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1 Introdução



1.1 Apresentação do projeto
No Brasil há um movimento crescente na área de empreendedorismo. Conforme os 

resultados da Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015, desenvolvida pelo 
SEBRAE, cerca de 52 milhões de brasileiros na faixa etária de 18 a 64 anos estavam de 
alguma forma envolvidos criando ou mantendo algum negócio, seja como empreende-
dor inicial ou já estabelecido (SEBRAE, 2015). Esse percentual, conforme é mostrado 
pelo relatório da pesquisa, representa um aumento de 34,4% em comparação a 2014. 
Ainda de acordo com esse mesmo estudo, na avaliação do envolvimento da população 
brasileira com empreendimentos em estágio inicial, indivíduos na faixa etária dos 25 
aos 34 anos são os mais ativos (SEBRAE, 2015).

Desta forma, é possível notar o crescente interesse dos jovens em trabalhar por con-
ta própria, mas estariam eles devidamente preparados para esse desafio? Gerir o pró-
prio negócio, seja ele uma pequena empresa, uma empresa individual ou um trabalho 
freelancer, demanda não só domínio de conhecimentos técnicos da área em que se 
atua, mas também capacidade de administração e planejamento financeiro. Educação 
e planejamento financeiros, contudo, não são temas que recebem muita atenção por 
parte da indústria criativa1. A falta de disciplinas específicas para esse tema na forma-

1 Para este trabalho, utilizaremos a definição de indústria criativa segundo o Departamento de 
Cultura, Mídia e Esportes da Inglaterra (DCMS, 2001). Conforme BENDASSOLLI et al (2008), a Inglaterra 
foi um dos pioneiros a fazer um mapeamento da indústria criativa e para tanto trouxeram a definição do 
termo publicada em seu relatório. De acordo com o relatório inglês, entende-se por indústria criativa 
“aquelas indústrias que têm sua origem na criatividade, habilidade e talento individuais, e que têm po-
tencial para criação de riqueza e trabalho através da geração e exploração da propriedade intelectual” 
(DCMS, 2001, tradução da autora). Nesta definição, incluem-se as áreas de “publicidade, arquitetura, arte 
e mercado de antiguidades, design, design de moda, filme e vídeo, softwares interativos de lazer, música, 
artes de palco, editoração, serviços de software e computação, televisão e rádio” (DCMS, 2001, tradução 
da autora).
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ção acadêmica da indústria criativa pode ser considerada um indício dessa falta de 
atenção2. Uma gestão financeira equilibrada é essencial para manter a qualidade de 
vida de qualquer profissional (SEBRAE, 2013), e os criativos não são exceção.

Este trabalho busca desenvolver um aplicativo para smartphones, chamado “Cata-
pulta”, que auxilie jovens profissionais da indústria criativa a organizar e gerir suas fi-
nanças de maneira a auxiliá-los no desenvolvimento de suas carreiras. Para tanto serão 
aplicadas técnicas de User Experience, Usabilidade e Arquitetura de Informação para 
o desenvolvimento do design do aplicativo, bem como princípios de Gamification a fim 
de buscar promover maior motivação e engajamento dos usuários. Como mídia adicio-
nal será desenvolvida a identidade visual do aplicativo.

1.2 Contextualização e justificativa

1.2.1 A relação dos profissionais da indústria criativa com or-
ganização financeira

A relação com o dinheiro faz parte do cotidiano de praticamente todas as pessoas 
dentro de nossa sociedade. Contudo, “embora todos lidem diariamente com dinheiro, 
poucos se dedicam a gerir melhor seus recursos” (BCB, 2013). Essa realidade se traduz 
em números como o alto percentual de inadimplência no Brasil. Segundo o Mapa da 
Inadimplência no Brasil em 2014, desenvolvido pelo Serasa Experian, há 35 milhões 
de brasileiros com dívidas de mais de R$ 200 que estão atrasadas há mais de 90 dias 
(SERASA, 2014). O Serasa Experian afirma ainda que esse número equivale a 24,5% da 
população do país. A falta de organização e planejamento financeiro faz com que as 
pessoas acabem por recorrer a outras fontes de recurso, como empréstimos e crédito 
rotativo, e é a continuidade dessa má gestão que as torna inadimplentes. Porém, a 
inadimplência é apenas um dos problemas causados pela falta de organização finan-
ceira. Não ter controle das finanças também pode inviabilizar a realização de projetos 
e sonhos, causando frustração e insegurança que, por fim, acabam afetando a própria 
qualidade de vida das pessoas (BCB, 2013).

Empreendedores devem ter atenção redobrada quando o assunto é organização 
financeira. Além de cuidarem da saúde de suas finanças pessoais também são res-
ponsáveis por organizar as finanças de seus negócios. Quem trabalha por conta, seja 
empreendedor ou freelancer, deve desenvolver disciplina financeira de maneira a lidar 

2 Conforme levantamento realizado pela autora (ANEXO I). Tal levantamento será melhor detalha-
do no item 2.1 deste projeto.
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com um fluxo de receita instável: meses de constante trabalho podem ser seguidos por 
tantos outros de baixa ou nenhuma demanda. De que maneira é possível estar prepa-
rado para isso?

Um empreendedor que desenvolve um planejamento financeiro cuidadoso para o 
seu negócio tem mais segurança em seu trabalho, pois além de estar preparado para 
situações de crise, também saberá aproveitar um bom momento econômico para ex-
pandir suas atividades (SEBRAE, 2013). Do mesmo modo, um jovem profissional au-
tônomo que busca organizar suas finanças contará com uma base mais sólida para o 
desenvolvimento de sua carreira. Sem organização financeira fica-se mais suscetível a 
gastos supérfluos (BCB, 2013), assim como sem um planejamento financeiro concreto 
é difícil alcançar objetivos e consolidar uma carreira de sucesso. Desta forma, nota-se 
que a importância da organização financeira é clara, mas será que os profissionais que 
estão ingressando no mercado de trabalho, os novos empreendedores e profissionais 
autônomos, estão aptos e capacitados para gerir suas finanças de maneira equilibrada?

Conforme levantamento realizado pela autora (ANEXO I), ao analisar a grade curricu-
lar de cursos de graduação como Administração, Engenharia de Produção, Engenharia 
Civil3, entre outros cursos, é possível notar que os mesmos apresentam disciplinas de-
dicadas a administração e finanças. Disciplinas que abordem planejamento financeiro 
podem fazer com que os profissionais egressos desses cursos tenham mais facilidade 
de controlar e planejar melhor seus orçamentos, porque ao menos o contato inicial e 
a introdução a este tópico já foi realizada. O mesmo não pode ser dito dos profissio-
nais da indústria criativa. Os cursos que formam designers, desenvolvedores de jogos, 
arquitetos, entre outros, dificilmente dedicam alguma disciplina específica ao assunto. 
A formação dos profissionais da indústria criativa também não passa muito perto de 
temas como gestão e administração.

Assim, é possível perceber a necessidade de alternativas que preencham essa lacu-
na na formação dos profissionais da indústria criativa. É preciso encontrar uma maneira 
de aproximar e familiarizar esse público com os conceitos de educação financeira para 
capacitá-los a gerir suas finanças de forma mais organizada e equilibrada. Uma rees-
truturação curricular dos cursos de graduação da indústria criativa certamente é uma 
opção necessária, mas demanda esforços que terão efeitos no médio a longo prazo. 
Por outro lado, a utilização de recursos tecnológicos como aplicativos para dispositivos 
móveis é outra opção que tem potencial para provocar benefícios no curto prazo. 

3 Estes cursos foram selecionados por estarem presentes na maioria das instituições de ensino 
pesquisadas no levantamento do ANEXO I.
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1.2.2 O uso de tecnologias móveis como ferramenta para orga-
nização financeira

De acordo com dados da 27ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia 
da Informação nas Empresas de 2016, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São 
Paulo (FGV-SP), o número de smartphones em uso no Brasil já chegou a 168 milhões 
(FGV-SP, 2016). Esse número começa a chegar cada vez mais perto de 1 aparelho por 
habitante4. A mesma pesquisa ainda projeta que entre 2017 e 2018 esse número che-
gue a 236 milhões. 

Já a Panorama Mobile Time/Opinion Vox – Uso de apps no Brasil (2015), pesquisa 
independente realizada através da parceria do site de notícias Mobile Time e da em-
presa de soluções em pesquisas Opinion Box, aponta que 94,1% dos usuários de smar-
tphones entrevistados já baixaram um aplicativo por conta própria. Ou seja, a maioria 
dos proprietários de smartphones não são apenas usuários passivos que se contentam 
com os recursos de fábrica de seus aparelhos.

Os resultados dessas duas pesquisas mostram que o público brasileiro não só con-
some cada vez mais a tecnologia dos smartphones como também busca interagir com 
a mesma de maneira ativa. Sendo assim, uma ferramenta de organização financeira 
projetada para um dispositivo tecnológico como um smartphone tem potencial para 
atingir um grande público.

Há hoje no mercado muitos aplicativos que buscam ajudar as pessoas em sua or-
ganização financeira, Organizze5 e Guia Bolso6 são alguns nomes mais conhecidos. 
Nesses aplicativos é possível registrar diariamente gastos e receitas, e alguns ainda 
possuem funcionalidades de planejamento de metas e criação de gráficos a partir dos 
dados registrados. Contudo, os aplicativos que estão no mercado parecem não aten-
der completamente às necessidades dos profissionais da indústria criativa. Conforme 
resultados preliminares de pesquisa com público-alvo realizada pela autora (ANEXO 
II), nota-se que o percentual de utilização dos mesmos não é significativo, apenas 15% 
dos entrevistados utilizam algum aplicativo para o controle financeiro, ainda que os pro-
fissionais dessa área reconheçam a importância da organização financeira – 55% dos 
entrevistados considera “Muito útil/muito importante” “uma disciplina sobre o assunto 
no currículo de cursos da indústria criativa (design, arquitetura, cinema, etc.)”. Motivos 

4 De acordo com a projeção do número de habitantes no país, a população brasileira já ultrapassa 
os 206 milhões. Dados consultados em: <http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/> Acesso em 
08 agosto. 2016.
5 Organizze. Disponível em: <https://www.organizze.com.br/ > Acesso em 28 agosto. 2016
6 Guia Bolso. Disponível em: <https://www.guiabolso.com.br/>  Acesso em 28 agosto. 2016
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para a baixa utilização podem ser desde a falta de recursos que possam motivar de 
forma efetiva um usuário que não é familiarizado com a área financeira e administrativa 
até problemas de usabilidade que prejudicam a experiência do usuário.

Neste contexto, este trabalho tem por objetivo desenvolver um aplicativo de organi-
zação financeira para smartphones que seja desenhado pensando especificamente no 
público de profissionais da indústria criativa. O aplicativo, desta forma, deve apresentar 
não somente as funcionalidades essenciais para desempenhar a organização financei-
ra de maneira equilibrada, mas também precisa ser estruturado de maneira a auxiliar o 
usuário a criar o hábito de acompanhar suas finanças, além de motivá-lo durante essa 
jornada. Para tanto, serão utilizados recursos de Gamification, que “corresponde ao 
uso de mecanismos de jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos 
ou de despertar engajamento entre um público específico” (VIANNA et al., 2013, p. 13). 
Também de acordo com Vianna et al., o uso de Gamification tem sido um recurso muito 
utilizado pelas empresas como alternativa a métodos mais tradicionais de gestão.

Com frequência cada vez maior, esse conjunto de técnicas tem sido aplicado por empresas e en-
tidades de diversos segmentos como alternativas às abordagens tradicionais, sobretudo no que 
se refere a encorajar pessoas a adotarem determinados comportamentos, a familiarizarem-se 
com novas tecnologias, a agilizar seus processos de aprendizado ou de treinamento e a tornar 
mais agradáveis tarefas consideradas tediosas ou repetitivas. (VIANNA et al., 2013; p.13)

Este projeto de aplicativo de organização financeira para profissionais da indústria 
busca não somente apresentar funcionalidades de registro e acompanhamento de gas-
tos, mas também busca conscientizar e  educar financeiramente os usuários através 
de insights e dicas geradas a partir da observação do comportamento financeiro do 
usuário.

Além de uma estrutura, recursos e funcionalidades bem projetados, o aplicativo tam-
bém precisa de uma identidade visual adequada e bem projetada. A identidade visual 
precisa, para tanto, ser coerente com a proposta do aplicativo, e traduzir da maneira 
mais clara possível os conceitos da marca, e, da mesma forma, dialogar com os padrões 
estéticos vigentes.

Como Wheeler (2012) afirma, a identidade visual é a faceta tangível de um produto/
uma marca e é ela que traz o apelo aos sentidos, que “alimenta o reconhecimento, am-
plia a diferenciação e torna grandes ideias e significados mais acessíveis” (WHEELER, 
2012, p. 14). É a identidade visual que terá o impacto mais imediato no usuário e é ela 
que traduz os valores do produto e da marca. Se estes aspectos não são levados em 
conta, corre-se o risco de transmitir uma mensagem diferente da desejada, o que pode 
afastar precipitadamente potenciais usuários. Deste modo, a identidade visual do apli-
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cativo será desenvolvida como mídia adicional e buscará traduzir, da maneira mais clara 
possível, os conceitos e valores deste projeto.

1.3 Objetivos

Objetivo geral: 

Desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis, bem como sua identidade vi-
sual com Manual de Identidade Visual, voltado para jovens profissionais da indústria 
criativa que apresente recursos de organização e planejamento financeiros, visando 
auxiliá-los no desenvolvimento de suas carreiras profissionais. 

Objetivos específicos:

• Entender melhor o conceito de organização financeira e quais os benefícios que 
esta promove ao profissional da indústria criativa;

• Investigar qual a relação que os profissionais da indústria criativa têm com organi-
zação financeira;

• Analisar aplicativos móveis relacionados a organização financeira;
• Aplicar padrões de design para aplicativos móveis;
• Aplicar princípios de Gamification no aplicativo desenvolvido;
• Aplicar técnicas de UX/Usabilidade e arquitetura de informação no aplicativo;
• Desenvolver protótipo navegável do aplicativo;

1.4 Metodologia
A metodologia utilizada para desenvolver este trabalho será a metodologia do Proje-

to E, idealizado por Meurer e Szabluk (2010). Essa metodologia vem sendo desenvolvi-
da pelos autores desde 2008, tendo sido revista e atualizada em publicação de 20127.A 
mais nova atualização da metodologia do Projeto E foi apresentada em tese de douto-
rado defendida por Meurer em 2014 e sua reestruturação, conforme o autor afirma, foi 
projetada para aplicação como modelo de ABP (Aprendizagem Baseada em Projetos). 
O processo de desenvolvimento de um projeto, conforme a metodologia do Projeto 
E, é segmentado em oito etapas: Contextualização, Desconstrução, Verificação, Re-
construção, Identidade, Desenvolvimento e Validação. A Figura 1 apresenta gráfico que 

7 MEURER, Heli; SZABLUK, Daniela. PROJETO E: Metodologia Projetual para Desenho de Am-
bientes Dígito-Virtuais. In: VAN DER LINDEN, Júlio C. S.; MARTINS, Rosane F. F (Org). Pelos Caminhos do 
Design. Rio de Janeiro: Editora Rio Books, 2012.
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ilustra as etapas da metodologia e as relações que são estabelecidas entre as mesmas.

De acordo com Meurer e Szabluk (2010), ainda que apresente etapas distintas e deli-
mitadas, a estrutura desta metodologia não é meramente sequencial, já que as etapas 
podem ser revistas conforme os resultados apresentados, assim como as peculiarida-
des do projeto em si. 

O Projeto E não constitui necessariamente um processo sequencial. Devido às suas característi-
cas, é possível retornar e alterar uma ou mais etapas para gerar novas alternativas em benefício 
do resultado final. (MEURER; SZABLUK, 2010, p. 2)

Contextualização

A etapa inicial de contextualização tem por objetivo “identificar, definir e delimitar o 
problema” (MEURER, 2014, p. 107). Um dos métodos recomendados por Meurer para 
atingir os objetivos dessa etapa é a definição da situação inicial e da situação final. Ou 
seja, é necessário definir de maneira clara o ponto de partida e onde se quer chegar. 
A definição clara deste ponto de partida, contudo, só é alcançada através do pleno co-
nhecimento do produto a ser desenvolvido, bem como o público a quem se destina e o 
mercado no qual será inserido (Meurer, 2014).

Figura 1: Estrutura da Metodologia do Projeto E.
Fonte: <http://projetoe.com>
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Desta forma, serão utilizadas três abordagens para diagnóstico do contexto atual e 
definição de problema: (1) pesquisa com público-alvo através de formulário online e 
entrevistas, (2) entrevista com profissional da área de finanças/contabilidade e (3) pes-
quisa por disciplinas relacionadas a organização financeira em grades curriculares de 
cursos da indústria criativa.

As pesquisas através de formulário online para coleta de dados junto ao público-alvo 
têm por objetivo entender melhor a relação que os profissionais da indústria criativa 
têm com organização financeira. Será avaliada a percepção de importância ou não que 
esse público confere ao assunto, bem como dificuldades, anseios e necessidades den-
tro desse tema. Busca-se, desta forma, identificar quais aspectos são mais relevantes 
para serem desenvolvidos dentro do projeto. 

A entrevista com profissional do ramo de finanças/contabilidade busca obter opinião 
especializada e qualificada, assim como relatos sobre suas experiências com consulto-
ria a profissionais da indústria criativa. A opinião deste especialista complementará os 
dados levantados pela pesquisa direta com o público-alvo. Espera-se que a visão de 
um profissional de finanças colabore para identificar até mesmo dificuldades e proble-
mas de planejamento financeiro que os próprios profissionais criativos não enxergam.

A pesquisa por disciplinas relacionadas a organização financeira em grades curricu-
lares de cursos de graduação da indústria criativa contemplará currículos das 5 prin-
cipais universidades de Porto Alegre e região metropolitana de cursos como Design, 
Moda, Arquitetura e Urbanismo, Jogos Digitais, entre outros. Busca-se verificar se es-
ses cursos de graduação dedicam alguma parcela de seus currículos a formação e 
educação financeira de seus alunos. Essa investigação se justifica por dois motivos: (1) 
a identificação da falta de disciplinas relacionadas a organização e gestão de finanças 
corrobora com o argumento de pertinência deste trabalho e (2) é preciso entender qual 
o nível de contato  e familiarização com o assunto que os profissionais da indústria cria-
tiva possuem, a fim de projetar um produto que seja compatível com o mesmo.

Desconstrução

A etapa de desconstrução procura realizar uma “ampla e profunda investigação, aná-
lise e avaliação de conteúdo, conceitos e contextos que possam servir de referência 
e influenciar o desenvolvimento do projeto” (MEURER, 2014, p. 116). Nesta etapa será 
realizada a pesquisa bibliográfica em literatura especializada nas áreas relacionadas 
ao desenvolvimento deste trabalho: educação e planejamento financeiro, design de 
aplicativos para dispositivos móveis, User Experience, Usabilidade, Arquitetura de In-
formação, Gamification, design de marca e identidade visual. 
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Também serão realizadas análises de aplicativos de organização financeira nesta 
etapa. Tais análises visam conhecer melhor os produtos já disponíveis no mercado, 
buscando entender como são estruturados, quais funcionalidades apresentam, como 
se dá a interação com o usuário, bem como quais soluções estéticas foram utilizadas. 

Para a análise de usabilidade destes aplicativos, será utilizada a ferramenta “MAT-
CH: Checklist para Avaliação da Usabilidade de Aplicativos para Celular Touchscreen”8. 
Esta ferramenta é formada por um checklist online, composto por perguntas a serem 
respondidas pelo usuário/pesquisador, que visa avaliar a usabilidade do aplicativo atra-
vés de uma nota dentro de uma escala única. O MATCH, GQS (2016), foi criado pela 
equipe do Grupo de Qualidade de Software da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), baseado em adaptação das heurísticas de usabilidade de Nielsen9 para dispo-
sitivos móveis com touch screen. 

Por fim, a importância da etapa de desconstrução é destacada por Meurer:

Em termos didáticos e projetuais, a desconstrução é importante para estabelecer uma base só-
lida e subsídios para uma argumentação coerente que possa ser usada em discussões futuras e 
tomadas de decisão em relação ao rumo que o projeto pode tomar. (MEURER, 2014, p. 117)  

Verificação

A etapa de verificação exige reflexão após o extensivo levantamento de dados nas 
etapas de contextualização e desconstrução. Com objetivo de entender melhor os re-
sultados obtidos nas etapas anteriores, busca-se definir as restrições (as limitações), 
requisitos (o que é necessário) e possibilidades  (o que é desejável e pode agregar 
valor) do novo produto (MEURER, 2014). 

As observações realizadas a partir das análises dos aplicativos investigados, assim 
como resultados de pesquisa e o direcionamento da literatura especializada consul-
tada permitirão elaborar quadros, como é sugerido em Meurer, que apresentem de 
maneira sintética os problemas e soluções a serem trabalhados no desenvolvimento 
do produto. Um dos quadros identificará os requisitos e possibilidades e como se pre-
tende atendê-los e o outro evidenciará as restrições e buscará alternativas de forma a 
minimizar ou contornar alguma circunstância indesejada (MEURER, 2014). Quanto mais 

8 Disponível em: <http://www.gqs.ufsc.br/match-q/index.html> Acesso em: 14 agosto. 2016.
9 Jakob Nielsen é autor referência dentro da área de usabilidade, sendo conhecido pela lista de 
10 heurísticas que criou para serem utilizadas no desenvolvimento de sites. Essas heurísticas, por sua 
vez, são recomendações para otimizar a usabilidade do produto: “(1) Visibilidade do status do sistema (2) 
Compatibilidade entre sistema e mundo real (3) Controle e liberdade para o usuário (4) Consistência e 
padrões (5) Prevenção de erros (6) Reconhecimento no lugar da lembrança (7) Flexibilidade e eficiência 
de uso (8) Projeto minimalista e estético (9) Auxiliar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar 
erros (10) Ajuda e documentação” (GQS, 2013)
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claras e objetivas forem essas listas, mas fácil será enxergar quais recursos o aplicativo 
deve apresentar.

Reconstrução

A reconstrução, por sua vez, contempla o início da produção prática (MEURER, 2014). 
Nesta etapa serão realizados os estudos práticos, esboços mais iniciais e criação de 
sucessivas alternativas, de forma a 

definir e conceituar a arquitetura informacional do produto, organizar e hierarquizar conteúdos, 
planejar e esquematizar o modelo interacional, desenhar o fluxo de tarefas que constituem as 
ferramentas e funcionalidades, e estabelecer a estrutura de telas. (MEURER, 2014, p. 125)

Para o desenvolvimento do aplicativo, inicialmente serão definidas as “ferramentas, 
funcionalidades e conteúdos”, conforme técnica sugerida por Meurer, utilizando-se card 
sorting para organização e hierarquia entre esses itens. O card sorting é um método no 
qual são apresentados cartões com funcionalidades, conteúdos e categorias a usuários 
potenciais do produto, que são convidados a organizá-los da forma que julgam mais 
adequada. A partir das configurações pensadas pelos usuários serão tomadas deci-
sões sobre opções de navegação, estrutura de menus e organização de informações 
(MEURER, 2014). 

Após definidas as ferramentas, funcionalidades e conteúdos, serão realizados esbo-
ços iniciais do layout das telas do aplicativo na forma de wireframes. Os wireframes, 
por sua vez, são versões do layout “nas quais podem ser observadas a estrutura, orga-
nização, ordem e natureza dos elementos e a hierarquia e densidade da informação” 
(MEURER, 2014, p.128). Da mesma forma serão projetados wireflows, que representam 
uma sequência lógica de wireframes (MEURER, 2014), utilizados para simular navega-
ção ou as etapas necessárias para executar alguma tarefa.

Ainda referente ao desenvolvimento de wireframes e wireflows, Meurer (2014) suge-
re uma sequência de três etapas: (1) “’Wireflows simplificados’ dos Cenários hipotéticos 
(modelos em papel)”, (2) “Caso de uso relacionado ao wireflow simplificado” e (3) “Wi-
reframes Arquiteturais detalhados”. (MEURER, 2014, p. 129). As três etapas representa-
riam um desenvolvimento de wireframes e wireflows que vai desde o mais simplificado, 
com apenas organização de estrutura e fluxo de tarefas através do papel (1), até um 
wireframe mais detalhado e completo (3).

A etapa de reconstrução também será o momento de definir os conceitos-chave da 
marca e iniciar a produção dos esboços iniciais da assinatura visual. Os esboços e al-
ternativas para a identidade visual, por sua vez, sempre devem prezar pela mensagem 
e valores a serem transmitidos para o público-alvo. Esses esboços terão seu desenvol-
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vimento visual mais completo durante a etapa seguinte, chamada de Identidade. 

Identidade

Conforme Meurer (2014) aponta, a Identidade foca-se na faceta estética do proje-
to. Nesta etapa será elaborado o projeto gráfico propriamente dito. Para tanto, serão 
realizadas pesquisas de referência para definir desde a tipografia utilizada (tanto na 
assinatura visual da identidade da marca quanto no conteúdo escrito e menus do apli-
cativo), passando pela paleta de cores, os ícones (chamados por Meurer de “imagética 
do conteúdo”) e o layout do aplicativo em si. 

Basicamente, a identidade confere aos wireframes arquiteturais desenhados na etapa de re-
construção, as características visuais necessárias para que o produto transmita empatia, credibi-
lidade e confiabilidade (MEURER, 2014, p. 131)

Diferenciação

A etapa de diferenciação, conforme Meurer (2014) aponta, busca desenvolver uma 
avaliação preliminar junto aos usuários, a fim de verificar “a personalidade visual defini-
da e desenvolvida na etapa identidade” (MEURER, 2014, p. 135). 

Como a finalidade desta etapa possui caráter fortemente mercadológico, prevendo 
inclusive a possibilidade testes com usuários como teste de resposta emocional (MEU-
RER, 2014), e este trabalho não prevê o desenvolvimento de um produto que será lan-
çado efetivamente no mercado, não se faz necessária, neste momento, a referida ava-
liação de diferenciação. Sendo assim, esta etapa não será desenvolvida neste trabalho.

Desenvolvimento

Por envolver processos como programação de interface, a etapa de desenvolvimen-
to é realizada após a “definição da arquitetura de informação e aprovação dos leiautes 
das principais telas do produto” (MEURER, 2014, p. 136). Uma vez que este projeto não 
inclui o trabalho de desenvolvedores (programação propriamente dita), será projeta-
do apenas protótipo navegável do aplicativo, chamado por Meurer (2014) de Modelo 
Funcional Navegável (MFN) com objetivo de simular o fluxo de funcionamento e as 
funcionalidades do aplicativo. Este protótipo navegável será composto pelas telas do 
aplicativo finalizadas, já com todas funcionalidades e identidade visual, e organizadas 
de maneira a simular as principais tarefas e navegação.

Validação

Assim como a etapa de diferenciação, a validação também pressupõe avaliação e 
testes com os usuários (Meurer, 2014), mas desta vez já com o produto finalizado. Uma 
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vez que o aplicativo completo, com programação e banco de dados, não será desen-
volvido neste trabalho, não é possível realizar a etapa de verificação de acordo com o 
que é previsto pela metodologia. Sendo assim, a etapa de validação também não será 
realizada neste trabalho.





2 Fundamentação 
Teórica



2.1 Educação Financeira
Em um sistema econômico capitalista, o dinheiro permeia grande parte de nossas 

relações em sociedade: aquisição de bens, remuneração por serviços, multas por infra-
ções, entre tantas outras situações. Sem um controle e cuidado adequados, é relativa-
mente fácil cair em uma situação desconfortável e até mesmo ficar inadimplente. 

Nem tudo que nos é oferecido é realmente vantajoso. Todo cuidado é pouco ao lidarmos com 
dinheiro, e as possíveis armadilhas que podem provocar um colapso nas finanças pessoais. Va-
lorize qualquer Real conquistado. Gastamos melhor quando o dinheiro que recebemos é fruto 
de um esforço. (SEBRAE, 2013, p.5)

Desta forma, é preciso estabelecer uma organização financeira que auxilie a geren-
ciar gastos e ganhos de maneira equilibrada e adequada com a realidade econômica 
de cada um, sem excessos em qualquer um dos extremos: não gastar mais do que se 
tem e da mesma forma não se privar de gastar com necessidades básicas. Nesse con-
texto, a Educação Financeira se mostra como alternativa factível, pois através dos co-
nhecimentos que a mesma difunde é possível capacitar os cidadãos a administrar seus 
recursos de maneira consciente (BCB, 2013). Ademais, BCB (2013) também enfatiza a 
importância da Educação Financeira dentro do contexto macro do cenário econômico.

