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“Viste como ergueram aquele edifício de grandeza imponente? 

- Um tijolo, e outro. Milhares. Mas um a um. 

- E sacos de cimento, um a um. E blocos de pedra, que pouco representam na mole do 

conjunto. 

- E pedaços de ferro. - E operários que trabalham, dia a dia, as mesmas horas. 

Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente?... A força de pequenas 

coisas!” 

 
(Josemaría Escrivá) 

 
 
 
 

 
“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.” 

 
(Albert Einstein) 
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Resumo  

 

O presente relatório visa descrever o trabalho realizado no ano lectivo 2005/2006, no âmbito 
do estágio curricular de fim do curso de Gestão e Engenharia Industrial, da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto. 

Este trabalho foi realizado na Capgemini Portugal, mais concretamente na disciplina de 
Consulting Services. 

O Projecto teve um grande enfoque nas componentes de usabilidade de sites, tendo o 
estagiário trabalhado num projecto de um operador de telecomunicações móveis. 

Pretendeu-se com este projecto, detalhar os requisitos de um site que fosse ao encontro das 
necessidades actuais do Cliente do operador móvel e que fosse simultaneamente extensível de 
forma a suportar desenvolvimentos futuros. 

O projecto compreendeu três etapas distintas: uma primeira etapa na qual se identificaram os 
objectivos, uma segunda etapa na qual se fez o desenvolvimento conceptual e modelo de 
funcionamento, e por último decorreu a fase de documentação final e construção do protótipo. 

 Todas as fases tiveram em consideração a perspectiva dos utilizadores (clientes) e a 
perspectiva do operador móvel (como prestador de serviços), tendo resultado na elaboração de 
um modelo de funcionamento que inclui estruturas do site, conteúdos, modelo de navegação, 
soluções para os desafios identificados, estilo editorial e guia de estilos. 

O WebSite proposto traz valor acrescentado para o Cliente, melhorando e organizando de 
forma eficiente toda a navegação nas páginas propostas. 

Para a equipa da Capgemini, foi também muito importante valorizar e acompanhar os 
princípios da empresa cliente, na medida em que se procurou sempre as melhores soluções, 
com o objectivo de adicionar valor à oferta proposta. 
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Title  
The present report aims at to describe the work carried throughout the school year of 
2005/2006, in the scope of the curricular traineeship for the Management and Industrial 
Engineering course, Engineering Faculty of Oporto University. 

This work/project was performed at Capgemini Portugal, more precisely in the subject of 
Consulting Services. 

The project especially focused on the usability components of the sites, having the trainee 
worked on a project for a telecommunications operator. 

The intension was to outline the requirements of a site that met the client’s actual needs and 
was simultaneously extensible in order to support future developments. 

The project consisted of three distinctive stages: a first stage in which the objectives were 
identified, a second stage for the conceptual development and functioning model, and lastly 
the phase for the final documentation and prototype construction. 

Both phases always took in to account the perspective of the users (customers) and the 
perspective of the customer (as rendering of services), having as result the elaboration of a 
functioning model that includes structures of the site and its contents, model of navigation, 
solutions for the identified challenges and publishing style, guide of styles. 
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1 Introdução ao Relatório 

1.1 O Estágio 

O curso de Gestão e Engenharia Industrial é uma licenciatura de cariz profissionalizante da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

O último semestre desta licenciatura consiste na realização de um Estágio de Engenharia que 
obriga à concretização de um trabalho de fôlego, ambicioso e complexo, adequado a uma 
licenciatura de referência, que deverá ser efectuado numa instituição de acolhimento externa, 
empresa pública ou privada. 

O estágio desenrolou-se em dois locais distintos, primeiro nas instalações da Capgemini 
Portugal durante a fase de formação, e posteriormente nas instalações do cliente durante a fase 
de “produção” do projecto. 

