coincidência ou recorrência 
na indicação das características pertinentes à marca gráfica fictícia em estudo. Foram 
identificadas 10 “conotações” que mais representam a marca estudada, de acordo com as 
indicações dos participantes do grupo focal. Do mesmo modo, foram indicados 25 
“Requisitos de Design Gráfico aplicados ao Branding”. Além disso, houve a indicação de 10 
“Requisitos de Projeto de Ergonomia” e 25 “Requisitos de Design Gráfico aplicados à 
Ergonomia”.  

Todas essas características, conotações e requisitos são resultantes dos conhecimentos 
produzidos e ordenados de comum acordo pelo grupo focal, com percentuais variando entre 
100 % e 60% de ocorrência no total das indicações dos participantes, como informa o quadro 
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a seguir. Como parte dessa análise geral, além de listados, os conhecimentos prioritários 
foram apontados nas interfaces desenvolvidas pelos participantes, caracterizando a criação e 
ideia de cada projeto. 

 

 
 
 
7.3.1 – Interpretação das características gráficas das interfaces 
 
 Tendo em vista que as interfaces gráfico-digitais propostas e apresentadas pelos 
participantes do grupo focal foram desenvolvidas a partir de características, conotações e 
requisitos previamente relacionados e quantificados, também, é perceptível semelhanças com 
relação ao uso e distribuição de elementos denotativos, como cores, linhas, formas, figuras e 
tipologias. Isso evidencia o modelo proposto como recurso de objetivação de procedimentos, 
estabelecendo princípios e características gráficas, como é explicitado nas figuras (7.17, 7.18, 
7.19, ...) a seguir: 
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Figura 7.17 – Layout da Interface com a indicação dos Requisitos de Projeto de Design Gráfico aplicados ao 
Branding e à Ergonomia do participante 1. 
 
 

 
 
Figura 7.18 – Layout da Interface com a indicação dos Requisitos de Projeto de Design Gráfico aplicados ao 
Branding e à Ergonomia do participante 2. 
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Figura 7.19 – Layout da Interface com a indicação dos Requisitos de Projeto de Design Gráfico aplicados ao 
Branding e à Ergonomia do participante 3. 
 
 

 
 
Figura 7.20 – Layout da Interface com a indicação dos Requisitos de Projeto de Design Gráfico aplicados ao 
Branding e à Ergonomia do participante 4. 
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Figura 7.21 – Layout da Interface com a indicação dos Requisitos de Projeto de Design Gráfico aplicados ao 
Branding e à Ergonomia do participante 5. 
 
7.3.2 – Interpretação das características ergonômicas das interfaces 
 

As interfaces gráfico-digitais propostas e apresentadas pelos participantes do grupo 
focal foram desenvolvidas a partir de características ergonômicas previamente relacionadas e 
quantificadas, a partir das predisposições do modelo proposto. Isso também evidencia o 
modelo como recurso de objetivação de procedimentos com relação aos aspectos 
ergonômicos, como é explicitado nas figuras (7.22, 7.23, ...) a seguir: 
 

 

 
 

Figura 7.22 – Layout da Interface do participante 1 com a indicação dos Requisitos de Ergonomia. 
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Figura 7.23 – Layout da Interface do participante 2 com a indicação dos Requisitos de Ergonomia. 
 

 
 

 
 

Figura 7.24 – Layout da Interface do participante 3 com a indicação dos Requisitos de Ergonomia. 
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Figura 7.25 – Layout da Interface do participante 4 com a indicação dos Requisitos de Ergonomia. 
 

 
 

 
 

Figura 7.26 – Layout da Interface do participante 5 com a indicação dos Requisitos de Ergonomia. 
 
 

Interpretando as imagens anteriores, de acordo com as recorrências de elementos 
denotativos e conotativos, percebe-se que, além de serem semelhantes entre si, os atributos 
visuais expressos nas interfaces propostas pelos participantes do grupo focal desta pesquisa 
são também diretamente relacionados às características da marca gráfica fictícia Green Air. 
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Evidencia-se, portanto, que há coerência objetiva na cultura visual, na comunicação 
visual e na linguagem visual, cujos elementos são cores, tonalidades, linhas, formas e figuras, 
entre outros, e suas possibilidades denotativas e conotativas. Mas, evidencia-se também que o 
modelo proposto orienta e organiza o processo decisório na articulação da linguagem visual 
para a composição de interfaces gráfico-digitais coerentes com a comunicação visual proposta 
pelos elementos da marca gráfica. Isso fica mais evidente, devido ao fato da marca em estudo 
ser fictícia, negando aos projetistas outras referências que não sejam estritamente gráfico-
visuais.  

Na relação de recorrências entre as composições visuais de interface apresentadas nas 
figuras anteriores, com relação aos elementos gráficos, destacam-se as seguintes: 

 
• Harmonia de cores análogas e frias. As cores próximas dispostas no círculo 

cromático, com o predomínio do pólo composto pelas cores frias representadas 
pelo azul e o verde, bem como as outras cores predominadas por eles, 
estabelecem uma relação muito próxima com a representação gráfica da marca, 
conotando ideias de limpeza, organização e positivismo. 

• As linhas curvas, as formas circulares e as formas orgânicas com suas curvas 
livres e fluídas compõem grande parte dos layouts, sendo responsáveis em 
significar as ideias de modernidade, dinamismo e feminilidade proposta pela 
marca gráfica. 

• O valor é outro Requisito de Técnico de Design Gráfico muito atuante nos 
layouts de interface desenvolvidos, visualizado por meio das gradações tonais 
específicas, expressando sofisticação, bem como exercendo papel fundamental 
no ritmo de leitura da interface.  

• A assimetria foi o tipo de equilíbrio predominante reconhecido pela 
distribuição das formas, cores e texturas de diferentes pesos equivalentes em 
cada lado do eixos das interfaces, proporcionando variedade de movimento e 
organização ao layout. 

• A tipografia sem serifa apresenta-se em grande parte das informações da 
interface, oferecendo leiturabilidade aos textos além conotar modernidade e 
limpeza ao projeto gráfico da interface. 

 
Na relação dos aspectos ergonômicos, destacam-se as seguintes recorrências: 
 

• Concisão, caracterizada em todas as interfaces projetadas pelas informações 
apresentadas em poucas palavras, configurando itens curtos e de rápida leitura e 
decodificação. 

• Consistência identificada na regularidade de formatos, metáforas de maneira 
idêntica em situações e contextos similares, com o objetivo de melhor 
reconhecimento, localização e utilização dos objetos da interface. 

• Presteza evidenciada pelas funções prescritas nas necessidades de projeto, foi 
devidamente expressa para guiar o usuário na execução de tarefas específicas, 
como a entrada de dados.  

• Agrupamento/Distinção por localização aborda o posicionamento dos objetos na 
interface como forma de diferenciar as classes de itens e determinar a que classe 
cada item pertence. A posição das informações verbais e visuais nas interfaces 
justifica e demonstram a aplicação deste Requisito Técnico de Ergonomia. 
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• Agrupamento/Distinção por formato determina o uso de recursos gráficos como 
formas, cores, tipografia para diferenciar as categorias de informações e 
determinar a que categorias cada informação pertence.  

 
7.4 – INTERPRETAÇÕES DOS QUESTIONÁRIOS E DISCUSSÕES 
 

Houve a aplicação individual de questionário a cada participante por parte do 
pesquisador. O questionário impresso foi composto por perguntas fechadas de múltipla 
escolha (apêndice F). Mas houve também perguntas abertas desenvolvidas sob a forma de 
discussão com o grupo (apêndice G). Os objetivos foram: (1) confirmar hipóteses e (2) 
levantar questões sobre a experiência de uso do Modelo.  

