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O PROJETO
ATLAS é um projeto que uniu a vontade de aprender uma área nova
tendo como tema uma experiência de vida. Durante o processo foi um
grande aprendizado aceitar que às vezes para conseguirmos o que queremos temos que recomeçar.
Apesar do maior incentivo ter vindo das experiências de 1 ano de
intercâmbio, o tópico “cultura” esteve presente durante todos os meus
anos de faculdade.
O resultado é a criação de uma marca que deseja expandir o conhecimento das pessoas sobre as bebidas que consomem, através da criação de um projeto nas plataformas de Aplicativo e Site.
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FACULDADE E DESIGN
Sempre gostei de Design. Mesmo antes de saber exatamente o que
era. Meu foco ao entrar no curso era trabalhar primeiramente com tipografia e marca, mas durante a jornada acabei me perdendo e parando
em ilustração.
No terceiro ano de faculdade e tendo um estágio, os projetos ficaram
mais elaborados e voltei a me dedicar às áreas que queria a princípio.
Matérias como Projeto, Tipografia e Linguagem Contemporânea ajudaram muito nisto.
Outro ponto que havia em mente ao ingressar no curso era a importância de retribuir à sociedade aquilo que aprendemos. Então entrei no
LabSol no meu primeiro ano e aprendi a valorizar a cultura nacional.

Fig. 01

Já meu último ano de faculdade, 2013, tive a oportunidade de fazer
um intercâmbio pelo Ciências sem Fronteiras para a Inglaterra.
Resolvi estudar em uma Universidade de Artes pois estaria imersa
em um ambiente que o foco era só Artes, conhecendo pessoas que estudavam : Cinema, Teatro, Música Popular Inglesa, Fotografia Marítima,
Artesanato e afins. Por incrível que pareça as personalidades dos indivíduos de artes são muito diferentes e abrangentes.
Fui parar em uma cidadezinha lá na ponta sul, cheia de praias, com
aquele vento forte do Litoral e pessoas do “interior”. Minha vida “social”
e a “acadêmica” mudaram bastante lá.

Fig. 02

As matérias lá eram muito parecidas com as do Brasil, apesar da faculdade inglesa ser mais focada e tradicional nas áreas de Branding,
Editorial e Tipografia. A grande diferença é que lá a nota era dada por
desenvolvimento e finalização. Assim o aluno era obrigado a documentar toda sua jornada, quanto mais ideias mais pontos. E isso mudou a
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forma como eu via design, não era apenas produzir uma peça bonita,
mas sim crescer com toda a pesquisa e projeto, afetando meu Trabalho
de Conclusão de curso consideravelmente. Aprendi a separar uma boa
parte do projeto para focar em pesquisa, para experimentação e errar.
Como não tenho muita dificuldade com programas e finalização, agora
era só saber balancear as duas etapas.
Assim, para o meu último projeto criei algo que pudesse transmitir e
florescer diferentes sentimentos nas pessoas.
Fig. 03
Fig. 04
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INTERCÂMBIO
O intercâmbio na Falmouth University em Falmouth na Cornualha, Inglaterra, foi regado a chá e a pasty (Fig.05), muito enriquecedor tanto
culturalmente quanto artisticamente.
Apesar de ter estudado apenas na Inglaterra, tive contato com diferentes culturas sendo minhas melhores amigas uma francesa, uma alemã, uma polonesa e uma húngara. Dentro da sala de aula ou em viagens
era possível ter contanto com diferentes culturas.
Apesar de ser meu foco neste trabalho, nunca fui muito chegada em
beber, mas acabei indo morar em um país que bebia e muito! Todas as
atividades sociais ou eram regadas por um bule ou uma garrafa.
Toda vez que viajava para o país de algum amigo, era apresentada
com bebidas ou comidas que sempre tinham uma história muito interessante por trás que carregava a cultura daquele país e isso me intrigou
muito.

Fig. 05
Fig. 06

Outra experiência muito legal que tive foi poder estagiar na empresa
editorial de jornais e revistas do condado. Lá tive a sorte de poder fazer
um trabalho de “campo” que era ir em uma produtora de Cidra e documentar todo o processo. (e experimentar um pouco do produto...) Lá é
muito comum cada condado ter seu tipo de cerveja, cidra e chá, todos
eles com alguma história por trás e isso também ajudava a fortalecer o
comércio e economia da região.
Focando agora nas viagens, minha primeira experiência cultural com
bebidas foi a visita em Abril de 2013 a maior coleção de Whisky em
Edimburgo (Fig.07), doada por um Brasileiro. Entre outras experiências,
a mais inspiradora de todas foi na Hungria com uma amiga chamada
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Mikolt. (Fig.06) Lá conheci a Pálinka, bebida húngara, que lembra muito
nossa cachaça, pude ouvir as história sobre as diferentes bebidas daquele país diretamente com os nativos, é lindo ver pessoas tão cientes e
entusiasmadas com os próprios produtos típicos de sua cultura.
Além das palavras a vivência ensina muito, viajar expande nossa
mente e enriquece a alma. Era tanta coisa nova que não tinha como
extravasar todo esse conhecimento e inspiração, decidi que precisava
passar isso para meus trabalhos. Foi assim que percebi mais um ponto
em meu projeto. Ele seria cultural e teria como produto as bebidas alcoólicas.

Fig. 07
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COORDENADAS
DO PROJETO
Como era?
Quando decidi que meu projeto seria no âmbito cultural e de bebidas
alcoólicas ainda estava em dúvida como abordar o projeto, mas sabia
que eu queria aprender algo novo.
Após a pequisa comecei da maneira que me pareceu mais genuína:
análise de marcas existentes de bebidas, sua promoção e facilidade de
acesso, levando ao estudo de rótulos e como este afetava o consumidor
na hora da escolha. Percebi que como em qualquer área algumas bebidas importantes deixavam a desejar no design do rótulo e embalagem.
Foi assim que tinha decidido criar embalagens que transmitissem
mais sobre a bebida ali presente, também era algo que nunca tinha feito. Rascunhei e ilustrei diferentes tipos e conceitos de rótulos. Durante
o processo também decidi o nome do projeto que seria “Atlas”, cada bebida teria o nome usando as coordenadas do local de sua produção. Eu
gostava do projeto mas ainda não sentia que era aquilo que eu deveria
estar fazendo pra passar a ideia que eu queria. Então voltei ao começo.

Coordenada Zero
Percebi que somente desenhando os rótulos, mesmo com um conceito novo, não iria abranger um novo público e nem mudar consideravelmente o pensamento e o modo de visão sobre essas bebidas tão
especiais. O foco tem de ser a experiência, colaboração e facilitação.
Fig. 08
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O Novo Conceito!
Aplicativo e Site para a marca Atlas.
Com a pesquisa e análise do meu desenvolvimento anterior, percebi
que seria uma ótima área a ser trabalhada e também era algo que eu
nunca tinha feito, pelo menos não para um projeto tão complexo.
A rapidez com que se troca informações no mundo da internet é voraz. Seria a maneira mais eficiente de disseminar e ajudar a oferecer
informação rápida e útil a estes usuários.
A marca iria trabalhar focando primeiramente nessas bebidas culturais de duas maneiras: em eventos e através do Aplicativo e Site. Esses
dois últimos são o foco principal da Marca e do meu Trabalho de Conclusão de Curso. A primeira etapa, Eventos, foi trabalhada na matéria
Design como Negócio; esta aula foi essencial para entender melhor o
público e mercado que eu teria de trabalhar.
O aplicativo seria usado por clientes da marca Atlas ou usuários comuns, tendo eles o interesse único: descobrir e avaliar bebidas culturais. O conteúdo do aplicativo iria ser construído aos poucos por especialistas e por usuários avançados, uma comunidade. O evento seria
realizado em bares, pubs e restaurantes que concederiam o espaço para
o evento, haveria bartenders e especialistas na área para dar assessoria
aos consumidores, que poderiam usar como apoio a plataforma digital
oferecida pela Atlas.
O site da Atlas é utilizado como um divulgador de seu aplicativo, oferecendo notícias, atualizações sobre eventos, explicações do seus produtos e contatos para usuários e futuros parceiros.

