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Resumo 

Discutir a questão da Experiência do Usuário, explicitando quais são os critérios e componentes 

que exercem influência na utilização de web sites são objetivos deste trabalho. Por meio de 

pesquisa bibliográfica são apresentadas informações relacionadas à internet, posteriormente 

conceitos de marketing digital e experiência do usuário, seguidos pela explanação dos elementos 

que influenciam a experiência do usuário. A pesquisa mostrou que a experiência do usuário não 

se dá por fatores isolados ou únicos, mas pela convergência de elementos que funcionam de 

maneira adequada, sincronizada e equilibrada. Para que se possa proporcionar uma experiência 

positiva para o usuário deve-se dar atenção à usabilidade, encontrabilidade, navegabilidade, 

acessibilidade, interação humano-computador, arquitetura de informação, marketing digital, além 

das diversas formas de design. 

Palavras-chave: Experiência do Usuário; Marketing Digital; User Experience; Web sites; 

Internet. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é o início de uma discussão que propõe analisar, em um breve relato, os 

critérios e componentes que influenciam a experiência do usuário (UX) em web sites e tem como 

objetivo principal uma revisão bibliográfica, buscando conceitos e definições pertinentes ao tema 

e como objetivo secundário descrever as influências que os fatores abordados têm sobre a 

experiência do usuário. 

Vive-se na Era da Informação, um momento em que o mundo real e o virtual já não se 

distanciam. A internet faz parte do cotidiano do ser humano e influencia desde a forma como nos 

comunicamos até o modo de nos relacionar. Para Reisswitz (2008) é a época da web 3.0, conhecida 

“web semântica”, que possui foco na apresentação de informação, proporcionando interatividade 
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entre homem e máquina, com websites e aplicações inteligentes baseadas em pesquisas com 

comportamentos de seus usuários. 

A experiência do usuário baseia-se em diversos fatores que funcionam de modo intrínseco 

e que podem ou não fornecer uma experiência agradável, dependendo da forma como foram 

planejados e executados. 

1. INTERNET 

Distanciamento e diferenças entre o virtual e o real quase não existem mais, vive-se a Era 

da Informação; onde a internet passou a influenciar e incitar mudanças, de forma direta ou indireta, 

desde o modo como os humanos se comunicam a até mesmo à forma como se relacionam. Nessa 

perspectiva, Castells (1999, p. 22) afirma que “as redes interativas de computadores estão 

crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, 

ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela”. 

Em um mundo globalizado, onde os meios de comunicação se tornaram mais rápidos e as 

facilidades oferecidas no ambiente virtual são diversas, seja na obtenção de informações em portais 

de notícias, blogs, revistas e jornais on-line, efetuar transferências bancárias, pagar contas e fazer 

compras, o uso da internet tornou-se, para uma grande parcela da população, um ato corriqueiro. 

Bauman (2011) defende a necessidade de manter-se consciente do que todo mundo está 

falando e das escolhas indispensáveis do momento: as músicas mais ouvidas, as camisetas da 

moda, as últimas aventuras das celebridades, as festas mais badaladas, os festivais e eventos mais 

comentados.  

Numa vida de contínuas emergências, as relações virtuais derrotam facilmente a 

“vida real”. Embora os principais estímulos para que os jovens estejam sempre 

em movimento provenham do mundo off-line, esses estímulos seriam inúteis sem 

a capacidade dos equipamentos eletrônicos de multiplicar encontros entre 

indivíduos, tornando-os breves, superficiais e, sobretudo descartáveis. As 

relações virtuais contam com teclas de “excluir” e “remover spams” que 

protegem contra as consequências inconvenientes (e principalmente 

consumidoras de tempo) da interação mais profunda. (BAUMAN, 2011, p. 15) 

Torres (2009, p. 44) enfatiza que “a internet é uma rede de bilhões de pessoas, de todas as 

classes sociais, que buscam informações, diversão e relacionamento e que comandam, interagem 

e interferem em toda e qualquer atividade ligada à sociedade e aos negócios”.  

Apesar da internet englobar diversos tipos de ligação com telenet, ftp, foi 

sobretudo a forma de web que se popularizou tremendamente e saiu do registro 

do mundo acadêmico, para o vasto mundo do comércio, publicidade e 

entretenimento. Hoje nos países mais ricos navegar pela internet é uma prática 

corrente, que permite o acesso de milhões, se não bilhões, de páginas, em todas 

as partes do mundo. (CAMILO, 2003, p. 66) 

Porém, faz-se necessário lembrar que a internet, como é conhecida hoje - veloz, estável e 

com possibilidade de acesso em diversas plataformas, seja de um computador de mesa ou um 
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celular - nem sempre foi assim. Durante as décadas de 50 e 60 surgiram os primeiros relatos e 

conceitos ligados à internet, referentes a assuntos de ordem militar e também política.  