As perguntas fechadas foram elaboradas para receberem respostas “sim”, “não” e 
“talvez”, permitindo a exata tabulação dos dados obtidos. Conforme recomendação de Preece, 
Rogers e Sharp (2005), foi elaborado um roteiro de tópicos essenciais para as perguntas 
abertas para auxiliar o pesquisador na orientação das discussões no grupo focal. Foram 
contemplados dez itens em formas de perguntas, visando manter o foco das discussões e 
facilitar o aproveitamento de temas importantes e não esperados. As perguntas abertas 
permitiram aos participantes a descrição de fatos e a narração de eventos, com suas próprias 
palavras, configurando detalhes de ocorrências imprevistas. 
 
7.4.1 – Questionário de perguntas fechadas 
 
 O questionário de perguntas fechadas (apêndice F) foi composto para que os 
participantes pudessem responder, sem se identificar, perguntas objetivas com relação ao 
valor do Modelo proposto na orientação da comunicação da marca institucional nos projetos 
de interfaces gráficas. Primeiro, o questionário pergunta a respeito da existência de um 
reconhecimento prévio e abrangente sobre a comunicação da marca nos projetos de interfaces 
gráficas. Em seguida, pergunta sobre a experiência proposta pelo Modelo e sua influencia no 
reconhecimento da necessidade e das possibilidades de comunicação da marca em interfaces 
gráficas. Por fim, a maior parte das perguntas tratou de conferir a pertinência e eficiência do 
modelo, como uma ferramenta para o processo decisório sobre a expressão e comunicação da 
marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. Inclusive, conferindo a validade 
de sua forma e de sua função, diante do que foi previamente proposto como seu campo de 
atuação. 
 A não identificação permitiu que os participantes pudessem informar com sinceridade 
suas impressões e experiências na utilização do Modelo proposto. As perguntas foram 
respondidas como uma entre três alternativas: “sim”, “não” e “talvez”, permitindo que o 
participante expressasse suas certezas e suas dúvidas, com relação à necessidade e à validade 
do Modelo.  

O detalhamento das questões propostas no questionário fechado foi obtido com as 
perguntas abertas dirigidas ao conjunto de participantes do grupo focal em reunião coletiva. 
As respostas marcadas nos questionários puderam ser comparadas com as respostas proferidas 
às perguntas abertas que foram realizadas durante o encontro com o grupo focal, 
possibilitando uma visão bastante abrangente do que foi a experiência realizada com relação 
ao Modelo proposto.  
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7.4.2 – Roteiro de perguntas abertas 
 

O roteiro de perguntas abertas (apêndice G) foi utilizado para orientar a conversa em 
conjunto com os participantes do grupo focal. O objetivo das perguntas abertas foi ampliar as 
respostas objetivas do questionário e verificar a impressão geral dos participantes com relação 
ao processo desenvolvido. Isso serviu de parâmetro para a interpretação das respostas do 
questionário fechado. 
  
7.4.3 – Inspeção de questionários e discussão em grupo 
 
 Sob determinação do pesquisador, foi marcada uma data para a apresentação das 
propostas de interface e para o encontro de avaliação experimental do Modelo. 
Primeiramente, foi aplicado o questionário com perguntas fechadas, considerando-se o tempo 
de trinta minutos para as respostas. Posteriormente houve o momento para a arguição com 
perguntas abertas, em que todos participaram em conjunto, possibilitando discussões em 
grupo. O pesquisador seguiu o roteiro de perguntas de acordo com a ordem de complexidade, 
fazendo, primeiramente, com que cada participante emitisse sua opinião e, posteriormente, 
conduzindo os debates em grupo. Todo o procedimento foi gravado e anotado pelo 
pesquisador. 
 
7.4.4 – Resultados do questionário com perguntas fechadas 
 

O grupo de sujeitos desta pesquisa é composto por participantes do grupo focal, em 
que todos já realizam profissionalmente projetos de composição de interfaces gráfico-digitais, 
estando em situação profissional semelhante, com níveis similares de conhecimento 
específico sobre o tema. As perguntas fechadas e os percentuais de respostas são apresentados 
a seguir: 
 

 
 

Figura 7.27 – Gráfico das respostas em relação ao reconhecimento prévio e abrangente sobre a comunicação da 
marca nos projetos de interfaces gráficas. 
 
 

Sobre consideração anterior entre a marca gráfica institucional e o projeto de interface 
gráfica, 60% dos entrevistados, equivalente a 3 participantes, responderam que anteriormente 
“não” consideravam essa relação, sendo que 20%, equivalente a 1 participante, respondeu que 
“sim” e outros 20%, equivalente a 1 participante, respondeu “talvez”. 
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Figura 7.28 – Gráfico das respostas em relação a experiência proposta pelo Modelo influenciando o 
reconhecimento da necessidade e das possibilidades de comunicação da marca em interfaces gráficas. 
 
 
 Com relação à influência do modelo no reconhecimento da necessidade e da 
possibilidade de comunicação da marca no projeto de interface, 100% dos entrevistados, 
equivalente aos 5 participantes do grupo focal, responderam “sim”, confirmando que a 
utilização do modelo influenciou na comunicação das características da marca através do 
projeto de interface gráfico-digital.  
 

 
Figura 7.29 – Gráfico das respostas em relação a experiência proposta pelo Modelo influenciando o 
reconhecimento da necessidade e das possibilidades de comunicação da marca em interfaces gráficas. 
 
 

Do mesmo modo, 100% dos entrevistados ou os 5 participantes do grupo focal 
responderam “sim”, indicando que o uso do modelo proposto facilita o reconhecimento dos 
elementos gráficos de comunicação da marca. 
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Figura 7.30 – Gráfico das respostas em relação a experiência proposta pelo Modelo influenciando o 
reconhecimento da necessidade e das possibilidades de comunicação da marca em interfaces gráficas. 
 
 

Com relação ao reconhecimento dos elementos conceituais de comunicação da marca, 
80% dos entrevistados, equivalente a 4 participantes do grupo focal, responderam “sim”, 
indicando que o modelo proposto facilita esse reconhecimento conceitual. Um participante 
assinalou “talvez”, não havendo nenhuma referência totalmente negativa.  
 

 
Figura 7.31 – Gráfico das respostas em relação a experiência proposta pelo Modelo influenciando o 
reconhecimento da necessidade e das possibilidades de comunicação da marca em interfaces gráficas. 
 
 

Com relação à continuidade da utilização do modelo proposto para a comunicação da 
marca em interfaces gráfico-digitais, também, 80% dos entrevistados, equivalente a 4 
participantes do grupo focal, responderam “sim”, indicando que continuariam a utilizar o 
modelo. Um participante assinalou “talvez”, portanto, não houve nenhuma referência 
totalmente negativa.  
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Figura 7.32 – Gráfico das respostas em relação a experiência proposta pelo Modelo influenciando o 
reconhecimento da necessidade e das possibilidades de comunicação da marca em interfaces gráficas. 
 
 

Foi perguntado se a constância do uso do modelo seria desnecessária para a 
continuidade da comunicação da marca em interfaces gráfico-digitais, 60% dos entrevistados, 
equivalente a 3 participantes do grupo focal, responderam “não”, indicando que o modelo 
proposto é continuamente necessário. 40% dos entrevistados, equivalente a 2 participantes, 
assinalaram “talvez”, não havendo nenhuma referência totalmente afirmativa, indicando ser o 
modelo desnecessário.  