Pelo facto do estágio em Gestão e Engenharia Industrial ter um carácter de excelência, este 
deve contemplar as seguintes vertentes: 

•  Integração do aluno num ambiente de produção; 

• Aprofundamento dos seus conhecimentos técnico/científicos; 

• Desenvolvimento da capacidade de autonomia e iniciativa na realização do trabalho; 

• Capacidade de integração num ambiente de trabalho e de equipa; 

• Aprofundamento da capacidade de tomar decisões; 

• Realização de trabalho prático; 

• Contacto com a documentação técnica;  

• Capacidade de enquadrar o que o aluno aprendeu no projecto, numa visão futura; 

• Desenvolvimento da capacidade de redacção do relatório do aluno; 

• Aprofundamento da capacidade de apresentação pública dos resultados obtidos. 

Durante o estágio desenvolvi projectos em diversos sectores de actividade: 

• Telecomunicações 

• Público 

• Banca 

• Aviação 

O relatório incide num projecto no sector das telecomunicações, que foi realizado para um 
operador móvel português e que consistiu num projecto de usabilidade.  

De seguida irá ser feita uma breve introdução a cada um dos principais capítulos deste 
documento. 
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1.2 O âmbito deste relatório 

O presente trabalho está dividido em quarto capítulos. No presente, capitulo foi feito um 
breve enquadramento ao presente documento, em que é explicado qual o contexto do estágio e 
o âmbito do relatório. 

No segundo capítulo, é feita uma exposição relativa a usabilidade geral de diversos sites que 
existem na WWW, sendo de seguida apresentado um estudo mais aprofundado dos diversos 
aspectos em que a usabilidade intervém. É também neste capítulo que são abordados os 
objectivos, os requisitos e as motivações das empresas que optam por promover um site, 
sendo, igualmente, feito um estudo sobre como o marketing pode afectar a usabilidade de um 
site.  

No terceiro capítulo, passa-se ao planeamento do projecto propriamente dito. Analisando 
detalhadamente o plano de trabalho proposto, é possível identificar os objectivos e metas que 
se pretende atingir. O processo de gestão das expectativas é uma das componentes mais 
importantes de qualquer projecto, pois vai-se gerir as expectativas e tenta-se mobilizar todos 
os intervenientes no projecto a contribuírem com soluções e ideias para o projecto. Ainda 
neste capítulo faz-se o levantamento da informação pertinente para entender quais as 
necessidades dos utilizadores dos sites, e com estas necessidades irá ser formulada uma 
hipótese inicial. Após validada a hipótese inicial com as respectivas áreas de negócio, 
passamos a desenvolver soluções em sub-projectos temáticos, que irão ser consolidados e 
documentados. 

No quarto capítulo, é apresentada uma proposta para a resolução do projecto em estudo, que 
consiste numa simbiose entre as necessidades e os objectivos dos utilizadores com os 
objectivos do negócio e as prioridades da empresa. Com base na solução proposta são 
apresentados os princípios para o site, os detalhes da solução criada, o modelo da estrutura, 
navegação e dinâmica comercial do site. Apresenta-se também o design e aspecto gráfico que 
as páginas deverão ter, quais os Kpi´s (Key Performance Indicators) a serem utilizados nas 
diversas áreas para obtermos indicadores precisos do valor de retorno. Por fim apresentamos 
uma breve introdução acerca da arquitectura de conteúdos e o modelo de governance do site. 

Note-se que não foi possível incluir informação real sobre o projecto realizado no operador de 
telecomunicações, pois o operador exigiu confidencialidade a todos os elementos da equipa. 
Este relatório baseou-se num projecto real que teve a duração de 8 semanas. 
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2 Aspectos em estudo 
No presente capítulo faz-se uma exposição relativa à usabilidade geral de diversos sites que 
existem na WWW, sendo de seguida apresentado um estudo mais aprofundado dos diversos 
aspectos em que a usabilidade intervém. Irá também ser abordado os objectivos, os requisitos 
e as motivações das empresas que optam por promover um site, sendo, igualmente, feito um 
estudo sobre a influência do marketing na usabilidade. 