17

18

CONHECIMENTO
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HISTÓRIA E CULTURA:
BEBIDAS ALCOÓLICAS
cervejada, no Iraque e Egito eram trigo e cevada.
Outro ponto importante era estudar, quem consumia estes líquidos.
Na civilização Suméria percebeu-se que a produção era abundante, mas
sua distribuição era restrita e focada para a Elite, que as consumia em
banquetes e oferendas a Deuses. Já no Antigo Egito a produção era de
escala três vezes maior, a cerveja era distribuída para todas as classes
(escravos recebiam o produto pois os ajudavam a se hidratar e manter
as calorias ao trabalhar), só o vinho se concentrava na parte mais rica
da sociedade. Uma enorme parte das práticas eram descritas em pergaminhos, assim hoje em dia ainda é possível reproduzir alguns tipos de
cervejas produzidas na época egípcia.

Em seu livro, Drink: A Cultural History of Alcohol, Iain Gately explica
detalhadamente a história das bebidas alcoólicas e sua relação com a
cultura, por seções de ordem cronológica e regiões geográficas.
Na história, o papel das bebidas alcoólicas muda conforme as gerações e suas culturas. (1)
“In both ancient Greece, and the present millennium, it has been credited with the powers
of inspiration and destruction.The substance
at the center of this controversy, the chemical
soul of all alcoholic drinks, is ethanol...”(GATELY, 2008, p.1). (1)

A quantia que cada sociedade consumia também variava. O povoado
das Ilhas Britânicas era conhecido pelo uso abusivo das bebidas no dia
-a-dia, já a civilização Maia consumia produtos em menor quantidade,
voltado para ocasiões ritualísticas e com produto de melhor qualidade.
O que se vê presente na trajetória destes produtos, são as diferentes
formas como foram interpretados e usados. Não se tem certeza quando o ser humano compreendeu devidamente os efeitos do álcool (seus
benefícios e malefícios). É possível encontrar várias letras de músicas
que citam as substâncias presentes nas distintas civilizações.

A citação diz que tanto na Grécia como atualmente a bebida é reconhecida pelo seu poder de inspiração e de destruição. O causador dessa
controvérsia é o etanol. E sabemos o que proporciona esse contraste
são as diferentes quantias ingeridas.
Mas afinal quando foi que nós descobrimos e passamos a consumir
este produto? A primeira evidência da descoberta das bebidas alcoólicas veio justamente com a agricultura há 8.000 AC no norte da China,
eram líquidos fermentados de arroz, mel e uvas, que sofriam o processo
químico pela forma que eram estocados. Em utensílios de civilizações
de 6.000 AC já é possível ver desenhos de indivíduos brindando (GATELY, 2008, p.2).
A partir deste ponto é possível verificar em distintas civilizações a
presença da produção de bebidas alcoólicas. Os alimentos escolhidos
para a fermentação variava com a região povoada, no Irã eram uvas e
(1)
. Como as referências bibliográficas, em sua maioria, estão em língua inglesa, optou-se por colocar as citações no idioma original. A tradução para língua portuguesa feita pela autora : “Tanto na
Antiga Grécia e no presente milênio, tem se dado o crédito dos podres de inspiração e destruição. A
substância no centro desta controvérsia, a alma química de todas as bebidas alcoólicas, é o etanol”

Na Antiga Grécia percebe-se que essa prática foi profundamente estudada por seus filósofos, que enxergavam o produto de forma bastante
entusiasmada, esbanjando elogios e suprimindo os riscos. Os Egípcios
viam as bebidas como líquidos místicos e poderosos. Os romanos faziam posse desta bebida no ambiente armísticio, utilizando para embebedar inimigos e terem vantagens ao preparar um ataque. Na Peste Ne-
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que os alertas em torno do consumo abusivo deste produto crescesse
avidamente. Um dos exemplos no Brasil são as leis que restringem propagandas em certos horários e as de consumo, como a Lei Seca.
Outra diferença é a quantidade e preferência que varia por região e
cultura, sendo países europeus e regiões frias os maiores consumidores. Os com consumo mínimo ou inexistente são os que tem a religião
como lei, como exemplo os de religião árabe.

gra, que houve na Europa, a cerveja foi indicada para substituir a água,
pois com a presença do álcool e altas temperaturas na fabricação, tinha
maiores chances de ser livre de contaminantes.
A cerveja também teve papel imprescindível no comércio, sendo usada como moeda de troca; no Egito antigo a cerveja era usada como
pagamento, já na Grécia era o vinho. Em outras situações, como por
exemplo, na era colonista, Portugal proibiu a produção e comercialização da cachaça nos engenhos de cana-de-açúcar no Brasil, pois era
concorrente direto dos vinhos portugueses.

Da mesma forma como ocorria nas civilizações antigas, o consumo
de bebidas segmenta classes sociais. A escolha do tipo de bebida, sabor, local em que é produzida, consumida e sua marca funciona como
um expositor do poder aquisitivo do consumidor. Mas a bebida não só
segmenta a civilização em grupos como também a une. Dada as diferenças culturais, é muito comum marcar para encontrar amigos e/ou
parentes em festas, bares, restaurantes ou até mesmo em casa para trocar experiências, festejar ou passar um tempo, sendo essas atividades
realizadas com a presença de bebidas alcoólicas ou não.

Os efeitos do álcool voltaram a ser debatidos na era romântica nas
terras inglesas, quando o uso de outras drogas se alastrou. Em algumas
civilizações anteriores através de documentos e músicas, nota-se que
eles perceberam que a bebida funcionava como desinibidora de suas
ações, causando uma euforia e felicidade com o seu uso demasiado,
resultando em ressaca.
Assim os efeitos deste produto foram comparados a novas substâncias que surgiram na época, como o Ópio, surgindo mais leis e restrições
ao uso de todas estas substâncias, incluindo as bebidas alcoólicas, por
motivos de saúde, políticos ou econômicos.

Consumo e Cultura
Atualmente as leis variam em diferentes países e culturas, mas abrangem proibições levando em conta idade de consumo, áreas permitidas,
gradação alcoólica e religiões. Estas restrições não são voltadas apenas para o consumo, mas também para as propagandas. Isso fez com
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POR DENTRO
DAS GARRAFAS
Denominação de Origem (PDO Protected Designation of Origin) :
O que torna o produto especial é a qualidade e/o serviço, que só é
obtida pela exclusividade de fatores geográficos, incluindo fatores naturais e/ou humanos.

Após a pesquisa histórica das bebidas, comecei a me aprofundar no
lado cultural algumas delas. Percebendo como cada civilização enxerga,
produz e utiliza de formas diferentes, queria achar uma maneira de passar para o público que consome esse produto o quão interessante são as
peculiaridades destas bebidas, assim conheci as Bebidas de “Origem”.

Indicação de Procedência (PGI Protected Geographical Indication) :

Neste selo é essencial que o local de produção, fabricação ou extração tenha se tornado conhecido por esta prática. Assim protege o local
de criação, dando-lhe maior importância e se tornando fator diferencial
de outros produtos.