 

 
Figura 7.33 – Gráfico das respostas em relação a experiência proposta pelo Modelo influenciando o 
reconhecimento da necessidade e das possibilidades de comunicação da marca em interfaces gráficas. 
 
 

Quando a pergunta foi invertida, perguntando-se sobre a constante necessidade do 
modelo, a porcentagem manteve-se a mesma, sendo que 60% dos entrevistados, equivalente a 
3 participantes do grupo focal, responderam “sim”, indicando que o modelo proposto é 
continuamente necessário e 40% dos entrevistados, equivalente a 2 participantes, 
responderam “talvez”.  
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Figura 7.34 – Gráfico das respostas em relação a experiência proposta pelo Modelo influenciando o 
reconhecimento da necessidade e das possibilidades de comunicação da marca em interfaces gráficas. 
 
 

Foi perguntado se o modelo seria incômodo, inviabilizando sua constante utilização. 
Diante disso, 80% dos entrevistados, equivalente a 4 participantes do grupo focal, 
responderam “não”, indicando que o modelo proposto não é incômodo, e 20% dos 
entrevistados, equivalente a 1 participante, assinalou “talvez”, não havendo nenhuma 
referência totalmente afirmativa, indicando ser o modelo incômodo.  

 

 
Figura 7.35 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
 
 

Curiosamente, quando foi perguntado se o modelo era prático e se deveria ser 
constantemente utilizado para a comunicação da marca em interfaces, 100% dos entrevistados 
responderam “sim”. Isso parece incoerente diante das pequenas porcentagens de outras 
respostas que assinalando “talvez” e colocando em dúvida a plena pertinência do modelo 
proposto.  
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Figura 7.36 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
 
 

A mesma unanimidade, com 100% de aprovação, foi obtida com a pergunta sobre a 
utilidade do modelo e a necessidade de melhorias. Todos indicaram o modelo como útil e 
acabado. Todavia, essa unanimidade não se confirma de modo coerente, quando comparada 
com respostas de outras perguntas. 
 

 
Figura 7.37 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
 
 

Entre os entrevistados, 40%, equivalente a 2 participantes  consideram que, “talvez”, o 
modelo proposto possa ser simplificado.   
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Figura 7.38 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
 
 

Por outro lado, 100% dos entrevistados concordam que o modelo proposto é bem 
detalhado, uma vez que todos os 5 participantes responderam “não” à necessidade de mais 
detalhamento no modelo. 
 
 

 
Figura 7.39 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
 

 
Figura 7.40 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
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Quanto à utilização do modelo, 80% dos entrevistados, equivalente a 4 participantes, 
consideraram o modelo de fácil, contudo 20% dos entrevistados, equivalente a 1 participante, 
respondeu “talvez”. Essa dúvida é confirmada com a pergunta posterior sobre a complexidade  
do modelo, em que 20% dos entrevistados, equivalente a 1 participante, também, respondeu 
“talvez”. Essas porcentagens, entre outras, mostram-se incoerentes com 100% de 
concordância sobre a praticidade e a utilidade do modelo. Porém, a maioria estatística, com 
80% das respostas, indica ter sido plenamente atendida pelo modelo proposto.  
 

 
Figura 7.41 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
 
 

Mais uma vez, 100% dos entrevistados confirmam a aceitação do modelo, indicando 
que o mesmo “não” é inconsistente ou inadequado.  

 

 
Figura 7.42 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
 
 

Mais uma vez, aparece também uma incoerência nas respostas, porque 20% dos 
entrevistados, equivalente a um participante, indicam que o modelo é inconsistente e pode ser 
melhorado. Isso depois que 100% dos entrevistados haviam indicado que o mesmo “não” é 
“inconsistente ou inadequado”. 
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Figura 7.43 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
 
 

Novamente, 100% dos entrevistados confirmam a aceitação do modelo, indicando que 
o mesmo é consistente e adequado.  
 

 
Figura 7.44 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
 

 
Figura 7.45 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
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Figura 7.46 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
 
 Sobre sua precisão, o modelo foi considerado adequadamente preciso por 100% dos 
entrevistados. 
 

 
Figura 7.47 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
 
 

 
Figura 7.48 – Gráfico das respostas em relação a pertinência e eficiência do Modelo, como ferramenta que 
orienta o processo de expressão e comunicação da marca em interfaces gráficas, de maneira prática e objetiva. 
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De modo geral, verificou-se a aceitação do Modelo proposto, porque 100% dos 
entrevistados o consideram eficiente, diante da finalidade proposta, que é a comunicação 
visual da marca gráfica em interfaces gráfico-digitais.   

Houve dúvidas sobre seu grau de complexidade e sobre a possibilidade de 
simplificação do modelo, também, há duvidas sobre a totalidade de sua precisão. Entretanto, a 
maioria dos entrevistados, cerca de 80%, aprovou integralmente o modelo e a minoria de 20% 
que indicou dúvidas, quanto à possibilidade ou à necessidade de melhoria do modelo, não se 
mostrou decidida com relação a esses pontos, porque nenhuma das respostas às perguntas 
positivas foi objetivamente negativa e nenhuma das respostas às perguntas negativas foi 
objetivamente positiva, prevalecendo o “talvez”.   

Por outro lado, é interessante observar a ausência de reconhecimento prévio e 
abrangente sobre a comunicação da marca nos projetos de interfaces gráfico-digitais por parte 
da maioria dos profissionais entrevistados (fig. 7.22). Isso propõe o Modelo como instrumento 
pedagógico para a área de Branding nos estudos e nas atividades de Design Gráfico 
 
7.4.5 – Interpretação de respostas e debates decorrentes das perguntas abertas 
 
 Respostas e debates decorrentes das perguntas abertas, que foram diretamente 
dirigidas aos participantes do grupo focal desta pesquisa, confirmaram a propriedade do 
modelo proposto no cumprimento da finalidade que lhe foi destinada. 
 Os participantes responderam que a tarefa proposta a cada um deles foi trabalhosa, 
especialmente porque tiveram que integrar sua atividade ao uso do método proposto. Porém, a 
pertinência do modelo, com sua lógica e com sua dinâmica aplicadas ao objetivo tornou a 
tarefa curiosa e prazerosa. 
  Um dos participantes reconheceu que teve de resistir à tentação de produzir a interface 
de maneira independente do modelo proposto. Todavia, depois de utilizar corretamente o 
modelo, percebeu que alguns elementos do projeto de interface foram diretamente decorrentes 
do Modelo, em função dos resultados conseguidos na composição das Matrizes. 

Dois participantes do grupo mencionaram que ao desenvolverem interfaces gráficas 
para outros clientes, foram orientados por esses que deveriam comunicar a marca na interface, 
visando estabelecer a unidade entre a marca gráfica e a interface projetada.  

Quando todos os participantes do grupo focal foram indagados como resolveriam a 
mesma tarefa sem o auxílio do Modelo, esses foram unânimes em responder que a solução 
visual ocorreria intuitivamente, de acordo com seus conhecimentos técnico-metodológicos e 
com sua experiência criativa. Porém, todos concordaram que não conseguiriam organizar e 
manipular de uma forma tão ampla e objetiva todos os conhecimentos que foram gerados pelo 
Modelo. Essa falta de amplitude e objetividade dificulta sua argumentação e as justificativas 
dos resultados propostos, tanto para si mesmos quanto para os clientes.  