A educação financeira é o meio de prover esses conhecimentos e informações sobre com-
portamentos básicos que contribuem para melhor a qualidade de vida das pessoas e de suas 
comunidades. É, portanto, um instrumento para promover o desenvolvimento econômico. Afinal, 
a qualidade das decisões financeiras dos indivíduos influencia, no agregado, toda a economia, 
por estar intimamente ligada a problemas como os níveis de endividamento e de inadimplência 
das pessoas e a capacidade de investimento do país. (BCB, 2013, p. 7)
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2.1.1 Como se organizar financeiramente?
A Educação Financeira refere-se a um construto mais abrangente e teórico de conhe-

cimentos de gerenciamento financeiro. Dentro desta encaixam-se estratégias e ferra-
mentas que buscam auxiliar no estabelecimento de uma organização financeira mais 
saudável e equilibrada. O planejamento financeiro é uma destas estratégias. 

2.1.1.1 Planejamento Financeiro: traçando objetivos e metas
O primeiro passo para iniciar um planejamento financeiro é definir onde se quer che-

gar, qual é o objetivo. Para tanto é preciso transformar anseios e sonhos mais abstratos 
em projetos concretos (BCB, 2013). Desta forma, um sonho mais abstrato como “ter 
meu próprio escritório”, por exemplo, deve ser repensado de maneira mais objetiva: um 
escritório de que tamanho? Em qual cidade/bairro? Alugado ou comprado? Qual valor 
de desembolso necessário? 

Para transformar auxiliar no processo de transformar sonhos em objetivos e projetos 
concretos, BCB (2013) sugere cinco alguns passos a serem seguidos:

1. Saber exatamente aonde quer chegar: definir o objetivo final da maneira mais clara 
e detalhada possível;

2. Estabelecer metas claras e objetivos para seu projeto: detalhar o como será reali-
zado esse sonho (o quanto será guardado de dinheiro por mês, por exemplo);

3. Internalizar a visão de futuro trazida pela perspectiva de realização do projetos: 
estabelecer uma visão de futuro motivadora, através da listagem de todos benefícios 
que a conquista do sonho trará;

4. Estabelecer etapas intermediárias: estabelecer momentos intermediários a fim de 
possibilitar a reavaliação dos objetivos, quando necessário;

5. Comemorar as etapas intermediárias da caminhada: muito sonhos demandam 
longos períodos de tempo e para que não se perca o foco e nem se caia em desânimo 
no meio do caminho, BCB (2013) sugere etapas intermediárias de comemoração. 

Tendo claro o objetivo ao qual se deseja chegar é mais fácil traçar uma estratégia 
para alcançá-lo. Voltando-se ao exemplo anterior, tendo definido o escritório a ser ad-
quirido, o próximo passo seria avaliar a situação financeira de modo a viabilizar a pro-
gramação do quanto seria necessário poupar mensalmente, ou se haveria condições 
de arcar com um financiamento imobiliário, entre outras alternativas. Mas qual a manei-
ra mais adequada de fazer essa avaliação da situação financeira? A elaboração de um 
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orçamento pessoal é apontada como alternativa mais adequada (BCB, 2013).

2.1.1.2 Elaborando um orçamento pessoal 
De acordo com BCB (2013), o orçamento é uma ferramenta essencial para uma orga-

nização financeira mais eficiente, contribuindo para a realização de sonhos e projetos. 
Através dele é possível um diagnóstico mais preciso da situação financeira, podendo-
-se visualizar a concentração de despesas por área, o que por sua vez viabiliza o me-
lhor direcionamento das receitas. Ainda a cerca da definição de orçamento, SEBRAE 
(2013) afirma que:

O ato de planejar significa organizar-se antes de agir, considerando as possibilidades de atingir 
objetivos e as metas, acompanhando e avaliando sempre. Entenda as suas necessidades essen-
ciais, elabore um controle que permita ter noção dos seus gastos e do quanto você recebe para 
sustentá-los. Esse controle é chamado de orçamento financeiro. (SEBRAE, 2013, p.6)

Em linhas gerais, o que se busca em um orçamento é: Receitas – Despesas = Pou-
pança (BCB, 2013). Ou seja, tudo o que se recebe de dinheiro, menos o que se gasta, 
gera, quando o resultado é positivo, um valor excedente a ser guardado: poupança. 
Todavia, como fechar essa conta? São necessárias quatro etapas para elaboração de 
um orçamento: planejar, registrar, agrupar e avaliar (BCB, 2013).

A etapa de planejamento consiste em elencar as receitas e despesas, dividindo-as 
entre fixas e variáveis (ou esporádicos) (SEBRAE, 2013). Receitas fixas são aquelas 
constantes, que não variam, tais como salário. As receitas variáveis (ou esporádicas), 
por sua vez, são aquelas cujo valor pode oscilar conforme o mês (como comissões so-
bre vendas) ou que podem ocorrer ou não (como pagamentos por trabalhos freelance) 
(BCB, 2013). O raciocínio é o mesmo para as despesas: despesas fixas mantêm-se com 
pouca ou nenhuma variação mensal (aluguel, alimentação, conta de luz, água1, etc.) 
enquanto que as despesas variáveis (ou esporádicas) apresentam valores inconstantes 
(gastos com lazer, vestuário, entre outros) (SEBRAE, 2013). Também dentro das despe-
sas variáveis, BCB (2013) sugere elencar compromissos sazonais (impostos, seguros) e 
compromissos já assumidos (prestações a vencer, faturas de cartões de crédito).

O registro é etapa essencial que requer disciplina e tempestividade, uma vez que 
é aconselhado o registro diário das receitas e despesas, de modo a evitar esqueci-

1 Há divergências entre as cartilhas quanto ao enquadramento de determinadas despesas. BCB 
(2013) considera contas de luz e água como despesas variáveis, enquanto SEBRAE (2013) as enquadra 
no rol de gastos fixos mensais. De fato, contas como água e luz apresentam certa variação mensal, mas 
como comumente apresentam-se dentro de determinado patamar e são despesas a serem pagas todos 
os meses, foi seguido o enquadramento de SEBRAE (2013), considerando-as como fixas.
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mentos. Recomenda-se, além do registro diário das despesas e receitas, também o 
acompanhamento de extratos bancários e faturas de cartão de crédito, bem como a 
diferenciação dos tipos de forma de pagamento (dinheiro, débito, crédito) (BCB, 2013). 

Na etapa de agrupamento é realizada a ordenação dos gastos de acordo com carac-
terísticas similares (despesas com transporte, com lazer, com alimentação). Desta for-
ma, é possível verificar de maneira mais clara qual categoria consome a maior parte da 
renda adquirida, auxiliando a realizar cortes e ajustes quando necessário (BCB, 2013).

Por fim, a avaliação consiste em verificar o comportamento das finanças ao longo do 
mês, a fim de viabilizar ações corretivas e preventivas para que a renda adquirida con-
siga suprir as despesas necessárias e garantir o máximo conforto e qualidade de vida 
possíveis (BCB, 2013).

2.1.1.3 Realizando escolhas: necessidades ou desejos?
Ao abordar a relação das pessoas com dinheiro, BCB (2013) enfatiza a importância 

de se realizar escolhas que equilibrem emoção com razão. Tal afirmação refere-se so-
bretudo aos hábitos de consumo, uma vez que, dentro de uma sociedade voltada para 
o consumo, muitas pessoas gastam em excesso por mero impulso.

Vivemos em uma sociedade voltada para o consumo. Somos diariamente bombardeados com 
propagandas e artifícios criados com a finalidade de despertar nossas emoções e criar neces-
sidades por produtos que, por vezes, nem mesmo precisamos ou queremos para nós, mas que 
simplesmente passamos a desejar. (BCB, 2013, p. 14)

Seguindo esta lógica, BCB (2013) distingue desejo e necessidade. Necessidade re-
fere-se a tudo aquilo que é absolutamente indispensável, coisas das quais as pessoas 
precisam, independentemente de seus anseios. Já desejos são definidos como aquilo 
que as pessoas querem possuir ou usufruir, sendo coisas necessárias ou não. (BCB, 
2013).

Defendendo uma posição de equilíbrio, BCB (2013) afirma que os recursos financei-
ros devem satisfazer as necessidades e, conforme for possível, atender também aos 
desejos. Todavia, o problema surge quando se tratam desejos como se fossem neces-
sidades (BCB, 2013). É nesse sentido que se faz necessário o emprego do equilíbrio 
entre razão e emoção. 

Entenda que não é errado você querer coisas que não sejam estritamente essenciais. É normal 
ter desejos e, dentro de suas posses, comprar produtos e serviços que satisfaçam esses dese-
jos. Entretanto, é importante ter em mente que o consumo não pode ser movido apenas pela 
emoção, ou pior, pela emoção imposta por meio de propaganda ou de imposição social, como a 
necessidade de manter status e coisas do tipo. (BCB, 2013, p. 14)
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2.1.1.4 Finanças Pessoais vs. Finanças Profissionais
Uma das orientações mais básicas direcionadas aos empreendedores em termos de 

organização financeira é “não misture seu dinheiro pessoal com o dinheiro da empre-
sa” (ORGANIZZE, 2016). Sebrae (2012) afirma: “Misturar as despesas domésticas com 
as da empresa, em geral, prejudica a todos!” (SEBRAE, 2012, p. 16). Para um empresário 
e proprietário essa é uma necessidade que pode parecer mais óbvia, visto que há a 
figura da empresa (pessoa jurídica) diferente de sua figura pessoal (pessoa física), e há 
categorias de despesas bem específicas como despesa com folha de pagamento de 
funcionários, por exemplo. Contudo, ainda assim há dificuldades em estabelecer uma 
gestão financeira devidamente separada.

Segundo o consultor de finanças do Sebrae de São Paulo, João Paulo Cavalcante, o erro de o 
empresário misturar as contas – a do seu negócio com a sua própria conta – é muito mais co-
mum do que se imagina e, para o presidente do Instituto Dsop de Educação Financeira, Reinaldo 
Domingos, esta atitude pode ser o determinante entre o sucesso e o fracasso de um empreen-
dimento. (ORGANIZZE, 2016)

Separar as finanças pessoais das profissionais é necessário tanto para viabilizar capi-
tal para reinvestir no negócio quanto para verificar se não há gastos desnecessários ao 
desempenhar a atividade profissional que podem ser cortados (SEBRAE, 2012). 

E os profissionais autônomos, que trabalham por conta própria, precisam também 
fazer essa separação em suas finanças? Sim. Quem trabalha por contra própria, sobre-
tudo quem não tem nem CNPJ cadastrado, acaba misturando as finanças pessoais e 
profissionais com mais frequência, visto que muitos dos gastos pessoais, por exemplo, 
são também necessários para o desempenho da atividade profissional (o aluguel do 
apartamento em que se mora e trabalha, entre outros). 

Autônomos tem fluxo de renda mais instável e a organização financeira é fundamen-
tal para enfrentar períodos de baixa demanda profissional entre outras adversidades 
financeiras. Encarar e organizar as finanças com a mesma seriedade de quem gere as 
finanças de uma empresa pode contribuir para otimizar a atividade profissional e de-
senvolver uma carreira de sucesso.

2.1.2 Precificação: como e quanto cobrar
Entre as diversas dúvidas e incertezas de um profissional que entra no mercado de 

trabalho, de maneira autônoma ou empreendendo, o quanto cobrar é uma das mais 
recorrentes e desafiadoras. Como precificar meu trabalho? Uma alternativa é orçar a 
partir do custo da hora de trabalho.
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Apdesign (2004) possui um guia com orientações para prática profissional de Design 
no qual apresentam uma metodologia para cálculo da hora técnica e orientações de 
como utilizá-la em orçamentos. Tal cálculo, todavia, também pode ser aproveitado por 
profissionais de outras áreas da indústria criativa ao buscarem um método para estipu-
lar preços que sejam condizentes com seus custos reais e possibilitem uma margem 
mais flexível de ganhos.

Primeiramente é preciso determinar a quantidade de horas por mês as quais são 
gastas em produção efetiva. Apdesign (2004) estipula 120 horas mensais tomando por 
base que, de uma jornada diária de 8h, totalizando 176 horas por mês, em média 70% 
dessas horas são efetivamente gastas em produção. Deste cálculo é extraída a média 
de 123,2 que foi arredondada para 120. O próximo passo constitui-se no cálculo do cus-
to. Para tanto, Apdesign (2004) define três etapas: (1) obter o total de todas despesas fi-
xas indiretas (custos para manter a estrutura de trabalho, tais como aluguel de sala, luz, 
telefone, entre outros), (2) calcular o custo do pessoal direto (custos relativos a folhas 
de pagamento com encargos) e (3) dividir o valor das despesas fixas indiretas pelo valor 
do custo do pessoal direto a fim de obter um índice a ser multiplicado pelos custos das 
horas técnicas do pessoal direto. A Figura 2 apresenta um exemplo do cálculo de custo.

 Através do exemplo de cálculo da Figura 2 também é possível perceber alguns ajus-
tes necessários: os encargos sociais incidentes sobre o salário do proprietário são me-
nores que os dos demais empregados (proprietário 47,86% e empregados 72,32%), 
bem como a carga horária de um estagiário também é reduzida quando comparada aos 
demais (estagiário 88h/mês, demais funcionários 120h/mês).

Com o custo da hora técnica calculada, é necessário esclarecer a sua aplicação den-
tro de uma proposta de orçamento de forma a viabilizar o lucro, visto que a hora calcu-
lada cobre apenas os custos. Apdesign (2004) propõe duas etapas: (1) listar as horas 
técnicas requeridas de cada profissional no projeto a ser desenvolvido multiplicando-
-as por seus respectivos valores, (2) acrescentar as porcentagens de impostos e lucros. 
A Figura 3 ilustra um exemplo de uso da hora técnica em um orçamento.

O modelo de cálculo de hora técnica, bem como seu modo de utilização, apresenta-
dos por Apdesign (2004) focam-se na realidade de uma empresa, com custos de folha 
de pagamento, aluguel de escritório, entre outros. Contudo, mediante adaptações é 
possível aplicá-lo a realidade de um profissional autônomo: basta incluir aqueles gastos 
que são efetivamente verificados pelo profissional ao desempenhar sua atividade, ou 
seja, aqueles que são compatíveis com sua realidade. Com relação ao custo do pessoal 
direto, o profissional autônomo pode estipular um salário que deseja obter mensal-
mente (estabelecendo uma meta mensal) com as devidas adaptações de encargos so-
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Figura 2: Cálculo da hora técnica.
Fonte: Apdesign (2004), adaptado pela autora.
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ciais (sua contribuição previdenciária individual, por exemplo, pode não corresponder 
exatamente aos 72,32% dos encargos sociais que uma empresa tem sobre a folha de 
pagamento de um funcionário).

2.2 Design de Interação
Projetar produtos não envolve apenas juntar funcionalidades e mecanismos da ma-

neira que se acha mais conveniente, é preciso colocar as necessidades e característi-
cas do usuário em primeiro plano.

Muito produtos que requerem a interação dos usuários para a realização de tarefas (p. ex.: com-
prar um ingresso pela Internet, fotocopiar um artigo, gravar um programa de TV) não foram 
necessariamente projetados tendo o usuário em mente; foram tipicamente projetados como 
sistemas para realizar determinadas funções. (…) O objetivo do design de interação consiste 
em redirecionar essa preocupação, trazendo a usabilidade para dentro do processo de design. 
Essencialmente, isso significa desenvolver produtos interativos que sejam fáceis, agradáveis de 
utilizar e eficazes – sempre na perspectiva do usuário. (PREECE et al, 2005, p. 24)

O design de interação preocupa-se com o desenvolvimento de produtos interativos 
que priorizem a experiência do usuário, fornecendo suporte às atividades cotidianas 
(PREECE et al, 2005). Desta fora, o design de interação se ocupa, de uma maneira mais 
abrangente, em entender melhor as interações entre pessoas e produtos/sistemas pro-
jetados. 

Para entender melhor essas interações, também é preciso conhecer bem o usuário. 
Por outro lado, para conhecer bem o usuário, deve-se observá-lo efetivamente, já que, 
como Agner (2009) aponta, o usuário não é uma mera abstração teórica. Não basta 
apenas imaginar e supor como será o comportamento do usuário ao interagir com 

Figura 3: Exemplo de uso da hora técnica em projeto hipotético. 
Fonte: Apdesign (2004), adaptado pela autora.
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determinado sistema projetado, é preciso observar e buscar entender essa interação.

Um dos primeiros passos da maior parte das metodologias de IHC, relatadas por vários autores, 
inclui a observação dos usuários. Os designers de interface são diferentes dos etnógrafos; eles 
observam as interfaces em uso, com o objetivo de alterá-las ou de aperfeiçoá-las, através do er-
godesign. A observação do usuário visa a coletar dados suficientes sobre o seu comportamento 
para o redesenho das interfaces.  (AGNER, 2009, p. 49)

2.2.1 Usabilidade
Nielsen (2012) define usabilidade como um “atributo de qualidade que avalia o quão 

fáceis de usar são as interfaces de usuários” (tradução da autora). Da mesma forma, 
o autor também entende que usabilidade pode se referir a “métodos para melhorar a 
facilidade de uso ao longo do processo de design.” (NIELSEN, 2012). 

A importância da usabilidade também é destacada por Nielsen (2012) como vital para 
sobrevivência na Web:

Na Web, usabilidade é uma condição necessária para sobrevivência. Se um website é dificil 
de usar, as pessoas saem. (…) Se os usuários se perdem em um website, eles saem. (…) Se as 
informações de website são difíceis de ler ou não respondem às questões chaves, eles saem. 
(NIELSEN, 2012, tradução da autora2)

Sendo assim, a usabilidade é um atributo buscado por designers e projetistas visan-
do desenvolver produtos que, em linhas gerais, facilitem a vida de seus usuários. Para 
tanto, Preece et al (2005), mostra que a usabilidade acaba dividindo-se em seis metas: 
(1) ser eficaz no uso (eficácia), (2) ser eficiente no uso (eficiência) (3) ser segura no uso 
(segurança) (4) ser de boa utilidade (utilidade) (5) ser fácil de aprender (learnability) (6) 
ser fácil de lembrar como se usa (memorability) (PREECE et al, 2005, p. 35-36). 

As metas de usabilidade, contudo, referem-se a objetivos gerais, de forma que as 
mesmas devem transformar-se em critérios de usabilidade para que sejam aplicadas 
em questões específicas. Desta forma, tais metas específicas “permitem à usabilidade 
de um produto ser avaliada em termos de como podem aprimorar (ou não) o desempe-
nho de um usuário” (PREECE et al, 2005, p. 40).

Acerca da hierarquia entre recomendações, metas, princípios, regras e heurísticas, 
Preece et al (2005) esclarece:

As recomendações (guidelines) constituem um termo mais genérico, utilizado para referência 
a todas as formas de orientação. As metas dizem respeito aos objetivos de usabilidade de alto 

2 No original: “On the Web, usability is a necessary condition for survival. If a website is difficult to 
use, people leave. (…) If users get lost on a website, they leave. (...) If a website’s information is hard to 
read or doesn’t answer users’ key questions, they leave.” (NIELSEN, 1995)



34 CATAPULTA

nível do sistema (p. ex.: ser eficiente no uso). Os princípios implicam a orientação geral preten-
dida para informar o design e a avaliação de um sistema. As regras constituem-se em diretrizes 
de baixo nível, que se referem a uma determinada prescrição a ser seguida. A heurística é um 
termo geral utilizado para se referir a princípios de design e usabilidade, quando aplicados a um 
problema de design em particular.  (PREECE et al, 2005, p. 50)

Neste trabalho serão utilizados os princípios de usabilidade preconizados por Jakob 
Nielsen, mais amplamente conhecidos como as Heurísticas de Nielsen. As Heurísticas 
de Nielsen são um conjunto de dez princípios gerais para desenvolvimento de interfa-
ces de usuário, sendo amplamente utilizadas no desenvolvimento de produtos para a 
Web (PREECE et al, 2005). 

2.2.1.1 Princípios de Usabilidade: Heurísticas de Nielsen
Jakob Nielsen é uma das principais referências em usabilidade para desenvolvimen-

tos de interfaces para usuários. As dez heurísticas que projetou, através de estudos 
desde o início dos anos 90, são referências recorrentes para o desenvolvimento de 
websites que buscam usabilidade adequada a seus usuários (PREECE et al, 2005). 

10 Heurísticas de Nielsen3

1. Visibilidade do status do sistema: trata da necessidade de feedback constante, o 
usuário deve ser informado pelo sistema do que está acontecendo;

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real: é preciso que o sistema fale a 
língua do usuário, lançando mão de convenções do mundo real e conceitos familiares 
para que a informação surja de maneira mais natural;

3. Controle e liberdade do usuário: o sistema deve apresentar “saída de emergência” 
de fácil acesso para casos em que o usuário escolha uma opção não deseja por enga-
no;

4. Consistência e padrões: Nielsen (1995) afirma que não se deve fazer com que os 
usuários tenham de pensar se as palavras, situações e ações tem significado diferente 
daquele que já sabem; 

5. Prevenção de erros: é preciso que se busque a eliminação total dos erros ou, para 
evitá-los, que o sistema apresentem mensagens de confirmação adequadas aos usuá-
rios para que os mesmos possam da mesma forma prevenir-se;

6. Reconhecimento em vez de memorização: não se deve sobrecarregar a memória 
do usuário fazendo com que o mesmo tenha de decorar as funções e códigos de um 

3 A listagem das heurísticas reproduzida está conforme apresentado em Nielsen (1995) e segue 
tradução de Preece et al. (2005), com adaptações da autora.
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sistema. É preciso deixar opções, ações e objetivos visíveis, bem como as instruções 
de uso do sistema (NIELSEN, 1995);

7. Flexibilidade e eficiência de uso: atalhos/aceleradores, invisíveis aos usuários inex-
perientes, mas que permitem os mais experientes realizar tarefas com maior rapidez 
(NIELSEN, 1995);

8. Estética e design minimalista: ater-se às informações estritamente importantes, é 
preciso evitar o uso de informações irrelevantes ou raramente necessárias (PREECE et 
al, 2005). Informações extra competem com as informações relevantes e diminuem a 
visibilidade das mesmas (NIELSEN, 1995).

9. Ajuda aos usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros: mensa-
gens de erro devem ser apresentadas em linguagem clara e objetiva, sem códigos, 
reportando o erro e com uma sugestão de solução (NIELSEN, 1995).

10. Ajuda e documentação: ainda que o ideal seja que o sistema funcione sem a 
necessidade de documentação (NIELSEN, 1995) é preciso apresentar informações que 
possam ajudar o usuário. Essas informações devem ser facilmente encontradas e pre-
cisam focar em tarefas, listando os passos necessários para realizá-las (NIELSEN, 1995).

 
 É possível perceber que as heurísticas de Nielsen primam pela objetividade, clareza 

e preocupação com o usuário no desenvolvimento do design de interfaces. Ainda que 
sejam muito utilizadas para o desenvolvimento de websites, e tenham sido projetadas 
em uma época em que os smartphones ainda não eram realidade, as heurísticas tam-
bém trazem conhecimentos e preocupações a serem aplicados no desenvolvimento e 
aprimoramento da usabilidade de aplicativos para dispositivos móveis. 

2.2.1.2 Heurísticas de Usabilidade para Celulares Touchscre-
en (Projeto MATCH)

Tendo em vista a rápida expansão e ampla utilização dos dispositivos móveis (GQS, 
2016), o grupo de pesquisa Software Quality Group, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, desenvolveu um teste de usabilidade baseado nas Heurísticas de Nielsen in-
titulado “MATCH - Measuring Usability of Touchscreen Phone Applications”. Esse teste 
busca medir a usabilidade dos aplicativos criados para smartphones com touch screen 
através de uma escala de usabilidade na qual é conferida uma nota de 0-100, sendo 
0 a nota mínima e 100 a nota máxima. Dentro da escala há 5 níveis pré determinados 
(Usabilidade muito baixa, Usabilidade baixa, Usabilidade razoável, Usabilidade alta, 
Usabilidade muito alta) nos quais é atribuída a categoria de usabilidade na qual a nota 
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se enquadra e são descritas as principais características, conforme apresentado na 
tabela no ANEXO III.

A atribuição da nota é realizada após preencher-se um questionário no formato de 
checklist no qual são realizadas 48 (quarenta e oito) perguntas sobre a interface, utiliza-
ção do aplicativo e problemas típicos de usabilidade (GQS, 2016). Todas 48 (quarenta e 
oito) perguntas apresentam as mesmas 3 (três) opções de resposta: “Sim”, “Não” e “Não 
se aplica”, como é esperado de um checklist. As perguntas também estão organizadas 
em dez grupos que correspondem às 10 Heurísticas de Nielsen com as adaptações 
necessárias para as especificidades das aplicações para dispositivos móveis. Desta 
forma, algumas heurísticas foram reproduzidas literalmente (“Visibilidade do status do 
sistema” e “Controle e liberdade do usuário”, por exemplo), enquanto outras foram adi-
cionadas (“Interação física e ergonomia” e “Pouca interação homem/dispositivo”, por 
exemplo). O ANEXO IV reproduz as perguntas do questionário agrupadas conforme as 
heurísticas definidas pelo projeto MATCH.

As informações obtidas através do teste MATCH são úteis tanto para avaliar-se apli-
cativos utilizados como referência no desenvolvimento de outras soluções para mo-
bile como também para avaliar a usabilidade de um projeto já em desenvolvimento. 
Diagnosticar erros e ajustes necessários já nas etapas iniciais do desenvolvimento de 
um projeto não traz só ganhos de custo e efetividade como também contribui para a 
melhora da usabilidade em aplicativos mobile (GQS, 2016).

2.2.1.3 User Experience
Enquanto o design de interface preocupa-se em entender e otimizar as interações 

dos usuários com um determinado sistema e a usabilidade foca-se, em linhas gerais, 
no quão fácil um sistema é de se aprender e utilizar, User Experience apresenta-se 
como um conceito muito mais abrangente (NORMAN; NIELSEN, 2016). De acordo com 
Norman e Nielsen (2016) “User Experience engloba todos os aspectos da interação do 
usuário final com a empresa, seus serviços, e seus produtos” (tradução da autora). 

O primeiro requisito para uma experiência do usuário exemplar é atender às necessidades exa-
tas do cliente, sem confusão ou incômodo. Na sequência vem a simplicidade e elegância que 
produz produtos que são uma alegria de possuir, uma alegria de usar. A verdadeira experiência 
do usuário vai além de dar aos clientes o que eles dizem que querem, ou fornecer recursos de 
checklist. A fim de alcançar experiência do usuário de alta qualidade na oferta de uma empre-
sa, deve haver uma fusão perfeita dos serviços de múltiplas disciplinas, incluindo engenharia, 
marketing, design gráfico e industrial e design de interface. (NORMAN; NIELSEN, 2016, tradução 
da autora)4

4 Do original: “The first requirement for an exemplary user experience is to meet the exact needs 
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Sendo assim, quando se desenvolve um produto ou uma solução digital como um 
aplicativo, deve-se levar em conta aspectos que vão além da interação direta do usu-
ário e a interface. Quando se projeta um aplicativo para celular, por exemplo, deve-se 
questionar: Onde meu usuário irá encontrar o aplicativo para download? Como será o 
serviço de apoio/pós-venda? Como construir a relação desse usuário com a marca do 
aplicativo? Essas e outras questões não devem ser ignoradas quando se objetiva alcan-
çar uma experiência do usuário minimamente satisfatória.