Suas origens estavam na física e nas políticas de defesa durante o período da 

Guerra Fria, uma geração antes. Ela foi inicialmente estabelecida em 1968-69, 

com o indispensável apoio financeiro do governo norte-americano por meio da 

Arpa, Administração dos Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos, fundado em 1957 como parte da resposta do governo 

ao Sputnik6. (BRIGGS; BURKE, 2004. p. 300) 

A criação da ARPANET foi o marco do “nascimento da Internet”; como um sistema de 

transmissão de dados em redes de computadores. O governo americano tinha a necessidade de 

uma rede de comunicação que interligasse bases militares, porém, que não parasse de funcionar 

caso fosse atingida por bombardeios. 

As origens da internet podem ser encontradas na Arpanet, uma rede de 

computadores montada pela Advanced Research Projects Agency (ARPA) em 

setembro de 1969. A ARPA foi formada em 1958 pelo Departamento de defesa 

dos Estados Unidos com a missão de mobilizar recursos de pesquisa, 

particularmente do mundo universitário, com o objetivo de alcançar 

superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética na esteira do 

lançamento do primeiro Sputnik em 1957. (CASTELLS, 2013, p. 13) 

Foi em 1989 que Tim Berners-Lee – fundador e diretor da W3C7– escreveu a proposta de 

um sistema de nome World Wide Web8. Logo em seguida criou o primeiro web browser 

(navegador), servidor e página para internet.  

Suponha que eu tenha a possibilidade de programar meu computador para criar 

um espaço em que tudo possa ser ligado a tudo", especulava ele. "Suponha que 

toda a informação arquivada nos computadores de todos os lugares estivesse 

interligada. (BERNERS-LEE apud BRIGGS; BURKE, 2004, p. 302). 

Cerca de dois anos depois, 1991, em parceria com Robert Cailliau, Berners-Lee cria a 

World Wide Web de fato, com a utilização do hipertexto, que permitia links redirecionados a outras 

páginas e web sites. Briggs e Burke (2004, p. 302) afirmam que Berners-Lee tomou "um sistema 

de comunicações poderoso, que somente a elite poderia usar, e transformara-o em meio de 

comunicação de massa". 

A rede surge-nos efetivamente como teia, na forma de WorldWide Web, na 

medida que se alarga e se adensa continuamente, de forma descentrada e 

desordenada, à medida que instruções e indivíduos fazem novos sites ou 

acrescentam novas páginas aos web sites já existentes. (CAMILO, 2003. p. 67) 

A quantidade de informações disponíveis e compartilhadas mundialmente aumentou 

consideravelmente com o surgimento da internet, e para ter acesso a elas foram criados novos 

                                                 

6Sputink foi o primeiro satélite artificial da Terra, lançado pela União Soviética. 
7World Wide Consortium (W3C) – fórum de desenvolvimento técnico da Web. 
8Disponível em: <http://www.w3.org/Help/>. Acesso em 18 mar. 2015 
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navegadores que permitiram a navegação na internet. O Mosaic9, projetado pelo NCSA10, é 

conhecido como o primeiro navegador. Surgiu no final de 1993, e seu criador, Marc Andreessen, 

apostou em uma interface mais atraente com o uso de imagens e ícones, facilitando o acesso e a 

aceitação das pessoas. 

Após esse início, Reisswitz (2008) informa que a internet passou por etapas evolutivas até 

chegar ao cenário que se encontra hoje, sendo a primeira versão, a chamada web 1.0, possuía 

conteúdos estáticos e páginas somente para leituras do seu usuário. A web 2.0 apresentou a 

possibilidade de colaboração e distribuição dos conteúdos por parte dos usuários. Entre as 

mudanças da web 1.0 e web 2.0 apontadas pelo autor estão o aumento da interação dos usuários 

por meio do compartilhamento de arquivos, não somente pelo download.  

Web 2.0 é a mudança para uma Internet como plataforma, e um entendimento das 

regras para obter sucesso nessa nova plataforma. Entre outras, a regra mais 

importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se 

tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a 

inteligência coletiva. (O´REILLY apud TORRES, 2009, p. 349) 

Reisswitz (2008) indica que se está caminhando para a web 3.0, a “web semântica”, que 

possui foco na apresentação de informação, proporcionando interatividade entre homem e 

máquina, com web sites e aplicações inteligentes baseadas em pesquisas com comportamentos de 

seus usuários. Torres (2009) segue o pensamento prevendo como na web 3.0 o conteúdo disponível 

na internet será utilizado de maneira inteligente: 

O que se pretende dizer com o termo web 3.0 é que caminhamos para uma 

organização e o uso, de maneira inteligente e eficiente, de todo o conhecimento 

já disponível na internet. Isso se daria pelo uso da semântica, em vez de palavras-

chave, dando mais precisão e agilidade à busca de conteúdo. O usuário poderia 

fazer perguntas em suas ferramentas de busca, e esta seria capaz de ajudá-lo de 

forma mais eficiente, entendendo a sua real necessidade, pela analise semântica 

da pergunta e de seu contexto. (TORRES, 2009, p. 350) 

Principalmente nos dias de hoje, com milhões de páginas de internet a disposição dos 

usuários, quando o acesso a determinado web site é realizado devem existir motivadores de 

navegação que mantenham os usuários conectados e possivelmente gerem novos acessos, desde 

uma interface agradável e fluida a até detalhes de cores, linguagem ou adaptação a diferentes telas. 