O que são Bebidas de Origem?
As primeiras proteções de indicações geográficas da história foram
para bebidas alcoólicas e é a única reconhecida pela Organização Mundial do Comércio. Atualmente as leis se tornaram mais abrangentes, gerando outras categorias.
Estas denominações foram criadas para assegurar que somente
produtos originais de tal região fossem reconhecidos comercialmente,
promovendo e resguardando a reputação de produtos culturais e tradicionais. Os produtores destas bebidas poderiam conseguir um preço
maior por ter este selo, o que dificultava a entrada de produtos falsos
no mercado, produzindo uma concorrência desleal. Os três tipos de selo
reconhecidos pela União Europeia são:

Garantia de especialidades Tradicionais (TSG Traditional Specialisties Guaranteed):
Não é atrelada ao espaço geográfico e sim a tradições.

Para a obtenção destes selos, é levado em consideração o local, etapas de produção e especiarias utilizadas. Todas as etapas são altamente fiscalizadas para a concessão do selo.
Nem todos os produtos com forte bagagem histórica e cultural obtiveram este selo legal, mas nem por isso deixam de ser reconhecidos
por serem muito tradicionais. Neste projeto minha intenção não é usar
somente bebidas de origem, mas também bebidas com uma bagagem
cultural tão forte quanto elas.
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Bebidas Culturais

Este produto feito a partir da cana-de-açúcar foi consumido por escravos, como forma de escapismo da vida difícil que lhes era imposta.
Este é só um dos pontos que torna a nossa cachaça um produto cultural, mas diferente das duas bebidas acima, a cachaça ainda está em
processo de estudo para ser aceita como bebida protegida.
Por enquanto apenas o termo “Cachaça” foi formalizado, podendo
ser usado para designar a aguardente da cana-de-açúcar no Brasil, mas
os produtos ainda não são reconhecidos como protegidos.

Para entender melhor sobre o assunto, precisaria ler com maior profundidade sobre as bebidas, assim poderia criar um produto realista, visando as necessidades do usuário. Escolhi três para exemplificar a ideia:

A Champagne - França (Protegida):

É uma das bebidas com proteção de origem mais conhecidas, reconhecida desde 1891. É altamente vigiada, pois só pode ser chamado de
champagne o espumante produzido na dada região da França.

A Pálinka - Hungria (Protegida):

Está presente na sociedade desde 1332, sendo utilizada por reis e
plebeus. É um destilado feito de frutas, muito saboroso e com forte aroma adocicado. Sofreu várias mudanças com as leis impostas, se tornando ilegal produzir em casa, mas tal atividade ainda era comum.
A bebida conseguiu a Denominação de Origem em 2004 além disso
várias cidades na Hungria tem diferentes tipos de proteção para produzir
Pálinka com certos tipos de frutas específicos (Ameixa, Pêssego, Maçã,
Pera).

A Cachaça - Brasil (Ainda em processo para selo de proteção):

Muito famosa e apreciada tanto por brasileiros como por estrangeiros.
“A aguardente compõe a identidade nacional porque mediou um conjunto de acontecimentos históricos diferentes que variam em cada região e tempo.”(AVELAR, 2010, p.18).
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DESIGN FÍSICO
E DIGITAL
Para melhor entender o ambiente digital eu consultei três diferentes
livros da editora O’Reilly, na edição Designing Mobile Interfaces (HOOBER
e BERMAN, p 8-9, 2011) os autores explicam que com a invenção dos tipos móveis de Gutenberg, aumentando a produção de livros para as massas, o processo de composição se tornou mais importante. Fazendo com
que os leitores entendessem o sistema de cada livro e como utilizá-lo.
Da mesma forma que os princípios de diagramação se tornaram
padrões para livros, os dispositivos móveis também adquiriram seus
próprios padrões que devem ser usados, mantendo as convenções de
leitura, assim criamos um material que é de fácil e rápida localização.

Fig. 09
Fig. 10

Navegação física e digital
Steve Krug diz em seu livro, Don’t Make Me Think, que a relação que
temos em buscar um produto em uma loja física e em um site é semelhante, quer dizer, tentamos trazer os aspectos físicos do mundo real
para dentro do virtual. Isso é notável com o uso de palavras como “navegação”, “carregar” entre outras. Mas há diferença entre ambos que faz
com que tenhamos diferentes experiências, assim o design precisa se
adaptar a cada ambiente.
Quando navegamos em um site ou aplicativos não temos noção de:
- Tamanho e escala: quantas páginas e links compõe o site.
- Direção: mesmo tendo a barra de rolagem e navegação as possibilidade de utilização são imensas.
- Localização: Quando em espaço físico aprendemos os caminhos
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Marcante, gráfico e intencional:

que possibilitam a criação de atalho. Mas quando navegamos no site
há uma sensação de “teletransporte” pois não fazemos o caminho físico; clicamos e somos enviados até o próximo ponto. Assim, quando
precisamos voltar à algum ponto no site, temos que confiar em nossa
memória hierárquica e não nos sentidos físicos. É por isso que o botão
mais usado em um navegador é o “Voltar”.

Elementos fundamentais de tipografia baseadas na impressão, grids,
kernings, pontos e tratamentos visuais. Estes elementos tornam um
projeto agradável visualmente. São usados para criar hierarquia, significado e foco. Tipografias em grande escala, grande espaçamento entre
objetos e cores vibrantes, prendem o usuário.

Movimento dá significado:

Resumindo, a navegação no espaço digital tem de ser boa.

As animações são utilizadas para transformar e reorganizar uma
ação que o usuário inicio, mantendo sempre continuidade. Com um feedback sútil, os movimentos mostram origem e fluxo de cada ação.

Os princípios do Material Design
Conforme consta no site do Google, na sessão designada para desenvolvedores (google.com.br/design), “Material Design” é um novo
manifesto para unificar o visualmente os produtos da nova plataforma
Android 5.0 Lollipop.
O mais interessante é que o manual é justamente para trazer características do mundo físico adequadas ao digital. Foi meu maior guia ao
decorrer de todo o projeto. Os três princípios do Material Design são:

O material é a metáfora:

É a baseado em uma teoria unificadora de um espaço limitado junto a
um sistema que proporciona a utilização de movimentos. Tomou como
base matérias da realidade tátil como o papel e a tinta transferindo os
conceitos para o campo da tecnologia avançada. Com o uso dos fundamentos da luz é possível dar ao usuário indicações das diferenças entre
categorias estáticas e dinâmicas.
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Have a Nice Beer
Empresa brasileira de sucesso criada em 2010. Com conceito semelhante de facilitar o acesso de bebidas típicas e importantes ao público
brasileiro através de seu site.
Há diferentes formas de aquisição dos produtos, seja pelo formato
clube de assinatura, em que o cliente recebe bebidas em casa selecionadas mensalmente ou no formato empresarial, em que é possível comprar bebidas para eventos e/ou restaurantes, bares.

OS OUTROS
Era necessário estudar e analisar duas vertentes diferentes nas empresas semelhantes e/ou concorrentes. O conteúdo e o design.
O primeiro tópico, conteúdo, foi imprescindível porque mesmo fazendo uma busca sobre a importância de cada elemento na avaliação e
experiência de consumo de uma bebida, eu não tenho uma base forte
na área. Poder ver aplicativos e sites no mercado que já funcionam foi
de grande ajuda.

Fig. 11

O segundo tópico, design, foi para compreender o quanto funcionalidade e estética estavam sendo bem aplicados nos projetos de outras
empresas. Utilizei sites e aplicativos de diversos ramos tanto o de bebida como o de outros clubes (chocolate, azeite, maquiagem) para poder
entender o que funcionava bem e o que não. Assim separei três empresas do ramo de bebidas que tinham pontos negativos e positivos tanto
no conceito como no design.

26

O design do site é interessante, mas peca ou pelo excesso ou escassez de informação. O que mais me interessou foi a catalogação feita
por nacionalidade e a forma como a ficha técnica das bebidas é apresentada utilizando ilustrações e deixando informações complexas de
uma forma amigável. Mas o foco maior do site é vender e não detalhar
muito cada produto.