2.2.2 Gamification
Gamification, ou gamificação na tradução para português, é definido como o “o uso 

de mecanismos de jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos ou de 
despertar engajamento entre um público específico” (VIANNA et al, 2013, p. 13). Técni-
cas de gamification têm ganhado cada vez mais espaço, notadamente nos ambientes 
corporativos e empresariais, setores considerados mais formais, como alternativa às 
abordagens tradicionais de treinamentos (VIANNA et al, 2013). O que antes era visto 
como mero produto de entretenimento hoje apresenta-se como uma poderosa ferra-
menta capaz de “encorajar pessoas a adotarem determinados comportamentos, a fa-
miliarizarem-se com novas tecnologias, a agilizar seus processos de aprendizado ou de 
treinamento e a tornar mais agradáveis tarefas consideradas tediosas ou repetitivas” 
(VIANNA et al, 2013, p. 13). Mas quais são os diferenciais do uso de gamification e quais 
os fatores que impulsionam seu sucesso e efetividade?

Ao tratar sobre o desenvolvimento da gamificação, Vianna et al (2013) a vincula ao 
que afirma ser uma constatação óbvia: a forte atração dos seres humanos por jogos. 
Os autores, então, exemplificam atividades e competições desenvolvidas ao longo da 
história da humanidade, tais como os Jogos Olímpicos na Grécia antiga, duelos de gla-
diadores nos tempos romanos, entre outros, como forma de reforçar seu argumento. 

Vianna et al (2013) também apresentam os estudos do historiador holandês Johan 
Huizinga que, segundo os autores, foi um dos primeiros estudiosos a procurar enten-
der o jogo além do mero entretenimento. Conforme apontam, ao mostrar como o ato 
de jogar está inserido nas mais diversas relações sociais (política, trabalho, entre ou-
tros), Huizinga revelou os jogos como “artefatos que constroem uma relação dialógica 

of the customer, without fuss or bother. Next comes simplicity and elegance that produce products that 
are a joy to own, a joy to use. True user experience goes far beyond giving customers what they say they 
want, or providing checklist features. In order to achieve high-quality user experience in a company’s 
offerings there must be a seamless merging of the services of multiple disciplines, including engineering, 
marketing, graphical and industrial design, and interface design.”(NORMAN; NIELSEN, 2016)
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e dialética com os sujeitos, a partir de suas distintas e singulares formas de interação” 
(VIANNA et al, 2013, p. 15).

Jogar relaciona-se ao ato de cumprir objetivos, de atingir autorrealização. Ainda que 
essa não seja uma das necessidades humanas mais básicas e essenciais à sobrevi-
vência humana, a satisfação que o ato de jogar proporciona ganhou, e ganha cada vez 
mais, espaço em nossa sociedade atual devido a forma cada vez mais complexa que as 
relações humanas se estabelecem: 

Em nosso trabalho ou nas relações afetivas, quase sempre as regras são nebulosas; as metas, 
indeterminadas; e a maneira de alcançá-las desconhecida. As ações não costumam receber 
feedbacks, e as recompensas, quando existem, podem custar a vir. Sendo assim é compreen-
sível que tenhamos criados jogos, visto que eles saciam de modo mais simples, rápido, claro e 
eficiente essa constante busca que nos assola por conquistar ou cumprir objetivos (VIANNA et 
al, 2013, p.17)

É preciso, contudo, ressaltar a diferença entre aplicar gamification a um projeto e 
criar um jogo. Como Vianna et al (2013) apontam gamification está associada ao apo-
deramento dos aspectos mais eficientes dos jogos (tais como estética, mecânica e di-
nâmicas) para emular os benefícios que costumam ser alcançados pelos jogos. Além 
disso, “diferentemente do design de games voltados ao único propósito de entreter, a 
gamificação se destina a utilizar o mecanismo dos jogos para transformar ou desenvol-
ver novos comportamentos” (VIANNA et al, 2013, p. 18).

Desta forma, como aplicar gamification a um projeto? Primeiramente é necessário 
avaliar quais serão os benefícios e o porquê a gamification contribuirá para alcançar os 
objetivos do projeto. Vianna et al (2013) trazem alguns questionamentos necessários 
para realizar-se antes de aplicar gamification, no intuito de aumentar as chances de 
sucesso do projeto: “(1) Por que um jogo irá beneficiar os usuários do serviço? (2) Quais 
são os objetivos de negócio por trás desse jogo? (3) Como os mecanismos dos jogos 
vão fazer com que os usuários atinjam os objetivos do negócio?” (VIANNA et al, 2013, 
p. 19)

2.2.2.1 Características definidoras de um jogo
O que faz de um jogo, um jogo? Ainda que jogar possa ser enquadrado como uma 

brincadeira, no sentido de proporcionar a possibilidade de “experimentar ou simular 
circunstâncias mais ou menos tangíveis” (VIANNA et al, 2013, p. 25), os jogos não se 
limitam nessa categoria. A brincadeira é uma atividade lúdica que não apresenta es-
truturação, ocorrendo de maneira espontânea (VIANNA et al, 2013), enquanto os jo-
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gos apresentam estrutura e regras. Referenciado McGonigal (2012)5, Vianna et al (2013) 
apresenta quatro características definidoras dos jogos: meta, regras, sistema de fee-
dback e participação voluntária. Há ainda, segundo Vianna et al (2013), outros aspectos 
que são comuns a muitos jogos (interatividade, narrativa, recompensas, competitivida-
de, conceito de vitória, entre outros), mas os autores afirmam que esses aspectos são 
artifícios utilizados para, em realidade, consolidar e fortalecer as quatro características 
definidoras.

Meta

Meta é definida como “o motivo que justifica a realização de uma atividade por parte 
dos jogadores” (VIANNA et al, 2013, p. 28). Contudo, não se deve confundir meta com 
objetivo, uma vez que meta  “transcende a ideia de conclusão de uma tarefa” (VIANNA 
et al, 2013, p. 28). Meta é a vitória, ou ainda a conclusão de todos os desafios propostos 
pelo jogo.

Regras

As regras, por sua vez, são um conjunto de disposições das quais depende a realiza-
ção do jogo. Devem, portanto, proporcionar “equilíbrio entre um desafio passível de ser 
concluído sem, no entanto, ser fácil a ponto de desestimular sua resolução” (VIANNA 
et al, 2013, p. 28).

Sistema de Feedback

O sistema de feedback tem como função principal “informar aos jogadores como 
está sua relação com os diferentes aspectos que regulam sua interação com a ativida-
de” (VIANNA et al, 2013, p. 28). Ou seja, o feedback mantém os jogadores informados 
de seu progresso atual, quer seja por uma barra de status ou por um checklist de ob-
jetivos, entre outros, buscando, dessa forma, fomentar a motivação dos participantes.

Participação Voluntária

Para que um jogo ocorra, é imprescindível que o jogador aceite todas as condições 
como estão dispostas. É preciso que o jogador aceite, de maneira voluntária, a meta, as 
regras e o sistema de feedback como fora m projetados. Segundo Vianna et al (2013), 
“só há jogo quando o sujeito está disposto a se relacionar com esses elementos da ma-
neira como foram postos, sendo, portanto, esse o objetivo buscado quando se decide 
aplicar determinada mecânica de jogo a um fim específico” (VIANNA et al, 2013, p. 29).

5 Conforme referência de Vianna et al (2013): McGonigal, Jane. A realidade em jogo: porque os 
games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo. Rio de Janeiro: Best Seller, 2012.
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2.2.2.2 Motivação e Recompensas
A motivação é sem dúvida uma das principais justificativas utilizadas para aplica-

ção de gamification. A  capacidade de gerar engajamento e dedicação que os jogos 
proporcionam motivou a sua aplicação em outros contextos, como o corporativo, por 
exemplo (VIANNA et al, 2013). 

A motivação e atração que os jogos despertam está intimamente ligada ao fato de 
proporcionarem satisfação. Conforme Vianna et al (2013), “a dedicação dos jogado-
res, e o consequente prazer obtido nas tarefas desenvolvidas durante o jogo, seriam, 
então, um fator-chave para acessar uma emoção positiva” (VIANNA et al, 2013, p. 30). 
Os autores dividem o ímpeto que propicia essa busca por satisfação em dois recortes: 
motivação intrínseca e extrínseca. A intrínseca diz respeito àquele tipo de motivação 
que nasce do desejo próprio do sujeito. A motivação extrínseca, por outro lado, refere-
-se ao “desejo por alcançar determinada recompensa externa, como bens materiais ou 
mesmo reconhecimento pelo sucesso alcançado”   (VIANNA et al, 2013, p. 30)

Ainda a respeito de motivação, os autores apresentam o que chamam de quatro 
grandes eixos motivadores: competição, aprendizado, fuga da realidade e interação 
social (VIANNA et al, 2013). Da mesma forma, apresentam outros aspectos que tam-
bém afirmam influenciar de maneiras distintas na motivação dos jogadores, fatores tais 
como: idade, geração, gênero, cultura e papel social e nível de habilidade (VIANNA et 
al, 2013, p. 31-32).

Mesmo com as inúmeras variáveis que influenciam na motivação dos jogadores, 
Vianna et al (2013) apresentam uma classificação de perfis de jogadores que os divide 
em quatro grandes grupos: Predadores, Realizadores, Exploradores e Socializadores. 

Definindo-se em linhas gerais esses perfis, os predadores (killers) motivam-se somen-
te pelo objetivo de derrotar os adversários, sendo extremamente competitivos. Já os 
realizadores (achievers), por outro lado, realizam-se através do cumprimento de todas 
as atividades que o jogo apresenta, sendo competitivos de maneira cordial. Ao contrá-
rio dos demais, os exploradores (explorers) buscam desvendar todas as possibilidades 
e porquês do jogo (VIANNA et al, 2013). Segundo os autores, os exploradores apre-
sentam duas motivações paralelas: a fuga da realidade e o aprendizado decorrente da 
atividade. Os socializadores (socializers), por fim, veem nos jogos uma oportunidade 
de interação social. Os autores mostram que esse é o grupo mais significativo entre os 
perfis de jogadores, representando em torno de 80% da totalidade de jogadores o que 
vai ao encontro com sucesso de jogos disponíveis em redes sociais como o Facebook, 
por exemplo (VIANNA et al, 2013).
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Categorizações como essas são interessantes no momento de se projetar um jogo 
ou a inclusão de gamification em um projeto digital no sentido de estruturar soluções 
que busquem atingir as motivações de mais de um grupo. Contudo, não se deve deixar 
que as generalizações de perfis ofusquem as características definidoras do público-al-
vo com o qual se está trabalhando, sendo sempre necessário pesquisas prévias para 
conhecer os usuários e projetar produtos que atendem a suas expectativas.

As recompensas, por sua vez, estão estreitamente ligadas à motivação, sendo de um 
modo geral “a principal razão pela qual os jogadores se motivam a persistir em um jogo 
até sua conclusão” (VIANNA et al, 2013, p. 35). Vianna et al (2013) elencam as ações 
comumente utilizadas como recompensa nos jogos:

Status

Normalmente surge como ranking dos melhores jogadores ou através de distribuição 
de badges (troféus ou insígnias por realizações de tarefas ou por expertise) ou ainda 
por reconhecimento dos próprios jogadores entre si (VIANNA et al, 2013).

Acesso

Constitui-se na permissão exclusiva de acesso a conteúdo estratégico, informações 
privilegiadas ou habilidades específicas (VIANNA et al, 2013).

Influência

De acordo com Vianna et al (2013), há dois tipos de influência, a direta e a indireta, 
sendo a primeira “oferecida quando é desejável que o jogador se sinta de algum modo 
no controle do jogo” (VIANNA et al, 2013, p.36) e a segunda “se faz perceber quando 
um jogador intercede, de maneira voluntária ou involuntária, nas decisões e no desti-
no de outros jogadores pela influência conquistada dentro do sistema” (VIANNA et al, 
2013, p.36).

Brindes

É o método mais simples de recompensa, normalmente apresentado na forma de 
benefícios como itens, dicas, vida extra (VIANNA et al, 2013, p.36).

Giftings 

Ampliam a possibilidade de interação social no jogo por viabilizarem a troca de pre-
sente entre jogadores (VIANNA et al, 2013).

É preciso ter cuidado e planejamento ao estabelecer recompensas, não distribuindo-
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-as de maneira aleatória ao longo do jogo, banalizando-as. Por outro lado, para poten-
cializar a relevância de uma recompensa também é necessário projetar certo grau de 
imprevisibilidade (VIANNA et al, 2013), de maneira a não cair em recompensas exces-
sivamente óbvias e previsíveis que não contribuem para a motivação dos jogadores.

Por fim, ao desenhar qualquer jogo é necessário adequar as missões e monitorar a 
motivação dos jogadores de forma que seja possível “planejar com antecedência a fa-
diga dos jogadores em relação aos objetivos determinados.” (VIANNA et al, 2013, p.38) 
bem como buscar “antever possíveis percursos e recheá-los com elementos inéditos 
passíveis de interferir no curso da narrativa” (VIANNA et al, 2013, p.38). 

2.3 Marca e identidade visual
Desde o tênis usado, até a água engarrafada que é bebida diariamente: as marcas 

estão presentes basicamente em todos os âmbitos da vida e a relação que as pessoas 
estabelecem com elas muitas vezes transcende o mero consumo. 

Mas afinal, o que é marca? O senso comum costuma associar marca diretamente a 
assinatura visual de uma empresa, ou ainda, através de expressões como “essa roupa 
é de marca” mostra um juízo de valor associado ao termo: quando algo “tem marca” é 
porque tem maior qualidade e preço agregado. As definições do que é marca, apresen-
tam variações conforme os autores especializados. Enquanto Aaker (1998) apresenta 
uma definição de marca que em muitos aspectos vai ao encontro da ideia do senso 
comum, autores como Wheeler (2012) já sentem a necessidade de dissociar a marca, 
conceito mais abstrato e intangível, da identidade visual da marca, conceito tangível. 

Aaker (1998) traz o foco no aspecto tangível do conceito, segundo o autor marca 
é “um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca registrada, ou 
desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor 
ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos 
concorrentes” (AAKER, 1998, p. 7). Para o autor, a principal finalidade da marca está em 
diferenciar um produto da concorrência.

Já Wheeler (2012) distingue o conceito de marca de identidade de marca. Para a au-
tora, marca refere-se a intuição que uma pessoa possui sobre um produto, serviço ou 
empresa (WHEELER, 2012), enquanto identidade de marca apresenta-se como a faceta 
tangível, trazendo apelo aos sentidos. 

Ademais, Wheeler também ressalta a importâncias da identidade visual na constru-
ção da percepção de qualidade de uma marca. Para a autora, não é somente a quali-
dade percebida ou um bom atendimento, uma relação forte entre consumidor e mar-
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ca também se concretiza através de uma identidade visual bem projetada. Conforme 
aponta, “uma identidade forte ajuda a construir o valor de marca por meio de um maior 
reconhecimento, consciência e fidelidade do cliente, os quais, por sua vez, ajudam a 
tornar a empresa mais bem-sucedida” (WHEELER, 2012, p.21).

2.3.1 Elementos da identidade visual
A identidade visual é composta por elementos que devem funcionar de maneira har-

mônica para consolidá-la. Desde o nome até fonte tipográfica escolhida: “todos os ele-
mentos de uma linguagem visual devem ser intencionalmente desenhados para que 
possam impulsionar a estratégia de marca, cada um fazendo a sua parte em um esforço 
comum para integrar e diferenciar o programa como um todo” (WHEELER, 2012, p.76).

2.3.1.1 Naming
Criar um nome é um dos primeiros passos ao se estabelecer uma marca. O nome é 

essencial, mas seu desenvolvimento é muito mais complexo do que se imagina. Além 
de estar de acordo com os propósitos e valores da marca, deve possuir atributos como 
sonoridade e ritmo. Segundo Wheeler (2012), “o nome certo é atemporal, não cansa, é 
fácil de dizer e lembrar: ele representa alguma coisa e facilita as extensões da marca. 
Seu som tem ritmo” (WHEELER, 2012, p. 30).

Wheeler (2012) também relaciona as qualidades do que qualifica como um nome 
eficaz: 

• Significativo: o nome comunica algo sobre a essência da marca; 
• Diferente: possui características que o tornam diferenciado;
• Orientado para o futuro: transmite ideias como crescimento, mudanças, sucesso, 

sustentabilidade;
• Modular: o nome permite construir extensões da marca;
• Pode ser protegido: no sentido de poder ser registrado como marca; 
• Positivo: apresenta conotações positivas; 
• Visual: “presta-se para apresentação gráfica em um logotipo, no texto e na arqui-

tetura da marca” (WHEELER, 2012, p. 31).

2.3.1.2 Assinatura Visual
A assinatura visual constitui-se em “uma relação estruturada entre um logotipo, um 

símbolo de marca e uma tagline” (WHEELER, 2012, p.60). A relação mais comum é da 
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justaposição formal entre símbolo e logotipo, até mesmo sem tagline. Contudo, tam-
bém há assinaturas visuais que apresentam tão somente um logotipo.

2.3.1.2.1 Símbolo
O símbolo é o elemento gráfico composto por formas que podem representar desde 

um desenho abstrato até imagens mais literais. Diferencia-se do logotipo por não apre-
sentar mensagem em linguagem escrita.

2.3.1.2.2 Logotipo
Wheeler (2012) define logotipo como “uma palavra (ou palavras) em uma determina-

da fonte tipográfica, que pode ser normal, modificada ou inteiramente redesenhada” 
(WHEELER, 2012, p. 136). Sendo assim, o logotipo apresenta o nome da marca através 
de fonte tipográfica que, assim como o símbolo, deve estar de  acordo com o projeto 
conceitual e os valores da marca. Atributos com legibilidade são indispensáveis para 
um logotipo eficaz: “A legibilidade é obrigatória em várias proporções e em diversas 
mídias, seja o logotipo serigrafado na lateral de uma caneta esferográfica ou iluminado 
em um gigantesco outdoor 20 andares acima do solo” (WHEELER, 2012, p. 136). Lupton 
(2006) também destaca que os logotipos podem ser feitos com fontes já existentes ou 
desenhados através de letras personalizadas.

2.3.1.2.3 Tagline
A tagline caracteriza-se por ser “uma frase curta que captura a essência, a personali-

dade e o posicionamento da marca de uma empresa e a diferencia de seus concorren-
tes” (WHEELER, 2012, p. 34), tendo, assim, funcionalidade semelhante à de um slogan.

2.3.1.4 Padrão cromático
A cor é um elemento extremamente importante dentro da identidade visual sobre-

tudo por ter preferência dentro da leitura visual. Conforme Wheeler (2012) aponta, “Na 
sequência da percepção visual, o cérebro lê a cor depois que registra a forma e antes 
de ler o conteúdo” (WHEELER, 2012, p. 138). Já Ambrose e Harris (2012) destacam o uso 
das cores para organização de elementos e informações:

A cor acrescenta dinamismo a um design, atrai a atenção e pode produzir reações emocionais. 
Ela também pode facilitar a organização dos elementos em uma página - dividindo elementos 



45FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

em zonas ou agrupando itens semelhantes, codificando certos tipos de informações e auxilian-
do o receptor a encontrar as informações que deseja.  (AMBROSE; HARRIS, 2012, p. 117)

Todavia, de que forma é possível conseguir manipular as cores a serviço da transmis-
são dos significados desejados? A resposta é: entendendo como elas funcionam. Por 
outro lado, para entender como as cores funcionam é necessária, no mínimo, instrução 
básica sobre teoria das cores. 

 Para entender teoria das cores, inicialmente é preciso esclarecer conceitos básicos 
como o que são cores primárias. De acordo com Ambrose e Harris (2012) “as cores pri-
márias são aquelas que podem ser combinadas para produzir uma gama de cores”. Os 
autores apresentam a distinção entre cores primárias aditivas e subtrativas. As aditivas 
são as cores que compõe a luz: vermelho, verde e azul claro. Já as primárias subtrati-
vas, formadas pela combinação de duas cores primárias aditivas, são o magenta, ciano 
e amarelo. Na contrapartida, a combinação em pares das cores primárias subtrativas 
cria uma cor aditiva primária. As primárias subtrativas são as cores utilizadas no pro-
cesso de impressão, podendo reproduzir uma vasta gama de cores ao combinarem-se.

Também é importante conhecer as propriedades definidoras das cores, pois são es-
sas que estabelecem as distinções entre as cores. As três propriedades definidoras das 
cores são matiz, saturação e valor. Matiz diz respeito a cor em si, a chamada “cor pura”. 
Já saturação define a vivacidade e vibração da cor: “quanto mais forte/viva a cor, mais 
saturada ela é” (PETER, 2014, p. 89). Valor, por sua vez, diz respeito à “profundidade” 
do tom de cada cor (PETER, 2014). Segundo Peter (2014), valor é essencial para com-
posição visual, uma vez que não há variações no valor das cores de uma peça visual, a 
mesma corre o risco de ficar sem foco e visualmente monótona. 

Por fim, uma ferramenta muito utilizada como guia para seleção de esquema de co-
res é o círculo cromático (AMBROSE; HARRIS, 2012). Nele o espectro de cores é orga-
nizado de maneira evidenciar a forma como as cores primárias interagem para criar as 
cores secundárias e as cores terciárias. Através do círculo cromático é possível “criar 
uma paleta harmoniosa para um design por meio da seleção de combinações de cor 
que funcionam bem juntas” (AMBROSE; HARRIS, 2012, p. 127). A Figura 4 apresenta 
algumas dessas combinações que podem ser extraídas do círculo cromático.

Cores complementares: por serem cores que estão em cantos opostos da roda, pos-
suem alto contraste, resultando em um “design mais vibrante” (AMBROSE; HARRIS, 
2012, p. 127).

Cores análogas: são cores que estão próximas, lado a lado, no círculo cromático. 
“Esquemas de cores análogas fornecem uma mistura harmoniosa e natural de cores” 
(AMBROSE; HARRIS, 2012, p. 127)
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Tríade: são três cores que estão à mesma distância entre si no círculo. Segundo Am-
brose e Harris (2012), por todas apresentarem contraste entre si, “o esquema de cor 
tríade fornece a tensão ao espectador” (AMBROSE; HARRIS, 2012, p. 127).

2.3.1.5 Padrão tipográfico
Dentro da identidade visual, um texto não está restrito apenas à ideia da mensagem 

escrita que transmite, mas também a forma visual que essa escrita assume. Assim como 
os outros elementos da identidade visual, também a tipografia é utilizada para transmi-
tir ideias e sensações. Como Ambrose e Harris (2012) apontam:

A tipografia pode produzir um efeito neutro ou despertar paixões, simbolizar movimentos ar-
tísticos, políticos ou filosóficos ou exprimir a personalidade de uma pessoa ou organização. 
Desenhos de tipos variam desde formas claras e distinguíveis de fácil leitura, adequadas para 
grandes quantidades de texto, até tipos visualmente mais fortes e atraentes usados em manche-
tes e anúncios publicitários (AMBROSE; HARRIS, 2012, p. 55).

Da mesma forma que para melhor aproveitar o potencial expressivo das cores é ne-
cessário entendê-las tecnicamente, também a tipografia demanda certo conhecimento 
teórico para sua aplicação eficaz. A classificação de tipos é uma ferramenta útil para 
tanto, já que a organização das fontes em grupos auxilia no esclarecimento de como 
as mesmas são interpretadas. Lupton (2014) apresenta sete grupos: Humanistas, Tran-
sicionais, Modernas, Egípcias, Sem Serifas Humanistas, Sem Serifas Transacionais e 
Sem Serifas Geométricas. Entre as diferenciações que se estabelecem entre os grupos 
tipográficos, a autora destaca que as “letras humanistas estão intimamente conectadas 
à caligrafia e ao movimento de mão”, já “as fontes transicionais e modernas são mais 
abstratas e menos orgânicas” (LUPTON, 2014, p. 42).

Ambrose e Harris (2012) ainda mostram que é natural associar determinados tipos de 
personalidade a determinadas fontes tipográficas. Segundo os autores, “as personali-
dades que encontramos em tipografia se estendem à maneira como interpretamos a 
mensagem que o texto comunica, refletindo também os valores da pessoa ou organi-
zação que a produziu”. 

Desta forma, é importante que a tipografia esteja de acordo com a mensagem e os 
valores da marca. Em nada adianta, por exemplo, construir o conceito de uma iden-
tidade jovem, moderna e descolada para um ambiente digital, mas insistir no uso de 
uma tipografia com traços clássicos e ampla utilização de serifa (apoio apresentado na 
anatomia de alguns tipos para criar uma linha invisível, facilitando sua leitura sobretudo 
em mídia impressas) que transmite outros conceitos tais como seriedade e até mesmo 
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Figura 4: Círculo Cromático.
Fonte: Adaptado de: <http://www.dropsdasdez.com.br/wp-content/uploads/2015/07/guia-teoria-
-das-cores-circulo-cromatico.jpg> .
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certo conservadorismo.

2.3.2 Manual de Identidade Visual
Após ter sido desenvolvida a identidade visual, faz-se necessário documentar não 

só os elementos projetados, mas também prever aplicações e suas respectivas regras 
para guiar utilizações futuras de maneira  que as mesmas possam ficar em conformida-
de com a qualidade e os conceitos do trabalho desenvolvido. O Manual de Identidade 
Visual é o instrumento utilizado para esse fim, nele estão contidas todas especificações 
técnicas referentes aos elementos da identidade visual da marca (referências de cores, 
tipografia, entre outros) assim como as regras de aplicação da identidade visual e mo-
ckups (representações de aplicações em produtos reais).





3 Desenvolvimento 
do Projeto



3.1 Contextualização
Conforme MEURER (2014), a contextualização é o momento das definições do pro-

jeto, buscando identificar e delimitar o problema. O autor sugere diversos métodos e 
técnicas que visam esclarecer e auxiliar na definição dos objetivos. Desses métodos e 
técnicas sugeridas, serão utilizados os seguintes: (1) Situação Inicial bem definida (SIBD) 
e Situação Final bem definida (SFBD), (2) Questões Projetuais, (3) Identificação dos Usu-
ários e (4) Definição das Personas.

3.1.1 Situação Inicial bem definida (SIBD) e Situação Final bem 
definida (SFBD)

Meurer (2014) afirma que para estabelecer a Situação Inicial bem definida, é necessá-
rio que se responda questões como “o que é o produto, quem seriam os usuários e em 
que situações/circunstâncias ele será utilizado” (MEURER, 2014, p. 107). Para definição 
da Situação Final bem definida, por sua vez, é preciso deixar claro quais tecnologias e 
linguagens serão utilizadas, além de estabelecer-se quais serão os processos de cons-
trução, divulgação e disseminação implementados, bem como esclarecer como se dará 
o incentivo ao uso.

Situação Inicial

Projeto de aplicativo de organização financeira, incluindo sua identidade visual, para 
profissionais da indústria criativa com ferramentas que colaborem para o desenvolvi-
mento e organização financeiros desses profissionais.



52 CATAPULTA

Situação Final

Aplicativo com interface amigável e intuitiva que incentive, através de recursos de 
gamification, o registro e acompanhamento diário do fluxo financeiro dos usuários, fa-
zendo com que os mesmos possam ter uma visão mais clara de seus hábitos financei-
ros e consigam organizar suas finanças de maneira a alcançar seus objetivos e metas. 
O aplicativo também busca, através de suas ferramentas específicas, que os usuários 
possam desenvolver e otimizar o processo de precificação de seus serviços. 

3.1.2 Questões Projetuais
Meurer (2014) apresenta cinco questões, baseadas em Szabluk e Meurer (2012), que, 

da mesma forma que a SIBD e SFBD, auxiliam nas definições projetuais preliminares.

O que desenvolver? 

Aplicativo para smartphones, e sua identidade visual, de organização financeira para 
profissionais da indústria criativa.

Por que projetar? 

Profissionais da indústria criativa têm pouco contato com o tema de educação finan-
ceira em sua formação, conhecimento esse que, por sua vez, pode auxiliá-los a poten-
cializar seus ganhos, diminuir seus gastos, além de ajudá-los a alcançar objetivos e a 
realizar projetos tanto pessoais quanto profissionais.

Como desenhar?

Através da metodologia do Projeto E, com adaptações para as especificidades deste 
projeto e de sua finalidade acadêmica, será desenvolvido o design do aplicativo, in-
cluindo suas mecânicas e fluxo de funcionamento, assim como a identidade visual.

Para quem projetar?