2.1 Usabilidade de sites 

Pela definição da International Organization for Standardization, usabilidade é a extensão na 
qual um produto pode ser usado por determinados utilizadores (específicos) para alcançar 
objectivos específicos com eficiência e satisfação num contexto de uso específico (ISO 9241-
11). 

Usabilidade é um termo empregue para definir a facilidade com que as pessoas podem utilizar 
uma ferramenta ou objecto para realizar uma determinada tarefa (específica). A usabilidade 
pode também referir-se aos métodos de medição da usabilidade e ao estudo dos princípios por 
trás da eficiência percebida pelo utilizador. Na Interacção Homem-Computador e na Ciência 
de Computação, usabilidade normalmente refere-se à simplicidade e facilidade com que uma 
interface, um programa de computador ou um website pode ser utilizado.  

A usabilidade é uma das características daquilo que é utilizável, funcional, prático e útil. 
Nunca esquecendo as necessidades do utilizador e o contexto em que este está inserido 
(exemplo: um utilizador que aceda à área de self care não deve ser ‘bombardeado’ com 
informação de fundos de investimento ou aplicações a prazo(s), deve conseguir aceder 
facilmente à sua área de cliente e consultar de forma rápida e fácil a informação que procura). 

A usabilidade está presente em todos os nossos actos no dia a dia e existem, quase sempre, 
pormenores que podem ser melhorados, contudo não podemos esquecer que mudar não é 
sempre sinónimo de melhorar.  

Qualquer condutor avalizado conseguirá, à partida, conduzir motas de diversas marcas, 
dominando no mínimo as operações mais básicas. Contudo nem todas as operações se 
percebem, mal o condutor se senta na mota. Os controlos das luzes, tampa do depósito 
poderão ocupar lugares diferentes dependendo do modelo. Se em vez de motas pensarmos em 
dvd´s, vídeos, televisões, fornos eléctricos, frigoríficos, máquinas lavar, compreendemos que 
cada um destes tipos de artigos tem instruções e formas especificas de funcionamento. Se a 
forma de usar não é clara, o problema não é do utilizador, mas sim do design, da usabilidade 
do equipamento.  

Quando um produto é fácil e intuitivo de usar, nem se costuma pensar no conceito de 
usabilidade (exemplo: caneta, borracha). O problema põe-se isso sim, quando o produto não é 
fácil de usar, não se adequa ao utilizador (uma cadeira com um design muito sofisticado para 
ser utilizada por uma pessoa com problemas nas costas, uma jarra mal desenhada mas da 
marca “xpto”, uma lata de conserva muito difícil de abrir).  

No “negócio” da Internet a usabilidade por si só não chega, mas é das características mais 
importantes da elaboração do site. Isto porque o site pode ter todo o conteúdo que o utilizador 
procura, mas se ele não o consegue encontrar, vai desistir de o procurar e irá procurá-lo 
noutro site. Podemos estudar o exemplo de um operador de telecomunicações que tem uma 
campanha de marketing nos media, se o utilizador vai ao site do operador para subscrever a 
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campanha e não encontra nenhuma informação sobre a campanha, é evidente que não a irá 
subscrever. O processo de fazer com que o utilizador encontre sempre o que procura da forma 
mais rápida, simples e fácil, é a usabilidade em acção.  