A adaptação a diferentes telas faz-se necessário já que, acessar a internet atualmente, não 

se limita mais a permanecer em casa ou no trabalho, sentado em frente a um computador de mesa 

(desktop). A tecnologia deu grandes saltos desde a concepção do primeiro computador, o 

Electronic Numerical Integratorand Computer (ENIAC), que pesava várias toneladas e ocupava 

um andar inteiro de um prédio, como relata Lévy (1993), e conforme analisa Carvalho (1994, p. 

                                                 

9Disponível em: <http://www.ncsa.illinois.edu/enabling/mosaic>. Acesso em 19 de mar. 2015 
10National Center for Supercomputing Applications (NCSA – Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação 

da Universidade de Illinois em Urbana – Champaign) 
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1) “é difícil encontrar um ambiente onde o computador não esteja presente, de maneira direta ou 

indireta, e em muitos casos as pessoas são praticamente obrigadas a acessarem-no para que possam 

alcançar algum intento”. 

Com o tempo as dimensões dos computadores foram diminuindo e atualmente é possível 

acessar a internet com maior velocidade e estabilidade, não só através de computadores de mesa, 

mas também por meio de computadores portáteis (notebooks), tablets e smartphones. O acesso à 

informação deixou de ser limitado a cabos ou espaços físicos - desde que o usuário possua um 

dispositivo compatível e esteja em locais que ofereçam conexão é possível estar conectado à 

internet.  

2. MARKETING DIGITAL 

De acordo com a American Marketing Association11 (AMA) o marketing pode ser definido 

como a atividade desenvolvida pelas instituições envolvidas, com processos que visam à criação, 

comunicação, entrega e troca de ofertas que tenham valor para os clientes, parceiros e a sociedade 

em geral. 

Kotler (2006, p. 1) afirma que “o marketing envolve a identificação e a satisfação das 

necessidades humanas e sociais”. O autor (2010) também indica que a evolução do marketing se 

deu em três fases; na primeira, o marketing denominado 1.0 era centrado no produto, na segunda, 

2.0, orientado ao cliente e na terceira fase, 3.0, voltado ao ser humano e seus valores, visando à 

satisfação do usuário. Surge uma nova área de atuação, o marketing digital ou on-line12. 

Com a evolução e popularização da internet o número de web sites cresceu 

exponencialmente e, para diversas empresas, não era mais suficiente estar presente apenas no 

mundo físico, off-line. Por um período as empresas que aderiram ao mundo on-line se 

comportavam de maneira semelhante ao mundo off-line. Os web sites empresariais eram em grande 

parte estáticos, com pouco conteúdo e preenchidos por propagandas (banners). 

Com o tempo as empresas perceberam a ineficiência desses modelos de web site, mas ainda 

assim era necessário estar presente na internet. Para ajudar na solução desta questão, os 

profissionais de marketing começaram a ser valorizados e inseridos nos processos on-line. Reed 

(2012) faz bem ao lembrar que o marketing on-line tem objetivos semelhantes aos do marketing 

tradicional, mas consegue um alcance muito maior, pois a internet diminuiu distâncias físicas. 

                                                 

11 Disponível em: <https://www.ama.org/aboutama/pages/definition-of-marketing.aspx>. Acesso em 22 mai. de 2015. 

Tradução dos autores. 
12Os termos marketing digital e marketing on-line são utilizados, pelos autores consultados, de maneira muito 

semelhante. Para o presente trabalho não será feita distinção entre os termos, portanto, de acordo com o autor citado, 

poderá ser utilizado marketing digital ou marketing on-line 
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O consumidor, objeto central do marketing 3.0, cada vez mais presente na internet, foi 

dotado de informação e poder, e atualmente interfere direta e indiretamente em produtos e serviços, 

desde o processo de criação até a forma de venda e distribuição. Kotler (2006, p.614) sustenta a 

ideia de que são esses consumidores “que definem de quais informações necessitam, em que 

ofertas estão interessados e que preço estão dispostos a pagar”. De forma análoga, Telles (2011, 

p. 176) afirma que “o comportamento do consumidor atual com a internet deixou de ser um simples 

receptor da comunicação para se tornar retransmissor e formador de conteúdo”. 

A presença desse consumidor na internet possibilitou às empresas um diálogo inicialmente 

com um grande público e, atualmente, a possibilidade de manter um diálogo segmentado, com 

conteúdo individualizado com esses consumidores. Uma das maneiras de fazer isso é por meio de 

web sites que, para tanto, não devem apenas ofertar produtos e serviços aleatoriamente, e sim 

fornecer informações relevantes aos consumidores, pois os usuários atuais de internet não querem 

uma relação unilateral.  