Profissionais da indústria criativa, com foco nos ingressantes no mercado de traba-
lho, devido a sua pouca experiência e maiores dúvidas, e nos profissionais que atuam 
de maneira autônoma, visto terem fluxo de renda mais irregular, necessitando dar maior 
atenção a organização das finanças.

Qual tecnologia será utilizada?

O aplicativo será projetado para uma plataforma digital, especificamente smartpho-
nes com sistema operacional Android, sendo o produto final apresentado através de 
modelo funcional navegável. O manual de identidade visual, com todas as orientações 
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para aplicação da identidade visual desenvolvida e utilizada no aplicativo, será apre-
sentado em formato impresso.

3.1.3 Identificação dos usuários
A pesquisa preliminar, apresentada através do ANEXO I, mostrou-se importante para 

começar a entender a relação dos profissionais da indústria criativa com educação fi-
nanceira e a maneira que os mesmos lidam com suas finanças. Foi possível descobrir 
informações importantes como a percepção de importância que esses profissionais 
conferem ao tema de educação financeira dentro da formação em cursos da indústria 
criativa1 e também o grau de utilização de aplicativos de organização financeira que 
esse público apresenta2.

Contudo, a mesma não se mostrou suficiente para fornecer as informações necessá-
rias para definir aspectos cruciais do desenvolvimento deste projeto, tais como as pró-
prias funcionalidades do aplicativo.  Quais são as dificuldades desses profissionais com 
as finanças? Quais ferramentas são imprescindíveis para satisfazer as necessidades 
desse público? O que este aplicativo precisa apresentar de diferencial para justificar sua 
relevância para os profissionais criativos? Esses e outros questionamentos nortearam 
novas pesquisas, realizadas tanto através de entrevistas individuais com profissionais 
da indústria criativa quanto com um profissional do ramo de consultoria em finanças.

3.1.3.1 Pesquisas com público-alvo
Foram entrevistados nove profissionais da indústria criativa, com idades entre 24 e 

37 anos, que atuam tanto em empregos de carteira assinada quanto como freelancers 
(autônomos). As entrevistas foram realizadas de duas maneiras, de acordo com a dis-
ponibilidade do(a) entrevistado(a): online (através de videoconferência ou e-mail) ou 
presencialmente. 

Foi utilizado um questionário (Quadro 1) como guia para as entrevistas realizadas; 
contudo, as mesmas não se limitaram apenas as respostas das perguntas, trazendo 
outras informações importantes para conhecer melhor o público-alvo. Foram criados 
quatro grupos para organização das perguntas: “Informações Pessoais”, para traçar 

1 Quando perguntados “Quão importante/pertinente você considera uma disciplina sobre o as-
sunto [finanças/organização financeira] no currículo de cursos da indústria criativa (design, arquitetura, 
cinema, etc.)?”, 55% dos entrevistados assinalaram como “Muito útil/muito importante” .
2 85% dos entrevistados afirmou não utilizar aplicativo para acompanhamento financeiro (ANEXO 
I).
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perfil de idade, formação e atuação profissional; “Relação pessoal com finanças” com 
objetivo de entender melhor os hábitos financeiros desses profissionais e quais são 
suas maiores dificuldades ao organizar as finanças; “Uso de aplicativos no geral” para 
conhecer os aplicativos que esse público utiliza e quais experiências tiveram com me-
canismos de gamification e “Uso de aplicativos de organização financeira” para desco-
brir se esse público já teve contato com ferramentas similares e quais são suas expec-
tativas e necessidades ao pensarem em um produto do tipo. 

Questionário Padrão

Informações pessoais
1) Idade: 
2) Formação: 
3) No que está trabalhando atualmente?

Relação pessoal com finanças
4) Como você avalia seu conhecimento/interesse sobre Educação Financeira/Organização Fi-

nanceira?
(   ) Não sei nada e não me interesso
(   ) Não sei nada, mas queria aprender um pouco mais
(   ) Sei muito pouco, mas acho que consigo me organizar financeiramente
(   ) Tenho razoável conhecimento, mas pesquiso quando tenho dúvidas sobre o assunto 
(   ) Acredito que sei bastante e me interesso muito no assunto
5) Como você organiza suas finanças? 
6) Você separa as finanças profissionais das pessoais? Por quê? 
7) Você acha necessário/importante anotar todos seus gastos? Por quê? 
8) Você é independente financeiramente? Se não, quais são suas fontes auxiliares de renda?(-

Quem te ajuda?) 
9) Quais são suas maiores dificuldades financeiras pessoais?
(   ) Guardar dinheiro
(   ) Planejar a longo prazo
(   ) Diminuir gastos com itens supérfluos
(   ) Estar financeiramente preparado(a) para imprevistos
(   ) Outros:  
10) Quais são suas maiores dificuldades financeiras profissionais?
(   ) Precificar meus serviços/produtos
(   ) Estabelecer e cumprir metas
(   ) Ter dinheiro guardado para os períodos de pouco serviço
(   ) Outros: 
11) Você está ou já ficou devendo para alguém ou para o banco? 
12) Você utiliza cartão de crédito?
13) Quando você quer adquirir um bem, sobretudo algum produto mais caro (um computador, 

um celular novo), você….
(   ) Guarda dinheiro até ter o suficiente para pagar a vista
(   ) Guarda uma parte do dinheiro e o resto paga em parcelas
(   ) Compra parcelado
(   ) Outro: 
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14) Você costuma estabelecer algum objetivo ou meta financeira? (Guardar x dinheiro até o final 
do ano, ganhar x por mês, etc.) Qual(is)? Por quê? 

15) Você teve alguma disciplina em sua formação relacionada a educação financeira? Qual(is)? 
Como foi essa experiência? 

16) Você acha importante haver disciplinas relacionadas a educação financeira na formação de 
profissionais da indústria criativa? Por quê?

 
Uso de aplicativos no geral
17) Quais aplicativos para dispositivos móveis você mais usa regularmente? Por quê? Qual fre-

quência?
18) Você já utilizou algum aplicativo com recursos de Gamification (aplicação de mecânicas de 

jogos, como recompensas)? Qual aplicativo? Como funcionava? Como foi sua experiência? 
19) Você já deixou de usar algum aplicativo porque a estética dele não lhe agradava? Por quê?

Uso de aplicativos de organização financeira
20) Você usa ou já usou algum aplicativo de organização financeira? Por quê? 
21) Quais aplicativos de organização financeira você conhece? 
22) Você acha que utilizar aplicativos de organização financeira pode efetivamente auxiliar al-

guém a ter mais controle de suas finanças? (Gastar menos, poupar mais) 
23) Quais recursos você acha que um aplicativo de organização financeira para profissionais da 

indústria criativa precisa ter:
(   ) Anotação diária de despesas e receitas (para acompanhamento diário das finanças)
(   ) Calculadora de custos (para auxiliar na precificação de serviços)
(   ) Metas e objetivos
(   ) Recursos que incentivem o usuário a cultivar melhores hábitos financeiros (Recompensas/

competição/desafios)
(   ) Gráficos para visualizar melhor aonde está indo o dinheiro
(   ) Outros:

Quadro 1: Questionário das entrevistas com o público-alvo.

Referente às respostas obtidas nas entrevistas (ANEXO V), foram realizadas as se-
guintes constatações:

• A maioria dos entrevistados possui emprego fixo (sete dos nove entrevistados) 
que garantem a renda mensal e realizam eventuais trabalhos (freelances). 

• Quando perguntados sobre como avaliam seus conhecimentos e interesse em 
Educação Financeira, sete dos nove entrevistados afirmaram saber muito pouco 
sobre o assunto, mas consideram que conseguem se organizar financeiramente. 

• Cinco dos nove entrevistados utilizam algum tipo de controle de gastos, quer seja 
por planilha ou anotações em cadernos. Os quatro demais afirmam não anotarem, 
mas têm algum tipo de controle no sentido de acompanhar seus saldos ou utilizar 
somente os valores guardados (poupança).

• Apenas dois dos entrevistados afirmam separar as finanças pessoais das profis-
sionais.
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• A maioria, oito dos nove entrevistados, considera importante anotar todos gastos. 
Destacam que é desta forma que é possível visualizar para onde está indo o di-
nheiro que é adquirido.

• Quando questionados a respeito de sua independência financeira, somente dois 
afirmaram serem completamente independentes. Três dos entrevistados afirma-
ram que não são independentes financeiramente e quatro entrevistados, ainda 
que afirmem serem independentes financeiramente, relataram já ter recebido ou 
receberem ajuda financeira, sobretudo de familiares.

• As maiores dificuldades financeiras pessoais apontadas pelos entrevistados fo-
ram: 

 1º lugar: “Estar financeiramente preparado(a) para imprevistos” - apontado por 
oito dos nove entrevistados;
 2º lugar: “Guardar dinheiro” - quatro dos nove entrevistados indicaram esta al-
ternativa;
 3º lugar: “Diminuir gastos com itens supérfluos” e “Planejar a longo prazo”  - am-
bas opções foram assinaladas por três dos nove entrevistados.
• Já as maiores dificuldades financeiras profissionais foram:
 1º lugar: “Precificar meus serviços/produtos”
 2º lugar: “Estabelecer e cumprir metas”
 3º lugar: “Ter dinheiro guardado para os períodos de pouco serviço”
• Nenhum dos entrevistados relatou algum caso de endividamento mais sério.
• Com relação a forma de consumo, os entrevistados mostraram perfil mais contro-

lado, tendo a maioria afirmado dar preferência a guardar dinheiro para adquirir 
itens de maior valor à vista.

• A maioria dos entrevistados (cinco dos nove), afirma utilizar cartão de crédito, mas 
com cautela. Muitos demonstraram certo receio referente a utilização de cartão 
de crédito, possivelmente por medo de endividamento ou descontrole nos gas-
tos.

• Os entrevistados demonstraram grande inclinação para o estabelecimento de 
metas financeiras pessoais, tendo a maioria afirmado que estabelece algum tipo 
de objetivo. Todavia, tais objetivos e metas pareceram um pouco vagos: “guardar 
o máximo de dinheiro possível” e “gastar menos que recebe” foram algumas das 
metas apontas. 

• Apenas um dos entrevistados afirmou que teve conteúdos relacionados a Educa-
ção Financeira em sua formação, ressaltando inclusive que foi uma experiência 
produtiva. 
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• Por outro lado, todos os entrevistados concordaram ser importante haver discipli-
nas relacionadas a Educação Financeira na formação de profissionais da indústria 
criativa.

• Com relação ao uso de aplicativos de organização financeira, seis dos nove entre-
vistados afirmaram já terem utilizado algum aplicativo do tipo. Contudo, nenhum 
dos entrevistados que já utilizou aplicativos de organização financeira os utiliza 
atualmente. Motivos apontados pelos entrevistados vão desde considerar o apli-
cativo confuso até desmotivação.

• Oito dos nove entrevistados acreditam que utilizar aplicativos de organização fi-
nanceira pode efetivamente auxiliar no controle financeiro.

• Acerca dos recursos que um aplicativo de organização financeira para profissio-
nais da indústria criativa precisa ter, os entrevistados manifestaram suas preferên-
cias da seguinte forma:

 1º lugar: “Gráficos para visualizar melhor aonde está indo o dinheiro”;
 2º lugar: “Anotação diária de despesas e receitas (para acompanhamento diário 
das finanças)” e “Calculadora de custos (para auxiliar na precificação de serviços)”;
 3º lugar: “Metas e objetivos”;
 4º lugar: “Recursos que incentivem o usuário a cultivar melhores hábitos finan-
ceiros (Recompensas/competição/desafios)”.
• Entre as sugestões pessoais de recursos, destacaram-se as demandas de “pos-

sibilidade de personalização”, “possibilidade de montar tabela própria de orça-
mento”, “notificações”, “insights e dicas de Educação Financeira” e “agenda de 
entrega de trabalhos”.

As entrevistas foram muito produtivas sobretudo para entender melhor a relação 
desses profissionais com suas finanças. A percepção inicial era de que os profissionais 
da indústria criativa seriam um grupo muito alheio a Educação Financeira e até mes-
mo desorganizado com seu dinheiro, mas os entrevistados nessa amostra trouxeram 
uma impressão contrária. Percebeu-se que com relação a suas finanças pessoais, os 
entrevistados mantém certa organização, tendo um pouco de controle em seus gastos 
de um modo geral. Contudo, ao entender um pouco mais sobre gestão financeira e ao 
buscar gerir as finanças profissionais de uma maneira mais empreendedora e empresa-
rial, pensando em metas e organizando orçamentos, esses profissionais terão em suas 
mãos uma ferramenta que pode auxiliar em suas carreiras criativas. A grande maioria 
dos entrevistados possui outro emprego como forma de obter uma renda fixa, ou ainda 
recebe ajuda financeira da família: uma gestão mais pró-ativa pode ser a chave para a 
independência financeira e profissional.
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3.1.3.2 Entrevista com consultor de finanças
A fim de entender melhor as necessidades e dificuldades do público-alvo relaciona-

das a organização financeira através de uma opinião especializada, realizou-se uma en-
trevista com o consultor financeiro Giuliano Pettermann (ANEXO VI). Pettermann possui 
nove anos de experiência no mercado, sendo sócio proprietário da Avanzare, empresa 
de consultoria em gestão empresarial. Devido a restrições de tempo do consultor, a 
entrevista foi realizada via e-mail.

Em suas respostas, Pettermann destacou que uma das maiores dificuldades de seus 
clientes está em “entender a importância e a necessidade de um planejamento finan-
ceiro bem estruturado”. Com relação aos profissionais da indústria criativa, o consul-
tor afirmou que a demanda desse grupo pelos seus serviços tem crescido e que os 
mesmos também apresentam dificuldades em “formatar um plano de negócios que 
compreenda todo o planejamento financeiro, até a formatação de metas estratégicas e 
formação de preço de vendas”. 

Quando questionando sobre o uso de tecnologias, tais como aplicativos de organi-
zação financeira, no auxílio do planejamento financeiro, o consultor afirmou que essas 
ferramentas podem de fato ajudar o empreendedor, mas que é necessário “controlar 
aliado ao resultado que ele espera da sua empresa ou negócio”. 

Por fim, Petterman afirmou que já teve clientes que utilizaram aplicativos de organi-
zação financeira, mas que conforme a complexidade dos negócios vai aumentado as 
funcionalidades dos aplicativos já não conseguem atender a todas necessidades dos 
empreendedores. 

3.1.4 Definição das Personas
Com base no resultado das pesquisas realizadas, foram desenvolvidos os perfis de 

três personas, ilustrados através da Figura 5. Tais perfis refletem os resultados das 
entrevistas anteriores, apresentando profissionais que, através de um planejamento 
financeiro pró-ativo podem atingir seus objetivos e também tanto melhorar seus pontos 
fracos como potencializar pontos fortes.

3.2 Desconstrução
Conforme apontado no capítulo sobre a metodologia aplicada neste projeto, a eta-

pa de desconstrução dedica-se a um estudo profundo e investigação de conteúdos e 
contexto que contribuam no desenvolvimento do projeto (MEURER, 2014). A pesquisa 
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bibliográfica realizada tem seus resultados apresentados no capítulo Fundamentação 
Teórica, sendo esta seção dedicada para as análises realizadas com aplicativos simula-
res e concorrentes, apresentada por Meurer (2014) como análise sincrônica.

Figura 5: Personas.
Fonte: A autora.
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3.2.1 Análise de aplicativos similares e concorrentes
Os aplicativos escolhidos para análise foram selecionados sobretudo por apresen-

tarem estruturas e soluções que podem ser utilizadas de referência para o desenvolvi-
mento tanto do aplicativo quando da identidade visual deste projeto. Foram seleciona-
dos três aplicativos: Organizze, Habitica e Mova Mais. Esses foram escolhidos a partir 
das sugestões dos próprios usuários nas pesquisas preliminares.

Para fins de análise sincrônica de produtos similares, Meurer e Szabluk (2010) suge-
rem métodos como análises desenhísticas e análises heurísticas. Dentro das análises 
desenhísticas busca-se entender e descrever as “características estruturais (wirefra-
mes e organogramas), funcionais (ferramentas disponíveis e fluxogramas), comparati-
vas de ferramentas, logográficas (identidade gráficovisual, logotipos e assinaturas vi-
suais), cromográficas (relação de cores utilizadas), tipográficas (fontes tipográficas em 
títulos, subtítulos, textos e menus), pictográficas (tratamento de imagens e de conteúdo) 
e iconográficas (pictogramas e ícones)” (Meurer, Szabluk, 2010, p. 4). Já as análises heu-
rísticas possuem foco em questões de usabilidade.

As análises realizadas neste projeto serão realizadas através de adaptação dos mé-
todos e técnicas sugeridos por Meurer e Szabluk (2010) e Meurer (2014), estruturando-
-se da seguinte forma: 

(1) Apresentação do aplicativo: breve contextualização apresentando a finalidade do 
aplicativo; 

(2) Funcionalidades e Heurísticas: descrição das principais funcionalidades e análise 
da usabilidade, utilizando-se tanto das heurísticas de Nielsen quanto do teste do pro-
jeto MATCH;

(3) Características estruturais: análise e descrição das estruturas de wireframes;
(4) Identidade gráfico-visual: análise dos aspectos visuais dos produtos incluindo as 

análises logográfica, tipográfica e cromográfica.

3.2.1.1 Organizze
Organizze é apresentado em seu site como “uma ferramenta online para facilitar a 

vida financeira”3. Além do aplicativo para dispositivos móveis, o Organizze também 
possui os mesmos recursos em sua plataforma web, disponível ao usuário através de 
seu login. A Figura 6 apresenta a tela de login do aplicativo, na qual é destacada a pos-
sibilidade de acesso tanto mobile quanto web.

3 Organizze. Disponível em: <http://www.organizze.com.br/> Acesso em 28 agosto. 2016
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O Organizze é um aplicativo com modelo 
de negócios freemium. Freemium, por sua 
vez, é um modelo de negócios através do 
qual é disponibilizada uma versão básica de 
um produto a um amplo grupo de pessoas 
enquanto são vendidos produtos premium, 
mais completos, a uma parcela mais redu-
zida de sua base de usuários (FROBERG, 
2016). Sendo assim, há uma versão padrão 
e básica que é disponibilizada a todos os 
usuários sem custo, e há uma versão mais 
completa pela qual cobra-se R$ 8,00 men-
sais. A versão utilizada para avaliação neste 
trabalho foi a básica, portanto gratuita.

Funcionalidades e Heurísticas

O aplicativo tem uma proposta minima-
lista para otimizar a organização e usa-
bilidade, bem como preconiza uma das 
heurísticas de Nielsen (Estética e Design 
Minimalista). Na tela inicial (Figura 7) o usu-
ário verá um resumo do saldo geral, que é 
um balanço entre despesas e receitas dos 
últimos trinta dias, o acesso para o menu, 

no canto superior esquerdo, e um botão de acesso direto, no canto inferior direito para 
adicionar despesas e receitas.

O menu (Figura 7), apresenta poucas opções: “Visão Geral”, acessa a tela inicial do 
aplicativo; “Lançamentos”, tela na qual o usuário vê os lançamentos de despesas e re-
ceitas organizados de maneira cronológica e por mês; “Top Despesas”, tela onde está 
disponível um gráfico nos moldes dos gráficos de setores através do qual é possível 
identificar a concentração dos gastos mensais por categoria; “Configurações” e “Ajuda”.

O fluxo de passos para adicionar uma despesa ou receita é bastante intuitivo e cla-
ro. Com apenas duas telas o usuário consegue registrar o valor, a data e a categoria 
de cada lançamento (Figura 8). Consistente, o mecanismo de adicionar despesas ou 
receitas é o mesmo, diferenciando os dois tipos pela cor predominante do layout da 
tela. Respeita-se, assim, a heurística de reconhecimento em vez de memorização, não 

Figura 6: Tela de Login do aplicativo Or-
ganizze.
Fonte: A autora.
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sobrecarregando o usuário com informações de fluxos complexos de tarefas.

Além da opção de inclusão manual de despesa, o aplicativo tem recurso de importar 
informações recebidas via SMS. Se o banco do usuário enviar mensagens SMS descre-
vendo a despesa e o valor, o aplicativo avisa e pergunta ao usuário se ele deseja incluir 
nos registros, o que proporciona uma inclusão mais ágil e tempestiva.

O usuário consegue ter uma visão cronológica de seus gastos através do item “Lan-
çamentos” com destaques em cores diferentes para despesas e receitas, facilitando a 
visualização e identificação por tipo de lançamento.

O item “Top Despesas” ao contrário de ser um ranking com as principais despesas, 
como o nome sugere, na realidade é um gráfico em que constam todas as despesas 
organizadas por categoria. É um ótimo recurso para visualizar onde os gastos estão 
concentrados, mas o nome da seção poderiam ser mais adequado ao conteúdo que 
apresenta. As categorias são definidas e incluídas pelo usuário, sendo que há algumas 

Figura 7: Tela Inicial e Menu Principal do aplicativo Organizze.
Fonte: A autora.
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categorias padrão sugeridas pelo aplicativo logo no primeiro uso. A escolha de cores 
e nome é livre para o usuário. De modo geral, o aplicativo é bem objetivo e apresenta 
opções de fácil alcance, mas não é o caso da personalização de categorias. Para criar 
uma categoria é necessário acessar o menu “Configurações” e dentro dele acessar a 
opção de “Categorias”. Mostra-se um caminho um pouco confuso, uma vez que “Confi-
gurações” usualmente é um menu mais técnico do aplicativo, com escolhas referentes 
a notificações, definição de perfil, alteração de senha, entre outros. Incluir categoria, 
administrar cartões e contas, referem-se à atividade-fim do aplicativo, e possivelmente 
seria mais adequado se tivessem em uma opção específica como “Preferências de 
Contas”, ou até mesmo em opções isoladas dentro aplicativo para facilitar o acesso. 

Consoante com a análise preliminar positiva, o teste de MATCH atribuiu nota alta em 
usabilidade para o Organizze (54.5 pontos – Usabilidade alta), evidenciando a facili-
dade de acesso aos menus, a conformidade com padrões da plataforma utilizada e a 
quantidade reduzida de informações em tela.

Figura 8: Fluxo de inclusão de despesa do aplicativo Organizze.
Fonte: A autora.
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Características estruturais

A análise estrutural, a partir da reconstrução dos wireframes (Figura 9), evidencia a 
organização minimalista do aplicativo, com poucas opções que tornam a navegação e 
o fluxo de tarefas objetivos e claros.

Identidade gráfico-visual

A Figura 10 apresenta os elementos da análise de identidade gráfico-visual. 

Análise logográfica

Figura 9: Wireframes das principais telas do aplicativo Organizze.
Fonte: A autora.
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Os ícones utilizados não apresentam cores, sendo todos aplicados em tons de cinza. 
Há diferenças em seus desenhos conforme a aplicação: os ícones da tela inicial (pri-
meira linha da coluna “Ícones”, Figura 10) foram desenhados em cor sólida e com cinza 
de pouco contraste com fundo branco, já os ícones do menu principal (segunda linha 
da coluna “Ícones”, Figura 10) apresentam maior contraste com cinza mais forte. Em 
contrapartida, os ícones do menu configurações (penúltima e última linhas da coluna 
“Ícones”, Figura 10), foram desenhados apenas em seus contornos, escolha que destoa 
dos demais ícones.

A assinatura visual da marca é desenhada em cores sólidas (azul e branco da mesma 
paleta cromática do aplicativo), e formada por um símbolo (um círculo com um cifrão no 

Figura 10: Elementos da identidade visual do aplicativo Organizze.
Fonte: Organizze, editado pela autora.



66 CATAPULTA

meio) e um logotipo (nome da marca em tipografia sem serifa). A assinatura visual não 
é apresentada na versão disponível para aplicativos móveis, tendo sido identificada 
no site da marca. O aplicativo, por sua vez, apresenta um ícone com o mesmo cifrão 
presente na assinatura visual, porém aplicado em outro esquema de cores, mas respei-
tando a paleta cromática da identidade visual da marca.

Análise tipográfica 

 A tipografia escolhida não possui serifa, seguindo os padrões das tipografias 
utilizadas para fins de leitura em tela. Possui boa legibilidade e espaçamento adequado 
quando em textos mais extensos, que não são muito comuns no aplicativo.

Análise cromográfica

Verifica-se a utilização de uma paleta de cores com predominância de branco, muito 
utilizado para a cor de fundo das telas e tons de cinza escuros para os textos e cinzas 
mais claros para delimitações de área dentro do layout. As cores são utilizadas sobretu-
do para diferenciação de tarefas/funções: vermelho para telas de despesa e verde para 
telas de receitas. O azul, cor predominante e utilizada na identidade visual da marca, 
aparece nas barras superiores também com a finalidade de destaque. Pode-se dizer 
que ainda que o aplicativo trabalhe com uma paleta cromática com alta saturação, as 
cores escolhidas conferem destaque e modernidade, mas sem perder a sobriedade. 

3.2.1.2 Habitica
Habitica é um aplicativo com uma proposta original: aumentar produtividade e criar 

hábitos através de gamification. De acordo com a descrição oficial, apresentada em 
seu site, Habitica é:

(…) um aplicativo grátis de produtividade e construção de hábitos que trata sua vida real como se 
fosse um jogo. Com recompensas e punições de jogo para mantê-lo motivado e uma forte rede 
social para inspirá-lo, Habitica pode ajudar você a atingir seus objetivos, trabalhar mais duro e 
se manter saudável e feliz. (Fonte: <https://habitica.com/static/front> Acesso em: 20 setembro. 
2016.)

Assim como o aplicativo Organizze, o Habitica também possui características free-
mium, com opções extra (itens, opções de missões conjuntas, entre outros) disponíveis 
para compra. 

A Figura 11 apresenta a Tela de Login do aplicativo e suas opções de registro e aces-
so.
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Funcionalidades e Heurísticas

Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez 
são realizadas algumas perguntas como 
quais partes da vida o usuário deseja melho-
rar, apresentando como opções de respos-
ta categorias como “Bem-estar e Saúde”, 
“Trabalho”, “Escola” entre outros (Figura 12). 
A partir das respostas selecionadas o apli-
cativo gera automaticamente sugestões de 
hábitos para o usuário acompanhar.

Além de hábitos, há outras três opções 
principais com as quais o usuário interage 
ao utilizar o aplicativo: “diárias”, “a fazer” e 
“recompensas”. Todavia, é um pouco difícil 
de entender a diferença conceitual que o 
aplicativo faz entre as entradas de “hábitos”, 
“diárias” e “a fazer”, sobretudo a diferença 
entre “hábitos” e “diárias”: “hábitos” seriam 
atividades para marcar todos os dias? “Diá-
rias” não seriam atividades para se realizar 
todos os dias, tornando-se, então, hábitos? 
Ademais, assim como o aplicativo Organiz-
ze, o Habitica também possui botão de fácil 

Figura 11: Tela de Login do aplicativo Habitica.
Fonte: A autora.

acesso para inclusão das opções principais (“hábitos”, “diárias”, “a fazer” e “recompen-
sas”) (Figura 13). 

A opção de “recompensas” ainda permite personalização, podendo o usuário criar a 
sua própria recompensa, como por exemplo “comprar uma bolsa nova” e estabelecer 
o número mínimo a acumular na moeda fictícia do jogo para que possa resgatar a sua 
recompensa no mundo real.

Dentro da proposta de gamification, o Habitica apresenta opções de criação de ava-
tar, compra de itens e equipamentos em loja através da moeda fictícia do jogo (poden-
do essa ser adquirida através da conclusão das tarefas propostas ou por compra com 
dinheiro real) e criação de mascotes. São recursos de narrativa, com forte influência de 
RPGs4, modalidade de jogos em que um jogador assume a identidade de um persona-

4 “RPG é a sigla inglesa de Role-Playing Game, que em português significa “jogo de interpretação 
de personagens”, é um gênero de videogames.” Fonte: <https://www.significados.com.br/rpg/> Acesso 
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gem para trilhar a trajetória do mesmo. 
O layout, de uma maneira geral, segue um padrão claro de organização, respeitando 

a heurística de Consistência e padrões. Contudo, não há distinção visual entre as cate-
gorias, todas as barras de destaque que identificam o título da seção são apresentadas 
na mesma cor (roxo), o que pode confundir o usuário.