Fig. 13

Fig. 12
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Untappd
Há certas interações entres usuários, mas a construção de um perfil
único e detalhado de cada pessoa não é o forte do aplicativo, sendo o
eixo maior o “check-in” das bebidas e de locais por nota e quantidade,
assim o catálogo oferecido pelo aplicativo é bem extenso.
Por ainda não ser um aplicativo tão popular no Brasil várias categorias oferecidas deixam de funcionar. Por exemplo, ao procurar produtoras de cerveja, nenhuma é mostrada na busca.

A marca está presente nas plataformas web e mobile, com maior
foco na segunda. Tem como objetivo facilitar o acesso a informações
sobre cervejas e a descobertas destas, indicando locais como bares,
pubs e produtoras.
O design deixa a desejar em certas páginas por ser carregado e repetitivo. Mas tem um sistema de medalhas muito interessante que incentiva o uso frequente do aplicativo e a competição entre usuários.

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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Vivino
É um aplicativo que oferece várias informações essências de forma
enxuta e fácil de entender. Com a opção pro, clientes podem ter um
maior aprofundamento dos produtos como o atendimento exclusivo
por especialistas.
Em seu perfil, o usuário obtém gráficos e estatísticas do seus gostos
e preferências por países, já na sua linha do tempo podem comentar nas
fotos de seus colegas.

É uma comunidade online de vinhos com enfoque em aplicativos,
sendo o site só um chamariz. Uma atualização recente deixou o aplicativo mais completo. Seu diferencial é o “check-in” por reconhecimento
de foto dos rótulos ou cartas dos vinhos.
Elegi este o melhor para pesquisa de Design e Arquitetura de Informação. Apesar de pecar um pouco pelas longas paginas no perfil dos
vinhos e sistema de busca ainda superficial.

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19
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INSPIRAÇÕES
Google e Material Design

Esta etapa fez parte de todo o projeto do início ao fim, junto a uma
pesquisa em livros, sites e tutorais. Selecionei algumas inspirações que
transmitem meu ideal de Design: produção de utilidade e usabilidade
com estética.
Poderiam ser separadas em duas categorias mas elas se completam;
Marcas e Aplicativos.

Como já explicado anteriormente o manifesto foi basicamente meu
guia durante todo o processo, por ser meu primeiro projeto grande para
Android, foi de imensa ajuda.
O manifesto é sucinto e de fácil compreensão, explicando do básico
aos maiores detalhes. Indo além do design, fazendo intersecção com
programação e arquitetura de informação.
Além da leitura, é possível obter material de apoio oferecido para
download, como paleta de cores, fontes e wireframes que auxiliam o
designer na construção de uma identidade unificada para plataforma
Android.
Foi importante para mim saber balancear o que seguir a risca e o que
optar por dar personalidade da marca. Alguns ajustes foram feitos, mas
basicamente a fonte e pontos e paletas foram seguidos.

Fig. 20
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Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24
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Szende Brassai
Designer gráfico e ilustrador Romeno, residente da Transilvânia.
É especialista em editorial, ícones e marcas. Sua paleta de cor é marcante, fazendo um ótimo
balanço entre cores frias e vivas, seus ícones são ricos em detalhes e carregam muita personalidade. Usei como inspirações por ser um artista com portfólio impecável que consegue manter
alegria em suas ilustrações de diferentes formas, seus ícones e marcas são sempre muito bem
trabalhados com linhas e detalhes.

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28
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Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

George Bokhua
Designer autodidata, residente de Nova Iorque, especialista em marcas.
É reconhecido por fazer forte uso de espaços negativos e de linhas para a construções de
seus símbolos, tudo isso através do predomínio do preto e branco. Achei interessante como ele
cria tanto logos extremamente simples e outros com maiores detalhes sem deixar de transmitir
a mensagem.
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Focus Lab
Estúdio de design da Georgia nos Estados unidos. Foco em criação de marcas para o mundo
digital, são especialistas em Web e UI.
Apesar de trabalhar com a área digital, o processo não é inteiramente feito em computador.
Em seu portfólio é possível notar o balanço entre cores bem saturadas contra o preto e o branco.
Seus trabalhos tem como princípio a simplicidade com conceito.

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36
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Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Cuberto
Estúdio de Design Russo, com portfólio impecável na área de UI e UX.
Prezam pela criação de marcas simples mas com ícones e ilustrações bem detalhadas. No
caso foi uma estética que busquei na criação dos ícones para o aplicativo Atlas. Outro ponto
interessante do estúdio é a presenção de especialistas em UX que planejam Wireframes bem
elaborados para seus clientes, tornando-se um diferencial.
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IDENTIDADE VISUAL
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Fig. 41

ATLAS : A MARCA
Nome e significado
Durante o processo de criar os rótulos de garrafas (ideia inicial) cada
bebida teria suas coordenadas de local de produção como nome. Por
exemplo, no vinho do Porto viriam escritas as coordenadas da cidade:
41N8O.
Ao pesquisar mais sobre mapas, descobertas, regiões, geografia, mitologia e cultura a palavra “Atlas” era constante, tanto mencionando os
mapas ou o Titã grego.
Por ser de fácil pronuncia e também usada no Inglês, seria fácil o uso
mundial. Apesar da mudança de direção do projeto a essência ainda é a
mesma: explorar, disseminar e evidenciar a origem das bebidas.

Missão
O maior objetivo da marca é disseminar a ideia de que as bebidas podem ser um produto cultural. Carregam uma história tanto do local, do
por quê, de como e por quem foram produzidas. Isso sendo transmitido
através de eventos e mídias digitais que auxiliam essa experiência. Tem
como palavras- chave: curiosidade, energia, alegria e evolução.
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Público Alvo
A Atlas deseja atingir pessoas de ambos os sexos e com independência financeira (classe social de A a C). Pessoas curiosas, sociáveis, que
apreciam bebidas e culinária sendo um hobby ou não.
Os eventos abrangeriam um maior grupo de idades, enquanto as mídias digitais abrangeriam uma faixa mais restrita, de 25 a 40 anos.

Fig. 42

Explorando
Após a decisão do nome, vários rascunhos foram feitos (Fig.41). Diferentes direções foram exploradas tanto para a utilização de um logotipo
ou de um símbolo.
Alguns dos conceitos foram monograma, wireframe, globo, garrafa,
gota, líquido, magia, pergaminho, papel, constelação.

Fig. 43

Conhecendo
Esse processo durou boa parte do projeto, comecei a desenvolver outras etapas como conteúdo e telas do aplicativo enquanto ainda conhecia minha própria marca. Aqui foram duas vertentes que decidi vetorizar
para melhor análise.

Fig. 44

Fig 42 e 43. A Garrafa com territórios: Geométrico, Seccionado, Objetivo.
Fig 44 e 45. O Globo de líquido: Orgânico, Maleável, Detalhado.
Ainda com estas duas propostas eu não tinha chegado ao ponto que
traduzisse a marca completamente, mas foi por meio destes que obtive
um resultado de sucesso.

Fig. 45
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Paleta de Cores
Ao lado está presente a paleta de cores da marca.
As cores foram pensadas em RGB, pois o maior foco da marca é seu
aplicativo e website. Apesar disto, seria necessário ter correspondentes em CMYK e Pantone, caso fosse necessário o uso de impressos
em Eventos (embora a variação monocromática teria preferência),
assim ajustei as equivalências das cores para impressão em CMYK e
Pantone, ficando mais semelhante aos das cores em RGB.