Vaz (2008) pondera que a procura de usuários por websites se dá pela necessidade de que 

eles encontrem soluções para seus problemas e estes ambientes devem facilitar o caminho para 

que os desejos e necessidades destes usuários sejam satisfeitos. Kotler (2006) reafirma a 

importância do conteúdo e contexto de um website que, segundo o autor, devem ser interessantes 

e úteis, pois ambos os elementos são grandes responsáveis por estimular acessos. Vaz (2008) 

prossegue indicando que web sites que fornecem um conteúdo relevante ganham credibilidade e 

retém o usuário por um período de tempo maior, o que auxilia na fixação da marca, e que uma das 

maneiras de fazer isso é dar voz aos usuários, para que eles possam gerar conteúdo, pois “ 

O conteúdo originado pelo seu cliente ou usuário do seu site geralmente é o que 

mais atrai consumidores e o que mais aumenta tempo de retenção, dele na sua 

página. As pessoas gostam de ouvir o que as outras têm a falar. Neste quesito um 

blog leva grande vantagem, pois possibilita a comunicação multidirecional - 

empresa/cliente, cliente/empresa e cliente/cliente. (VAZ, 2008, p. 181) 

Para que essa relação com o usuário funcione, o website deve considerar alguns fatores de 

influência e envolver várias áreas de forma integrada e sinérgica. Como afirma Vaz (2008, p. 175) 

“pelo menos quatro áreas têm que se integrar e trabalhar juntas: o departamento de marketing, o 

conteúdo do seu site, as suas funcionalidades tecnológicas e um design que contemple beleza e 

usabilidade”. Torres (2009) manifesta a ideia que a internet afeta o marketing de uma empresa 

mesmo que não exista qualquer interesse em investimento on-line, pois o consumidor que está na 

internet é o mesmo consumidor da loja física - só que com mais informação e poder, e defende 

que as empresas que tentam moldar os usuários a elas estão fadadas ao fracasso. 

Estamos falando sobre pessoas, suas histórias e seus desejos. Estamos falando 

sobre relacionamentos e necessidades a serem atendidas. Assim, a visão que mais 

se aproxima da realidade é baseada no comportamento do consumidor e considera 
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que o Internauta é o mesmo consumidor, o mesmo ser humano, que também 

assiste à televisão, lê jornais ou revistas, ouve rádio, trabalha, passeia e vive como 

um cidadão comum. (TORRES, 2009, p. 66) 

As atividades tradicionais do marketing tradicional se transformam e adaptam-se para 

serem utilizadas no marketing on-line. Não são apenas as definições que mudam quando o 

marketing é direcionado ao meio digital, mas todo pensamento e estratégia.  

Com uma proposta diferente da apresentada por Torres, Vaz (2011) foi o criador da 

metodologia comumente chamada de os 8P’s do Marketing Digital, que são ferramentas e 

procedimentos que auxiliam as empresas na estratégia para atuação na internet. Os 8P´s - Pesquisa, 

Projeto, Produção, Publicação, Promoção, Propagação, Personalização e Precisão - são explicados 

na imagem abaixo: 

Figura 2 – Os 8P´s do Marketing Digital 

 

Fonte: Beat Digital13 – Adaptação dos autores. 

                                                 

13Disponível em: <http://www.beatdigital.pt>. Acesso em: 12 de mai. de 2015 
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Os 8P´s do marketing digital são um processo cíclico e constante que objetiva sempre o 

melhor resultado, tanto para as empresas quando para o cliente. O processo “inicia e termina” no 

consumidor, ele possui desejos e necessidades a serem saciados, a empresa tenta atendê-los e se 

adapta a eles, logo surgem novas necessidades e o ciclo recomeça. 

A versatilidade, a integração e interação possíveis na internet favorecem o relacionamento 

com os consumidores, mas o trabalho deve ser realizado de maneira profissional e os espaços on-

line devem fazer com que o usuário se sinta único, criando um relacionamento baseado em valor 

agregado (KOTLER, 2006; TORRES, 2009; VAZ, 2011). 

3. EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

Os primeiros computadores funcionavam de maneira bem diferente dos atuais, para que 

uma função fosse executada era preciso que seu usuário possuísse um conhecimento mais 

aprofundado sobre a máquina, entendesse como ela realmente funcionava. Houve pesquisas e 

investimentos para que os computadores se tornassem cada vez mais fáceis de serem utilizados, 

devido à necessidade e o aumento da interação entre o homem e a máquina. 

A Interação Homem-Interface, popularmente conhecida como Interação Homem-

Computador (IHC) se baseia em um conjunto de métodos, diálogos e ações por meio dos quais um 

usuário humano interage com uma interface. De forma análoga Lévy (1993, p. 176) ressalta que 

“uma interface homem/máquina designa o conjunto de programas e aparelhos materiais que 

permitem a comunicação entre um sistema informático e seus usuários humanos”. 

Os seres humanos estão inseridos em diferentes sociedades e organizações, cada qual com 

sua cultura e linguagem, fatores que possuem grande influência no modo de interação e na maneira 

de realizar uma tarefa. A ICH deve ser como uma conversa do utilizador com o sistema, de modo 

que o sistema se comporte cada vez mais de forma parecida com o utilizador, o auxiliando a suprir 

suas necessidades. Para Baranauskas e Rocha (2000) o termo Interação Homem-Computador surge 

como uma proposta de harmonia nas ações executadas reciprocamente entre um fator humano e 

outro artificial, possibilitando estudos sobre as formas de influência de um sobre o outro. 