Habitica possui alguns problemas de usabilidade e design, com muita informação 
em suas telas, falta definição clara dos conceitos de suas funcionalidades principais 
e inconsistência na tradução para o português (algumas telas apresentam seus textos 
em inglês, bem como o menu de acesso rápido a adição de tarefas). A nota atribuída 
pelo teste MATCH, 44.1 (Usabilidade Razoável), reforça tais constatações. Ainda assim, 
a originalidade de sua proposta e mecânicas diferenciadas o tornam uma referência 
pertinente para este projeto.

Características estruturais

Habitica busca seguir os padrões de design de aplicativos para dispositivos com 

em: 20 setembro. 2016.

Figura 12: Telas do primeiro acesso ao aplicativo Habitica.
Fonte: A autora.
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Figura 13: Principais funcionalidades do aplicativo Habitica.
Fonte: A autora.
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sistema operacional Android5, sendo a referência muito evidente ao analisar seus wi-
reframes: barra superior para identificação de seção em destaque e menu principal 
localizado no canto superior esquerdo são alguns exemplos (Figura 14).

Os wireframes também evidenciam a grande concentração de informação, que aca-
ba tornando a navegação cansativa e confusa. Evidencia-se, desta forma, que heurísti-
cas como a de Estética e design minimalista não foram bem aplicadas ao desenvolver 
o layout.

Identidade gráfico-visual

A Figura 15 apresenta os elementos da análise de identidade gráfico-visual. 

Análise logográfica

O visual dos gráficos do avatar do jogador, além de itens, mascotes e equipamentos 
é desenhado através de estética pixel art: estilo que utiliza desenhos com pixels sem 
suavização, muito aplicado em games digitais antigos devido a restrições no proces-
samento de gráfico das plataformas videogames da época. A referência dos gráficos é 
original, contudo não guarda relação com o restante do layout e sua estética de cores 
sólidas e referências ao Flat Design6. 

A assinatura visual da marca é composta pelo símbolo de um hipogrifo, referência 

5 Conforme consulta a padrões e referências para design de aplicativos para Android. Disponí-
vel em: <https://material.google.com/layout/structure.html#structure-toolbars> Acesso em: 20 setembro. 
2016.
6 De acordo com Meyer (2015), “Flat design é um estilo de design popular que é definido pela au-
sência de efeitos visuais brilhantes ou tridimensionais em elementos gráficos de uma página web. Muitos 
designers consideram que é um ramo do web design minimalista” (tradução da autora).

Figura 14: Wireframes das principais telas do aplicatico Habitica.
Fonte: A autora.
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a uma criatura mítica presente em narrativas de RPG, com logotipo em tipografia sem 
serifa e com design arredondado. As cores predominantes na assinatura visual são o 
branco e roxo.

Análise tipográfica

A tipografia aplicada é do tipo sem serifa com boa legibilidade em tela. Há, contudo, 

Figura 15: Elementos da identidade visual do aplicativo Habitica.
Fonte: A autora.
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distorções de tamanho, apresentando telas com textos com tamanhos de fonte diferen-
tes, o que prejudica a padronização e consistência visual do aplicativo. O tamanho da 
fonte também não é aplicado corretamente sobretudo nas barras de acompanhamento 
iniciais do aplicativo, apresentando quebras de linha desnecessárias, como pode ser 
visto na primeira tela da Figura 13.

Análise cromográfica

A identidade visual do layout do aplicativo é construída tendo como base o roxo e 
branco para delimitação das áreas principais e tons de cinza para elementos como tex-
tos e pequenos botões. O amarelo, verde e vermelho são cores auxiliares sobretudo 
para identificação do status das tarefas: a fazer, feitas e em atraso, respectivamente. 

3.2.1.3 Mova Mais
A premissa do Mova Mais é transformar as atividades físicas de seus inscritos em 

pontos de programas de fidelidade. Em seu site trazem a seguinte apresentação:

O Mova Mais acompanha sua rotina de exercícios físicos e te recompensa nos principais progra-
mas de benefícios do Brasil. O serviço incentiva pessoas a se exercitarem em troca de pontos 
em programas de fidelidade, que podem ser usados na compra de viagens, serviços e produtos. 
Os benefícios são financiados por empregadores, planos de saúde ou patrocinadores. (Fonte: 
<http://movamais.com> Acesso em: 20 setembro. 2016.)

Para fins de registro das atividades físicas, o aplicativo Mova Mais requere que o 
usuário utilize outros aplicativos voltados especificamente para esse fim, já que sua 
plataforma ocupa-se em apresentar a pontuação e status em desafios, importando os 
registros de atividade do usuário. 

A Figura 16 reproduz a introdução do aplicativo Mova Mais, na qual é esclarecido seu 
funcionamento no primeiro acesso do usuário.

Funcionalidades e Heurísticas

Mova Mais é um aplicativo muito objetivo, sobretudo devido ao número reduzido 
de funcionalidades. Através dele o usuário acompanha seus registros de caminhada 
e corrida (Figura 17), importados de aplicativos de atividade física, podendo verificar a 
quantidade de dias que está em um combo (dias seguidos de atividade física sem in-
terrupção), consulta a pontuação que possui (podendo realizar a conversão de pontos 
para o programa de fidelidade Multiplus), bem como compara seu desempenho com o 
de outros amigos através de um ranking. 
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No aplicativo também se destaca a seção de medalhas do usuário, sendo, juntamen-
te com o ranking de amigos e o acompanhamento de combos, uma aplicação bem-
-sucedida de gamification. Cada medalha corresponde a uma conquista específica do 
usuário e estas são divididas entre “Promocionais”, conquistas de eventos específicos 
promovidos pela Mova Mais ou um de seus patrocinadores/parceiros, e “Performance” 
que são as conquistas alcançadas pelo usuário por performance, tais como “Combo 
de 10 dias”, “Corrida de 5km”, entre outras (Figura 18). São mecanismos como esse que 
incentivam o usuário a continuar utilizando o aplicativo e a alcançar conquistas que 
também são marcos pessoais.

O teste MATCH conferiu ao aplicativo a nota 63.9 (Usabilidade muito alta). Tal nota 
condiz com o que pode ser observado ao se utilizar o aplicativo, visto que respeita as 
heurísticas de Nielsen com seu design minimalista e consistente e fluxo de tarefas in-
tuitivo e acessível.

Figura 16: Telas introdutórias do aplicativo Mova Mais.
Fonte: A autora.
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Figura 17: Aplicativo Mova Mais: menu principal e tela inicial.
Fonte: A autora.

Figura 18: Consulta a Medalhas  do aplicativo Mova Mais.
Fonte: A autora.
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Características estruturais

Os wireframes do aplicativo Mova Mais (Figura 19) mostram uma estrutura de layout 
minimalista e bem organizada, estrutura essa que contribui para que o usuário consiga 
navegar sem problemas e não tenha dificuldades em se localizar dentro do ambiente. 

O único item cuja escolha foge aos padrões normalmente apresentados pelos aplica-
tivos desenvolvidos para sistema Android é a localização de seu menu: ao contrário da 
maioria dos aplicativos, que apresenta o menu de três linhas no canto superior esquer-
do, o Mova Mais apresenta seu menu no canto superior direito.

Identidade gráfico-visual

A Figura 20 apresenta os elementos da análise de identidade gráfico-visual. 

Análise logográfica

A assinatura visual da marca é composta por um símbolo que forma a letra M (como 
em Mova Mais) através linhas que fazem referência às retas formadas por gráficos de 
linha, mais o logotipo em tipografia sem serifa com contornos arredondados, eviden-
ciando forte tendência geométrica em seu design.

Os ícones utilizados seguem estética de Flat Design apenas com contornos, sem pre-
enchimento. O desenho mais arredondado de suas formas remete também a própria 
tipografia utilizada no aplicativo, trazendo mais coesão à linguagem visual apresentada.

Análise tipográfica

Apresenta tipografia sem serifa, com predominância de formas arredondas e bem 
definidas que lhe conferem mais personalidade sem afetar negativamente a sua legi-
bilidade.

Análise cromográfica

A paleta de cores é aplicado focada no contraste entre as cores roxo e laranja, mui-
tas vezes acompanhado de um tom de vermelho. No layout do aplicativo também há 
utilização de verde, sobretudo em detalhes de ícones. As principais cores são utilizadas 
com bastante saturação e aplicadas em áreas de destaque no layout (títulos de seção, 
imagens, espaços para inclusão de informações por parte do usuário), sendo as maio-
res áreas preenchidas por cores mais neutras como tons de cinza, o que resulta em 
uma combinação mais equilibrada e que não fica cansativa ao olhos do usuário.
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Figura 19: Wireframes aplicativo Mova Mais.
Fonte: A autora.
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3.2.2 Comparativo de Funcionalidades
Como pode ser observado, os três aplicativos analisados possuem finalidades di-

ferentes, mas, ainda assim, algumas funcionalidades são compartilhadas. O Quadro 2 
apresenta um comparativo das funcionalidades dos aplicativos analisados com foco 
nas funcionalidades que são pertinentes para o desenvolvimento deste projeto.

3.3 Verificação
Após as pesquisas realizadas na contextualização e as análises da etapa de des-

Figura 20: Identidade visual Mova Mais.
Fonte: A autora.
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construção, há subsídios suficientes para realizar as reflexões necessárias da etapa de 
verificação. Como esclarecido no capítulo de metodologia, a verificação é o momento 
de sintetizar os resultados através de listas que auxiliem nas definições essenciais do 
projeto, tais como as funcionalidades a serem desenvolvidas. Sendo assim, serão cons-
truídas três listas: (1) Restrições, (2) Requisitos e (3) Possibilidades (MEURER, 2014). 

3.3.1 Restrições, requisitos e possibilidades

Restrições

Com base nos relatos dos entrevistados e nos aplicativos analisados, definiram-se as 
seguintes restrições:

• O aplicativo deve focar-se em soluções básicas de organização financeira para 
profissionais que atuam empregados ou de maneira autônoma, não atingindo o 
público de profissionais da indústria criativa que já atuam através de empresa 
própria. Conforme a entrevista com o consultor de finanças, a complexidade de 
planejamento financeiro para empresas é maior e requer soluções mais comple-
tas.

• O aplicativo também deve manter o foco em soluções para educação financeira 
dos profissionais da indústria criativa, de forma que funcionalidades como orga-

Organizze Habitica Mova Mais

Acompanhamento Diáro Sim Sim Sim
Gamification Não Sim Sim
      Recompensas - Itens (personali-

zável) e ascensão 
de níveis do avatar/

personagem

Badges

      Ranking - Não Sim
      Avatar/Personagem - Sim Não
Notificações Sim Não Não
Insights e Dicas Não Não Não
Calculadora de custos Não Não Não

Quadro 2: Tabela comparativa de funcionalidades dos aplicativos.
Fonte: A autora.
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nização pessoal, calendário de entregas de trabalhos, entre outros, que surgiram 
como sugestões nas entrevistas, não são viáveis por fugirem do escopo do pro-
jeto.

• Os mecanismos de gamification não podem se sobrepor a proposta principal do 
aplicativo (organização financeira), ganhando muito mais destaque que as pró-
prias funcionalidades, como parece ocorrer com o aplicativo Habitica.

Requisitos

• Os recursos de um aplicativo de organização financeira considerados importan-
tes pelos entrevistados devem estar presentes no projeto:

 - Gráficos para visualização da concentração de gastos.
 - Metas e objetivos.
 - Anotação diária de despesas e receitas.
 - Calculadora de custos.
• De acordo com os relatos dos entrevistados que já utilizaram aplicativos de orga-

nização financeira, muitos desistiram por se cansarem ou esquecerem de manter 
o registro diário. O aplicativo deve encontrar uma solução que motive o usuário 
em seu registro diário, pois o mesmo irá ajudá-lo a ter maior controle de seu fluxo 
financeiro e por consequência atingir suas metas e objetivos.

• Além dos requisitos acima, também é importante que o aplicativo:
 - Tenha estrutura de fácil navegação.
 - Apresente linguagem acessível ao público. Quando tratar de termos mais espe-
cíficos da área de Educação Financeira, deve trazer explicações claras e acessíveis.
 - Habilite configuração de notificações conforme preferência do usuário.
• A identidade visual deve não só transmitir os valores da marca como também 

auxiliar na usabilidade e experiência do usuário.

Possibilidades

• Recompensas para o usuário na forma de badges/medalhas com conquistas pré-
-definidas, assim como apresentado pelo aplicativo Mova Mais. O acompanha-
mento do registro diário de exercícios que o aplicativo faz, registrando através do 
que chama de “combo” de dias é um recurso muito interessante para manter o 
usuário motivado diariamente.

• As recompensas também podem vir na forma de desbloqueio de funcionalidades 
adicionais do aplicativo.

• O fluxo de adição de despesas, bem como o layout dessa funcionalidade, do apli-
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cativo Organizze é objetivo e eficaz, podendo ser usado com referência.
• Possibilidade de registro rápido de despesa via informações recebidas por SMS 

do banco do usuário, assim como ocorre no aplicativo Organizze.
• Insights e dicas sobre Educação Financeira, apresentadas conforme dados obser-

vados no uso do aplicativo pelo usuário são uma opção para trazer esses conte-
údos diretamente ao usuário e transcender a proposta do simples registro, propi-
ciando assim uma situação de aprendizagem.

• Alguns dos entrevistados sugeriram opções de personalização, que podem ser 
aplicadas sobretudo na seleção de quais conteúdos serão apresentados na tela 
inicial, dando opções ao usuário escolher aquelas informações que lhe são mais 
importantes e precisam estar em destaque.

• Opção de acompanhamento de fatura de cartão de crédito. A maioria dos en-
trevistados afirma utilizá-lo, mas muitos o fazem com um pouco de receio. Uma 
ferramenta que permita maior controle sobre os gastos e valor parcial da fatura 
pode auxiliá-los nesse problema.

• Além da calculadora de custos, que prevê o valor da hora técnica do profissional, 
pode ser implementada a opção de o usuário montar uma tabela de referência 
com custos e preços dos orçamentos que mais costuma fazer para facilitar seu 
acesso e ter mais agilidade em suas negociações. 

3.4 Reconstrução 
Conforme apontado anteriormente, a reconstrução marca o início do desenvolvimen-

to prático do projeto, buscando geração de alternativas que melhor traduzam os resul-
tados alcançados nas etapas anteriores.

3.4.1 Aplicativo

3.4.1.1 Definição de ferramentas, funcionalidades e conteúdos
A partir das reflexões de restrições, requisitos e possibilidades, foram definidas as 

seguintes funcionalidades, ferramentas e conteúdos:
• Inicial: primeira tela do aplicativo que apresentará feedbacks referentes a suas 

metas e acesso rápido para outras funcionalidades principais como “Orçamentos” 
e “Lançamentos”.

• Orçamentos: seção na qual o usuário pode salvar dados de orçamentos realiza-
dos para algum trabalho específico que possa ser reaproveitado em negociação 
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futura. O número de orçamentos que o usuário poderá cadastrar, no primeiro mo-
mento, será limitado. Todavia, há opção de expandir esse número de entradas 
conforme o usuário for conquistando determinadas medalhas.

• Lançamentos: organizará os lançamentos de despesas e receitas do usuário de 
maneira cronológica e deve ser clara e concisa como uma consulta a um extrato 
bancário.

• Adicionar lançamento: funcionalidade de incluir receitas ou despesas.
• Categorias: seção que permitirá o usuário incluir, alterar e excluir categorias que 

podem ser utilizadas tanto para despesas como para receitas. Os lançamentos 
registrados em suas devidas categorias servem para alimentar os dados que ge-
ram os “Gráficos”.

• Gráficos: apresentam, através de um gráfico de setores, as despesas e receitas, 
cada um em sua respectiva seção, por categoria, possibilitando o usuário visuali-
zar a concentração e origem dos mesmos.

• Calculadora de custos: ferramenta que auxiliará, de maneira automatizada e com 
explicações objetivas e breves, o usuário a calcular o valor de sua hora técnica.

• Conquistas: seção na qual o usuário consultará as medalhas que ganhou nos 
desafios propostos pelo aplicativo e as opções extra que serão desbloqueadas 
através dessas mesmas conquistas. O Quadro 3 apresenta exemplos de meda-
lhas, pré-requisitos de conquista e opções que algumas dessas medalhas podem 
vir a desbloquear.

• Cartão de crédito: funcionalidade semelhante à dos lançamentos, mas com foco 
nas compras realizadas através de cartão de crédito. O usuário poderá cadastrar 
cartões de crédito, definindo data de fechamento de fatura e data de pagamen-
to, e inserir compras de maneira a ter um acompanhamento mais próximo e uma 
prévia do valor de sua próxima fatura.

• Metas: ferramenta que permitirá o usuário estabelecer objetivos concretos a se-
rem alcançados. As metas poderão ser de três tipos: Poupar, Reduzir Gastos e 
Aumentar Receitas. A partir dessas três categorias o usuário poderá personalizar 
com os valores que deseja alcançar e o período de tempo no qual se propõe a 
cumprir o objetivo.

• Configurações: seção para personalizar pré-definições do aplicativo tais como 
opções de notificações e também quais conteúdos o usuário deseja deixar em 
destaque na página inicial do aplicativo.

• Ajuda: conteúdo para auxiliar o usuário na utilização do aplicativo.
• Insights: não haverá uma opção “Insights e dicas” para acesso direto através do 
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Medalha Pré-requisito Opção Desbloqueada

Primeiros passos... Sete dias seguidos de 
registros de despesas e/ou 

receitas.

Nenhuma

Pegando o jeito! Quatorze dias seguidos de 
registros de despesas e/ou 

receitas.

Nenhuma

Primeiro mês: check! Trinta dias seguidos de 
registros de despesas e/ou 

receitas.

Nenhuma

Dois meses na luta Sessenta dias seguidos de 
registros de despesas e/ou 

receitas.

Dez entradas novas de 
“Orçamentos”

Chegando aos noventa Noventa dias seguidos de 
registros de despesas e/ou 

receitas.

Nenhuma

Sênior Cento e oitenta dias segui-
dos de registros de despe-

sas e/ou receitas.

Trinta entradas novas de 
“Orçamentos”

Um ano de conquistas Trezentos e sessenta e 
cinco dias seguidos de 

registros de despesas e/ou 
receitas.

Nenhuma

MESTRE Setecentos e vinte dias 
seguidos de registros de 
despesas e/ou receitas.

Nenhuma

Na ponta do lápis Completou o cálculo de 
sua hora técnica.

Nenhuma

Orçamento de sucesso Registrou o primeiro orça-
mento.

Nenhuma

Muitos negócio$! Registrou cinco orçamen-
tos.

O usuário ganha um 
“Curinga” que pode utilizar 
para registrar as despesas 
e receitas de um dia ante-
rior que esqueceu e rees-
tabelecer uma sequência 

de dias perdidos.

Quadro 3: Medalhas, pré-requisitos e desbloqueios
Fonte: A autora.
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menu, mas  conforme as situações uso serão ativadas sugestões que contribu-
am para a reflexão acerca do comportamento financeiro do usuário. O Quadro 4 
apresenta exemplos de situações e respectivos insights que serão apresentados 
aos usuários.

Situação Insight
Usuário tem registrado mais despesas 
que receitas por mais de um mês se-

guido, e não utiliza a funcionalidade de 
metas e objetivos.

“Precisa de ajuda para gastar menos? 
Que tal estabelecer Metas para contro-
lar melhor seus gastos? Temos algumas 
sugestões para você.” + Apresenta su-

gestões de metas de despesas e metas 
de valores para guardar.

Usuário não tem cumprido a maioria das 
metas a que se propôs.

“Não está conseguindo atingir suas 
metas? Será que elas estão muito fora de 
suas condições reais? Que tal repensá-
-las?” + Encaminha o usuário para editar 

opções dentro de Metas.
Usuário não tem apresentado valores 

substanciais de receitas.
“Precisando ganhar um pouco mais? Que 

tal rever seus orçamentos e recalcular 
a sua hora técnica?” + Encaminha para 

funcionalidade de “Orçamentos”.

Quadro 4: Insights.
Fonte: A autora.

3.4.1.2 Card Sorting
No intuito de estruturar as informações da maneira mais eficaz possível e verificar se 

o modelo construído faz sentido para o usuário, aplicou-se a técnica de card sorting 
com usuários potenciais. Sendo assim, foram escritas as ferramentas e funcionalidades 
definidas anteriormente em cartões e os participantes foram convidados a organizá-los 
da maneira que julgavam fazer sentido.

As Figuras 21, 22 e 23 apresentam os resultados da aplicação de card sorting com 
três participantes diferentes, todos profissionais da indústria criativa e usuários poten-
ciais do aplicativo projetado.

Ao comparar as imagens, verifica-se que cada participante optou por uma estratégia 
diferente: o participante 1 agrupado as opções em uma lista contínua e os participante 
2 e 3 optaram por agrupar opções afins. Também a hierarquias dos elementos foi dis-
tinta na organização dos participantes. Enquanto o participante 1 elegeu como opções 
principais as relacionadas ao registro e acompanhamento de despesas e receitas, co-
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Figura 21: Card Sorting: 
Participante 1.
Fonte: A autora.

Figura 22: Card Sorting: Participante 2.
Fonte: A autora.
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locando-as logo após a página inicial, o participante 2, por sua vez, considerou a opção 
“Orçamentos” mais relevante de forma a colocá-la em segundo lugar. Já o participante 
3 optou por dar destaque a opção “Cartão de crédito” e agrupou em “Categorias” op-
ções como “Calculadora de custos”, “Orçamentos” e “Lançamentos” que sugeriu fundir 
com a opção de “Adicionar Lançamento”. 

As preferências dos participantes dentro da organização das opções podem eviden-
ciar o próprio foco de utilização de cada usuário. Percebe-se que o primeiro e terceiro 
participantes consideram mais importantes as opções de acompanhamento enquanto 
o segundo considera as funcionalidades de gestão de finanças profissionais mais rele-
vantes.

3.4.1.2 Wireframes
Nos primeiros wireframes projetados, reproduzidos nas Figuras 24 e 25, é possível 

visualizar as escolhas e soluções realizadas para a construção da estrutura do aplica-
tivo. 

A Figura 24 apresenta a tela inicial do aplicativo, a primeira tela que o usuário verá 
logo após logar-se, e a tela com o menu principal aberto. A tela inicial apresenta refe-

Figura 23: Card Sorting: Participante 3.
Fonte: A autora.
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rências a estrutura do aplicativo Organizze, com um grande bloco de informação na 
porção superior da tela. Contudo, ao contrário do Organizze, que apresenta o saldo 
dos últimos trinta dias, a estrutura projetada visa focar no acompanhamento de uma 
meta, à escolha do usuário, e cuja barra de progresso ganha destaque. Logo abaixo são 
dispostos ícones de acesso rápido a funcionalidades do aplicativo, bem como o botão 
suspenso para inclusão de despesas ou receitas. 

Já o menu principal do aplicativo quando aberto além de viabilizar o acesso às fun-
cionalidades do aplicativo também apresenta alguns mecanismos de controle como o 
saldo atual dos últimos 30 dias e uma pequena linha do tempo que indica quantos dias 

Figura 24: Wireframes: Tela Inicial e Menu.
Fonte: A autora.
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seguidos de registro o usuário possui.
As telas de “Gráficos” e “Lançamentos” podem ser visualizadas na Figura 25. De 

acordo com as explicações realizadas na definição de funcionalidades, os “Gráficos” 
serão divididos em duas opções: “Despesas” e “Receitas”, mostrando a concentração 
desses lançamentos conforme as categorias definidas pelo usuário. Já os “Lançamen-
tos” organizam tanto despesas como receitas em ordem cronológica, mantendo ao 
todo os lançamentos mais recentes. Na mesma tela o usuário poderá ainda acompa-
nhar quantos dias de registros ininterruptos possui e também poderá adicionar novos 
lançamentos através do botão suspenso de acesso rápido.

Figura 25: Wireframes: Gráficos e Lançamentos.
Fonte: A autora.
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3.4.2 Identidade Visual
Neste projeto, o desenvolvimento da identidade visual compreende não somente a 

criação da assinatura visual de uma marca e outros elementos a ela relacionados, como 
sistema de apoio, entre outros, mas também o visual do layout do aplicativo projetado. 
Tanto a assinatura visual quanto o visual do aplicativo precisam dialogar e trabalhar jun-
tos para estabelecer uma identidade visual sólida e coerente com a proposta da marca. 

São duas abordagens visuais com enfoques distintos, mas que se interligam: o visual 
do layout do aplicativo precisa ser projetado dentro das definições estéticas da identi-
dade visual, reforçando-a e consolidando-a, já a assinatura visual precisa fornecer uma 
gramática visual que possa ser aplicada de maneira a viabilizar a otimização da usabi-
lidade do aplicativo.

3.4.2.1 Definição de conceitos da marca
A fim de auxiliar o desenvolvimento da marca e de sua identidade visual, faz-se ne-

cessário estabelecer os conceitos-chave da mesma. Os conceitos-chave são palavras 
que qualificam de forma mais clara a maneira como a marca se posiciona para seu pú-
blico. Tendo em vista os objetivos do projeto, o público-alvo definido para o aplicativo e 
os resultados das pesquisas com esse público, defiram-se os conceitos apresentados 
na Figura 26.

Figura 26: Conceitos da marca: Organizada, Criativa, Tecnológica e Jovem.
Fonte: Coletânia da autora.
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3.4.2.2 Naming
De acordo com definição do Dicionário Aurélio (2016), catapulta é um “engenho de 

guerra usado na Antiguidade para lançar pedras ou dardos de grande tamanho contra 
tropas e/ou fortificações inimigas”. Ao escolher um nome que faz referência a essa 
arma, pretende-se transmitir a ideia de uma ferramenta que lançará o usuário mais lon-
ge: através de um mecanismo relativamente simples, como o funcionamento de uma 
catapulta, pode-se conquistar objetivos muito maiores.

Sendo assim, o nome escolhido para o aplicativo, “Catapulta!”, busca traduzir a po-
tencialidade dos benefícios de sua proposta. É também um nome sonoro e descompli-
cado, que fala língua do usuário e vai direto ao ponto. A escolha da exclamação, por 
sua vez, busca transmitir uma mensagem positiva, um fôlego a mais, como um grito de 
“Avante!”. 

3.4.2.3 Referências e Moodboard
As Figuras 27 e 28 apresentam conjunto de imagens que serão utilizadas como re-

ferência para o desenvolvimento da identidade visual. A referência estética que será 
utilizada neste projeto será a dos chamados gráficos low poly. O termo low poly tem 
origem em uma técnica de renderização 3D na qual são utilizados poucos polígonos 
para otimizar o processo de renderização7. Essa técnica resulta em gráficos de objetos 
com menor suavização de sua superfície, deixando-os com diversas faces geométricas. 
Sites voltados para conteúdos de design gráfico8 apontam esse tipo de estética como 
tendência para criação de assinaturas visuais em 2016.

3.4.2.4 Estudos iniciais
Em busca de alternativas para a criação da assinatura visual da marca, foram reali-

zados esboços (Figura 29) de alternativas que podem ser desenvolvidas. Inicialmente 
planeja-se criar uma identidade visual que apresente um símbolo com referência direta 
ao nome da marca, no caso o desenho de uma catapulta. 

7 Fonte: <http://www.designculture.com.br/tutorial-low-poly-no-illustrator/>. Acesso em 27 setem-
bro. 2016.
8 TEMPLATE MONSTER. Low Poly Logos: The Next Big Deal of 2016. Disponível em: <http://www.
templatemonster.com/blog/low-poly-generators-filling-web-polygonal-constructions/> Acesso em: 01 se-
tembro. 2016.
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Figura 27: Moodboard I.
Fonte: Coletânia da autora.

Figura 28: Moodboard II.
Fonte: Coletânia da autora.



91DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Figura 29: Esboços iniciais para assinatura visual.
Fonte: A autora.
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3.5 Desenvolvimento 
Após o levantamento de alternativas e estudos preliminares iniciados na etapa de 

Reconstrução, o Desenvolvimento é o momento de execução efetiva do projeto, com-
preendendo desde a geração de alternativas, definição dos elementos da identidade 
visual até apresentação final do produto projetado, por meio de mockups, entre outros.