C 0 M 10 Y 90 K 0
R 253 G 215 B 52
PANTONE 108

C 0 M 80 Y 70 K 0
R 238 G 82 B 79
PANTONE 485

Logo
Traduzindo a missão da marca, o logo é a junção de um mapa enrolado (localização) e uma garrafa (produto) criando um símbolo divertido e
que intriga no primeiro contato por não ser tão óbvio.
As linhas pontilhadas ao redor do símbolo são como uma forma de
expressão, chamando a atenção para um “achado” ou uma descoberta.
As coordenadas tem destaque que criam um equilíbrio na marca e
frisam a ideia de busca e precisão do local.

C 70 M 0 Y 70 K 0
R 0 G 229 B 117
PANTONE 7479

C 100 M 0 Y 0 K 0
R 0 G 175 B 275
PANTONE 306

Malha, Área de Proteção e Redução
Malha para análise da construção e kerning.
A área de proteção é com a mesma medida da letra “T” sendo usada
tanto verticalmente como horizontalmente.
Redução de 30mm, 20mm e 15mm.

C 85 M 70 Y 60 K 65
R 21 G 37 B 45
PANTONE 433
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Variações

DOSIS

Ao lado esquerdo estão as variações possíveis da marca. Podendo
mudar as cores das hastes dos “A”
Também pode-se usar monocromia em branco ou nas cores da marca, mas somente quando o fundo é escuro. Quando em fundo claro,
usar monocromia somente no azul escuro da marca.
A marca também pode ser usada tanto na vertical como na horizontal.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234567890

Levando em conta essas variações são as únicas viáveis, tornando
qualquer mudança fora desse padrão não viável para a marca.

ROBOTO

Ícone para o Aplicativo

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234567890

O ícone para o aplicativo pode ser o símbolo ou apenas a letra “A” do
logotipo.

Fonte Institucional

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234567890

A fonte utilizada para o logo é a Dosis SemiBold estilizada.
A fonte utilizada no Site e Aplicativo é a Roboto Light, Regular, Bold.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
01234567890
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ESTRUTURA
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FLUXOGRAMA
O diagrama das micro interações analisa pequenos fluxos de certos
botões e ações. Apesar de essa ser uma etapa que deve ser feita após
o fluxograma inicial de conteúdo, usei os conselhos que Saffer dá para
as micro interações e apliquei nos diagramas.
No total eu realizei três diferentes fluxogramas, um geral, um para o
aplicativo e outro para o site.
A Fig. 46 mostra um diagrama que abrange conceitos mais globais
do conteúdo, mostrando interligações entre uma informação e outra.
A seguir mostro o conteúdo do produto de forma textual, nas páginas 53-61 é possível ver de forma visual, através dos wireframes.

A construção de um diagrama de conteúdo oferecido pela Atlas foi
a primeira etapa prática na construção do aplicativo, com ela pude
racionalizar de forma mais simples todas as informações.
O primeiro desafio era decidir o que é importante para auxiliar os
usuários a descobrirem e catalogarem as bebidas culturais. Após a
pesquisa histórica fui para dados técnicos, análise dos concorrentes e
formulário de pesquisa, isso me ajudou a criar uma tabela do conteúdo
que seria necessário dispor aos clientes. Como parte do brainstorm
a tabela foi bem extensa, mas foi reduzida no fim ao essencial para a
criação de um fluxograma.
Em seu livro, Microinteractions, Dan Saffer explica o quão importante é fazer um diagrama para as micro interações, para criar um mapa
mental das ações na cabeça do usuário, assim ele entenderá como
suas ações afetam o ambiente digital em que está.
Dan Saffer também cita várias regras que devem ser seguidas para
uma experiência de sucesso:
- Entender como uma ação encadeia outra
- Definir qual o controle que o usuário tem sobre essas ações
- Qual será a sequência e tempo dessas ações
- Que conteúdo está sendo usado e de onde ele vem
- Se a interação se repete e com que frequência
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Fig. 46
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Perfil

Eventos

Painel geral onde o usuário pode visualizar com detalhe suas preferências e um resumo de suas atividades dos outros menus.

É um menu que promove os eventos “físicos” da Atlas. É um dos
únicos que oferece um alerta sobre as atividades fora do aplicativo.
Atualiza com os próximos eventos que irão vir mas também possibilita
a busca por bebidas dentro do menu dos eventos.

- Foto e Dados: Editar imagem escolhida e dados da conta.
- Estatísticas: Checar números de suas atividades, como número de
bebidas, origens dos produtos e eventos.
- Feed: Notícias de avaliações, desejados, favoritos do usuário, suas
conexões e comentários em postagens. Alertas de eventos, comentários e pedidos de conexões. (As ações apareceriam automaticamente
neste feed não tendo a opção de postar diretamente nele)
- Menu rápido: Avaliações, Desejados, Meus eventos e Conquistas.

- Busca: O usuário poderia buscar tanto as bebidas do menu como o
local do evento.
- Menus da Lista: Dividido em “Eventos” que mostra todos os próximos eventos que irão ocorrer e “Meus Eventos” que são os eventos em
que o usuário interagiu, convidando alguém ou confirmando presença.
- Meus Eventos : Irá acionar alerta no celular e na página do perfil
quando um evento se aproxima, também poderá indicar eventos similares em que o usuário compareceu anteriormente.
- Perfil do evento: Foto do local, distância do evento até o local do
usuário e data com maior destaque, seguidos de endereço. Possível
convidar conexões, aceitar convites e confirmar presença. Lista de
conexões que confirmaram. E menu completo das bebidas que estarão
no evento, ordenadas por países.
- Menu de bebidas: É possível ver o perfil das bebidas, ao clicar no
catálogo. Criando um link entre os dois menus.

Catálogo

Descoberta, Conhecimento e Catalogação das bebidas culturais.
- Busca por: Nome das bebidas, Origem e Sabor.
- Ordenação da lista: Preço, Nome, Origem, Avaliações e Desejados.
- Bebida da lista: Apresentaria um resumo dos detalhes e foto da
bebida. Caso o usuário já tenha consumido também apareceria a nota
de sua avaliação.
- Perfil da Bebida: Foto e maiores detalhes e especificações, local
de origem detalhado e tipo de proteção. História da bebida, avaliação
detalhada, dicas para consumo e comentários de usuários. Botões
com redirecionamento para outros menus: “Onde Comprar”(Guia) ,
“Onde Beber” (Evento).
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Guia

Aplicativo

Semelhante ao menu Eventos. Mas, visa promover lugares que vendem as bebidas do catálogo Atlas, podendo ser estes lugares parceiros ou patrocinadores da Atlas.
- Busca: O usuário poderia buscar as bebidas que resultam em
locais perto da sua localização
- Perfil do local: Foto, distância, endereço e menu com as bebidas
que são comercializadas e estão no catálogo Atlas.
- Ícone para mapa: Direciona para o endereço no mapa do Google
Maps.
- Menu de bebidas: É possível ver o perfil das bebidas ao clicar no
catálogo, criando um link entre os dois menus.

Presente apenas no site. É a pagina que irá fazer a promoção do
aplicativo, para explicar de forma fácil as 4 principais funções, manter
notícias de atualização e mostrar as vantagens de uma conta premium.

Contatos

Presente apenas no site. É uma maneira de usuários comuns e possíveis parceiros e patrocinadores entrarem em contato.

Preferências

Facilitar a usabilidade, oferecendo a opção de modificações no aplicativo como: Habilitar ou desabilitar localizador GPS, modificar informações da conta, informações sobre premium, denunciar ou solicitar
correção de informações, deletar conta e etc.

Sobre

Presente apenas no site. Tem como proposta exemplificar a missão
e ideias da Atlas. Contar um pouco de sua história de forma fácil e
ilustrada.
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A EXPERIÊNCIA
DO USUÁRIO
Meu projeto foi realizado para a versão Android 4.0 Kit Kat, mas durante o processo a Google lançou o seu conceito de Material Design para a
futura versão do Android. Assim acabei utilizando partes do manifesto
como base para o meu design mas considerando a versão anterior.