A IHC é multidisciplinar e, de acordo com Barbosa e Silva (2010), utiliza o conhecimento 

e métodos de áreas como design, ergonomia, linguística e semiótica. Pelo mesmo viés, 

Baranauskas e Rocha (2000) defendem a ideia de que a IHC é uma área que envolve saberes 

variados, sempre abordando a interação entre usuários.  

A interação humano-computador auxilia a experiência do usuário em relação ao sistema, 

onde os sistemas computacionais interativos são avaliados para que hajam melhorias na qualidade 

de seu uso, tais como: aumento da produtividade do usuário, redução do risco de erros cometidos, 

resolução dos erros pelo próprio sistema, redução dos custos de treinamento e suporte, e também 
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o aumento das vendas e fidelização de clientes, pois, como enfatizam Barbosa e Silva (2010, p.14) 

“os clientes satisfeitos recomendam o sistema a seus colegas e amigos e voltam a comprar”. 

Para Sharp et al (2007 apud BARBOSA E SILVA, 2010), a mudança de cenários e 

valorização cada vez maior das emoções e dos sentimentos dos usuários, e da usabilidade de um 

sistema, originaram o que se chama de Experiência do Usuário.  

Experiência é tudo aquilo que acontece com cada indivíduo, que passa pela pessoa e a toca 

de alguma maneira. De acordo com Bondía (2002, p. 25) a palavra “vem do latim experiri, provar 

(experimentar). A experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que se 

experimenta, que se prova”. Para Torres (2009) experiências são subjetivas e cada indivíduo possui 

experiências diferentes em situações iguais ou muito semelhantes. 

User Experience, quem em português significa Experiência do Usuário, ou mais 

comumente conhecido como UX - termo que será utilizado no trabalho, é uma expressão criada na 

década de 90 por Donald Norman14 – professor de ciência da computação, psicologia e ciência 

cognitiva, na época, vice-presidente do grupo de tecnologia avançada da Apple. Em 2010, a 

seguinte definição de User Experience foi padronizada pela Organização Internacional de 

Padronização (ISO) 9241-210: “A faculdade perceptiva e respostas de um indivíduo resultante da 

utilização e/ou antecipação da utilização de um determinado produto, sistema ou serviço15”. 

Existe uma série de elementos que, segundo Memória (2006), em conjunto, tem certa 

influência sobre a experiência do usuário e a percepção que ele tem sobre o produto. Dentro de 

uma única página de um web site, por exemplo, existem diversos elementos que motivam o usuário 

a seguir em frente ou se manter conectado, como o tempo que se leva para encontrar o que se 

busca, a satisfação quanto ao design e a facilidade em perceber como a interface funciona.  

De maneira similar, Brooks (2014, l. 19-21) enfatiza que “a experiência do usuário é 

definida como a forma como o usuário interage com um site ou aplicativo, e se ele se sente 

confortável ou confuso ao usá-lo”. A importância da experiência do usuário para o autor se deve 

ao fato de que ela é um dos fatores determinantes para o retorno ou afastamento dos usuários por 

causa da satisfação com os serviços. 

Para Teixeira (2014), o fluxo do site é quem determina se a experiência dentro dele foi 

positiva, ou seja, o usuário consegue realizar o que precisa em tempo útil, sem encontrar barreiras 

e problemas. Memória (2006) destaca que os objetivos de um web site devem estar alinhados as 

necessidades do usuário, oferecendo, por exemplo, fácil acesso e compreensão, adaptabilidade a 

                                                 

14 Disponível em: <http://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/>. Acesso em 11 de mar. de 2015 
15 Disponível em: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-1:v1:en>. Acesso em 10 mar. de 2015 
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qualquer plataforma ou dispositivo, design agradável, textos de fácil entendimento e uma boa 

usabilidade. 

Para Agni (2012) UX é uma conversa com o usuário, onde o objetivo é descobrir como é 

possível ajudá-lo a fazer aquilo que ele quer fazer. Para isso é necessário criar soluções que estejam 

constantemente se adequando as necessidades do público. Essa conversa diz respeito tanto a como 

um produto é entregue, quanto à forma como deve ser melhorado para o usuário. 

3.1. ELEMENTOS QUE INFLUENCIAM A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

Se faz necessário estabelecer uma relação harmoniosa entre as necessidades do usuário e 

os recursos disponíveis, sejam eles técnicos, financeiros ou outros. Antes de se compreender a 

importância da experiência do usuário, o que os designers buscavam era deixar o web site 

visivelmente agradável, e o aperfeiçoavam de acordo com o que mais lhes impressionava do ponto 

de vista visual, ou seja, o design dos web sites eram pensados para agradar aos olhos. 

Existem razões pelas quais determinados web sites fazem mais sucesso, se tornam mais 

populares, do que outros. Um dos fatores que influenciam isso é a relação entre o usuário e o 

produto (site). Quando se entende e conhece melhor o perfil dos usuários, os responsáveis pela UX 

estão aptos a começar a conversa – ouvir e oferecer informações relevantes, buscando melhorar a 

interação marca-cliente e a experiência do usuário. 