3.5.1 Identidade Visual

3.5.1.1 Geração de Alternativas
 As alternativas iniciais da Figura 29 mostram estudos com uma abordagem de 

assinatura visual construída a partir de um símbolo que representa literalmente o nome 
da marca. Essa alternativa foi finalizada em algumas versões, como mostra a Figura 30.

Figura 30: Alternativas finalizadas para versão de assinatura visual.
Fonte: A autora.
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A versão da assinatura visual apresentada pela Figura 30 não foi escolhida por apre-
sentar muitos detalhes em seu desenho, o que poderia prejudicar a legibilidade ao ser 
aplicada em tamanhos reduzidos. A tipografia escolhida para essa versão também não 
se mostrou a mais adequada, visto que seus traços arredondados não harmonizaram 
com o desenho de ângulos mais retos do símbolo. 

Desta forma, julgou-se necessário o desenvolvimento de novos estudos com uma 
abordagem diferente, focando em um design minimalista e cuja aplicação em medidas 
reduzidas, como na de uma tela de smartphone, pudesse funcionar sem problemas. 
Optou-se por desenvolver uma assinatura visual com um símbolo menos literal, buscan-
do-se desenhos abstratos. As Figuras 31 e 32 mostram os sketchs iniciais para desen-
volvimento de alternativas seguindo essa nova abordagem e a Figura 33, por sua vez, 
apresenta algumas dessas versões finalizadas em vetores.

Utilizou-se como referência a letra C com a exclamação do nome: “C!”. A Figura 34 

Figura 31: Estudos de alternativas para assinatura visual.
Fonte: A autora.
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apresenta versões para a alternativa de assinatura visual que tem como base essa ex-
pressão e nesses mesmos estudos foram realizados testes de cores e tipografia, bem 
como a relação da disposição do símbolo e logotipo.

Ainda que a ideia inicial fosse a construção de uma assinatura visual com referências 
a gráficos low poly, a escolha por um símbolo no estilo flat foi a opção que melhor har-
monizou com o design criado (Figura 35). As referências ao low poly concentraram-se 
no sistema de apoio e layout do aplicativo para dispositivos móveis, como será apre-
sentado no item 3.5.2 Aplicativo para dispositivos móveis. 

Optou por retirar o ponto de exclamação do logotipo de maneira a deixar a assinatura 
sem excesso de informação e mais coesa. Desta forma, o ponto de exclamação perma-
nece subentendido no design do símbolo e sua referência a abreviatura “C!”, mas sua 
utilização no nome e logotipo da marca foi descartada. 

A Figura 36 apresenta outras opções de aplicação colorida da assinatura visual, bem 
como suas versões de aplicação em preto e branco.

Figura 32: Estudos de alternativas para assinatura visual.
Fonte: A autora.
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Figura 33: Alternativas para assinatura visual.
Fonte: A autora.

Figura 34: Geração de Alternativas - versões com tipografia e cores.
Fonte: A autora.
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Figura 35: Versão principal da assinatura visual.
Fonte: A autora.

Figura 36: Aplicações da assinatura visual em cores e preto e branco.
Fonte: A autora.
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A assinatura visual também poderá ser aplicada em versão com o símbolo sem logoti-
po. As condições e formas para esse uso estão apresentadas no Manual de Identidade 
Visual (ANEXO VII). A versão de ícone do aplicativo para dispositivos smartphones, por 
exemplo, é uma das formas de utilização da assinatura visual somente com o símbolo, 
conforme mostra a Figura 37.

3.5.1.2 Padrão Cromático
A escolha da paleta de cores inicialmente priorizou a combinação de cores comple-

mentares, com objetivo de criar uma identidade visual com grande contraste, visando 
o que Ambrose e Harris (2012) chamam de “design mais vibrante” (AMBROSE; HARRIS, 

Figura 38: Paleta de cores a partir de imagem como referência.
Fonte: A autora.

Figura 37: Ícones com versões da 
assinatura visual.
Fonte: A autora.
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Figura 39: Paletas de Cores e respectivas referências em código hexadecimal.
Fonte: A autora.

2012, p. 127). Contudo, utilizando-se uma imagem como referência, optou-se, por fim, 
por uma paleta de cores tríade, com cores que também apresentam grande contraste 
assim como a combinação de completares, mas que apresentam mais possibilidades 

de combinações, conforme mostra a Figura 38. 
Do esquema de cores escolhido a partir da imagem de referência foram seleciona-

das as cores que compõem a paleta de cores principal e as paletas secundárias (Figura 
39), cujas cores são aplicadas de maneira complementar às cores da paleta principal.

3.5.1.3 Padrão Tipográfico
A fonte escolhida para aplicação no logotipo da assinatura visual foi a Montserrat 

(Figura 40) em sua versão bold. Essa é um fonte sem serifa que possui desenhos geo-
métricos simples, mas com uma leitura moderna e atual, o que resultou em uma com-
binação consistente e harmônica com o símbolo desenvolvido para assinatura visual, 
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Figura 40: Padrão tipográfico da identidade visual.
Fonte: A autora.

como pode ser visto nas Figuras 35 e 36.
Como fonte de apoio foi escolhida a Bebas Neue, outra fonte sem serifa cujas formas 

equilibram elegantemente um desenho técnico preciso com personalidade. Essa fonte 
foi escolhida sobretudo para aplicação em títulos e subtítulos dos materiais da marca 
bem como no layout do aplicativo.

3.5.1.4 Sistema de Apoio
Como mencionado anteriormente, o sistema de apoio é composto por padronagem 

geométrica que remetem a estética low poly. Foi utilizada a ferramenta Trianglify Ge-
nerator11, disponível online, na qual é possível, através de paleta de cores prontas ou 
personalizadas, criar imagens com gráficos triangulares. Além das opções de escolha 
de cores, a ferramenta também permite personalizar o tamanho das formas e o grau de 
variância/irregularidade das mesmas.

Foram realizadas diversas combinações utilizando as cores da paleta cromática da 
identidade visual a fim de desenvolver um sistema de apoio coerente com a linguagem 
visual da marca. Após diversos estudos, foram três combinações principais escolhidas, 
ilustradas na Figura 41, além de outras três desenhadas para aplicação no layout do 
aplicativo (Figura 42).
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Figura 41: Combinações de cores da paleta cromática e respectivas padronagens.
Fonte: A autora.

Figura 42: Combinações de cores da paleta cromática e respectivas padronagens.
Fonte: A autora.
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Figura 43: Aplicação identidade visual em papelaria.
Fonte: A autora.

Figura 44:  Aplicação de identidade visual em papelaria e dispositivos móveis.
Fonte: A autora.
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3.5.1.5 Aplicações
As Figuras 43 e 44 apresentam exemplos de aplicação da identidade visual da marca 

em produtos. Nestes exemplos é possível identificar algumas das soluções encontra-
das para aplicação identidade visual da marca.

3.5.1.6 Manual de Identidade Visual
As orientações e regras de uso da identidade visual da marca Catapulta foram docu-

mentadas no Manual de Identidade Visual, ANEXO VII deste trabalho, disponível digi-
talmente.

3.5.2 Aplicativo para dispositivos móveis

3.5.2.1 App Mapping
A estrutura definitiva de navegação do aplicativo foi definida a partir dos resultados 

observados na aplicação de card sorting, conforme apontado anteriormente, e está 
representada através da Figura 45.

3.5.2.2 Wireframes e Wireflows
A estrutura e organização dos wireframes definitivos segue a proposta apresentada 

na etapa de Reconstrução. Nos itens a seguir são apresentados wireframes e wireflows 
definitivos do aplicativo com objetivo de esclarecer as decisões tomadas a cerca da 
estrutura e fluxo de tarefas.

Primeiro acesso e login

A Figura 46 apresenta o fluxo de primeiro acesso e login do aplicativo. Buscou-se 
exigir o mínimo possível de informações do usuário de maneira a facilitar o primeiro 
acesso. Também há opções de acesso e cadastro via Facebook, que também agiliza o 
acesso. Da mesma forma foram incluídas opções indispensáveis como a recuperação 
de senha.

Página Inicial

A Página Inicial, como apresentado no item Reconstrução deste trabalho, é organi-
zada de maneira a focar nas metas do usuário, mostrando acompanhamento de uma 
meta cadastrada e escolhida pelo usuário. Optou-se por concentrar as opções de nave-
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Figura 45:  App Mapping.
Fonte: A autora.

Figura 46:  Primeiro acesso e login.
Fonte: A autora.
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gação diretamente na página inicial, retirando-se o menu lateral que inicialmente havia 
sido planejado. A personalização que o usuário poderá fazer das opções da página 
inicial, desta forma, será no arranjo das funcionalidades, podendo colocá-las na sequ-
ência que achar mais adequada para si, bem como poderá trazer para a página inicial 
outras subopções que são acessadas através do menu principal. Também através da 
página inicial o usuário consegue incluir também lançamentos através do botão sus-
penso, conforme mostra a Figura 47.

 Lançamentos

Conforme mostra a Figura 48, a seção de “Lançamentos” inclui as opções de “Con-
trole de Lançamentos”, “Categorias”, “Cartão de Crédito” e “Gráficos”. 

Optou-se por alterar o nome de “Lançamentos” para “Controle de Lançamentos” na 
opção de visualização dos lançamentos em ordem cronológica. Como o aplicativo pre-
vê o acompanhamento de registro diário, também optou-se por dividir em telas dife-
rentes o acompanhamento diário e o acompanhamento mensal. No acompanhamento 
diário (Figura 49) o usuário poderá ver os dias em que conclui os registros e os que não 
conclui, indicados por cores diferentes: dias concluídos possui o círculo preenchido e 
não concluídos apresentam o círculo vazio. No centro da tela é apresentado o balanço 
do dia, no qual as receitas são somadas e diminui-se as despesas. A indicação se o 
saldo do usuário ficou positivo ou negativo no referido dia se dará através do uso de 
cores.

O “Controle de Lançamentos” em sua opção Mensal, Figura 50, apresenta todos os 
lançamentos registrados em um determinado mês.

A estrutura para inclusão de lançamentos foi projetada tendo como referência o apli-
cativo Organizze. Em apenas duas telas o usuário consegue incluir uma receita ou des-
pesa. Como mostra a Figura 51, apenas duas janelas complementares são necessárias 
para concluir a inclusão de um lançamento: uma para editar a data do lançamento e 
outra para selecionar uma categoria. Também foi projetada a opção de adicionar nova 
categoria na mesma janela de seleção, facilitando a inclusão quando necessária. 

O item “Conta ou Cartão” da segunda tela de inclusão de lançamentos refere-se a 
possibilidade de incluir um lançamento na conta, aparecendo este nas consultas do 
“Controle de Lançamentos”, ou no cartão de crédito, com acompanhamento diferencia-
do, conforme mostra a Figura 52.

Orçamentos 
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Figura 47:  Wireframe página inicial.
Fonte: A autora.

Figura 48:  Funcionalidades do menu 
Lançamentos.
Fonte: A autora.
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Figura 49:  Wireframe controle de lançamentos.
Fonte: A autora.

Figura 50  Controle de Lançamentos: Mensal.
Fonte: A autora.
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Figura 51:  Lançamentos: Adicionar Lançamento.
Fonte: A autora.
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Figura 52:  Cartão de Crédito.
Fonte: A autora.
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Duas funcionalidades que se destacam neste aplicativo são as opções de “Calcular 
Hora Técnica” e “Meus Orçamentos”, por serem ferramentas que contribuem com uma 
das principais dificuldades apontadas pelo público-alvo que é a de o quanto cobrar por 
um trabalho. 

A Figura 53 apresenta as telas iniciais da opção de cálculo de hora técnica. O cálculo 
foi sintetizado em cinco passos, exigindo que o usuário responda apenas uma pergunta 
por tela. Por se tratar de questões mais técnicas, todas as perguntas possuem recurso 
de informações complementares para auxiliar o usuário. 

Os demais passos para concluir o cálculo são apresentados na Figura 54. Optou-se 
por apresentar o resultado do cálculo com um resumo de sua composição, de maneira 
a torná-lo mais transparente para o usuário.

Em “Meus Orçamentos” o usuário tem acesso a seus orçamentos cadastrados, con-

Figura 53:  Sequência de wireframes para cálculo da hora técnica.
Fonte: A autora.
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Figura 54:  Sequência de wireframes para cálculo da hora técnica.
Fonte: A autora.



111DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

forme mostra a Figura 55. A inclusão de orçamentos foi planejada de maneira a exigir 
poucas informações, tendo somente uma tela com perguntas (Figura 56). Assim como 
na hora técnica, o cálculo do orçamento é automatizado.

Figura 55:  Wireframe da tela inicial de Meus Orçamentos.
Fonte: A autora.
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3.5.2.3 Padrão Cromático
A construção visual do aplicativo segue as orientações e regras preestabelecidas 

para a identidade visual da marca. Todavia, em que pese as características e necessi-
dades específicas da mídia, foram criadas soluções focadas especificamente no design 
do aplicativo. 

Quanto a utilização do padrão cromático, a paleta de cores da identidade visual foi 
combinada de forma a auxiliar na navegação e identificação das diferentes seções e 
funcionalidades do aplicativo. A Figura 57 apresenta as combinações de cores com a 
identificação das seções do aplicativo nas quais são utilizadas.

Figura 56:  Wireframes para as telas de inclusão de orçamento.
Fonte: A autora.
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Figura 57:  Aplicações de cores para identificação de seções do aplicativo.
Fonte: A autora.
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3.5.2.5 Iconografia
Para iconografia do aplicativo, foram utilizados ícones só tipo flat sem preenchimen-

to, como mostra a Figura 59.
As medalhas da seção de conquistas também utilizam ícones no mesmo estilo, mas 

com um layout diferenciado, utilizando a padronagem geométrica da identidade visu-
al com fundo. A Figura 60 mostra a coleção de medalhas desenvolvidas e à direta o 
layout de uma medalha em destaque.

3.5.2.4 Padrão Tipográfico
No layout do aplicativo foi utilizada a fonte Bebas Neue (Figura 58) para aplicações 

em títulos e textos em destaque e a fonte Roboto para os demais textos, principalmente 
os mais longos. Ambas fontes não possuem serifa e apresentam ótima legibilidade para 
leitura em telas.

Figura 58:  Padrão tipográfico utilizado no aplicativo.
Fonte: A autora.
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Figura 59:  Iconografia.
Fonte: A autora.

Figura 60:  Ícones para Medalhas.
Fonte: A autora.
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3.5.2.6 Telas
As Figuras 61 a 75 apresentam as telas finalizadas do aplicativo. Na construção do 

layout, certos ajustes tiverem de ser feitos nas estruturas de wireframes de algumas 
telas. Todavia, a maior parte segue a estrutura previamente planejada.

Figura 61:  Login e Cadastro.
Fonte: A autora.
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A tela inicial (Figura 62) apresenta o acompanhamento de uma meta escolhida pelo 
usuário, bem como o saldo dos últimos 30 dias e as opções de menu do aplicativo. 
Optou-se por retirar o botão de inclusão rápida de lançamentos da página inicial para 
concentrar essa funcionalidade na seção de Lançamentos.

Figura 62:  Tela inicial.
Fonte: A autora.
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A Figura 63 apresenta as telas do Menu Lançamentos, demonstrando também o fun-
cionamento do botão de adicionar lançamento, e Controle de Lançamentos em consul-
ta aos registros de um dia específico. 

A Figura 64, por sua vez, mostra as telas das demais opções do Menu Lançamentos: 
Categorias, Gráficos e Cartão de Crédito. 

O fluxo de adição de receita e despesa está ilustrado pelas telas finalizadas nas Fi-
guras 65 e 66.

Figura 63:  Menu Lançamentos e Controle de Lançamentos.
Fonte: A autora.
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Figura 64:  Categorias, Gráficos e Cartão de Crédito.
Fonte: A autora.
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Figura 65:  Adicionar Receita.
Fonte: A autora.
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Figura 66:  Adicionar Despesa.
Fonte: A autora.
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O menu Orçamentos é apresentado na figura 67, juntamente com a página inicial da 
opção Meus Orçamentos. O fluxo de inclusão de orçamento é apresentado na Figura 
68. A seção de meus orçamentos teve seu wireframe inicial adaptado para uma dis-
posição de informações mais objetiva e clara, conforme mostra a figura. Ainda assim o 
usuário consegue editar e incluir orçamentos com a mesma facilidade.

Figura 67:  Menu Orçamentos e Meus Orçamentos.
Fonte: A autora.
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Figura 68: Inclusão de Orçamento.
Fonte: A autora.
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A Figura 69 traz as telas de apresentação da seção de orçamentos, com explicações 
focadas no cálculo de hora técnica, informação essencial para construir um orçamento. 
Estas serão as telas que aparecerão para o usuário quando efetuar seu primeiro acesso 
a opção a seção Orçamentos ou enquanto não tiver finalizado o seu cálculo de hora 
técnica. 

Figura 69: Telas Explicativas em Orçamentos.
Fonte: A autora.
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Figura 70: Cálculo de Hora Técnica.
Fonte: A autora.

O fluxo de cálculo de hora técnica é apresentado na Figura 70. Conforme planejado 
desde a etapa de wireframes, projetou-se as telas com uma pergunta por vez, de ma-
neira a tornar o processo mais dinâmico e intuitivo. 
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Figura 71: Resultado Cálculo Hora Técnica e Tela Inicial Calcular Hora Técnica.
Fonte: A autora.
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A tela final com o resultado do cálculo de hora técnica bem como a tela inicial da 
opção de Cálculo de Hora Técnica estão ilustradas na Figura 71. A referida tela inicial 
aparecerá ao usuário quando este já houver salvo algum cálculo de hora técnica, do 
contrário, conforme mencionado anteriormente, será redirecionado à tela de explica-
ção dos orçamentos, Figura 69.

Figura 72: Metas e Inclusão de Meta.
Fonte: A autora.

Em apenas uma tela o usuário consegue cadastrar uma meta para acompanhamento, 
conforme mostra a Figura 72.
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A Figura 73 apresenta as telas de consulta às medalhas conquistadas e de consulta 
específica a uma medalha. Conforme a figura mostra, as conquistas não atingidas são 
apresentadas em uma versão com pouca opacidade, apontando para o fato de estarem 
inativas. Mesmo assim, ainda que inativas o usuário pode clicar nessas medalhas e con-
ferir quais os pré-requisitos para alcançá-las.

Figura 73: Conquistas e consulta a medalha.
Fonte: A autora.
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A Figura 74 apresenta as telas para seção de Insights. Na tela principal dessa seção, 
é possível ver a lista insights sugeridos ao usuário bem como identificar em quais já 
foram tomadas providências, esses sinalizados pelo ícone da lâmpada preenchida em 
amarelo.

Figura 74: Insights.
Fonte: A autora.
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Figura 75: Menu Configurações.
Fonte: A autora.
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Por fim, a Figura 75 apresenta o menu da seção de Configurações com opções para 
alterar recebimentos de notificações, preferências tais como ordem dos ícones na tela 
inicial, opção de ajuda e sair. Na versão final optou por agrupar a seção de ajuda dentro 
das configurações.

3.5.2.7 Modelo Funcional Navegável
O Modelo Funcional Navegável foi criado através da ferramenta InVision, estando 

disponível nos anexos digitais deste trabalho ou através do seguinte endereço eletrô-
nico:

https://invis.io/Y2986RUEJ



4 Considerações 
Finais



A ideia deste projeto surgiu a partir de uma inquietação: como ajudar os profissionais 
da indústria criativa  a gerir de maneira mais eficaz seus negócios? Ansiava-se por co-
nhecer melhor a relação desses profissionais  com suas finanças, aspecto muito impor-
tante na gestão de um negócio, com o intuito de construir uma ferramenta que pudesse 
auxiliá-los tanto em sua educação financeira como no desenvolvimento e organização 
financeira de sua carreira. 

Conforme foi apresentado ao longo deste trabalho, gestão de finanças é essencial 
para todos, mas nem sempre esse assunto recebe a devida atenção na formação pro-
fissional, principalmente em cursos da indústria criativa. A percepção de que gestão 
e educação financeira são matérias que passam longe do currículo de um criativo foi 
comprovada no levantamento de currículos apresentado neste trabalho. Contudo, o 
pré-conceito de que quem trabalha com criação não sabe absolutamente nada sobre 
administrar dinheiro foi desconstruído ao longo das entrevistas realizadas com o públi-
co-alvo. O que se constatou, por outro lado, foi a necessidade de uma ferramenta que 
pudesse auxiliar esses profissionais em outros aspectos financeiros inerentes ao seu 
trabalho como orçamentos e precificação e que também trouxesse funcionalidades de 
controle financeiro. 

Acredita-se que o objetivo geral de desenvolver um aplicativo para dispositivos mó-
veis com sua identidade visual foi satisfatoriamente atingido. Tanto o aplicativo quanto 
a identidade visual foram desenvolvidos a partir de um processo que seguiu a proposta 
da metodologia do Projeto E, escolhida para este trabalho. Foram diversas etapas de 
desenvolvimento com pesquisas com público-alvo e revisões bibliográficas que propi-
ciaram o conhecimento necessário para criação dos produtos finais. 

Do mesmo modo, acredita-se que os objetivos específicos também foram alcança-
dos. Através das pesquisas com o público-alvo foi possível entender melhor a relação 
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dos profissionais da indústria criativa com suas finanças. Essas mesmas pesquisas trou-
xeram sugestões e apontaram caminhos para as funcionalidades dentro do aplicativo, 
como a inclusão do cálculo de hora técnica e da tabela de orçamentos, por exem-
plo. As pesquisas bibliográficas também contribuíram com conhecimento teórico que 
embasou as decisões realizadas na etapa de desenvolvimento. A única ressalva com 
relação as pesquisas teóricas refere-se a dificuldade de encontrar material sobre edu-
cação financeira principalmente focado em profissionais autônomos. Ainda assim, as 
informações das cartilhas utilizadas neste trabalho foram suficientes para a criação de 
soluções dentro do aplicativo. 

Espera-se que esta seja uma iniciativa que mostre ao público de profissionais da in-
dústria criativa que é possível desenvolver e utilizar uma ferramenta voltada a finanças 
que não seja inacessível, complexa e confusa. Da mesma forma, espera-se que esse 
público comece a ver que Educação Financeira não só é importante como também as 
práticas que propõe podem ser acessíveis e aplicáveis ao dia-a-dia.
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Anexos
Anexo I
Dentro das áreas compreendidas pelo conceito de indústria criativa, selecionamos 

os seguintes cursos de graduação: Design (Gráfico, Visual, de Produto, de Moda), Ar-
quitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Publicidade e Propaganda e Jogos Digitais. Esses 
cursos foram escolhidos devido a maior recorrência entre as Instituições de Ensino 
pesquisadas, ainda que nem todos os cursos sejam oferecidos por todas as elas.

A escolha das Instituições de Ensino se deu da seguinte forma: três das universi-
dades gaúchas mais bem colocadas no QS University Rankings: Latin America 2016 

<http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankin-
gs/2016> (Acesso em: 10 agosto. 2016), e que possuem sede em Porto Alegre: Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS) e Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS); mais 
três das maiores universidades privadas de Porto Alegre e região: Centro Universitário 
Ritter do Reis (UNIRITTER), Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e Centro 
Universitário Metodista (IPA), totalizando 6 instituições de ensino.

As consultas dos currículos/grades curriculares foram realizadas buscando-se infor-
mações através dos portais das Instituições de Ensino na internet. Nenhuma das dis-
ciplinas pesquisadas apresentou ementa e plano de aula online, não sendo possível 
consultar exatamente os conteúdos a serem ministrados em aula. Desta forma, para 
fins deste levantamento, serão consideradas “Disciplinas Específicas” aquelas que em 
seu título trouxerem termos como planejamento financeiro, finanças, orçamento e/ou 
economia.

Conforme apontado, as Instituições de Ensino consultadas não disponibilizam online 
as ementas e planos de aula de suas disciplinas. Sendo assim, para fins deste levan-
tamento, serão consideradas “Disciplinas que podem trazer conteúdos sobre educa-
ção financeira” aquelas que, conforme seu título, implicam conteúdo que tem poten-
cial para abordar temas de educação financeira/organização financeira para negócios, 
como disciplinas que traga em seu título: empreendedorismo, gestão de negócios e/ou 
gestão de custos.
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Relação de cursos – Indústria Criativa:

Universi-
dade

Cursos Disciplinas 
específicas

Disciplinas que po-
dem trazer conteú-

dos sobre educação 
financeira

UFRGS Design de Produto Nenhuma disciplina 
encontrada

Empreendedorismo e 
Inovação (60h)

UFRGS Design Visual Nenhuma disciplina 
encontrada

Empreendedorismo e 
Inovação (60h)

UFRGS Bacharelado Artes Visuais Nenhuma disciplina 
encontrada

Nenhuma disciplina 
encontrada

UFRGS Arquitetura e Urbanismo Nenhuma disciplina 
encontrada

Nenhuma disciplina 
encontrada

UFRGS Publicidade e Propaganda Nenhuma disciplina 
encontrada

Administração de 
Contas e Gestão de 

Negócios (60h)
UERGS Artes Visuais Nenhuma disciplina 

encontrada
Nenhuma disciplina 

encontrada
PUCRS Arquitetura e Urbanismo Nenhuma disciplina 

encontrada
Arquitetura e Gestão 

(60h)
PUCRS Publicidade e Propaganda Nenhuma disciplina 

encontrada
Empreendedorismo 
e Inovação em Publi-
cidade e Propaganda 

(30h)
UNIRITTER Arquitetura e Urbanismo Nenhuma disciplina 

encontrada
Nenhuma disciplina 

encontrada
UNIRITTER Design Gráfico Nenhuma disciplina 

encontrada
Empreendedorismo

UNIRITTER Design de Produto Nenhuma disciplina 
encontrada

Empreendedorismo 

UNIRITTER Design de Moda Nenhuma disciplina 
encontrada

Empreendedorismo

UNIRITTER Design de Games Nenhuma disciplina 
encontrada

Empreendedorismo

UNIRITTER Publicidade e Propaganda Nenhuma disciplina 
encontrada

Empreendedorismo

UNISINOS Arquitetura e Urbanismo Orçamento e Pla-
nejamento de Obra 

(60h)

Empreender e Inovar 
em Organizações 
(60h) (Optativa)



142 CATAPULTA

UNISINOS Design Nenhuma disciplina 
encontrada

Gestão do Design 
(30h)

Empreendedorismo e 
Inovação (60h)

UNISINOS Design de Produto Nenhuma disciplina 
encontrada

Empreendedorismo 
e Gestão em Design 

(60h)
UNISINOS Jogos Digitais Nenhuma disciplina 

encontrada
Empreendedorismo 

(30h)
Negócios na Indús-

tria de Entretenimen-
to Digital (60h) (Op-

tativa)
UNISINOS Moda Nenhuma disciplina 

encontrada
Empreendedorismo e 
Inovação: conceitos 

e práticas (60h)
Custos Empresariais 

(60h) (Optativa)
UNISINOS Publicidade e Propaganda Nenhuma disciplina 

encontrada
Comunicação e Ges-

tão (60h)
Negociação (60h) 

(Optativa)
IPA Design de Moda Nenhuma disciplina 

encontrada
Custos Gerenciais 

(72h)
Projeto de Empreen-

dedorismo (72h)
IPA Arquitetura e Urbanismo Nenhuma disciplina 

encontrada
Empreendedorismo 

(36h) (Optativa)
IPA Publicidade e Propaganda Economia e Finan-

ças (36h)
Gestão de Negócios 

em Comunicação 
(36h)

Para fins comparativos, foi realizado levantamento de currículos/grades curriculares 
de cursos de graduação de outras áreas. O critério de seleção destes cursos foi pensa-
do com base em cursos formadores de profissionais que também podem desempenhar 
atividades de maneira autônoma ou através de negócios próprios, como nutricionistas 
e engenheiros. Uma vez que o objetivo deste levantamento não é criar uma lista exaus-
tiva, foram selecionados, de maneira aleatória, 5 cursos: Administração, Engenharia 
Civil, Engenharia de Produção, Nutrição e Educação Física.