- Nós não lemos, nós escaneamos e somos muito bons nisso:
Não temos tempo de ler nada além do que é necessário. Como tubarões, não podemos parar de nos mover, sabemos que não precisamos
ler tudo, focando apenas nas palavras chaves da busca.

O UX (User Experience) de um projeto é analisar o público alvo do produto, que no caso da marca Atlas é de 25-40 anos. Essa parte do projeto
ocorre antes e depois do produto pronto. A análise prévia é feita levando
em consideração padrões de uso do público alvo selecionado, já a análise posterior trata de como os usuários utilizaram essas escolhas e se
elas funcionaram para então realizar os ajustes, se necessário.

- Não fazemos escolhas visuais nós aceitamos o que convém:
Não escolhemos a melhor opção, escolhemos aquelas que achamos
razoáveis e satisfatórias, seguindo nosso repertório.
- Não descobrimos e/ou lemos como funciona. Nós tentamos instintivamente:
Não importa como funciona, se funcionar! Só tomamos conta de
como fizemos após o processo. Por isso boa parte das instruções são
ignoradas e são usadas somente no caso do usuário não conseguir
construir seu próprio caminho.

No meu projeto a análise foi feita até a fase “antes do usuário”, focando a pesquisa em como estes usuários iriam se comportar. Com o aplicativo em mãos, poderia ser feita uma análise da relação dos usuários
com o produto e assim ver os pontos negativos e positivos das minhas
escolhas.

Assim, para criar uma boa experiência, temos que levar em consideração as convenções apontadas anteriormente.
As buscas devem ser claras. Uma página deve ser evidente ou autoexplicativa. Criar para escanear e não para ler. Todo o conteúdo é criado
com hierarquia visual e agrupamentos lógicos.
Não há problema em sair das convenções, só é necessário verificar
se a curva de aprendizado exigida do usuário para esta nova convenção,
compensará.
Com a chegada de novas tecnologias como a touch e o avanço da velocidade da internet, algumas regras mudaram. No livro, Steve Krug explica que antes era muito comum contar os cliques que o usuário dava
até chegar a certo caminho, atualmente este não é o único parâmetro

Após definir o conteúdo me baseando no fluxograma, comecei a estruturar o projeto, agora pensando nas proporções da tela de um celular
e de um computador. Para isso precisava entender como nós aceitamos
e utilizamos o conteúdo oferecido a nós. No livro de Steve Krug, Don’t
Make me Think, seu foco é mostrar que não queremos pensar ao utilizar
as plataformas digitais, usamos nossa intuição. Assim ele cita três fatos importantes sobre a experiência do usuário (KRUG, p.11-19, 2008).

50

de sucesso. Como a velocidade é mais rápida o número de cliques tem
menos importância, desde que a pessoa ache a informação sem estresse (KRUG, p.41, 2008).

senha mostrando se ela está correta ou não.
- No posicionamento de ícones rápidos no topo do menu, que direcionam a outras telas.
- Ao adicionar uma conexão, que irá automaticamente para a página
do usuário, já com o símbolo de “adicionado” ao lado do nome.

Durante o processo de desenho dos wireframes, optei por deixar algumas telas com informações óbvias e outras vezes opções que exigiam um pequeno aprendizado, atualmente com o grande contato com
a mídia digital o usuário está cada vez mais rápido e adaptável a novas
mudanças. Um exemplo que optei por não deixar óbvio foram os títulos
dos menus na tela principal do aplicativo, primeiramente apenas os ícones de cada sessão são visíveis, mas caso o usuário “deslize” o dedo na
tela os títulos irão aparecer para cada aba.
Ainda que ele clique erroneamente e entre no menu, a página é óbvia
por ter o título no topo e conter a mesma cor da aba do menu. Já no site
que a interação é diferente da plataforma mobile, os ícones são acompanhados dos títulos.

Ainda terá uma micro interação que ocorrerá fora do aplicativo, dando
alertas, na tela do celular do usuário, como por exemplo o aviso de um
evento próximo.

Fig. 47

Segundo o livro de Dan Saffer, Microinteractions, micro interações são
os pequenos detalhes que fazem as experiências do usuário serem fantásticas ou traumáticas, é o design de pequenos detalhes. Para conseguir
isso, é necessário observar aos outros e a si mesmo. Nesta etapa é importante raciocinar os caminhos criados no fluxograma e decidir no campo da arquitetura de informação quais são as interações necessárias.
A utilização de feedbacks e respostas curtas auxilia muito no sucesso da experiência do usuário (SAFFER, p.vi, 2013). Utilizei esse método
em diferentes telas do aplicativo:
- Ao fazer cadastro, o usuário terá um feedback rápido ao digitar a sua
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WIREFRAMES DO
SITE E APLICATIVO
As duas sessões: Aplicativo e Site.

Wireframe é o esqueleto de um projeto, seja para o site ou aplicativo,
e o seu foco é trabalhar no layout e disposição dos elementos na tela.
Varia de um esquema mais simples até um mais detalhado, chegando
até a usar cores e diferentes pesos de fonte. Mas o objetivo é testar
variadas funções, mudar e avaliar hierarquias e informações.

Nos wireframes do Site ocorreu uma mudança drástica em relação as
telas finais. Durante o projeto mudei totalmente o foco da sua utilidade,
antes o que era um aprofundamento do conteúdo do aplicativo tornouse um agente propagador do aplicativo e da empresa. Percebi que o
conceito anterior iria desvalorizar a utilização do aplicativo. Assim deixei o site mais leve e divertido de se navegar com uma forma rápida de
se comunicar com o público.
Mesmo o Aplicativo continuando com o mesmo conceito ainda há mudanças entre a versão wireframe e a final. O que mostra uma evolução do
conceito, pois após acrescentar cores, fontes e imagens percebemos que
certas escolhas não foram positivas podendo adequá-las nesta etapa.

As próximas telas são meus wireframes digitais, onde pude experimentar a disposição dos elementos e escolha de hierarquia sem me
preocupar com o design em si. Com a programação e o uso de design
responsivo, o design se adapta a diferentes telas.
Para o Trabalho de Conclusão de curso utilizei o Moto X para representar o aplicativo; sua tela é 1280 x 720 pixels e 320 ppi. As proporções
que usei da tela para o computador são de 1000 pixels de largura, o
comprimento é variável.
As cores dos wireframes são illustrativas, correspondendo ao menu
do qual fazem parte, optei por mostrar algumas telas principais, mas
várias além destas foram criadas. Praticamente todas as telas tiveram
várias versões, escolhi algumas para comparação.
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APLICATIVO
Landind Screen - Tela Inicial
Telas simples de login e cadastro do usuários.

Login do Usuário
Preenchimento de e-mail e senha para logar na
conta, as micro interações aparecem a direita,
gerando um rápido feedback.
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Cadastro do Usuário
Foto e informações básicas para criação da conta.

Principal com Menus
Menu simples com 4 categorias.
Única tela com uso de gestures, o usuário ao
deslizar as abas para esquerda fará com que
o título apareça a direita.

Perfil do Usuário
Ideia inicial de conceito aonde as fotos eram
usadas em menor escala.
Ao adicionar o design de interface, acabei
optando por um novo conceito, aonde as fotos recebem maior destaque e os títulos são
usados com sobreposição..
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Feed de Notícias do Perfil do Usuário
Ocorreu o mesmo com as notas de avaliação
e o número de informações presentes no
feed de notícia também aumento.

Conexões do Perfil do Usuário
A ideia inicial era somente ter a foto e nome
das conexões, mas achei importante inserir
informações como local e micro interações
“Adicionado” “Pedido de conexão” “Deletar”
que ajudariam no caso de busca.