Um site tem, numa perspectiva optimista, 10 a 15 segundos para convencer o internauta a 
permanecer e a continuar a sua navegação no site, por isso todos os elementos da página 
precisam de ser estudados em termos de impacto de comunicação. É necessário que as 
páginas carreguem rapidamente (este é um dos factores mais críticos para o sucesso ou 
insucesso do site, vejamos o caso das páginas amarelas, que apenas pela alteração do servidor 
para aumentar a velocidade de acesso triplicou os seus hits diários), além disso todos os 
elementos gráficos precisam de ser optimizados (tamanho, qualidade, interesse). Devemos 
pensar se todas as imagens são necessárias para comunicar o que pretendemos comunicar 
naquele(s) instante(s). Será que devo comunicar sempre através de animações flash, mesmo 
sabendo que vão demorar mais tempo a carregar? Se demorar muito a carregar a imagem, o 
utilizador vai procurar a mesma informação a outro site ou arranja um meio alternativo de 
obter essa informação sem tanta demora, oferta é o que não falta hoje em dia.  

As preocupações do utilizador hoje em dia já não se prendem com os custos de ligação, pois 
hoje a maioria dos cibernautas dispõe de ligações 24h e apenas pagam mais a partir de certos 
limites de tráfego ultrapassados. Prendem-se sim com o facto de estarem habituados a utilizar 
a Internet como um meio simples e rápido de pesquisa, tendo consciência que existem 
milhares da páginas que dispõe de conteúdos semelhantes de informação. Por isso se um 
website está lento, é apenas necessário fazer a pesquisa num outro website mais rápido e 
simples de utilizar.  

Tão importante como a rapidez, temos a previsibilidade. O previsível é familiar, reconfortante 
para o utilizador, pois ele sente-se confortável ao reconhecer uma forma de navegar, 
pesquisar, procurar. Se um texto está sublinhado a azul representa para todos os internautas 
um link que ainda não foi visitado, mas se pelo contrário se o link se encontra sublinhado a 
rosa, significa que já foi visitado, por isso coloca-se a questão, para quê alterar uma forma 
simples, intuitiva e familiar de navegar? Não existem razões estéticas, lógicas, de marketing, 
que justifiquem por si só a alteração de esquemas mentais já adquiridos e familiares dos 
internautas ou de práticas interiorizadas.  

Nos anos 80 e nos primórdios da Internet, a atenção estava focada no utilizador especializado 
e na máquina. Contudo, nos dias que correm, devido aos preços da informática, à qualidade e 
rapidez dos pc´s, a atenção está centrada no utilizador. Em regra, o utilizador comum não está 
habituado a interfaces computacionais, tem pouco tempo para aprender como funciona cada 
site e pretende tornar a sua visita ao site o mais simples e rápida possível. Se para um 
utilizador semi-profissional, pequenas alterações lhe são quase indiferentes, pois tem 
bagagem para contornar e perceber o que essas alterações significam, para um internauta 
‘novato’ e ainda inseguro, pequenas alterações podem chegar mesmo a provocar desistências 
e procura de sites do género a que está habituado a navegar, ou seja em que se sente seguro e 
confiante. Ao conversarmos com um utilizador ‘novato’ conseguimos percepcionar 
dificuldades de navegação. As melhorias e ajustes a serem feitos no site devem ter em conta a 
forma como o utilizador comum navega no site, por isso o contacto com utilizadores reais 
através de conversas, questionários, reuniões com utilizadores é extremamente necessário. 
Pois a partir da análise destes dados, iremos construir um site realmente fácil de utilizar e 
agradável para todos os utilizadores. 
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Figura 2 – Regras Básicas da Usabilidade 

O utilizador tem a hipótese de alterar algumas definições da forma como visualiza a página 
(letras, cores, imagens, Java). Não devemos esquecer que uma mesma página pode ser exibida 
de forma diferente, consoante o browser que o utilizador esteja a usar (Internet Explorer, 
mozzila firefox, safari, opera, netscape, são apenas alguns dos muitos browsers disponíveis na 
Internet para download gratuito). Por isso o tamanho e o tipo de letra podem ser apresentados 
de forma completamente diferente de um browser para o outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Sete entraves à usabilidade 

Vamos agora analisar os entraves à usabilidade, que segundo Jakob Nielsen[6] são sete, ver 
figura 3.  