143anexos

Universidade Cursos Disciplinas especí-
ficas

Disciplinas que podem trazer 
conteúdos sobre educação 

financeira
UFRGS Administração Administração 

Financeira de Curto 
Prazo (60h)

Administração Fi-
nanceira de Longo 

Prazo (60h)
Planejamento 

Financeiro e Orça-
mento Operacional 

(60h)

Metodologia Básica de Cus-
tos (60h)

UFRGS Engenharia de 
Produção

Nenhuma disciplina 
encontrada

Empreendedorismo e Invo-
ação para Engenharia de 

Produção (60h)
Análise Gerencial de Custos 

I (60h)
Análise Gerencial de Custos 

II (60h)
UFRGS Engenharia Civil Administração e 

Finanças (60h)
Custos de Produção (60h)
Empreendedorismo e Ges-

tão de Empresas de Constru-
ção (60h)

UFRGS Educação Física Nenhuma disciplina 
encontrada

Nenhuma disciplina encon-
trada

UFRGS Nutrição Economia para Nu-
trição (30H)

Administração e Planeja-
mento em Saúde (30h)

UERGS Administração Gestão Financeira 
de Organizações 

Rurais (60h)

Empreendedorismo (60h)

PUCRS Administração 
(Administração 
de Empresas)

Finanças Corporati-
vas de Longo Prazo 

(60h)

Orçamento Empresarial 
(30h)

Planejamento de Negócios 
(60h)

PUCRS Engenharia de 
Produção

Nenhuma disciplina 
encontrada

Empreendedorismo para 
Engenheiros (30h)

PUCRS Engenharia Civil Nenhuma disciplina 
encontrada

Gerenciamento de Empreen-
dimentos e Obras (60h)

PUCRS Educação Física Nenhuma disciplina 
encontrada

Nenhuma disciplina encon-
trada

PUCRS Nutrição Nenhuma disciplina 
encontrada

Nenhuma disciplina encon-
trada

Relação de cursos – Outros
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UNIRITTER Administração Orçamento (4 cré-
ditos)

Finanças Corporati-
vas (4 créditos)

Finanças e Investi-
mentos (4 créditos)

Contabilidade de Custos (4 
créditos)

Negócios e Inovação (4 cré-
ditos)

Empreendedorismo (4 crédi-
tos)

UNIRITTER Engenharia Civil Administração e 
Orçamento

Nenhuma disciplina encon-
trada

UNIRITTER Engenharia de 
Produção

Nenhuma disciplina 
encontrada

Análise Gerencial de Custos 
Empreendedorismo

UNIRITTER Nutrição Nenhuma disciplina 
encontrada

Gestão e Empreendedoris-
mo

UNISINOS Administração Administração 
Financeira a Curto 

Prazo (60h)
Orçamento Empre-

sarial (60h)
Tópicos Contempo-
râneos em Finan-

ças  (60h)

Empreender e Inovar em 
Organizações  (60h)

UNISINOS Engenharia Civil Nenhuma disciplina 
encontrada

Empreender e Inovar em 
Organizações (60h)

Gerenciamento das Constru-
ções (60h)

UNISINOS Engenharia de 
Produção

Gestão Financeira e 
Orçamentária (60h)

Custos Empresariais (60h)
Empreendedorismo e Inova-

ção: Conceitos e Prática
 (60h)

Avaliação Econômica (60h)
UNISINOS Educação Física Nenhuma disciplina 

encontrada
Empreender e Inovar em 

Organizações (60h)
UNISINOS Nutrição Nenhuma disciplina 

encontrada
Empreender e Inovar em 

Organizações (60h)
IPA Administração Matemática Finan-

ceira (72h)
Administração 

Financeira e Orça-
mentária II (36h)

Custos Gerenciais
 (72h)

Empreendedorismo (36h)
Gestão da Pequena e Média 

Empresa (36h)
IPA Engenharia Civil Orçamento na 

Construção Civil 
(36h)

Economia (Semipre-
sencial) (36h)

Nenhuma disciplina encon-
trada
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IPA Engenharia de 
Produção

Administração 
Financeira e Orça-

mentária (72h)
Economia (Semipre-

sencial) (36h)

Estrutura e Elaboração de 
Plano de Negócios (36h)

IPA Educação Física Nenhuma disciplina 
encontrada

Nenhuma disciplina encon-
trada

IPA Nutrição Economia (Semipre-
sencial) (36h)

Nenhuma disciplina encon-
trada

Currículos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) consultados em 
<http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos> Acesso em: 3 agosto. 2016.

Currículos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) consultados em 
<http://www.uergs.rs.gov.br/cursos-de-graduacao> Acesso em: 10 agosto. 2016.

Currículos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) consul-
tados em <http://www.pucrs.br/graduacao/> Acesso em: 10 agosto. 2016.

Grades curriculares do Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER) consultadas 
em <https://www.uniritter.edu.br/graduacao> Acesso em: 3 agosto. 2016

Grades curriculares da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) consulta-
das em <http://www.unisinos.br/graduacao> Acesso em: 3 agosto. 2016

Currículos do Centro Universitário Metodista (IPA) consultados em <http://ipametodis-
ta.edu.br/graduacao> Acesso em: 11 agosto. 2016.
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Anexo II

Pesquisa realizada através de formulário online <https://goo.gl/forms/2YfGhVQieBKGU-
Gbi2> entre os dias 2 e 10 de agosto de 2016.

Pesquisa – Formulário Aplicado
1. Idade: 
2. Sexo
(  ) Masculino
(  ) Feminino
3. Formação
(  ) Ensino Médio
(  ) Graduação
(  ) Pós-graduação
(  ) Mestrado
(  ) Doutorado
(  ) Outro:
4. Se você já é formado, qual curso concluiu?
(  ) Arquitetura
(  ) Artes Visuais
(  ) Animação
(  ) Design Gráfico
(  ) Design de Jogos
(  ) Design de Moda
(  ) Design de Produto
(  ) Música
(  ) Produção Multimídia
(  ) Publicidade
(  ) Realização Audiovisual/Cinema
(  ) Outro:
5. Em que ano você se formou?
6. Atualmente você está…
(  ) Trabalhando na área de formação, como empregado em uma empresa
(  ) Trabalhando na área de formação, como freelancer
(  ) Sou dono do meu próprio negócio
(  ) Outro
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7. Como você avaliaria hoje sua organização financeira?
(  ) Sou muito organizado(a) 
(  ) Tento me organizar 
(  ) Não sou muito organizado, mas sei onde gasto meu dinheiro 
(  ) Não tenho muito controle de meus gastos 
(  ) Muito bagunçado 
(  ) Caótico 
8. Como você controla suas finanças?
(  ) Costumo anotar o que gasto em um caderninho 
(  ) Utilizo um aplicativo para registrar meus gastos 
(  ) Utilizo planilha do excel para registrar somente gastos maiores 
(  ) Não controlo nada! 
(  ) Outro
9. Com relação a sua organização financeira, quais são suas maiores dificuldades? 
(  ) Controlar os gastos 
(  ) Estabelecer metas e objetivos 
(  ) Guardar dinheiro 
(  ) Fazer orçamentos 
(  ) Planejar a longo prazo 
(  ) Outro
10. Se você é formado, em seu curso teve alguma disciplina relacionada a finanças/
organização financeira? 
(  ) Sim
(  ) Não
11. Qual(is) disciplina(s)? 
12. Quão importante/pertinente você considera uma disciplina sobre o assunto no cur-
rículo de cursos da indústria criativa (design, arquitetura, cinema, etc.)? 
Inútil/não pertinente    (  )    (  )    (  )    (  )    (  )    Muito útil/muito importante 
13. Por quê?
14. Você utiliza algum aplicativo para acompanhamento financeiro? 
(  ) Sim
(  ) Não
15. Você utiliza algum aplicativo para acompanhamento financeiro? 
(  ) Sim
(  ) Não
16. Qual(is) aplicativo(s) você utiliza? 
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17. Com qual a frequência você utiliza esse(s) aplicativo(s)? 
Nunca    (  )    (  )    (  )    (  )    (  )    Diariamente
18. Para você, um bom aplicativo de organização financeira tem que ter 
(  ) Interface simples e objetiva 
(  ) Lembretes períodicos para registar gastos e receitas porque eu sempre esqueço! 
(  ) Estatísticas e gráficos 
(  ) Opção de registro de metas e objetivos 
(  ) Outro
19. Quão útil você considera utilizar um aplicativo de organização financeira?
Nada útil    (  )    (  )    (  )    (  )    (  )    Muito útil
20. Quanto você acha que recursos lúdicos/de gamification (personagens/desafios/
acúmulo de pontos de experiência/competição/recursos de RPG) podem contribuir 
para tornar a experiência de uso deste tipo de aplicativo mais motivadora?
Nada    (  )    (  )    (  )    (  )    (  )    Muito
21. Deixe alguma sugestão/comentário

Respostas
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Anexo III 

Nível Descrição

Características que os aplicativos para celular touchscreen quase sempre ou sempre possuem...

Até 30 Usabilidade muito baixa
 Somente iniciam as tarefas ao comando do usuário, evidenciam a necessidade de 
inserção de dados, possuem botões e links com área clicável do tamanho dos mes-
mos, evitam abreviaturas, além disso, são consistentes, utilizam o mesmo idioma 
em seus textos, apresentam os links de forma consistente entre as telas e funções 
semelhantes de forma similar.

30 - 40 Usabilidade baixa
 Além de possuir as características do nível anterior, fornecem um update do status 
para operações mais lentas por meio de mensagens claras e concisas, mantêm o 
mesmo título para telas com o mesmo tipo de conteúdo, utilizam títulos de telas que 
descrevem adequadamente seu conteúdo, exibem apenas informações relaciona-
das a tarefa que esta sendo realizada, apresentam ícones e informações textuais de 
forma padronizada com contraste suficiente em relação ao plano de fundo, e ima-
gens com cor e detalhamento favoráveis a leitura em uma tela pequena, possuem 
navegação consistente entre suas telas, permitem retornar a tela anterior a qualquer 
momento, mantêm controles que realizam a mesma função em posições semelhan-
tes na tela, permitem que as funções mais utilizadas sejam facilmente acessadas e 
possuem botões com tamanho adequado ao clique.

40 - 50 Usabilidade razoável

 Além de possuir as características dos níveis anteriores, dispõem as informações em 
uma ordem lógica e natural, apresentam as mensagens mais importantes na posição 
padrão dos aplicativos para a plataforma, oferecem uma navegação intuitiva e um 
menu esteticamente simples e claro, contêm títulos e rótulos curtos, possuem fontes, 
espaçamento entrelinhas e alinhamento que favorecem a leitura, realçam conteúdos 
mais importantes, possuem tarefas simples de serem executadas que deixam claro 
qual seu próximo passo, oferecem feeedback imediato e adequado sobre seu status 
a cada ação do usuário, evidenciam que controles e botões são clicáveis, distinguem 
claramente os componentes interativos selecionados, utilizam objetos (ícones) ao 
invés de botões, com significados compreensíveis e intuitivos e não apresentam pro-
blemas durante a interação (trava, botões que não funcionam no primeiro clique, etc).
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50 - 60 Usabilidade alta

 Além de possuir as características dos níveis anteriores, exibem pequenas quan-
tidades de informação em cada tela, mantêm acessíveis menus e funções comuns 
do aplicativo em todas as telas, evidenciam o número de passos necessários para a 
realização de uma tarefa, permitem que o usuário cancele uma ação em progresso, 
possuem navegação de acordo com os padrões da plataforma a que se destinam e 
possibilitam o fácil acesso de mais de um usuário no caso de aplicativos associados 
a cadastro de login.

Acima de 60 Usabilidade muito alta

 Tem ainda maior probabilidade, que os níveis anteriores, de possuir todas as carac-
terísticas descritas acima, possuindo um alto nível de usabilidade.

Níveis de Usabilidade conforme GQS (2016). 
Reproduzido de: http://www.gqs.ufsc.br/match-q/resultado.php.
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Anexo IV

Heurística 1: Visibilidade do 
status do sistema

1. Para cada ação do usuário o aplicativo oferece feedback imediato e 
adequado sobre seu status?
Por exemplo, após tarefas como envio de email, adição, exclusão e 
carregamento de arquivo, exibir uma mensagem de confirmação do 
tipo “e-mail enviado”, “arquivo excluído”.

2. Os componentes interativos selecionados são claramente distintos 
dos demais?
Por exemplo, o estado de botões muda quando são pressionados e 
destaca a aba do menu que está sendo visualizada.

3. As mensagens sobre o status do aplicativo possuem uma lingua-
gem clara e concisa?
Por exemplo, os títulos das telas e das mensagens de erro são de fácil 
compreensão.

4. Fornece um update do status para operações mais lentas?

Heurística 2: Correspondência 

entre o sistema e o mundo 
real

5. O significado de símbolos e ícones são compreensíveis e intuitivos?

Utilizar ícones e símbolos fáceis de reconhecer e relacionar com a 
tarefa a qual estão associados.

6. As informações são dispostas em uma ordem lógica e natural?

Por exemplo, itens em listas de seleção (nomes, produtos, etc.) são 
ordenados por um critério adequado (p.ex. alfabeticamente)

Heurística 3: Controle e 

liberdade do usuário

7. É o usuário quem inicia e encerra tarefas e não o aplicativo?

Por exemplo, aguardar o usuário teclar enter após preencher o campo 
de busca para iniciar a tarefa.

8. É possível identificar o número de passos necessários para a reali-
zação de uma tarefa?

Por exemplo, a partir de uma indicação numérica (1-5) da quantidade 
de páginas ou passos, da apresentação de um tutorial ou da divisão 
da tarefa em abas.

9. É possível retornar a tela anterior a qualquer momento? Seja a partir 
da navegação por abas, de um botão voltar do aplicativo ou do pró-
prio celular.

10. No caso de aplicativos associados a login ou contas de e-mail, 
permite o fácil acesso de mais de um usuário?

Por exemplo, um aplicativo de comércio eletrônico permitir a fácil es-
colha de qual conta utilizar para realizar a compra.

11. O usuário pode cancelar uma ação em progresso?Por exemplo, 
cancelar um download em andamento.

12. O aplicativo deixa claro qual o próximo passo para realizar a tare-
fa? Como a partir de um botão para avançar ou nota de explicação.
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Heurística 4: Consistência e 
padrões

13. As telas com o mesmo tipo de conteúdo possuem o mesmo título?

Por exemplo, todas as telas de busca possuem o mesmo título.

14. Controles e botões se distinguem do restante do layout, deixando 
evidente que são clicáveis?

Por exemplo, diferenciar os botões aplicando sombra ou outro recur-
so para simular relevo.

15. Todas as informações textuais do aplicativo utilizam o mesmo idio-
ma?

16. Funções diferentes são apresentadas de maneira distinta ao usu-
ário?

Por exemplo, funções diferentes como salvar e cancelar não são re-
presentadas pelo mesmo nome ou ícone.

17. Funções semelhantes são apresentadas de forma similar?

Por exemplo, usa o mesmo ícone ou rótulo de botão para a mesma 
funcionalidade em telas diferentes ou propõe a mesma forma de en-
trada de dados para uma mesma funcionalidade em diferentes telas.

18. Controles que realizam a mesma função ficam em posições seme-
lhantes na tela?

Por exemplo, se em uma tela o botão para avançar fica no lado direito, 
nas outras telas esse mesmo botão também estará no lado direito.

19. A forma de navegação é consistente entre as telas no aplicativo?

Mantêm o mesmo tipo de navegação (rolagem vertical, rolagem hori-
zontal, menus ou abas) em todas as telas.

20. Os links são tratados de forma consistente entre as telas?

Mantêm o mesmo tratamento visual em termos de cor, tipo e estilo 
(p.ex. negrito, sublinhado) de fonte.

21. As informações textuais são apresentadas de forma padronizada?

Apresenta informações textuais semelhantes na mesma disposição e 
com o mesmo tratamento visual (tamanho, tipo e cor da fonte).

22. Os dados e mensagens mais importantes encontram-se na posi-
ção padrão dos aplicativos para esta plataforma?

23. Em campos onde existe a necessidade de inserção de dados isso 
é evidente? Por exemplo, ter uma caixa de texto com cursor.
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Heurística 5: Reconhecimento 
em vez de lembrança

24. O aplicativo utiliza em seus textos e rótulos, uma linguagem habi-
tual e conhecida pelo usuário do aplicativo? Evitando termos técnicos 
ou muito específicos de determinada área.

25. Os títulos das telas descrevem adequadamente seu conteúdo?

Heurística 6: Flexibilidade e 

eficiência de uso

26. O aplicativo funciona corretamente, sem apresentar problemas 
durante a interação? Por exemplo, travar ou ter botões que não fun-
cionam no primeiro clique.

27. As tarefas são relativamente simples de serem executadas? Por 
exemplo, uma tarefa pode ser completa em poucos passos.

28. As funções mais utilizadas são facilmente acessadas? As funções 
mais utilizadas devem ser acessadas sem precisar rolar ou navegar 
entre muitas telas.

29. O aplicativo utiliza objetos (ícones) ao invés de botões? Por exem-
plo, utilizar um ícone de impressora ao invés de utilizar a palavra im-
pressora.

30. Todas as telas mantêm acessíveis menus e funções comuns do 
aplicativo? Por exemplo, em aplicativos de conta de e-mail a caixa de 
entrada é acessível a partir de todas as telas do aplicativo.

31. São exibidas apenas informações relacionadas a tarefa que esta 
sendo realizada? Por exemplo, na tela de cadastro, outras informa-
ções não devem ser exibidas.

Heurística 7: Estética e 

design minimalista

32. São usados textos somente quando estes são realmente indispen-
sáveis?Por exemplo, não oferecer instruções textuais muito longas.

33. O menu é esteticamente simples e claro?

Com opções fáceis de encontrar, dispostas em uma ordem lógica e 
com títulos curtos.

34. O aplicativo exibe quantidades pequenas de informações em 
cada tela?Sem texto ou imagens em excesso.

35. Os títulos de telas/janelas e rótulos de botões/links são curtos?

36. Em textos, o uso de abreviaturas é evitado?

Heurística 8: Pouca interação 
homem/dispositivo

37. A navegação do aplicativo é intuitiva? Por exemplo, é fácil chegar 
à tela desejada.
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Heurística 9: Interação física e 
ergonomia

38. Possui botões com tamanho adequado ao clique?

Por exemplo, evitando botões muito pequenos causando a seleção 
da opção errada.

39. A navegação principal encontra-se na posição padrão dos aplica-
tivos para esta plataforma? Por exemplo, o menu na barra inferior para 
o iOS e superior para o Android.

40. Os botões e controles podem ser facilmente acessados com qual-
quer uma das mãos? Especialmente no caso de botões que serão 
utilizados repetidamente para avançar ou confirmar ações.

41. A área clicável dos botões e links ocupa toda a dimensão dos 
mesmos?

Heurística 10: Legibilidade e 
layout

42. O espaçamento entrelinhas utilizado favorece a leitura?

Nem muito grande, para não aumentar desnecessariamente a rola-
gem, e nem muito pequeno dificultando a leitura.

43. As fontes utilizadas favorecem a leitura?

Em termo de tamanho, tipo e estilo.

44. Os ícones possuem contraste suficiente em relação ao plano de 
fundo?

45. Os textos tem contraste suficiente em relação ao plano de fundo?

Por exemplo, evitando texto cinza claro em num fundo branco.

46. As imagens possuem cor e detalhamento favoráveis a leitura em 
uma tela pequena?

A resolução deve permitir a fácil identificação dos elementos da ima-
gem e os ícones não devem ter muitos detalhes usando uma repre-
sentação mais abstrata.

47. O aplicativo realça conteúdos mais importantes, deixando-os 
maiores, mais brilhosos ou em negrito?

48. O alinhamento utilizado favorece a leitura?

Por exemplo, dando preferência para alinhamento justificado ou es-
querdo para texto corrido.

Perguntas do Questionário MATCH - GQS (2016). 
Reproduzido de: http://www.gqs.ufsc.br/match-q/resultado.php.
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Anexo V
Entrevistas com Público-alvo1

1) Idade:

29 anos
24 anos
“37”
“32 anos”
29 anos
“30 anos”
24
“28 anos”
33 anos

2) Formação

Graduação em artes e pós-graduação em cultura e criação, a última concluída em 
2012.
Formou-se em Produção Multimídia (Tecnólogo – Graduação) em 2015.
“Superior completo – Artes Plásticas”
“Designer Gráfica”
Arquitetura e Urbanismo
“Publicitário” 
Formou-se em Fotografia ao final de 2015 
“Graduação em design de produto, especialização em design de produto”
Artes Gráficas

1 Conforme esclarecido anteriormente, as entrevistas foram realizadas tanto presencialmente 
quanto online, via e-mail. As entrevistas via e-mail têm suas respostas reproduzidas literalmente e indica-
das por meio de aspas, enquanto as presenciais têm as respostas dos entrevistados parafraseadas, não 
fazendo uso das aspas.
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3) No que está trabalhando atualmente?

Trabalha como bolsista no projeto Bpid, programa educativo no qual desenvolve ilus-
trações para projetos de aplicativos. Também trabalha como freelancer/empreende-
dor autônomo, desde 2013. Possui CNPJ (MEI) que utiliza para emitir notas - enquadra-
do como Editora de Livros por falta de opção mais específica de sua área (Ilustração). 
Quer focar mais no trabalho autônomo.
Presta serviços como assistente de uma quadrinista. É paga através de seu MEI (ca-
tegoria de Editoração), não tendo vínculo empregatício. Contudo, a renda que recebe 
dessa atividade permanece em valor fixo mensal. Participa de feitas de quadrinhos e 
artesanato nas quais comercializa produções próprias (quadrinhos autorais e pôsters). 
Realiza também trabalhos como freelancer na área de identidade visual, mas tem evi-
tado e recusado alguns pedidos de trabalho por querer focar-se na área de ilustração 
e quadrinhos.
“Freelances relacionados à criação de videogames”
“Editora de imagem. Sou freelancer, mas tenho um salário fixo com a editora e tam-
bém faço freelas que aparecem eventualmente, também tenho uma marca de ami-
gurumis e estou iniciando um negócio novo, de produtos para bebês. Tenho muitos 
“empregos” e sou mãe de uma bebê de 1 ano e 5 meses. Mas tenho esse salário fixo 
que é maior parte da renda mesmo.”
É autônoma com projetos de arquitetura de interiores/decoração e reformas. Che-
gou a ter um escritório informal (dividia espaço com outra colega arquiteta, mas não 
tinham registro de CNPJ),  mas mudou-se para outra cidade e teve que encerrar as 
atividades desse escritório.
“Analista de Marketing da Unimed PoA e ilustrador freelancer”
Tem emprego fixo na parte de vendas de um e-commerce e realiza freelas de fotogra-
fia aos fins de semana.
“direção de arte na agência Cyclop, principalmente com endomarketing.”
Ilustração

4) Como você avalia seu conhecimento/interesse sobre Educação Financeira/Organi-
zação Financeira?

(x) Sei muito pouco, mas acho que consigo me organizar financeiramente
(x) Sei muito pouco, mas acho que consigo me organizar financeiramente
(x) Sei muito pouco, mas acho que consigo me organizar financeiramente
(x) Sei muito pouco, mas acho que consigo me organizar financeiramente
(x) Sei muito pouco, mas acho que consigo me organizar financeiramente
(x) Sei muito pouco, mas acho que consigo me organizar financeiramente
(x) Sei muito pouco, mas acho que consigo me organizar financeiramente
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(x) Tenho razoável conhecimento, mas pesquiso quando tenho dúvidas sobre o as-
sunto
(x) Não sei nada, mas queria aprender um pouco mais

5) Como você organiza suas finanças?

Anota todos gastos em um caderno específico para essa finalidade. Tentou já utilizar 
tabelas, mas não se deu muito bem com o método. 
Está aos poucos superando o “medo”, “pavor” dos números, como colocou em suas 
próprias palavras. Acredita que as pessoas da área criativa criam esse “medo” pela 
falta de contato com os números, e a parte financeira tem muita relação com os mes-
mos, por isso o receio. Também conviveu com más experiências financeiras na família, 
o que o deixou mais cauteloso.
Utiliza uma planilha no Google Drive na qual atualiza os dados diariamente e ao final 
do mês faz o fechamento, somando todas as despesas e contrapondo com as recei-
tas. Busca também estabelecer prioridades. Quando quer realizar uma viagem, por 
exemplo, diz que busca controlar outros gastos supérfluos para ter os recursos  de 
que necessita.
“Não organizo. Vou usando o dinheiro que guardo na poupança.”
“Tenho sempre poupança, procuro gastar menos do que recebo, assim qualquer 
emergência não passo apuros. Também procuro gastar apenas no cartão de débito.”
Anota em um aplicativo tudo que entra e sai de dinheiro. Também fez uma planilha 
para ter uma visão mais global (período mais extenso) e para estabelecer objetivos e 
metas de gastos. 
“Organizo minhas contas com base no meu salário líquido, sem contar com os paga-
mentos de trabalhos como freelancer (já que não é uma renda fixa), e tento equilibrar 
meus gastos, mas admito que não costumo controlar meu saldo com frequência. No 
fim da tudo certo... Nada que um freela de última hora não concerte.”
Paga as contas principais (Luz, financiamento imobiliário, condomínio) primeiro e bus-
ca estabelecer valores máximos por categoria (citou “alimentação” como exemplo) 
para controlar os gastos. Contudo não registra esses valores em nenhum lugar espe-
cífico. Afirma ser bem controlada com gastos por influência da família (foi criada muito 
próxima da avó, que conta ser uma pessoa muito econômica e controlado, o que teve 
grande influência na sua relação com dinheiro).
“Eu uso uma tabela de excel, coloco o que recebo e tudo que gasto. Evito usar o car-
tão de crédito, uso mais dinheiro mesmo, boleto ou débito.”
“Tento manter um controle de fluxo de caixa, anotando os gastos em uma planilha- 
mas o que mais acontece é esquecer disso e só lembrar quando a conta chega perto 
do vermelho e preciso descobrir para onde o dinheiro foi....”
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6) Você separa as finanças profissionais das pessoais? Por quê?

Não separa, acredita que não o faz mais por falta de hábito. Ainda assim acredita que 
é importante desenvolver essa separação entre os recursos pessoais e profissionais.
Não separa. Disse que gostaria de separar as duas áreas. Conta, inclusive, que possui 
duas contas separadas (uma poupança e outra corrente) que gostaria de usar para 
gastos específicos de cada área (a poupança para os gastos pessoais e a corrente 
para gastos com o trabalho como cursos, materiais), mas por dificuldades em aceita-
ção do cartão de uma das contas não o consegue fazer.
“Não. Não vejo motivo para fazer essa separação.”
Por que você não vê motivo para essa separação? 
“Porque o dinheiro que arrecado é pouco. O que entra obrigatoriamente terá que ser 
usado em despesas pessoais.”
“Não. Por falta de organização mesmo.”
Sim, separa. Principalmente quando tinha o escritório, separava questões de pró-la-
bore, valores a pagar do aluguel (Primeiro separavam o que era para pagar os custos 
da empresa e depois separavam o lucro entre as participantes). Acha importante a 
separação.
“Não. Como meu trabalho como freelancer não é registrado (não emito nota, essas 
coisas), minhas finanças são centralizadas, junto com meu salário do trabalho fixo. Os 
gastos pessoais e gastos para algum trabalho freelancer também não são separados.”
Afirma que sim, pois guarda o que ganha com trabalhos freelance para novos investi-
mentos na atividade (aquisição de equipamentos melhores).
“Não, gostaria de separar, mas acabo me confundindo, e misturando.”
Não, porque nunca tinha pensado nisso.

7) Você acha necessário/importante anotar todos seus gastos? Por quê?

