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O método 
projetão

http://projetao.com.br



O método 
projetãoVocê está aqui

http://projetao.com.br



descobrir definir desenvolver implementar

O método 
projetão
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Nessa etapa, ampliaremos a gama de 
possibilidades buscando na internet o 
maior número possível de idéias e 
informações sobre o cenários e pessoas.  

DIVERGÊNCIA
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como quando onde usamos  
ferramentas de design?

Looking Learning Asking Making Testing

★ Etnografia 
★ Foto e Vídeo 

diários 
★ Sombra 
★ Um dia na vida 

de… 
★ Previsão do 

Futuro 
★ Mapeamento de 

tendencias 
★ Cenários 
★ Autopsia do 

produto 
★ Sketching 

★ Sondas culturais 
★ Análise de 

concorrentes 
★ Pesquisa desk 
★ Comparações 

culturais 
★ Faz de conta 
★ Mapa mental 
★ Imersão 

★ Questionários 
★ Entrevistas 
★ Focus groups 
★ Narrativas 
★ Análise do DNA 

da marca 
★ Pesquisa de 

mercado 
★ Personas 
★ Painéis de 

tendencias 
★ Usuários 

extremos

★ Sketches 
★ Prototipagem de 

papel 
★ Prototipos 

rápidos 
★ Bodystorming 
★ Prototipagem 

rápida 

★ Testes de 

usabilidade 
★ Mágico de oz 
★ Role playing 



servicedesigntools.org

Ferramentas 
de design 

para pesquisa 
de usuários 
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Ferramentas de pesquisa exploratória 
Cenários & Pessoas

Pesquisa Desk 
Buscaremos na internet informações para 
identificar possíveis cenários e temas que 
poderiam ser abordados no projetão. 
 
Questionários & Entrevistas  

Procuraremos identificar, dentro de 
comunidades virtuais, discussões e temáticas 
que chamem a nossa atenção. 

 
Sondas Culturais 

As sondas ajudam na compreensão de 
comportamentos e hábitos na ausência dos 
pesquisadores e designers
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O que é? 


É uma busca de informações na internet 
sobre o tema do projeto em fontes 
diversas (websites, livros, revistas, 
blogs, artigos, entre outros). 


Como aplicar?


A partir de um determinado assunto, 
cria-se uma árvore de temas 
relacionados para dar início a pesquisa. 

Pode-se utilizar também uma nuvem de 
palavras utilizando ferramentas como o 
Word Cloud.


Pesquisa Desk



 

12

Com base nos dados 
da pesquisa desk 
tentaremos identificar 
comunidades virtuais, 
buscando, por 
exemplo no Google 
social search

Entrevistas
netnografia
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Entrevistas
netnografia

Dentro dessas 
comunidades é 
possível “conversar” 
com os participantes 
sobre as relações 
positivas e negativas 
relacionadas a uma  
determinada 
temática


Ex. opiniões de pessoas diabéticas
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O questionário tem 
por objetivo reforçar e 
levantar mais dados 
sobre os perfis de 
público identificados 
nas comunidades 
virtuais.  

Questionários



 

16

As sondas culturais 
permitem a auto 
documentação de 
processos por parte do 
usuário ao longo de um 
determinado período de 
tempo. 

As sondas ajudam na 
compreensão de 
comportamentos e hábitos na 
ausência dos pesquisadores e 
designers

* Bill Gaver, Tony Dunne, and Elena Pacenti, “Design: Cultural Probes,” interactions 6, no. 1 (1999): 21–29. 

Exploração
sondas culturais (cultural probes)



 

17

Exploração
sondas culturais (cultural probes)

Exemplos de sondas 
culturais: 
diarios, fotos feitas pelo 
usuario registro de atividades, 
desenhos, mapas etc.
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