O primeiro entrave apontado é a irrelevância. Irrelevância na utilização de termos como 
“homepage,” ‘on-line’ no titulo da homepage, quando o utilizador evidentemente saber que 
ao aceder a uma página está inserido nesses contextos. O mesmo acontece com títulos de 
páginas que são iniciados por artigo (exemplo: as suas dúvidas, o seu telemóvel, o seu 
tarifário, o seu serviço em vez de dúvidas, telemóvel, tarifário e serviço) 

O segundo entrave é a redundância, isto é, a existência de elementos repetidos em várias 
áreas do site, principalmente opções de navegação, links activos para a homepage, na própria 
homepage. Por isso a informação sobre assuntos idênticos deve ser agrupada e os labels dos 
menus não devem levar a mal entendidos por parte dos utilizadores. Na opinião da Capgemini 
a desorganização é má, contudo a redundância é boa, pois permite ao utilizador encontrar a 
informação que procura de forma fácil e eficiente. Por exemplo, no caso da intranet de uma 

Regras Básicas de Usabilidade [6] 

• Clareza na Arquitectura da Informação 

• Facilidade de Navegação 

• Simplicidade 

• Relevância de Conteúdo 

• Coerência 

• Rapidez 

• Atenção aos utilizadores 

Sete entraves à usabilidade [6] 

1. Irrelevância 

2. Redundância 

3. Pouca Informação 

4. Inadequação discursiva 

5. Inconsistência 

6. Mau posicionamento e má organização 

7. Violação das convenções da rede 
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empresa, quando o colaborador está a consultar o seu plano de formação, deve ter acesso ao 
seu plano de férias, isto para que possa planear as suas acções de formação de acordo com os 
dias que vais estar na empresa. No caso de não haver redundância relativamente ao campo 
férias, o colaborador teria que sair da área de formação e ir consultar o seu plano de férias, 
para de seguida ir novamente à área de formação marcar a formação. 

O terceiro entrave é a ausência de conteúdos informativos válidos e que sejam realmente 
importantes para o internauta. A informação que o utilizador procura, e que é realmente 
importante não deve ser misturada com o marketing de uma forma que não seja consciente.  

O quarto entrave é a inadequação discursiva que pode ser verificada em cabeçalhos de 
notícias muito longos, por exemplo nas press releases (e) difíceis de ler on-line por cansar os 
olhos; opções de menus com termos demasiados técnicos para o grande público (ex: UMTS 
que é um serviço de dados presente em telemóveis de terceira geração), nomes fantasia que 
não dão qualquer informação útil aos internautas (exemplo: ‘Entrada’ em vez de ‘Log-In’) e 
abreviaturas utilizadas sem prévia apresentação do nome completo (é evidente que o termo 
sms descreve mensagens escritas pois qualquer utilizador de telemóvel sabe que sms é a 
abreviatura de “short messaging service” em inglês). 

O quinto entrave é a inconsistência, a falta de homogeneidade entre as opções de um mesmo 
menu de navegação ou texto editorial num determinado serviço escrito na 3º pessoa, noutro 
serviço escrito na 1º pessoa, no uso aleatório sinais de pontuação. A posição, a ordem, o 
espaçamento devem ser consistentes na interface de forma a ajudar o utilizador a dominar o 
processo de navegação e procura de conteúdos on-line. 

O sexto entrave prende-se com o mau posicionamento e má organização de elementos 
chave e com o agrupamento e sub-agrupamento de menus. É imprescindível encontrar os 
termos certos de forma a sub categorizar de forma homogénea e consistente os assuntos. 

Para finalizar, o sétimo erro é a violação de convenções da web já implementadas e aceites 
pelos cibernautas, como a cor dos links, o botão de retrocesso à homepage, a possibilidade de 
efectuar pesquisas. Estes entraves têm como consequência tornar a visita do utilizador 
confusa, devido aos diversos tipos de opções de navegação propostos. 