Para Teixeira (2014, p. 5) “uma boa experiência do usuário é uma soma de diversos fatores 

– um fluxo fácil de compreender, um visual agradável, textos claros e concisos, boa usabilidade, 

páginas leves de carregar, passos simples, um site que funciona em qualquer plataforma ou 

dispositivo”. Não se resume a um único fator, e sim a uma série de componentes gerenciados e 

planejados de determinada maneira para cada tipo de público alvo. Em UX não existe o “certo” e 

o “errado”, existe o adequado – para alguns usuários o layout de um site pode parecer fácil de usar, 

ao mesmo tempo que para outros não. 

Brooks (2014) defende a ideia que a interação entre o usuário e o site deve ser a mais suave 

possível, baseando-se em quatro princípios básicos: O site deve manter-se atraente, eficiente, 

compreensível e utilizável; enquanto se mantiver dessa forma os usuários terão uma experiência 

positiva. Como visto, a UX envolve uma série de elementos, mas para o trabalho buscou-se reunir 

e resumir os conceitos, pois acredita-se que eles englobam os outros, sendo considerados 

fundamentais para uma boa Experiência do Usuário. Os elementos podem ser vistos na imagem a 

seguir: 
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Figura 3 – Elementos para uma boa experiência do usuário 

 

Fonte: TEIXEIRA (2014); UNGER, CHANDLER (2010) – Adaptação dos autores. 

 

Pode-se apontar que a experiência do usuário é sustentada por quatro elementos básicos 

fundamentais: Arquitetura de Informação, Design Visual, Design de Interação e Usabilidade. 

Com o objetivo de organizar o conteúdo de um web site, a Arquitetura da Informação (AI) 

certifica-se de que toda a sua estrutura esteja funcionando de maneira correta. Para que qualquer 

conteúdo possa ser adicionado é necessário que antes ele seja analisado e adequado a estrutura do 

site e ao usuário, garantindo um alcance direcionado. 

As fontes de conteúdo exigem uma arquitetura de informação que possua um 

equilíbrio adequado da estrutura e da flexibilidade, para dar uma base sólida aos 

usuários e permitir um crescimento planejado. (UNGER; CHANDLER, 2010, 

p.25) 

É a arquitetura de um web site que determina seu ciclo de vida, sendo assim, ela deve ser 

organizada de modo que reúna elementos sensivelmente classificados, como ferramentas que 

adaptam sua estrutura e conteúdo de acordo com seu utilizador, garantindo assim um alcance 

direcionado e uma melhor experiência aos seus usuários. 

Capaz de criar vínculos emocionais com seus usuários e gerar experiências visuais 

positivas a partir de seu projeto ou marca, o Design Visual tem seu foco voltado às aplicações ao 

site em que o usuário recebe. Os profissionais responsáveis pelo design visual de um web site estão 

atentos aos elementos visuais, desde a paleta de cores às imagens até a elementos que permitam 
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construir um layout agradável com fácil legibilidade e encontrabilidade dos botões que levem o 

utilizador as ações desejadas ou ao seu objetivo final. Fatores esses que influenciam 

significativamente a confiança dos usuários para com a marca.  

Um bom layout pode tornar o web site mais atrativo sem desviar a atenção de quem o 

utiliza, assim como também pode gerar mais confiança a quem o utiliza. Para que o usuário se 

mantenha no web site é  preciso que as informações que busca possam ser encontradas com 

facilidade, que a navegabilidade seja boa e as páginas carreguem em velocidade aceitável e não 

travem. Deve existir sintonia entre o site e a marca, tanto na estética quando no conteúdo. 

O Design de Interação preocupa-se em dar forma às informações estruturadas na interface 

do web site, além de ser responsável pela criação e gerenciamento de conteúdo, definindo assim o 

fluxo de interação entre o usuário e o site. 

Quando problemas forem encontrados durante os experimentos com os usuários, 

devem ser corrigidos. Isso significa que as atividades do processo de design 

devem ser interativas, ou seja, o ciclo de projeto, avaliação com medições 

empíricas e reprojeto deve se repetir quantas vezes forem necessárias. 

(BARBOSA; SILVA, 2010, p. 101) 

A interação entre usuário e sistema deve ser vista como uma conversa, e o papel do designer 

de interação é exercer um controle sobre esta conversa, como sequência das falas e a quantidade 

de conteúdo que o web site deve ter, para que ele consiga auxiliar o usuário a realizar sua tarefa. 

O design de interação e a usabilidade são campos que se complementam, pois, ambos têm 

como objetivo avaliar e facilitar a interação e fazem parte de uma abordagem mais ampla, que se 

preocupam com as necessidades, limitações e desejos do usuário, chamada de design centrado no 

usuário, que consiste em compreender todas as características do usuário antes de conceber o 

produto. 