Acredita-se que os resultados poderiam ser assemelhados, mas sem a precisão e a 
segurança sobre o que objetivamente estariam comunicando com relação aos aspectos 
denotativos e conotativos da marca na interface gráfico-digital.  

Quatro dos cinco participantes revelaram que suas maneiras de trabalhar para atingir 
os objetivos, sem dúvida são mais simples, uma vez que não estão acostumados a trabalharem 
com método, principalmente de criação, o que os condiciona a deixarem de lado diversas 
variáveis e considerações que o Modelo consegue propor, abordar e administrar.  

O quinto participante disse que o seu modo de trabalho, normalmente, torna-se 
complexo no decorrer do processo de criação. Isso é devido à falta de gerenciamento das 
ideias que se sucedem. Portanto, o Modelo lhe proporcionou estabilidade no processo e maior 
liberdade no processo criativo.  
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 O Modelo foi considerado um gerenciador na realização da tarefa proposta. Porém, 
qualquer inovação exige adaptação, com a prática o modelo será um facilitador, tornando-se a 
linha mestra para qualquer desenvolvimento de projeto de interfaces, visando a comunicação 
da marca. Os participantes concordaram que, após a primeira utilização, o uso do Modelo 
torna-se cada vez mais simples e funcional. 

Nas palavras de um participante, a experiência “foi legal e interessante, pois o Modelo 
não possibilita que o seu usuário fique viajando muito; com os termos definidos a pessoa não 
sai da linha, ficando mais focada no que precisa e o que está escrito ali se imagina que está de 
acordo com o que o cliente quer”. Outro participante completou dizendo que “o Modelo 
ajudou bastante no desenvolvimento da interface”.  

Três participantes encontraram dificuldades em compreender os termos relativos às 
áreas de conhecimento contempladas nesta pesquisa. Para esses, foi necessário um pouco de 
leitura para relacionar a terminologia com suas atividades de Design Gráfico.  

Os participantes substituíram em parte a utilização do software QFD, na quantificação 
dos resultados, porque de acordo com os depoimentos foram usadas Matrizes manuais. Todos 
participantes realizaram o experimento inteiramente manualmente e, ao final, transpuseram os 
resultados para o software, indicando que o recurso digital pode ser dispensável. Além disso, 
o procedimento de transposição dos dados para o software foi considerado trabalhoso.  

Confirmando as porcentagens indicadas no questionário com perguntas fechadas, um 
dos participantes cogitou a possibilidade de simplificação do Modelo com a utilização de 
matrizes intermediárias, uma para cada grupo de elementos e fundamentos (linha, forma, cor, 
tipografia, equilíbrio, unidade etc.) de Design Gráfico. Segundo ele, isso simplificaria o 
preenchimento da Matriz.  

A sugestão foi considerada, mas também foi rejeitada com base no argumento de que 
os valores responsáveis pelas hierarquias dos Requisitos devem ser calculados e organizados 
conjuntamente, originando a classificação geral dos Requisitos de Projeto.  

Os participantes, inclusive os que não costumam utilizar-se de métodos em seus 
projetos, mostraram-se entusiasmados com o conjunto dos resultados obtidos através do uso 
do Modelo. Chamou-lhes a atenção as coincidências e coerências das propostas apresentadas, 
especialmente com relação às características da marca gráfica fictícia Green Air. 

Ao serem relacionadas as áreas de Branding e de Comunicação da Marca a Design 
Gráfico, compondo a linguagem visual de modo coerente com questões de Ergonomia, um 
participante assinalou que “por fim nos são reveladas algumas questões que não haviam sido 
pensadas, e nunca iríamos pensar se não fosse pela existência do Modelo, que agrega 
conhecimento, proporcionando uma visão mais ampla, saindo do nosso mundo, do nosso 
universo”.  

Outro participante declarou que “nós fazemos, entretanto, não sabemos dar nomes 
naquilo que estamos colocando em prática. Então, com a utilização do Modelo vemos no 
resultado muito daquilo que já sabíamos existir”.  
 Os participantes, principalmente os que trabalham com algum método projetual, 
assinalaram que o Modelo é muito diferente dos métodos comumente conhecidos nas teorias 
de Design. Para esses, os principais aspectos e características distintivas são relacionados aos 
resultados atingidos e prontamente justificados por dados (Requisitos) fornecidos nos 
procedimentos. Isso aumenta consideravelmente os poderes de argumentação do designer e 
propicia-lhe mais segurança na apresentação das soluções desenvolvidas.  
 As tomadas de decisão foram defendidas por um participante que, após a exposição de 
suas ideias, obteve através das manifestações de todos os outros integrantes a conformidade 
dos fatos e experiências. A principal característica detectada para as tomadas de decisão é a de 
que o Modelo transforma-se em uma verdadeira linha de produção, que trabalha com as três 
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áreas envolvidas, proporcionando uma visão mais ampla do processo de comunicação da 
marca em interfaces.    

Um participante considerou a pertinência do uso do Modelo em um escritório de 
Design, em que o projeto é dividido em tarefas distintas dentro de uma equipe. Pois, o Modelo 
traça uma linha diretiva no desenvolvimento da interface. Essa linha começa com o briefing, 
passando pela direção de criação, pela direção de arte (webdesigner), pelo arte-finalista, indo 
até a parte operacional de programação, com o programador (webmaster). “Isso é muito 
válido!”, disse o participante.  

A utilização do Modelo em outros projetos de interface também foi bem considerada 
pelo grupo, ressaltando-se que ele pode suprir e resolver projetos de interfaces bem maiores, 
como os portais compostos com diversas páginas. 

Os participantes identificaram especialmente 3 pontos positivos no Modelo: (1) os 
resultados inesperados e satisfatórios das interfaces geradas, subsidiadas pelos Requisitos de 
Projeto determinados no Modelo; (2) o reconhecimento do Modelo como uma metodologia de 
projeto, antes nunca aplicada por alguns dos participantes; (3) formação de uma linha de 
raciocínio do início ao fim, entre a geração dos Requisitos e o desenvolvimento das 
alternativas.  

Foram mencionadas poucas inconsistências no uso do Modelo, considerando-se 3 
aspectos que podem ser classificados como negativos: (1) a aparente complexidade, devido ao 
tamanho das matrizes; (2) a necessidade de adequação de terminologias e de entrosamento 
com conceitos das áreas de Branding, Design Gráfico e Ergonomia; (3) a necessidade de 
adaptação de recursos tecnológicos compatíveis com o uso do software QFD que mostrou 
incompatibilidade com sistemas operacionais Windows, entre outros. 

As dificuldades apresentadas são consideradas periféricas e não dizem respeito 
diretamente à dinâmica do Modelo. Por exemplo, o uso do software é dispensável e a 
dificuldade na compreensão de alguns termos pode ser superada com a substituição dos 
termos ou com o prévio esclarecimento dos usuários.  