Avaliações do Perfil do Usuário
Esta tela também foi adequada ao novo estilo de imagem na tela inteira com título sobreposto. Mais detalhes da bebida aparecem
nesta tela para auxiliar uma checagem rápida pelo usuário.
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Conquistas do Perfil do Usuário

Versão A - Perfil da Bebida
Esta primeira versão da tela de profile de bebidas, dá maior enfoque a detalhes na forma
escrita e a nota tem maior destaque.

Versão B - Perfil da Bebida
Já a segunda versão, a tela faz maior uso de
ícones e tem disposição diferente.
A versão final foi uma junção das duas opções.
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Continuação do Perfil da Bebida
Os detalhes sobre a bebida mudaram muito
pouco na versão final do aplicativo.

Versão A - Menu Catálogo
Experimentação de diferentes modos de disposição para a classificação e dos detalhes
na tela do catálogo.Esta versão com ênfase
na nota.

Versão B - Menu Catálogo
Está versão faz maior uso de ícones e dá
maior foco na bebida e avaliação do próprio
usuário. Na versão foi seguida está linha
mas com o novo conceito de imagem cheia
com título sobreposto.
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Perfil da Bebida
Avaliação de uma bebida, onde o usuário
pode dar a nota em diferentes tópicos como
“Aparência” e “Sabor”.

Busca no Menu “Guia”
Manteve mesma estrutura nas telas finais,
tendo agora maior prioridade no local e data.

“Meus Eventos” no menu “Eventos”
A mudança essencial foi no submenu, onde
foi mantida apenas duas categorias:
“Eventos”e “Meus eventos”, facilitando a usabilidade.

Perfil do Local
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“Eventos Gerais” no menu “Eventos”
A retirada das fotos na busca foi essencial
para não deixar a página muito carregada,
focando na distância e data.

Perfil do Evento Parte 1
Pouca estrutura mudou até a etapa final, só o
novo conceito sendo aplicado.

59

Perfil do Evento Parte 2

SITE
< Perfil do Usuário
No site o perfil consegue abranger muito mais informações em uma tela.
Assim, a opção “Conexões” e “Feed” estariam amostra ao mesmo tempo, diferente do aplicativo,
onde a função o redireciona a outra tela.
No site ao clicar no painel dos sub menus abaixo do perfil, todas as informações abririam logo abaixo
e não em outra tela.

Catálogo >
No site também haveria um espaço direcionado a ilustrações com texto explicativo e sucinto sobre
a página.
As bebidas seriam mostradas como cartas que ao ser clicadas iriam ao perfil da bebida e ao passar
o cursor por cima virariam com mais informações sobre o produto.
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< Perfil da Bebida
Teria mais informações que o aplicativo, por ser de maior facilidade de leitura.

Menu Guia >
A página guia também seria bem diferente da apresentada para o aplicativo, com disposição horizontal e somente em uma tela. A página “Eventos” seria semelhante a esta.
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PRODUTO FINAL
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A INTERFACE
Com o design de interface é possível equilibrar a parte técnica com a
visual e esclarecer visualmente as hierarquias e fluxos que determinei
na etapa anterior através de escolhas de cores, estilos, fontes, formas
e contrastes.

exemplo apresentado no livro é colocar duas vezes o campo de e-mail
e senha na tela de cadastro: o que pode ser simples na tela de um computador se tonar um incômodo na tela do celular (HOOBER e BERMAN,
p.122, 2011).

A Marca Atlas que criei é voltada para um público que gosta de explorar, conhecer e se manter atualizado. Tendo isto como premissa e
mantendo a mesma identidade do logo, segui a linha para a criação de
um aplicativo e site com visual divertido, colorido e que não fosse intimidador.
Mantive o mesmo estilo de linhas para os ícone, mesma fonte para os
menus e usei a Roboto para os textos.

Como dito anteriormente, quando estava na etapa de criação dos
Wireframes mudei a solução que eu tinha dado para o Site, que antes
apresentava o mesmo conteúdo do Aplicativo, para um Site promocional.
Apesar de não estar presente no resultado, a primeira solução do
modelo do site serviu para perceber o quão diferente pode ser a experiência de uma mesma tela quando usada no computador e no celular e/ou tablet: algumas etapas que precisavam de 3-4 telas no celular
poderiam ser traduzidas com uma única página no site. Por outro lado,
certas ações oferecidas por gestures ou motions no celular tinham de
ser modificadas no site.

O foco do projeto é o aplicativo, foi por onde comecei, apenas posteriormente passei para a criação do site. Para isso, precisava entender a
diferença entre ambos layouts.
A diferença começa na forma como o usuário usa cada dispositivo.
Quando usa um celular, o usuário é interrompido por estímulos com
maior frequência do que usando o computador. Para compensar isto, é
viável fazer uso de interações como vibrações e sons (HOOBER e BERMAN, p.131, 2011). Adicionar uma mensagem fora do aplicativo como
um alerta de som, foi uma solução que utilizei para alertar usuários sobre um evento da Atlas que esteja próximo de ocorrer, sem a necessidade de estar utilizando o aplicativo no momento.

Apesar de consultar livros e tutorias, acredito que a prática foi o meu
maior aprendizado durante todo o projeto. Pois cada aplicativo e site
necessita de diferentes soluções.

É importante não usar soluções conhecidas para dekstop e aplicá-las
nos dispositivos sem antes analisar se isso é viável e aceitável. Um
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Fig. 48

Paleta de Cores do Aplicativo
Todas as cores foram trabalhadas em RGB, seguindo a tabela de cores oferecida pelo Google, alguns ajustes de tom foram feitos para melhorar a legibilidade dos títulos e ícones.

R 253 G 215 B 52

R 28 G 68 B 255

R 244 G 126 B 22

R 123 G 76 B 255

R 238 G 82 B 79

R 48 G 26 B 145

R 182 G 27 B 27

R 21 G 37 B 45

R 45 G 124 B 49

R 37 G 49 B 55

R 0 G 229 B 117

R 119 G 143 B 155

R 0 G 175 B 255

R 255 G 255 B 255
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ÍCONES
Decidi separar uma sessão só para Ícones pois foi um dos meus
grandes foco nesse projeto. Reservei um bom espaço de tempo para
me dedicar ao menu do Aplicativo por ser a parte central do mesmo.
Meu estudo começou olhando referências e inspirações de outros
designers que tinham o estilo que eu procurava, gostaria de poder criar
um conceito diferente do que era comum.
Assim desenvolvi um conceito por trás dos ícones do menu, criei esse
método de trabalho sem perceber. Comecei fazendo rascunhos a mão
como se os ícones fossem ilustrações mais complexas que contassem
uma história ou que fosse um resumo do que o usuário iria presenciar
dentro daquela categoria.
É possível ver alguma das minhas experimentações já na etapa digital aonde essas “histórias” se tornaram ícones (Fig.50).
Na interface final (Fig.49), os ícones se tornaram mais simples, mas
ainda resumindo o interior de cada categoria. Optei por não deixar os
títulos dos menus aparentes, sendo estes visíveis somente com os “gestures” (ao deslizar para esquerda o nome do menu irá aparecer) para
não afetar o aprendizado a longo prazo.
É possível ver os ícones finalizados utilizados na interface do Aplicativo e Site (Fig. 51 e 52), optei por trabalhar com ícones mais comuns e
sem grandes “intervenções” para não interferir na curva de aprendizado
do usuário, não causando ruídos em suas experiências.
Fig. 49
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PROCESSO
Fig. 50
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FINALIZADO
Fig. 52

Fig. 51
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APLICATIVO
Landing Screen - Tela Inicial
Os botões de login são chamativos e rápidos
de serem reconhecidos. Caso o usuário não
tenha conta, ele perceberá rapidamente que
deverá usar o botão Cadastrar, mais discreto.