A Usabilidade pode ser definida como “o grau em que um produto é usado por usuários 

específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto 

de uso específico” (ISO 9241-11 - 1998)16, como “a simplicidade e facilidade com que uma 

interface pode ser utilizada” (TEIXEIRA, 2014, p. 69) e ainda, como completa Vaz (2008, p. 113), 

“é tornar um web site intuitivo para qualquer usuário [...] ele tem que saber, intuitivamente, o que 

é link e o que não é, o que o levará a outra página e o que não o levará, entender quais são os passos 

para uma determinada ação”. Pode-se entender a Usabilidade, no contexto do trabalho, como a 

facilidade com que o usuário é capaz de realizar uma tarefa (busca, pesquisa, compra, etc.). 

                                                 

16 Disponível em: <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16883>. Acesso 05 em abr. 2015 
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O conceito de Usabilidade, segundo Gonçalves (2011)17, abrange três fases: antes da 

utilização - quando acontece a antecipação da utilização, ou seja, quais são as expectativas em 

relação ao comportamento do usuário, durante a utilização - quando acontece a verificação da 

eficácia, eficiência e satisfação na execução e finalização das tarefas, e após a utilização - quando 

verifica-se as emoções e reações, e a identificação com o produto, serviço ou marca.  

Esse processo precisa ser simples. Vaz (2008) afirma que quando o usuário encontra 

barreiras que impeçam suas ações, por menores que sejam, sua experiência tende a ser negativa, 

influenciando taxas de retenção de usuários, bem como taxas de retorno. A simplicidade e a rapidez 

também são apontadas por Brooks (2014) como fatores para uma experiência positiva. 

É importante destacar que os elementos, sozinhos, não garantem uma boa experiência do 

usuário. Um website pode ter as informações estruturadas, mas não apresentar uma boa interação, 

pode ter o design atraente, mas tornar difícil a realização de uma tarefa (uma compra, por 

exemplo); o importante é o equilíbrio do conjunto. 

Na atualidade ocupar um espaço na internet tornou-se algo imprescindível à grande parte 

das empresas, pois, mesmo se o consumidor não faça compras pela internet, a utiliza como forma 

de buscar informações e se relacionar com os produtos, serviços e marcas, e os web sites devem 

estar preparados para atenderem as necessidades e desejos de seus usuários. 

Ao se planejar um web site a experiência do usuário é um fator que deve ser levado em 

consideração desde o inicio do projeto, pois, quando pensada e executada de maneira correta, pode 

ser o grande diferencial entre um site e outro, capaz de atrair, fidelizar, aumentar vendas, passar a 

percepção de competência e melhorar o relacionamento entre a marca e o consumidor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi conceituado o que é Experiência do Usuário (User Experience – UX), 

foram descritos, explicados e analisados os fatores que influenciam essa experiência do usuário na 

utilização de web sites, bem como relatadas quais as vantagens de sua utilização. Por meio de 

pesquisas bibliográficas foi possível constatar que a preocupação com uma boa experiência do 

usuário (UX) é diferencial de um web site perante outros web sites que não fazem seu uso correto. 

A experiência do usuário não se dá por fatores isolados ou únicos, mas sim por uma 

convergência de elementos que funcionam de maneira adequada, sincronizada e equilibrada. Para 

que se possa proporcionar uma experiência positiva para o usuário, deve-se dar atenção à 

usabilidade, encontrabilidade, navegabilidade, acessibilidade, interação humano-computador, 

arquitetura de informação, marketing digital, além das diversas formas de design.  

                                                 

17 Disponível em <http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/pt-pt/2011/01/04/o-que-e-user-experience/>. Acesso em 

10 de mar. de 2015. 
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Foi constatado no trabalho que a utilização dos componentes isolados não permite que uma 

experiência positiva venha a ser construída, apenas em conjunto e executadas de maneira correta 

é que possibilitam uma boa UX, porém se um desses fatores for deixado de lado o usuário, e 

também a empresa, muito provavelmente oferecerá uma experiência menos positiva ao usuário. 

Quando planejada e executada de maneira correta a UX pode garantir que o usuário tenha 

o melhor aproveitamento possível de um web site, que sua experiência seja agradável e atenda as 

necessidades e desejos, o que eleva a taxa de retorno ao web site, as vendas, melhora o 

relacionamento com a marca, fideliza e atrai novos clientes, resultado que agrada todas as partes 

envolvidas.  

REFERÊNCIAS 

AGNI, Edu. 10 princípios de UX. (2012). Disponível em: <http://www.uxdesign.blog.br/user-

experience/10-principios-de-ux/> Acesso em: 14 de março de 2015 

AGNI, Edu. UX Design: por onde começar? (2014). Disponível em: 

<http://www.uxdesign.blog.br/user-experience/ux-design-por-onde-comecar/> Acesso em: 14 de 

março de 2015  

BARANAUSKAS, M. C. C; ROCHA, H. V. Design e avaliação de interface homem-computador. 

São Paulo: UME- USP, 2000. 

BARBOSA, Simone Diniz Junquira. SILVA, Bruno Santana da.Interação Humano-Computador. 

Rio de janeiro: Elsevier, 2010. 