Por outro lado, a coerência e objetividade do Modelo podem ser percebidas pelos 
participantes do grupo focal, mas também por qualquer pessoa que observa as recorrências 
visuais nas imagens dos projetos realizados e apresentados neste trabalho. O Modelo foi 
pensado e proposto para integrar aspectos pertinentes a 3 áreas do conhecimento Branding, 
Ergonomia e Design. Além disso, as dificuldades de utilização do Modelo mostraram-se ser 
facilmente superadas com a prática de atividades projetivas de interfaces, agilizando cada vez 
mais o projeto gráfico de interfaces visando também a comunicação da marca. 
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CAPÍTULO 8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS                   
 

Todo processo de desenvolvimento da pesquisa buscou a obtenção dos seus objetivos. 
A aquisição de conhecimento, conclusões e verificações são relatadas a seguir. Tendo em 
vista atingir o objetivo geral deste trabalho foi desenvolvido um Modelo de Referência para a 
comunicação da marca em interfaces gráfico-digitais. O Modelo de Referência tem como 
finalidade principal orientar as decisões de designers de interfaces, quanto à comunicação da 
marca corporativa no desenvolvimento de interfaces gráfico-digitais, especialmente em 
ambiente web. Esta efetividade está atrelada à possibilidade do Modelo organizar o 
conhecimento nele praticado em determinado projeto a fim de gerar novos conhecimentos 
relativos ao desenvolvimento de interfaces, proporcionando suporte ao aperfeiçoamento do 
processo decisório exercido pelos designers de interfaces nas suas atividades projetuais. 

A marca gráfica e a respectiva identidade visual de uma organização ou produto são 
um dos precursores fundamentais da linguagem visual da interface. Sem uma linguagem 
visual organizada e esteticamente coerente com a marca gráfica e a identidade visual, a 
unidade e a conseqüente falta de compreensão do usuário são capazes de promover a ele, 
modelos mentais divergentes com os propósitos do projeto da interface. A presente pesquisa 
se comprometeu a desenvolver um modelo capaz de evidenciar a comunicação de uma marca 
gráfica, independente do tipo de cliente e da complexidade da interface gráfico-digital. 

Para obtenção do objetivo geral, objetivos específicos foram essenciais no andamento 
da pesquisa. Foi por intermédio desses, que o desenvolvimento do modelo foi amplamente 
facilitado pela aquisição de conhecimentos interdisciplinares na pesquisa teórica referente às 
áreas de Branding, Design Gráfico e Ergonomia.  

O primeiro objetivo a ser atingido refere-se aos processos de significação e suas 
possibilidades estético-emocionais e simbólico-semânticas, relacionando os sentidos e os 
significados dos elementos de identificação da marca. A busca pelos conhecimentos que 
podem ser utilizados para fomentar as características peculiares de marca gráfica 
possibilitaram identificar e assegurar técnicas para a fundamentação e desenvolvimento da 
relação interdisciplinar reflexiva e visceral do Modelo.  

O segundo objetivo específico da pesquisa: organizar as informações necessárias à 
concepção de interfaces, de acordo com os fundamentos de Design Gráfico e Ergonomia para 
interfaces gráfico-digitais contemplando os níveis visceral e comportamental respectivamente, 
possibilitou buscar informações confiáveis para estruturar conhecimentos capazes de serem 
aplicados nas ações projetuais. A pesquisa teórica nas três áreas normativas que buscou o 
levantamento dos requisitos técnicos foi essencial para a estruturação do modelo, já que 
através destas listas de requisitos o processo criativo e técnico de formulação de alternativas 
se tornou direto e funcional. 
 O terceiro objetivo específico visou sistematizar diretrizes referentes à comunicação 
da marca na atividade projetual de interfaces gráfico-digitais, configurando os requisitos 
técnicos necessários ao Modelo de Referência proposto. Constituiu-se na etapa mais rica do 
processo, uma vez que envolveu conhecimentos explícitos interdisciplinares e tácitos do 
pesquisador, de modo a tornar o Modelo o mais eficaz possível para a obtenção de resultados 
satisfatórios. A análise e codificação dos conhecimentos na forma de requisitos para o 
modelo, assim como sua posterior aplicação prática com um grupo focal, permitiu a 
verificação das tarefas propostas e a identificação de eventuais dificuldades ocorridas no 
decorrer do procedimento. 

A aplicação do Modelo de Referência com o grupo focal proposto permitiu constatar 
que o método auxilia o processo de projetar web sites. O grande diferencial pretendido pela 
pesquisa e confirmado pelos participantes do grupo foi que o modelo caracteriza-se como 
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essencialmente prático e objetivo, orientando de forma exata requisitos técnicos no processo 
de construção da interface segundo os aspectos comunicativos e funcionais.  

A preparação da experimentação do Modelo provou ser apropriada, proporcionando a 
integração de aspectos teóricos e conceituais com aspectos práticos que envolveram a 
realização da aplicação. Os procedimentos característicos utilizados na experimentação 
dispostos em quatro etapas, a seleção dos designers como sujeitos da pesquisa, a aplicação da 
tarefa, a análise por parte dos designers sujeitos da pesquisa e a avaliação dos resultados 
obtidos, produziram os resultados esperados.  

A apresentação da marca gráfica, o briefing do projeto e a aplicação da tarefa 
prevendo o projeto de design da interface com suas respectivas alternativas de solução se 
mostraram indispensáveis para obter uma proposta de interface eficiente quanto à sua 
utilização e, principalmente, capacidade de comunicar a marca. Os procedimentos de 
aplicação do modelo enfatizados a partir de uma lista de recomendações permitiram 
sistematizar os conhecimentos produzidos pelos participantes do grupo de forma particular, 
contudo coerente com as necessidades do projeto. 

A avaliação do modelo pelos designers participantes possibilitou constatar os aspectos 
considerados positivos, assim como identificou, através de relatos dos sujeitos da pesquisa, 
algumas possibilidades de aprimoramentos nos procedimentos, de forma a demonstrar mais 
agilidade no processo projetual de desenvolvimento de interfaces. 

Através dos resultados obtidos, acredita-se que o funcionamento do modelo foi 
positivamente consignado, com uma percepção clara do uso e das aplicações dos requisitos 
técnicos estabelecidos nas matrizes de relacionamento do modelo, nas interfaces gráficas 
projetadas, contribuindo para a explicitação dos conhecimentos gerados e sintetizados pelo 
Modelo.  

No decorrer de realização da pesquisa surgiram as seguintes ideias para o 
desenvolvimento de trabalhos futuros com ênfase no foco em questão, que é a comunicação 
da marca em interfaces gráfico-digitais: 

 
- Aplicar o Modelo em um grupo maior de profissionais da área de Design, como por 
exemplo, em um estúdio de Design com foco em desenvolvimento e consultoria de interfaces 
web. Essa possibilidade pode ser muito proveitosa já que devido à diversidade de 
qualificações e conhecimentos dos designers integrantes do processo, os requisitos técnicos 
do modelo podem ser aperfeiçoados qualitativamente e quantitativamente. 
 
- A pesquisa em comunicação de marca é uma ênfase que deve ser expandida para outras 
mídias e suas características específicas. Deste modo poder-se-ia verificar a atuação do 
modelo em projetos de interfaces gráfico-digitais de diferentes complexidades, com foco na 
interatividade do usuário com a marca gráfica. 
 
- Estudar o uso do Modelo como facilitador do processo de aprendizagem de cursos de 
graduação em Design em disciplinas de projeto voltadas ao desenvolvimento de interfaces. 
 
- Aplicar e validar interfaces gráficas desenvolvidas através do modelo, conforme orientações 
descritas no cap. 6, com usuário final no propósito de apurar os níveis de compreensão que o 
mesmo atingiu perante a interatividade com a interface, sendo que este é o processo de 
continuidade natural desta pesquisa. 
 