A intuitividade, também conhecido na gíria profissional de webdesign como a característica 
“user-friendly”, é um conceito amplamente estudado sobre a rapidez e facilidade com que um 
utilizador de determinada entidade (objecto, programa, etc.) consegue operá-la de forma 
eficaz. Existem alguns conselhos baseados em estudos estatísticos e relacionados com a 
percepção sensorial do ser humano. De referir, que o conceito é, por alguns especialistas, 
considerado tão intimamente relacionado com ergonomia que poderiam ser considerados a 
mesma coisa, no entanto, a intuitividade explora sobretudo a parte psicológica do utilizador, a 
sua percepção sensorial e o reconhecimento de experiências anteriores. Por isso a importância 
de utilizar standards para reutilizar conhecimentos já adquiridos mesmo que não óbvios. 
Enquanto que a ergonomia explora aspectos mais físicos relacionados com a forma como o 
utilizador utiliza a página como veículo de comunicação. 

2.2 Testes de Usabilidade 

Um teste de usabilidade tem como objectivo, medir qual a usabilidade do site. De seguida 
apresentam-se alguns aspectos que são possíveis medir para testar a usabilidade: 

1. Tempo que demora a completar uma determinada acção / pesquisa/ activação; 
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2. Tempo que demora a completar a mesma tarefa dois dias mais tarde; 

3. Número de clicks para cada tarefa; 

4. Número de enganos por tarefa; 

5. Número de enganos por minuto; 

6. Número de utilizadores que cometem o mesmo erro. 

É possível avaliar a usabilidade de diferentes formas. Os testes de usabilidade consistem em 
analisar a forma como o utilizador interage com a interface em estudo. A pessoa que esteja 
responsável pelo teste apenas pode observar e registar a forma como o utilizador utiliza o 
produto, pedindo ao utilizador que à medida que usa o produto vá explicando o que está a 
pensar e porque toma determinadas acções em voz alta. Pode também ser preparado um plano 
de acções para serem efectuadas pelo utilizador e medir a rapidez com que o utilizador realiza 
essas tarefas. 

Devido ao grande avanço da tecnologia, já existem neste momento métodos mais avançados, 
que registam os movimentos dos olhos do utilizador, tentando desta forma determinar se a 
utilização do site está a ser efectuada de acordo com as expectativas da empresa.  

Uma outra forma de trabalhar a usabilidade é através do “Participatory Design” (design 
participado), que é semelhante a uma sessão de brainstorming em que participam os 
intervenientes chave no processo (comunicação, sistemas informação, designers, 
programadores). 

A utilização de “focus groups” é uma das formas mais conhecidas e mais caras de medir a 
usabilidade de um site. Um “focus groups” é ideal para se percepcionar quais as partes, áreas, 
esquemas de navegação que agradam ou desagradam os utilizadores. 

Os “focus groups” poderão ser bastantes úteis em certas ocasiões, contudo poderão também 
potenciar grandes mal entendidos. Num estudo realizado para o operador de telecomunicações 
onde se desenvolveu este projecto, teve-se uma conversa inicial com alguns elementos que 
iriam participar num “focus groups” sobre como “um site deve ser”, e foi possível concluir 
que a utilização de elementos em flash são uma mais valia, pois captam a atenção do 
utilizador. Por incrível que possa parecer os elementos deste “focus groups”, na prática, 
ignoraram as animações e evitaram sempre que possível flash. 

Um estudo realizado por Jakob Nielsen (www.useit.com, The Use and Misuse of Focus 
Groups de Jakob Nielsen) aponta para que quando se realiza “focus groups” ficamos 
distanciados de três níveis de realidade: 

1. Os utilizadores geralmente dizem aquilo que o coordenador do teste está à espera de 
ouvir ou aquilo que é socialmente aceite; 

2. Os utilizadores mencionam aquilo que disseram que fizeram (contudo a memória é 
falível); 

3. Quando os utilizadores dizem o que fizeram já estão a racionalizar o facto e omitem, 
inadvertidamente, dados. Por isso deve-se acompanhar os utilizadores à medida que 
eles navegam no site. 