Cadastro do Usuário - Parte 1
A tela de cadastro é simples e rápida de ser
preenchida..

Login do Usuário
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Cadastro do Usuário - Parte 2
O usuário pode optar por utilizar o GPS ou selecionar manualmente sua localização para
que os menus “Guias” e “Eventos” funcionem
propriamente.

Menu Principal - Parte 1
A duas telas mostram, respectivamente,
Menu inicial e o Menu Inicial após deslizar a
aba para a esquerda (mostrando títulos).
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Menu Principal - Parte 2
O título que aparece na parte superior desta
tela é o Logotipo da Marca.
Para entrar no menu, basta um toque.

Perfil do Usuário
Mantive o mesmo conceito utilizado nos perfis das bebidas. Os botões de ação também
ficaram maiores e com destaque.

Feed do Usuário
Conceito aplicado.
No topo é possível criar nova avaliação, trocar foto de perfil e entrar em preferências,
via ícones. Legendas verdes invés de ícones
para melhor compreensão.
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Conexões do Usuário
Lista de conexões mostrando: Existente,
Adicionar e Pedido de Conexão.

Avaliações do Usuário
Ao entrar numa nova sessão, o título muda
respectivamente.
Botões: Nova avaliação e Buscar.
Ordenar lista: Ordem cronológica, preço,
local e nota.
Imagens: Resumo do perfil da bebida.

Perfil da Bebida - Parte 1
Perfil detalhado de bebida já avaliada.
Botões de favorito, desejar, e editar.
Caso haja necessidade, o botão “denunciar”
fica no menu “preferências”.
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Perfil da Bebida - Parte 2
Detalhes do preenchimento feito pelo usuário quando avaliou a bebida, podendo ser
minimizado ao clicar na flecha.

Perfil da Bebida - Parte 3
Botões que levam ao menu “Guia” e “Eventos”
já com a busca feita usando esta bebida.
Perfil com História e Local, Dicas de degustação e receitas.

Perfil da Bebida - Parte 4
São simples e resumidas, sendo só um
incentivo para o usuário fazer uma pesquisa
mais aprofundada em outros lugares.

73

Perfil da Bebida - Parte 5
Avaliação se dá por: Aparência, Aroma,
Sabor e Sensação.
O Usuário clica nos ícones e o título aparece
a cima do seletor, aonde arrasta os círculos
selecionando as notas para cada categoria.
Estatísticas e comentários logo abaixo.

Conquistas do Usuário
Ilustração das medalhas, descrição da
conquista, quantas conexões obtiveram e
data.

Perfil de uma Conexão
O grande diferencial é que ao clicar no menu
colorido, as informações aparecerão logo
abaixo ao invés de outra tela.
Escolhi esta maneira pois assim o usuário
não confundiria suas informações com as
de outra pessoa.
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Menu Catálogo
Muito parecida com a de “avaliações”, mas
nem todas as imagens tem classificação (pois
aparecem bebidas não avaliadas ainda).
Ordenar lista : Nome, Preço, Local, Desejados
e Nota.

Perfil da Bebida - Parte 1
Tela ao avaliar a bebida.
O usuário pode arrastar as estrelinhas para
dar sua nota, avaliar os detalhes e colocar
informações da sua compra/consumo.

Perfil da Bebida - Parte 2
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Perfil da Bebida - Parte 3
Inserir comentário que irá aparecer no perfil
da bebida. Para finalizar a avaliação é só
clicar no botão roxo ao final.

Menu Guia
Ao entrar no menu, a tela aparece sem
nenhuma pesquisa até que o usuário insira
uma busca por bebida.

Menu Guia com Busca
Informações de locais que vendam a bebida
Pisco. Mostrando a distância do local até
o usuário, tipo e endereço e outras bebidas
que há no local.
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Perfil do Local - Parte 1
Local/parceiro que venda a bebida procurada,
com mais detalhes sobre o horário de funcionamento e detalhes das origens bebidas
fornecidas.

Perfil do Local - Parte 2
Ao clicar no nome da bebida o usuário será
redirecionado para o perfil da mesma.

Menu Eventos - Eventos Gerais com Busca
Há dois tipos de seleção, Eventos Gerais e
Meus Eventos..
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Perfil Evento - Parte 1
Menu parecido com o do Guia.
Com diferenciação por ter descrição do
evento, botões que indicam se a confirmação ou não da presença do usuário.

Perfil Evento - Parte 2
Conexões que confirmaram presença neste
evento. E catálogo das bebidas que serão
oferecidas.

Menu Eventos - Meus Eventos
É possível ver as confirmações escolhidas
pelo usuário.
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SITE

HOME - Página Inicial do site Atlas.
O site tem o sistema de página de
rolagem, ou seja, os submenus não
serão abertos em outras páginas.
Ao clicar nos submenus a página
irar “descer” sozinha até a categoria
clicada.
O design digital ajuda na usabilidade caso os usuários abram a página em dispositivos menores e/ou
móveis.

O primeiro carrossel mostra imagens de notícias, atualizações e
destaques.
O movimento Atlas explica breve
mente o ideal da empresa.
O segundo carrossel mostra próximos eventos.
E abaixo são as bebidas mais bem
avaliadas e populares do mês, escolhidas pelo aplicativo.
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NÓS
Explica quando, quem e por que
surgiu o Atlas com ilustrações simples.
O menu selecionado é o único que
tem cor, os outros se mantem nos
tons cinzas.
Abaixo, o rodapé presente em todas
as abas, com endereço, links para
redes sociais e créditos.
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APLICATIVOS - Parte 1
A página mais importante.
Explica em três passos rápidos e
ilustrados o que o usuário terá com
o aplicativo.
Logo abaixo a Rosa dos Ventos, que
define as 4 direções oferecidas pelo
aplicativo.
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APLICATIVOS - Parte 2
Vídeo institucional e imagens mostrando o aplicativo funcionando.
Abaixo explicação dos benefícios
da conta Premium que será lançada
futuramente.
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CONTATO
Tanto parceiros como usuários comuns podem entrar em contato por
esta página.
Abaixo as parcerias firmadas com a
empresa Atlas.
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CONSIDERAÇÕES
Ao final deste projeto, acredito que ainda não posso chamá-lo de terminado, pois o vejo como uma ”versão 1.0“.
Para a versão 2.0, espero poder ter o aplicativo programado (está em
andamento) pois assim terei noção do que é ou não viável no conceito
que criei e fazer os ajustes necessários no design. Acrescentar várias
novas categorias que tenho pesquisado, como contas Premium, sugestão de bebidas e pesquisa de mercado.
OBS: Todo o conteúdo do projeto foi criado e pensado em RGB, por ser um relatório impresso as
cores vistas aqui estão em CMYK o que não mostra com fidelidade todo o trabalho feito.
Outro ponto a ser notado é que a legibilidade que ocorre no papel é diferente da tela do computador e celular.
Ambos pontos tem de ser levados em consideração ao analisar o projeto, por isso será também
entregue as telas finais em mídia digital para melhor análise.
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CONCLUSÕES
Esse projeto me ajudou imensamente em dois diferentes pontos.
O primeiro é de conseguir focar e trabalhar a longo prazo e não desistir do projeto quando se tem dificuldades. Apesar de ter colocado
boa parte do processo no relatório, muitas coisas ficaram de fora, várias
experimentações e ideias. Olhando todos os arquivos e papéis que juntei durante a trajetória percebi que com dedicação e pode se chegar ao
resultado esperado.
O segundo foi poder me dedicar há uma área que sempre quis aprender, a de Aplicativos. Percebi o quão trabalhoso e imenso é o mundo do
UI e UX e que não pretendo parar de estudar e experimentar esta área.
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