 
 



175 

 

REFERÊNCIAS 
 
ABNT. NBR 9241-11: Requisitos Ergonômicos para Trabalho de Escritórios com 
Computadores. Parte 11 – Orientações sobre Usabilidade. Rio de Janeiro. 2002 
 
AAKER, David A. Managing brand equity: capitalizing on the value of a Brand Name. The 
Freee Press, 1991. 
 
___. Gerando e administrando marcas de sucesso. 2. ed. Tradução de Eduardo Lasserre. São 
Paulo: Futura, 1996. 
 
____. Marcas: Brand Equity gerenciando o valor da marca. Tradução de André Andrade. São 
Paulo: Negócio Editora, 1998. 
 
____.Como construir marcas líderes. Tradução de Daniel Grassi. Porto Alegre: Bookman, 
2007. 
 
ACCIOLY, Anna. Marcas de valor no mercado brasileiro. 3 ed. Rio de Janeiro: Senac, 2003. 
 
AKAO, Y., ed.: Quality function deployment: integrating customer requirements into product 
design, Trad. por Glenn H. Mazur, Cambridge, Productivity Press, 1990. 
 
ALVES, R. A poética do consumo. In: VALVERDE, M. (org.). As formas do sentido: 
estudos em estética da comunicação. Rio de Janeiro: DP & A, 2003. 
 
BARNES, S. J.; VIDGEN R. T.. Assessing the Quality of Auction Web Sites. Proceedings of 
the Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, Hawaii, January 4-6, 2001. 
 
BARROS, Vanessa Tavares de Oliveira. Avaliação da interface de um aplicativo 
computacional através de teste de usabilidade, questionário ergonômico e análise gráfica do 
design. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade Federal de 
Santa Catarina, UFSC, Florianópolis. 
 
BASSAT, Luis. El libro rojo de las marcas. Espanha: Espasa Calpe, 2000. 
 
BASTIEN, C; SCAPIN, D. Human factors criteria, principles and recommandations for HCI: 
methodological and standardisation issues. (Internal Repport) INRIA, 1993. 
 
BATISTA, Claudia Regina. Modelo e diretrizes para o processo de design de interface web 
adaptativa. 2008. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento). Universidade 
Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis. 
 
BAUDRILLARD, Jean. Para uma crítica da economia política do signo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. 
 
BLACK. R.; ELDER, S. Web Sites que funcionam. São Paulo, Quark Editora, 1997. 
 
BOMFIM, G. Ideias e formas na história do design: uma investigação estética. João Pessoa: 
Universidade Federal da Paraíba, 1998. 



176 

 

BONSIEPE, Gui. Design : do material ao digital. Florianópolis: FIESC/IEL, 1997. 
 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 
 
BÜRDEK, Bernhard E.  Diseño: historia, teoria y practica del deseño industrial.  2.ed..  
Barcelona : Gustavo Gili, 1999. 
 
CHAMMA, Norberto; PASTORELO, Pedro.Marcas & Sinalização. São Paulo: Senac, 2007. 
 
CHAPANIS, A., Human Factors in Systems Engineering, Hoboken: John Wiley and Sons, 
1996. 
 
CHURCHILL, G. A. Jr., PETER, P. J. Marketing criando valor para os clientes . 2o.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003. 
 
COBRA, Marcos. Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, 1989. 
 
CORBISIER, Roland: Enciclopédia Filosófica. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira 
S.A., 1987. 
 
CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade: 
Conhecimentos, métodos e aplicações. São Paulo: Novatec Editora, 2007. 
 
____. Recomendações. ErgoList, Universidade Federal de Santa Catarina, 2003. Disponível 
em: <http://www.labiutil.inf.ufsc.br/ergolist/rec.htm> Acesso em 18 de janeiro de 2008. 
 
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
DUMAS, Joseph S.. A practical guide to a usability testing. New Jersey: Intellect, 1999.  
 
ECO, Umberto. A estrutura ausente. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
 
ENGEL, James F.; BLACKWELL, Roger D.; MINIARD, Paul W. Comportamento do 
consumidor. Tradução de Christina Ávila de Menezes. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
científicos, 2000. 
 
FIGUEIREDO, Saulo Porfírio. Gestão do Conhecimento. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. 
 
FILATRO, Andrea. Design instrucional na prática. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2008. 
 
FRASCARA, Jorge. Diseño gráfico para la gente/ comunicaciones de masa y cambio social. 
2. ed Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2005. 
 
FRUTIGER, Adrian. Sinais e Símbolos: desenho, projeto e significado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. 
 
 



177 

 

GAMEZ, L. TICESE – Técnica de Inspeção de Conformidade Ergonômica de Software 
Educacional. Dissertação (Mestrado em Engenharia Humana) – Escola de Engenharia, 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, 1998. Disponível em: 
<http://www.labiutil.inf.ufsc.br/estilo/cap1.ps>. Acesso em 27 de dezembro de 2009. 
 
GARRETT, Jesse James. The elements of user experience: user-centered design for web. New 
York: New Riders, 2003. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1988. 
 
GOBÉ, Marc. A emoção das marcas – Conectando marcas às pessoas. Rio de Janeiro: 
Negócio, 2002. 
 
GOMES Eduardo. S; BARBOSA Elasir .F. 1999. A Técnica de Grupos Focais para Obtenção 
de Dados Qualitativos. Instituto de Pesquisa e Inovações Educacionais - Educativa. 
Disponível em: <http://www.educativa.org.br> Acesso em 19 de janeiro de 2010. 
 
GOMES FILHO, João. Design do objeto: bases conceituais. São Paulo: Escrituras Editora, 
2006. 
 
GORDON, Bob e Maggie. Design Gráfico Digital. Lisboa – Portugal: Editora Centralivros, 
2003. 
 
GRUJIC, Andrej. Breve Introdução ao Design: Conceitos de Design. Disponível em: 
<http://www.lsc.ufsc.br/~edla/design/conceitos.htm>. Acesso em 20 de fevereiro de 2009. 
 
GUIMARÃES, Ricardo. Branding e Branding, 2003. Disponível em: 
<http://www.thymus.com.br> Acesso em 20 de fevereiro de 2010. 
 
HOELZEL, Carlos Gustavo Martins. Design ergonômico de interfaces gráficas humano-
computador: um modelo de processo. 2004. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção). 
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis. 
 
HOFFMANN, R. & KRAUSS, K. A critical evaluation of literature on visual aesthetics for 
the web. In: Proceedings of SAICSIT, 2004. 
 
HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de: Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2005. 
 
HOLLIS, Richard. Design gráfico: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 1990. 
 
JOBS, Steve. Design Feast Growing webliography of design, 2008. Disponível em 
<http://www.designfeast.com/thoughts/default.htm>. Acesso em janeiro de 2009. 
 
JUNG, Carl G. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1964. 
 
KAPFERER, J. N. O que vai mudar as marcas. Porto Alegre: Bookman, 2004.  



178 

 

KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice 
Hall, 2000. 
 
KOTLER, F. e KELLER, K. L. Administração de Marketing. 12 ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2006. 
 
KRUEGER Richard A. 1996. Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. 
London: Sage Publications. 
 
KRUG, Steve. Não me faça pensar. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. 
 
LÖBACH, Bernd. Design Industrial: bases para a configuração dos produtos industriais. São 
Paulo: Edgard Blücher, 2001. 
 
LOIACONO, Eleanor T.; CHEN, D. Q. e GOODHUE, Dale L.. WebQualTM Revisited: 
Predicting the Intent to Reuse a Web Site. Eighth Americas Conference on Information 
Systems, p.301-309, 2002. 
 