Sim, acha muito importante ter o registro pois possibilita visualizar melhor no que se 
está gastando.
Acha importante, pois afirma que  anotando o que gasta consegue perceber no que 
precisa economizar e isso contribui para manter as prioridades estabelecidas.
“É importante (para se ter um controle maior dos gastos), mas não faço isso.”
“Sim, mas acaba sendo algo trabalhoso. Em alguma matéria na TV ouvi sobre anotar 
para que perceba alguns gastos desnecessários e assim conseguir eliminar. As vezes 
uma bobagem mesmo, um café na padaria, coisas pequenas que consumimos sem 
pensar e que dariam diferença no bolso no final do mês ou ano.”
Sim, acha importante porque foi dessa maneira que começou a ter noção para onde 
vai o dinheiro.
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“Acho muito importante, e já tentei, mas não consegui manter o hábito. Foi ótimo pra 
perceber quanto dinheiro era desperdiçado em besteiras.”
Não acha. Em sua organização pessoal comenta que não anota tudo o que faz de 
movimentação financeira, mas consulta o aplicativo do banco diariamente para acom-
panhamento.
“Acho muito importante, pois ajuda a visualizar esses gastos, ver pra onde o dinheiro 
está indo, e ajuda muito a manter o pé no chão, não gastar com que não preciso, e 
principalmente para economizar para uma viagem ou comprar algo que preciso/quero 
muito.”
Sim, porque existem pequenos gastos q a gente se permite fazer e acaba perdendo 
o controle.

8) Você é independente financeiramente? Se não, quais são suas fontes auxiliares de 
renda?(Quem te ajuda?)

Sim, se considera independente financeiramente, pois consegue viver da renda que 
obtém, mas quer conseguir ganhar mais, ter um rendimento mensal maior.
Disse ser “50% independente”. Atualmente recebe ajuda dos pais para pagar contas 
da casa (condomínio, luz, água e parte da alimentação). O que recebe com seu traba-
lho ainda não é o suficiente para manter-se de maneira independente, mas tem contri-
buído em seus gastos pessoais e no investimento profissional (em cursos e materiais).
“Sou independente, mas algumas vezes tenho ajuda financeira de minha família.”
“Não, como sou casada, divido as despesas com o marido.”
Não. Família ajudava e agora companheiro ajuda com os gastos fixos (aluguel).
“Sim.”
Diz conseguir pagar suas contas principais, mas recebe ajuda mensal do seu pai (di-
nheiro que diz guardar integralmente).
“Ainda não. Meus pais me ajudam.”
Mais ou menos. Pago todas as minhas contas de casa (aluguel, água, luz, telefone, 
etc), mas o apartamento em que moro é da minha mãe... então não pago aluguel ou 
financiamento da casa.

9) Quais são suas maiores dificuldades financeiras pessoais?

(3ª) Guardar dinheiro
(1ª) Planejar a longo prazo
(2ª) Estar financeiramente preparado(a) para imprevistos
(x) Guardar dinheiro
(x) Estar financeiramente preparado(a) para imprevistos
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(x) Guardar dinheiro
(x) Outros: “Saber investir e fazer render mais do q deixar parado na poupança.”
(x) Planejar a longo prazo
(x) Estar financeiramente preparado(a) para imprevistos
(x) Outros: Tem dificuldade de ter uma visão mais a longo prazo. Acha que não ter 
renda fixa também prejudica.
(x) Diminuir gastos com itens supérfluos
(x) Diminuir gastos com itens supérfluos
(x) Estar financeiramente preparado(a) para imprevistos
(x) Guardar dinheiro
(x) Planejar a longo prazo
(x) Diminuir gastos com itens supérfluos
(x) Estar financeiramente preparado(a) para imprevistos

10) Quais são suas maiores dificuldades financeiras profissionais?
Dificuldade em prospectar/promover-se para manter o fluxo de demanda de trabalhos. 

Dificuldade em prospectar/promover-se para manter o fluxo de demanda de traba-
lhos. Também acredita que os profissionais criativos no geral, e se inclui nesse grupo, 
tem dificuldade em cobrar (neles se sobrepõe a emoção a razão)
(x) Precificar meus serviços/produtos
(x) Estabelecer e cumprir metas
(x) Ter dinheiro guardado para os períodos de pouco serviço
Salientou a dificuldade em cobrar: muitas vezes não consegue nem colocar em práti-
ca o valor mínimo que estabeleceu para sua hora/trabalho
(x) Precificar meus serviços/produtos
(x) Estabelecer e cumprir metas
(x) Ter dinheiro guardado para os períodos de pouco serviço
(x) Precificar meus serviços/produtos
(2) Precificar meus serviços/produtos
(2) Estabelecer e cumprir metas
(1) Ter dinheiro guardado para os períodos de pouco serviço
(x) Precificar meus serviços/produtos
(x) Precificar meus serviços/produtos
(x) Precificar meus serviços/produtos
(x) Estabelecer e cumprir metas
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(x) Precificar meus serviços/produtos
(x) Ter dinheiro guardado para os períodos de pouco serviço

11) Você está ou já ficou devendo para alguém ou para o banco?

Não. No máximo entro no limite rotativo do cartão de crédito.
Contou ter combinação informal com uma amiga que “empresta” cheques para pagar 
cursos de meditação e ela depois a paga. Disse ter atrasado um desses pagamentos 
somente uma vez (argumenta que foi em um mês no qual gastou mais que o previsto).
“Apenas dívidas pequenas para familiares, pagas logo depois.” 
Por que você teve que pedir ajuda para familiares? por falta de organização financeira 
ou outro motivo?
“Outro motivo (falta de trabalho).”
“Não.”
Não, nunca ficou devendo para banco.
“Para pessoas não, não costumo pedir dinheiro. Para o banco só em casos de usar o 
lis e ficar negativo uns dias, hehe.”
Não, nunca.
“Estou devendo para meus pais.”
“Sim”

12) Você utiliza cartão de crédito?

Utiliza, mas evita utilizar. Antes tinha medo de usar, por medo de ficar devendo, mas 
foi superando aos poucos. Contudo ainda guarda um pouco de receio.
Utiliza. O cartão que tem é do tipo “Universitário”, tendo limite de crédito reduzido. 
Disse achar bom que o limite seja um pouco menor, pois limita, ainda que de maneira 
forçada, seus gastos.
“Não.”
Por que você não usa cartão de crédito? 
“Não quero pagar anuidade nem outras taxas.”
“Não.”
Usa bastante, principalmente para compras online e para opções de parcelamento.
“Sim.”
Sim. Utiliza mais para gastos fixos como assinatura de Netflix, Spotify e Uber.
“Evito, uso apenas em aplicativos de táxi/Uber e de compra de passagens.”
“Não mais (ufa!)”
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13) Quando você quer adquirir um bem, sobretudo algum produto mais caro (um com-
putador, um celular novo), você….

(x) Guarda dinheiro até ter o suficiente para pagar a vista
(x) Guarda uma parte do dinheiro e o resto paga em parcelas
Disse que prefere esperar um pouco para adquirir um bem de qualidade, sendo pre-
ciso guardar um pouco de dinheiro para tanto.
(x) Compra parcelado
(x) Outro: “pego da poupança.”
(x) Guarda uma parte do dinheiro e o resto paga em parcelas
(x) Guarda uma parte do dinheiro e o resto paga em parcelas
(x) Guarda dinheiro até ter o suficiente para pagar a vista
(x) Guarda dinheiro até ter o suficiente para pagar a vista
(x) Guarda dinheiro até ter o suficiente para pagar a vista

14) Você costuma estabelecer algum objetivo ou meta financeira? (Guardar x dinheiro 
até o final do ano, ganhar x por mês, etc.) Qual(is)? Por quê?

Sua meta atual é aumentar seus ganhos mensais com os trabalhos como freelancer. 
Acha importe ter metas e objetivos.
Sua meta atual é guardar um valor fixo mensalmente. Conta que com a renda fixa que 
recebe de seus serviços com assistente ficou mais fácil de conseguir cumprir esse 
tipo de objetivo mensal. Todavia, relatou que já houve meses nos quais não conse-
guiu guardar o valor que gostaria/tem como objetivo.
“Não tenho metas. Porque recebo dinheiro de maneira esporádica (é impossível fazer 
qualquer plano).”
“Apenas gastar menos do que recebo, ou pelo menos não ultrapassar o valor do salá-
rio, mesmo tendo sempre a poupança.”
Sim. Estabelece principalmente metas limitando os gastos por área (gastar máximo 
valor X em alimentação, por exemplo) e também metas de guardar dinheiro, mas a 
última sendo mais difícil pela inconstância de demanda de trabalho.
“Sim. Cada momento tem um objetivo. Atualmente estou depositando na poupança 
mensalmente para futuros estudos, trocar de carro, viajar, e por ai vai. Muitos planos e 
$ que não chega pra tudo, hehe.”
Sim. Busca guardar o máximo que pode por mês, mas ainda não tem uma finalidade 
específica.
“Não, não sei porque.”
“Atualmente, minha meta é conseguir pagar as contas do mês....”
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15) Você teve alguma disciplina em sua formação relacionada a educação financeira? 
Qual(is)? Como foi essa experiência?

Não teve nenhuma. O que sabe sobre o assunto pesquisou na internet por conta 
própria.
Não teve nenhuma.
“Não tive.”
“Meu pai sempre foi cuidadoso com o dinheiro, ele é empreendedor então sempre 
pechinchou muito na compra de qualquer produto. Não consigo fazer o mesmo, mas 
procuro pesquisar bem o valor antes de comprar para pelo menos saber q estou 
pagando o menos possível. Não digo que compro apenas o necessário, todo mundo 
gosta de um supérfluo!mas acho q hoje em dia penso muito mais antes de gastar, dei-
xo para comprar outro dia e assim ganho tempo para esquecer do produto, procuro 
opções baratas (exemplo: móvel parecido) ou motivos para realmente fazer a compra 
(estou precisando disso?).”
Não. Só teve disciplina relacionada a orçamento de obra, mas não tinha relação com 
planejamento financeiro pessoal e profissional.
“Nunca tive.”
Relata que teve uma disciplina de Gestão Empresarial (EaD) que considera ter sido 
bem proveitosa. Também relatou que o projeto de trabalho de conclusão na faculda-
de que cursou era montar um plano de negócios, como se fosse abrir uma empresa 
no ramo de fotografia e diz ter aprendido bastante com a experiência.
“Não tive.”

“Não.”

16) Você acha importante haver disciplinas relacionadas a educação financeira na for-
mação de profissionais da indústria criativa? Por quê? 
Sim, acha muito importante. Acredita que a falta de contato com números, a falta de 

Sim, acha muito importante. Acredita que a falta de contato com números, a falta de 
conhecimento administrativo prejudica os profissionais da área criativa, tornando-os 
menos pragmáticos.
Acha importante e disse que sentiu falta ao iniciar no mercado de trabalho. Acredita 
que a falta de experiência/conhecimento financeiro pode ter atrapalhado um pouco 
a velocidade de seu ingresso no mercado de trabalho (não sabia direito como cobrar, 
por exemplo).
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“Sim. Porque artistas de um modo geral são péssimos administradores.”
Por que você acha que artistas de um modo geral são péssimos administradores? 
“Por causa da formação? Por que não tem interesse no assunto? “Por falta de inte-
resse. Praticamente todos que conheço são péssimos administradores e, por isso, fiz 
essa generalização.”
“Claro. Não só na indústria criativa, isso seria bom para todos.”
Sim, acha bastante importante. Acredita que a maioria dos profissionais da indústria 
criativa trabalham por conta, empreendem, e não tem noção dos custos para abrir 
uma empresa ou para gerir a profissão de maneira autônoma. Falta orientação refe-
rente a burocracias e a como gerir um negócio próprio.
“Sim, pois é uma ferramenta para a valorização do trabalho criativo como serviço sé-
rio e profissional. Pra acabar com a cultura do freela como favor, do “faz um deseinho 
bem simples pra mim” e essas coisas...”
Afirma que sim. “Não adianta ter criatividade e não saber se organizar para crescer”.
“Acho. Pra aprendermos a valorizar o nosso trabalho e conseguir pagar nossas con-
tas.”
“Sim, pois estou percebendo cada vez mais que essa parte é muito mais importante 
pra quem não tem uma renda fixa e estável.”

17) Quais aplicativos para dispositivos móveis você mais usa regularmente? Por quê? 
Qual frequência?

“GoogleKeep” (checkin e listas). Usa diariamente, para registro mais práticos, como 
uma lista de “a fazer”;
“Evernote” (listas). Usa frequentemente, para registro de listas e ideias mais elabora-
das;
Alarme. Usa diariamente, para controlar horário de atividades.
Banrisul. Aplicativo de banco. Usa para controlar saldo.
Duolingo. Aplicativo para estudo de línguas estrangeiras. Utiliza com frequência.
“Devocional Bible” “Bíblia” “Holy Bible” Aplicativos devocionais. Utiliza diariamente.
“TenguGo Hangul” Aplicativo para estudar Koreano. Utiliza com frequência, mas não 
diariamente.
“Youtube” Usa oara assistir a notícias, assistir a vídeos religiosos e também de entre-
tenimento.
“Pokemon Go” - usa algumas vezes durante a semana, principalmente quando faz 
caminhadas ao ar livre.
“Spotify” - utiliza diariamente para ouvir músicas.
“Twitter” - utiliza diariamente para acompanhar notícias.
“Whatsapp” - uso diário para comunicação/troca de mensagens.
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“Não tenho dispositivo móvel.”
“Whatsapp, Gmail e  Facebook. Porque são os meios de comunicação para falar com 
amigos, familiares, assuntos profissionais e outros.”
“Pokémon Go” - para entretenimento; “Whatsapp” - comunicação pessoal e profis-
sional; “Facebook” e “Twitter” - Mídias sociais (também usa as mídias para promoção 
profissional); “Foursquare” - para conhecer novos lugares; “Wunderlist” - para listas; 
“Hora da pílula” - para controlar uso de anticoncepcional; “Map my run” - para con-
trolar caminhadas; “Uber”; também usa aplicativo de bancos; “Spotify”. Utiliza muitos 
apps.
“Facebook e instagram, geralmente pra interagir e buscar artistas pra seguir. E ver 
memes...”
Redes sociais “Facebook” e “Instagram”; “Vsco” - aplicativo para edição de imagem; 
“Itaú” - Home banking.
“Habitica, 2 ou 3 vezes por dia, para me organizar com as tarefas diárias e projetos.
Simple Pomodoro e wunderlist, as vezes, também para me organizar.
Messenger, Whatsapp, para falar com amigos e clientes
Duolingo. 1vez por dia para praticar inglês e francês
Facebook, todos os dias, para perder tempo.”
“Messenger, Womanlog, e Neko Atsume.... pq eu não uso mto celular, mas é isso que 
uso de vez em quando.”

18) Você já utilizou algum aplicativo com recursos de Gamification (aplicação de mecâ-
nicas de jogos, como recompensas)? Qual aplicativo? Como funcionava? Como foi sua 
experiência? 

Utiliza aplicativos como “Duolingo” que possui mecanismos de Gamification. Gosta 
muito desse tipo de recursos e acha que motivam a continuar usando o aplicativo (No 
caso do Duolingo, sente satisfação pessoal ao ver seu nome em primeiro lugar no 
ranking entre seus amigos, por exemplo).
Disse nunca ter usado, mas que lhe agrada a ideia de um aplicativo com objetivos/
metas. O conceito de Gamification lhe agrada, contanto que as mecânicas e opções 
sejam objetivas: “Não tenho o dia inteiro para ficar em um App!”.
“Não utilizei.”
“Não.”
“Mova mais” - aplicativo que transforma caminhadas/corridas do usuário, registradas 
através de aplicativos específicos que mapeiam via GPS, em pontos de milhagem. O 
aplicativo faz acompanhamento estabelecendo metas de uso diário para o usuário, 
bem como confere badges (distintivos de reconhecimento) por conquistas/recordes 
quebrados.
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“Não que eu lembre, nunca fui muito de jogos, mas acho que se fosse um aplicativo 
util para mim, usaria. Entenda meu drama, tenho um Windows Phone, hehe, super 
limitado nos aplicativos.”
Não.
“Sim, o habitica e o Duolingo.
Habitica é um RPG onde meu personagem ganha experiência, recompensas e sobe 
de nível conforme faço minhas tarefas.
Duolingo desafia a fazes lições de uma lingua estrangeira todo dia.
Nos dois tive boas esperiências, mas no Duolingo as vezes parece que desempolga.”
“Tentei uma vez um para mudar de hábitos, achei muito legal no dia que me inscrevi, 
mas acabei esquecendo logo em seguida. Acho que não sou mto organizada.”

19) Você já deixou de usar algum aplicativo porque a estética dele não lhe agradava? 
Por quê?

Sim. Por exemplo o aplicativo “Habitica”. Achou o visual muito “duro”.
Sim, citou como exemplo o “Wunderlist” (não lhe agradaram as escolhas estéticas e 
também achou o aplicativo difícil de se situar).
“Não. Deixaria de usar por problemas de usabilidade ou performance apenas, não de 
estética.”
“Estética não sei, pode ser um atrativo, mas acho q o problema com aplicativos é len-
tidão. Se ele é eficiente e me atende, por que não usar?”
Sim. Não se lembra os nomes, porque os deletou em seguida. Excesso de cores, mui-
tos banners, muita informação, tipografia inadequada para leitura de tela são proble-
mas que desestimulam o uso.
“Sim, vários. Qualquer interface que não pareça pratica, bem pensada e visualmente 
atrativa já penso duas vezes antes de instalar.”
Sim, já deixou de usar “Facebook lite”, versão mais leve e com menos recursos visuais 
do aplicativo do “Facebook”, por achar muito confuso e esteticamente desagradável.
“Já, porque atrapalhava pro uso, parecia mais complicado de usar.”
“Não, apenas quando tem muita propaganda ou se for muito pesado e travar.”

20) Você usa ou já usou algum aplicativo de organização financeira? Por quê?

“Meu Bolso”. Não gostou da falta de oções para personalizar categoria de gastos. O 
aplicativo também não era compatível com seu banco (Banrisul). Acho o visual simples 
demais, “sem graça”, em suas palavras, muito “cara de aplicativo de banco”.
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Conta que já utilizou o aplicativo “Mobils Gerenciador Financeiro”. Não gostou do apli-
cativo pois o achou confuso, não conseguia criar categorias e ficou incomodada com 
as notificações constantes do aplicativo.
“Enjoo fácil dos aplicativos”: quando não os entende/não consegue usar direito desis-
te facilmente e os desinstala.
“Não. Nunca me ocorreu a ideia.”
Por que nunca lhe ocorreu a ideia? Falta de interesse no assunto ou por que não en-
controu nenhum aplicativo que lhe despertasse o interesse? 
“Um pouco dos dois.”
“Não. Nunca procurei.”
Você saberia dizer porque nunca procurou usar algum aplicativo de organização fi-
nanceira? 
“Nunca procurei porque não sou muito adepta a instalar aplicativos novos.”
Parou de usar o Organizze porque queria testar o Guia Bolso. Gostou do Guia Bolso 
por ser mais automático. 
Você acha que se desestimula a anotar os gastos todos os dias? 
Às vezes sim.
Mas com aplicativos como o Mova mais consegue manter a frequência? 
Sim.
“Não, nunca. Faltou motivação.”
Sim “Mobills”, mas não continuou usando porque o achou complicado demais.
“Já, pra me ajudar, pois minha tabela nem sempre da conta.”
Quais aplicativos? E por que às vezes não dá conta?
“Eu não lembro o nome do aplicativo que eu usava, só lembro que era muito colorido. 
A minha tabela é muito simples, e eu tenho que fazer os ajustes manualmente, como 
as formulas para os cálculos totais do que ganho ou gasto no mês e a diferença entre 
eles. Outra coisa é quando pago parcelado, tipo o curso de aquarela, são 4 vezes, 
eu tenho que anotar todo mês qual parcela to pagando, lembro que no app que eu 
usei tinha como por os pagamentos constantes de todo mês e determinar a data final 
desse pagamento. E pra mim fazer cálculos pra algum projeto, isso também a tabela 
ajuda, mas não dá conta, tipo as minhas encadernações, preciso guardar dinheiro pra 
comprar os materiais, mas me atrapalho, e misturo com o que estou guardando pra 
comprar mais coisas pra aquarela. E alertas!!! Minha tabela não me da alertas pra não 
esquecer de pagar alguma coisa.”
“Sim, usei o MoneyWise, mas esquecia de preencher e acabei esquecendo dele.”
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21) Quais aplicativos de organização financeira você conhece: 

“Meu carrinho”, aplicativo para organizar compras. Já baixou outros aplicativos de 
organização financeira, mas não se lembra quais.
Além do aplicativo “Mobils” já baixou outros aplicativos de organização financeira 
como “Guia Bolso” e outros dos quais diz não se lembrar o nome. Não usou nenhum 
desses aplicativos por não ter tido interesse.
“Microsoft Money.”
“Nenhum”
Organizze e Guia Bolso
“Zero.”
Somente o “Mobills”.
“Só o que eu usava, mas não recordo o nome”
“MoneyWise”

22) Você acha que utilizar aplicativos de organização financeira pode efetivamente au-
xiliar alguém a ter mais controle de suas finanças? (Gastar menos, poupar mais)

Acredita que sim, pode ajudar. Anotar e administrar os números ajuda a visualizar me-
lhor a situação financeira. Acha que é importante que um aplicativo desse tipo ensi-
ne educação financeira de maneira mais efetiva, contando inclusive com “correções” 
para ajudar as pessoas.
Sim. Acha que enxergar os gastos de maneira conjunta ajuda a controlá-los.
“Acho que sim.”
Por que você acha isso? 
“Porque gráficos e estatísticas tornariam mais fácil/melhor de entender quanto está 
sendo recebido e quanto está sendo gasto.”
“Talvez.”
Por que você acha isso? 
“Ajudar pela praticidade. Porque poucos querem andar com bloco de notas pra anotar 
tudo que gastam e nem fazer gráficos, etc.”
Sim e ajuda, afirma também por experiência própria, pois quando começou a utilizá-
-los, passou ter um controle mais frequente.
“Sim, mas precisa ser simples, e se encaixar com a realidade do público.”
Acredita que sim, principalmente para que não tem o hábito de se organizar e conse-
guir guardar dinheiro.
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“Eu acho que sim.”
Por que você acha que sim? 
“Porque finanças são complicadas, e é fácil esquecer por um momento que precisa-
mos guardar dinheiro pra tal coisa, e gastar numa blusinha linda. Se um app puder 
simplificar o controle financeiro, e ajudar a manter o foco quando estamos gastando, 
ou  como estamos gostando, então acho que pode ajudar muito.”
“Creio que sim, porque quando a gente se torna consciente dos próprios gastos, 
acaba deixando de comprar por impulso (que na real é o meu maior problema) e con-
seguir planejar.”

23) Quais recursos você acha que um aplicativo de organização financeira para profis-
sionais da indústria criativa precisa ter:

(x) Anotação diária de despesas e receitas (para acompanhamento diário das finan-
ças)
(x) Metas e objetivos
(x) Recursos que incentivem o usuário a cultivar melhores hábitos financeiros (Recom-
pensas/competição/desafios)
(x) Gráficos para visualizar melhor aonde está indo o dinheiro
(x) Outros: Possibilidade de personalização (da interface, das categorias); Possibilida-
de de montar tabela de valores/preços por serviço personalizada, de maneira que o 
usuário monte sua própria tabela de valores mínimos para cobrar
(x) Calculadora de custos (para auxiliar na precificação de serviços)
(x) Metas e objetivos
(x) Gráficos para visualizar melhor aonde está indo o dinheiro
(x) Outros: Recursos de automatização/inclusão de categorias de despesas; Recursos 
para custo/hora de trabalho; Notificação úteis, como insights e avisos sobre gastos 
excessivos (nada de notificações insistentes e  padronizadas demais – quer poder 
personalizar o horário que as notificações são apresentadas).
(x) Anotação diária de despesas e receitas (para acompanhamento diário das finan-
ças)
(x) Calculadora de custos (para auxiliar na precificação de serviços)
(x) Metas e objetivos
(x) Gráficos para visualizar melhor aonde está indo o dinheiro
(x) Anotação diária de despesas e receitas (para acompanhamento diário das finan-
ças)
(x) Calculadora de custos (para auxiliar na precificação de serviços)
(x) Gráficos para visualizar melhor aonde está indo o dinheiro



177anexos

(x) Anotação diária de despesas e receitas (para acompanhamento diário das finan-
ças)
(x) Calculadora de custos (para auxiliar na precificação de serviços)
(x) Metas e objetivos
(x) Recursos que incentivem o usuário a cultivar melhores hábitos financeiros (Recom-
pensas/competição/desafios)
(x) Gráficos para visualizar melhor aonde está indo o dinheiro
(x) Outros: Notificação (mas não pode ser em excesso);
(x) Anotação diária de despesas e receitas (para acompanhamento diário das finanças) 
(x) Calculadora de custos (para auxiliar na precificação de serviços)
(x) Gráficos para visualizar melhor aonde está indo o dinheiro
(x) Outros: “Uma sugestão para a calculadora de custo é incluir custo de matéria pri-
ma, que muitas vezes não são contabilizados, tipo a borracha, folha e lápis que são 
gastos e não são cobrados. Acho que a precificação é um dos grandes problemas dos 
freelancers e criativos em geral. Poderia ser incluída uma agenda para organização e 
entrega de jobs, que sinalizasse deadline ( não sei se seria essa a ideia das metas e 
objetivos).”
(x) Anotação diária de despesas e receitas (para acompanhamento diário das finan-
ças)
(x) Metas e objetivos
(x) Gráficos para visualizar melhor aonde está indo o dinheiro
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(x) Calculadora de custos (para auxiliar na precificação de serviços)
(x) Metas e objetivos
(x) Recursos que incentivem o usuário a cultivar melhores hábitos financeiros (Recom-
pensas/competição/desafios)
(x) Gráficos para visualizar melhor aonde está indo o dinheiro
(x) Anotação diária de despesas e receitas (para acompanhamento diário das finan-
ças)
(x) Calculadora de custos (para auxiliar na precificação de serviços)
(x) Gráficos para visualizar melhor aonde está indo o dinheiro
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Anexo VI
Entrevista com consultor financeiro

1. Formação: 
“Administração de empresas e pós em gestão de pessoas e finanças”

2. Há quanto tempo você atua no mercado de consultoria? 
“Há 9 anos”

3. Você atende clientes de quais áreas? Há concentração/clientes mais de uma área 
específica? Qual? 
“Nas áreas se Rh estratégico e financeira, mais ou menos 30% e 70% respectivamente.”

4. Quais as maiores dificuldades que nota que seus clientes têm no que diz respeito a 
organização financeira e planejamento financeiro? 
“Dificuldade de entender a importância, a necessidade e os resultados de um planeja-
mento financeiro bem estruturado”

5. Profissionais da indústria criativa (arquitetos, ilustradores, músicos) procuram seus 
serviços de consultoria? 
“Sim, é um segmento que tem aumentado consideravelmente a procura pela consulto-
ria”

6. Esses profissionais trabalham mais comumente como autônomos ou tem empresas 
formalizadas? 
“Maioria como autônomos, mas começam a perceber a necessidade de migrar para 
empresa constituída o que demanda um maior planejamento ”

7. Quais as principais demandas/dificuldades que os profissionais desse ramo (indústria 
criativa) mais apresentam? (Dificuldade de aplicar um modelo de negócios? Dificulda-
des em cobrar/estabelecer um preço? Dificuldades com burocracias? Dificuldades com 
organização financeira?) 
“Formatar um plano de negócios que compreenda todo o planejamento financeiro, até 
a formatação de metas estratégicas e formação de preço de vendas.”

8. E quais as principais atitudes que você acha que esses profissionais podem tomar 
para sanar alguns desses principais problemas (Ter um controle maior de gastos? Orga-
nizar/documentar melhor processos, etc?) 
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“Sempre iniciar o seu negócio a partir de um plano de viabilidade econômico financei-
ra. E para aqueles que já tem seu negócio em andamento, realizar um diagnóstico que 
possa contemplar essas etapas ”

9. Você acha que o uso de tecnologias como aplicativos de controle financeiro pode 
ajudar esses profissionais em seus planejamentos financeiros? 
“Sem dúvida, desde que o empreendedor saiba o que é importante controlar aliado ao 
resultado que ele espera da sua empresa ou negócio ”

10. Você tem relato de algum cliente que utiliza esse tipo de tecnologia?
“Sim, alguns utilizaram, porém os aplicativos se tornam ineficientes com o passar do 
tempo em função do nível e critérios de controle das informações gerenciais,  sendo 
necessária a migração para um sistema de gestão mais amplo e completo.”

Anexo VII
Disponível em entrega digital