BAUMAN, Zygmunt. 44 cartas do mundo liquido moderno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011. 

BONDÍA, Jorge Larrosa. Revista Brasileira de Educação: Notas sobre a experiência e o saber de 

experiência. - Tradução de João Wanderley Geraldi Universidade Estadual de Campinas, 

Departamento de Lingüística, 2002. 

BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet / tradução, 

Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

BROOKS, Ian. The importance of User Experience: a complete guide to effective UI and UC 

strategies for creating useful and usable mobile & web applications. 2014. Kindle edition 

CAMILO, Eduardo. Informação e Comunicação On-line Volume II: Internet e Comunicação 

Promocional. Portugal: Estados da Arte, 2003. Disponível em 

<http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/78>. Acesso em 15 de abr. de 2015. 

CARVALHO, José Oscar Fontanini de. Referenciais para projetistas e usuários de interfaces de 

computadores destinadas aos deficientes visuais, 1994. Disponível em 

<http://www.oscar.pro.br/pdfs/DissertacaoOscar.pdf>Acesso em 18 de abr. de 2015. 

CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade 

/ tradução, Maria Luiza X. (De Borges; revisão técnica, Paulo Vaz – Rio de Janeiro: Jorge Zahar, Ed. 

2003. 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

GONÇALVES, João. O que é User Experience? (2011). Disponível em: 

<http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/pt-pt/2011/01/04/o-que-e-user-experience/>. Acesso em: 

14 de mar. de 2015 

http://www.uxdesign.blog.br/user-experience/ux-design-por-onde-comecar/


  
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro - RJ – 4 a 7/9/2015 

 
 

15 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane.Administração de Marketing: A bíblia do marketing. 12ª 

ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: O futuro do pensamento da era da informática 1993, 

São Paulo. Editora 34. 

MEMÓRIA, Felipe. Design para internet: projetando a experiência perfeita. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006.  

NIELSEN, Jakob; NORMAN, Don. The Definitions of User Experience. Disponível em: 

<http://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience>. Acesso em: 23 de mar. de 2015 

REED, Jon. Marketing On-line:Como usar sites, blogs, redes sociais e muito mais. Rio de Janeiro: 

Lafonta, 2012. 

REISSWITZ, Flavia. Análise De Sistemas: Tecnologia Web &Redes.V. 2. Joinville: Clube dos 

Autores, 2008. 

SMARTKISS. A importância do User Experience no web design (2014). Disponível em: 

<http://smartkiss.net/importancia-user-experience-web-design/>. Acesso em: 14 de mar. de 2015 

TEIXEIRA, Fabrício. Arquitetura da Informação, UX para GPs #2 – o que faz um UX designer. 

(2015). Disponível em: <http://arquiteturadeinformacao.com/user-experience/ux-para-gps-2-o-que-

faz-um-ux-designer/>Acesso em: 16 de mar. de 2015 

TEIXEIRA, Fabrício. Introdução e boas práticas em UX Design. São Paulo: Casa do Código, 

2014. 

TELLES, André. A revolução das mídias sociais.Cases, conceitos, dicas e ferramentas. 2ª ed. São 

Paulo: M. Books do Brasil, 2011. 

TORRES, Claudio. A Bíblia do Marketing Digital: Tudo o que você queria saber sobre marketing e 

publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. São Paulo: Novatec, 2009. 

UNGER, Russ; CHANDLER, Carolyn. Guia para Projetar UX: A experiência do usuário (UX) 

para projetistas de conteúdo digital, aplicações e web sites. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010. 

VAZ, Conrado Adolfo. Google Marketing: O guia definitivo de marketing digital. São Paulo: 

Novatec Editora, 2008. 

VAZ, Conrado Adolpho. Os 8Ps do marketing digital: o seu guia estratégico de marketing digital. 

São Paulo: Novatec Editora, 2011. 

___ AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Disponível em 

<https://www.ama.org/aboutama/pages/definition-of-marketing.aspx>. Acesso em: 10 de mai. de 

2015. 

___ BEAT DIGITAL. Disponível em <http://www.beatdigital.pt/>. Acesso em: 15 de mai. 2015 

___ GOOGLE EMPRESA. Disponível em: <https://www.google.com/intl/pt-

BR/about/company/>Acesso em: 17 de março de 2015 

___ ISO. Disponível em: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:52075:en> Acesso em: 18 de mar. de 

2015 

___ NATIONAL CENTER FOR SUPERCOMPUTING APPLICATIONS. Disponível em: 

http://www.ncsa.illinois.edu/enabling/mosaic. Acesso em: 23 de mar. de 2015 

___ W3C – WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Disponível em: <http://www.w3.org/>. 

Acesso em: 23 de mar. de 2015 

http://smartkiss.net/importancia-user-experience-web-design/
http://arquiteturadeinformacao.com/user-experience/ux-para-gps-2-o-que-faz-um-ux-designer/
http://arquiteturadeinformacao.com/user-experience/ux-para-gps-2-o-que-faz-um-ux-designer/
https://www.google.com/intl/pt-BR/about/company/
https://www.google.com/intl/pt-BR/about/company/