MANUAL de gestão de design. Porto: DZ Centro de Diseño, 1997. 
 
MADDIX, F. Human-Computer Interaction: Theory and practice. England: Ellis Horwood 
Limited, 1990. 
 
MANDEL, Theo. The Elements of User Interface. The elements of user interface design. 
Wiley Computer Publishing, 1997. 
 
MARCONDES, Pyr. Marcas: uma história de amor mercadológica. São Paulo: Meio & 
Mensagem, 2003. 
 
MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da investigação 
científica para ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2007.     
 
MARTINS, José Roberto. Branding: um manual para você criar, gerenciar e avaliar marcas. 
3. ed. São Paulo: Global Brands, 2006. 
 
____. A natureza emocional da marca: como escolher a imagem que fortalece a sua marca. 
São Paulo: Negócio Editora, 1999. 
 
MATTAR, Fauze N. Pesquisa de Marketing. 5. ed., v.1. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
MOLICH, R.; NIELSEN, J.. Improving a human-computer dialogue, Communications of the 
ACM 33, 3 (March), 338-348, 1990. 
 
MOLLERUP, Per. Marks of Excellence: The History and Taxonomy of Trademarks. London: 
Phaidon, 1997. 
 



179 

 

MORAES, Anamaria de; MONT’ALVÃO, Cláudia. Ergonomia: Conceitos e aplicações. Rio 
de Janeiro: A. de Moraes, 2003. 
 
MORRIS, Charles W. Fundamentos da teoria dos signos. Rio de Janeiro: Eldorado/São Paulo: 
Edusp, 1976. 
 
MELO, Chico Homem de. Os desafios do designer & outros textos sobre design gráfico. São 
Paulo: Rosari, 2003. 
 
MULLET, Kevin; SANO, Darrell. Designing visual interfaces, Communication oriented 
techniques, New Jersey, SunSoft Press, 1995. 
 
NIELSEN, J. Projetando Websites. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 
 
____. TAHIR, M. Homepage Usabilidade: 50 websites desconstruídos. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 2002. 
 
TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Gestão do Conhecimento. Porto Alegre: 
Bookman, 2008. 
 
NORMAN, D. A. Design Emocional: por que adoramos (ou detestamos) os objetos do dia-a-
dia. Rio de Janeiro:Rocco, 2008. 
 
NUNES, Gilson. Marca: valor do intangível, medindo e gerenciando seu valor econômico. 
São Paulo: Atlas, 2003. 
 
O valor do design: guia ADG Brasil de prática profissional do designer gráfico. São Paulo: 
Editora SENAC São Paulo; ADG Brasil Associação dos Designers Gráficos, 2003. 
 
PALMER, J. W. e GRIFFITH, D. A.. An emerging Model of web site design for Marketing. 
Communications of the ACM, New York, vol.41, no.3, p.45-51, 1998. 
 
PEIRCE, Charles S. A semiótica. 1a edição. São Paulo: Editora Recorde, 1975. 
 
PÉON, Maria Luísa. Sistemas de identidade visual. Rio de Janeiro: 2AB Editora Lida, 2003. 
 
PEREZ, Clotilde. Signos da marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Thomson, 
2004. 
 
PINHO, J.B. O poder das marcas. São Paulo: Summus, 1996. 
 
PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Design de interação: além da interação homem-
computador. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
RADFAHRER, Luli. Design/web/design: 2. São Paulo: Ed. Market Press, 2001. 
 
RAMOS, Paulo; RAMOS Magda Maria. Os Caminhos Metodológicos da Pesquisa: da 
educação básica ao doutorado. 3 ed. Blumenau: Odorizzi, 2007. 
 



180 

 

RIBEIRO, Milton. Planejamento gráfico visual. 9 ed. Brasília: LGE Editora, 2003. 
 
RIES, Al; TROUT, Jack. Posicionamento: a batalha pela sua mente. São Paulo: Pioneira, 
2000. 
 
RODRIGUES, Delamo. Um Breve Panorama do Branding. IN: Anais do Congresso 
Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento e Design. P&D, 2006, Paraná. Branding: Perdidos 
na tradução. Disponível em: <http://www.designbrasil.org.br>. Acesso em 14 de janeiro de 
2010. 
 
ROWLEY, Jennifer. Online Branding. Online Information Review: Volume 28 · Number 2 · 
2004 · pp. 131-13. Emerald Group Publishing Limited. 
 
ROYO, Javier Perez; Design Digital – Col. Fundamentos do Design. São Paulo: Edições 
Rosari, 2008. 
 
SAMPAIO, Rafael. Marcas de A a Z: como construir e manter marcas de sucesso. São Paulo: 
Ed. Campus, 2002. 
 
SANTOS, Milton. A aceleração contemporânea: tempo, mundo e espaço. In: DOWBOR, 
Ladislau; Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 
 
SCOTT, Gillam Robert. Fundamentos del diseno.  Argentina: Victor Lerú S. A., 1978. 
 
SHNEIDERMANN, B. Designing the user interface: strategies for effective human-computer 
interaction. 3. ed. EUA: Addison-Wesley, 1998. 
 
SILVA, Giorgio. G. ; GOMEZ, Luiz Salomão R. ; SOUZA, Melissa Quieroz. B. de . Métodos 
estratégicos para Posicionar uma marca: Branding. Actas de Diseño, v. 7, p. 209, 2009. 
 
SNOWDEN, D. Complex Acts of Knowing: Paradox and Descriptive Self-awareness. Journal 
of Knowledge Management [S.I.]. v. 6, n. 2, May 2002. 
 
SOUSA, Richard Perassi Luiz de. A visualidade das marcas institucionais e comerciais como 
campo de significação. Tese de doutorado. São Paulo: PUC, 2001. 
 
SPOOL, Jared M. Branding and usability, 1996. EServer TC Library. Disponível em: 
http://www. vie.com/articles/branding-usability . Acesso em: 20 de out. 2008. 
 
STEIN, Monica. Design de interface para sites: desenvolvimento de uma metodologia 
orientadora considerando a comunicação entre clientes e usuários. 2003. Tese (Doutorado em 
Engenharia de Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis. 
 
STOLARSKI, André; Alexandre Wollner e a formação do design moderno no Brasil: 
depoimentos sobre o design visual brasileiro / um projeto de André Stolarski. São Paulo: 
Cosac e Naify, 2005. 
 
STRUNCK, Gilberto. Como criar identidades visuais para marcas de sucesso. São Paulo: 2ab, 
2007. 



181 

 

TORI, Romero. Games e interatividade. In: SANTAELLA, Lucia. ARANTES, Priscila. 
(orgs.) Estéticas tecnológicas: novos modos de sentir. São Paulo: Educ, 2008. 
 
TYBOUT, Alice M.; CALKINS, Tim. Branding. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
VIRZI, R. A. 1992. Refining the test phase of usability evaluation: how many subjects is 
enough?. Hum. Factors 34, 4 (Aug. 1992), 457-468. 
 
VISSER, W. Designing as Construction of Representation. A Dynamic Viewpoint in 
Cognitive Design Research. Human-Computer Interaction [S.I.], v. 21, n. 1, p. 103-152, 
2006. 
 
WHEELER, Alina. Design de Identidade Visual. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
 
WINCKLER, M. A.; PIMENTA, M. S. Avaliação de Usabilidade de Sites Web. Fundación 
para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías, FUNTEC. Disponível em: <http://www. 
http://www.funtec.org.ar > Acesso em 18 de Maio de 2009. 
 
WOLLNER, Alexandre. Textos recentes e escritos históricos. São Paulo: Rosari, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 

 

APÊNDICE A  
Formulário de Avaliação da Marca 
 
Ficamos gratos pela sua participação neste processo de validação. Preencha o formulário 
abaixo com respostas que vierem na sua mente. Não se preocupe em números de acertos, pois 
não há respostas certas nem erradas. Responda da forma mais verdadeira possível e sinta-se à 
vontade para realizar qualquer comentário. 
 
-Utilize as conotações descritas no Formulário para expressar qual a ideia transmitida pela 
interface que foi exposta para você. Marque apenas uma opção em cada uma das linhas. 
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APÊNDICE B  
Representação de Briefing 
 
A Empresa: 

1. Nome: 
 

2. Faça um breve comentário sobre o histórico da empresa: 
 

3. Qual o ramo de atividade? 
 

4. Quais os pontos positivos da sua empresa? 
 
5. Quais os pontos negativos da sua empresa? 

 
6. Qual o seu diferencial em relação à concorrência? 

 
7. Possui estrutura física ou é apenas um negócio virtual? 

 
8. Fale sobre funcionamento do seu mercado/negócio e qual a posição atual/esperada 

de sua empresa nele: 
 
Objetivos: 

1. O que o motivou a fazer a loja virtual? 
 

2. Quais os principais objetivos a serem alcançados com a loja virtual? 
 

3. Qual imagem(ns)/conceito(s) que deseja transmitir pela loja virtual? 
 
Público Consumidor: 
 

1. Descreva seu público consumidor em termos de sexo, classe econômica, grau de 
instrução, faixa etária, comportamento e outros quesitos que você considera 
relevante. 
 

Concorrentes: 
1. Quais os concorrentes diretos? Quais seus pontos fortes e fracos?  

 
2. Quais os concorrentes indiretos? Quais seus pontos fortes e fracos? (informar 

endereço do web site se existir) 
 
Referências de Projeto: 

1. Liste referências estéticas e funcionais positivas e negativas de lojas virtuais ou 
web sites que você conhece entre concorrentes, similares, fornecedores ou 
qualquer outro que considerar relevante. 

 
2. O que em cada um deles devemos analisar como referência? 
 
3. Existe alguma instrução específica ou obrigatoriedade neste projeto? 
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4. Existe alguma preferência que devemos considerar nesse projeto? 
 
Conteúdo: 

1. Quais as 5 seções de conteúdo da loja virtual? (Páginas internas que não são 
categorias de produtos. Ex: Empresa, Parceiros...) 

 
2. Existem textos e/ou imagens para o desenvolvimento da loja? 
 
3. Quais serão as categorias de produtos? 
 
4. Quais as formas de pagamento que serão disponibilizadas para o cliente? 
 
5. Quais as formas de entrega que serão disponibilizadas para o cliente? 
 
6. Informe os dados de contato que o cliente vai ter com a loja: 
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APÊNDICE C  
Matriz de Relacionamento I – Nível Reflexivo/Nível Visceral 
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APÊNDICE D  
Matriz de Relacionamento II – Nível Comportamental 
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APÊNDICE E  
Matriz de Relacionamento III – Nível Comportamental/Nível Visceral 
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APÊNDICE F  
Perguntas questionário fechado 
 

a) Anteriormente, você já considerava com constância e abrangência a comunicação da 
marca institucional no projeto de interface gráfica?  
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

b) O conhecimento do Modelo influenciou no reconhecimento da necessidade e das 
possibilidades de comunicação da marca no projeto de interface gráfica? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

c) Considerando que há necessidade de comunicação da marca, o uso do Modelo 
proposto facilita o reconhecimento dos elementos gráficos de comunicação da marca? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

d) Considerando que há necessidade de comunicação da marca, o uso do Modelo 
proposto facilita o reconhecimento dos elementos conceituais de comunicação da 
marca? 

      (    ) sim (    ) não  (    ) talvez 
e) Considerando a necessidade e as possibilidades de comunicação da marca, você 

continuaria utilizando o Modelo proposto nos projetos de interfaces gráficas? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

f) O Modelo serviu como orientação para reconhecer a necessidade e as possibilidades 
de comunicação da marca, mas não é constantemente necessário, como uma 
ferramenta para o projeto gráfico de interfaces, que visa a comunicação da marca? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

g) O Modelo serve como orientação para reconhecer a necessidade e as possibilidades de 
comunicação da marca, sendo constantemente necessário, como uma ferramenta para 
o projeto gráfico de interfaces, que visa a comunicação da marca? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

h) O Modelo é incômodo, inviabilizando sua a utilização constante em projetos de 
interfaces gráficas, que visam a comunicação da marca? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

i) O Modelo é prático e deve ser constante utilizado em projetos de interfaces gráficas, 
que visam a comunicação da marca? 

j) O Modelo é útil, mas requer melhorias? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

k) O Modelo pode ser simplificado? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

l) O Modelo deve ser mais detalhado? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

m) O Modelo é de fácil utilização?  
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

n) O Modelo é complexo? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

o) O Modelo é inconsistente e inadequado? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

p) O Modelo é inconsistente, mas pode ser melhorado? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

q) O Modelo é consistente e adequado? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 
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r) O Modelo é muito impreciso? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

s) O Modelo é adequadamente preciso? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

t) O Modelo é muito preciso? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

u) O Modelo é pouco eficiente diante do que é proposto? 
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

v) O Modelo é eficiente diante do que é proposto?  
(    ) sim (    ) não  (    ) talvez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



190 

 

APÊNDICE G  
Perguntas questionário aberto 
 

1) O que vocês acharam da tarefa proposta? Foi muito trabalhosa? 
2) Anteriormente, vocês já tiveram que considerar a comunicação da marca nos projetos 

de interfaces gráficas?  
3) Como vocês resolveram ou resolveriam essa tarefa sem o Modelo proposto? 
4) Vocês chegariam a resultados iguais ou semelhantes sem usar o Modelo? 
5) A maneira própria para atingir os resultados semelhantes seria mais simples ou mais 

complexa do que o uso do Modelo? 
6) Em princípio, o Modelo facilita ou complica a tarefa proposta? 
7) Depois da primeira experiência, o Modelo facilita ou complica a tarefa proposta? 
8) Quais os fatores complicadores na primeira utilização do Modelo? 
9) Depois da primeira utilização, o Modelo se mostra complexo? 
10) Vocês reutilizariam o Modelo em outra tarefa semelhante? 
11) Vocês simplificariam sua utilização ou retirariam algum instrumento ou 

procedimento?  
12) Vocês acrescentariam algum instrumento ou procedimento? 
13) Na opinião de vocês, as alternativas e a solução final atenderam as três áreas (citar as 

áreas) abordadas no Modelo? 
14)  Na opinião de vocês, o uso do Modelo favorece a argumentação que justifica e 

defende os projetos realizados? 
15)  O uso do Modelo propiciou mais segurança, foi indiferente ou aumentou a 

insegurança na atividade projetual? 
16)  As tomadas de decisão foram facilitadas com o uso do Modelo? 
17) Quais os aspectos que poderiam ser revisados para aprimorar o Modelo? 
18) Vocês utilizariam o Modelo em outros projetos de interface? 
19)  Citem três pontos que vocês consideram mais positivos no Modelo. 
20)  Citem três pontos que vocês consideram mais negativos no Modelo. 
21)  Quais foram as dificuldades encontradas? 
22)  Quais foram as vantagens percebidas? 

 