O melhor método que existe para avaliar a usabilidade de um site é observar como os 
utilizadores reais navegam nas páginas e acompanhá-los enquanto eles executam as tarefas.  
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Bastam cinco utilizadores a executar pequenos testes bem orientados para obtermos um 
resultando bastante fiável. Depois de aplicar o teste para o primeiro utilizador e registar as 
avaliações, os conhecimentos sobre problemas de usabilidade do objecto em estudo atingem 
cerca de um terço do total. 

Não se deve esquecer que a análise dos dados de usabilidade requerem pessoas treinadas, para 
os interpretar e os transformar em acções de melhoria concretas a serem desenvolvidas. 

2.3 Sites examinados neste relatório 

Existem numerosos tipos de sites, cada um especializado num serviço ou num uso em 
particular. Alguns tipos de sites: 

• Site arquivo: utilizado para conservar conteúdo valioso em perigo de extinção. Como 
exemplos temos: o Internet Archive que desde 1996 preserva biliões de antigas 
páginas web, e o Google Groups que no início de 2005 tinha arquivadas mais de 
845,000,000 mensagens publicadas nos grupos de discussão da Usenet. 

• Site de negócios: usados para promover um negócio ou serviço. 

• Site de comércio: utilizados para potenciar as vendas na Internet. Por exemplo 
Amazon.com. 

• Site comunitário: um site onde pessoas com interesses similares comunicam entre si, 
geralmente por chat´s  ou grupos de discussão. 

• Site Developer: procura fornecer informação e recursos relacionados com o 
desenvolvimento de software, web design e outros relacionados. 

• Site Directório: um site que contem conteúdo variado, dividido em categorias e 
subcategorias, como o “Directório Yahoo!”o “Directório Google” e o” Open Directory 
Project”. 

• Site de Download: apenas utilizado para download de arquivos, como aplicações, 
jogos e shareware. 

• Site de jogos: um site que é um jogo ou um "playground" onde muitas pessoas vêm 
para jogar, como Zone.com, Pogo.com, MMORPGs Planetarion e Kings of Chaos. 

• Site de informação: contem informação que é direccionada apenas para informar os 
visitantes, não necessariamente para fins comerciais. Por exemplo 
RateMyProfessors.com, Free Internet Lexicon and Encyclopedia. 

• Site de notícias: semelhante ao site de informação, mas apenas direccionado para 
divulgar notícias e comentários. 

• Motor de busca: um site que permite efectuar pesquisas simples e avançadas 
colocando o assunto a procurar. Como resultado da pesquisa são apresentados breves 
pedaços dos textos dos sites que se enquadram na palavra/ assunto em pesquisa. Como 
exemplos de motores de pesquisa globais temos: Google, Yahoo, Altavista  e muitos 
outros. 

• Shock Site: contem imagens ou outros materiais que têm a intenção de chocar e/ou 
serem ofensivos para a maioria dos utilizadores. 

• Site pessoal: mantido por um indivíduo ou pequeno grupo (como uma família), que 
contem informação ou qualquer conteúdo que o indivíduo deseja incluir. 
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• Blog: site utilizado como um diário web, para colocar informações pessoais ou 
pertinentes a um determinado assunto. 

• flog (fotolog, fotoblog, webflog ou webfotolog): site utilizado como diário de 
fotografias. 

• Site institucional: site que disponibiliza informação de organismos públicos. 

Muitos sites são uma mistura de diversos tipos. Por exemplo, um site de negócios pode 
promover o seu negócio, e paralelamente disponibilizar documentos informativos, como white 
papers ou manuais. Um site de um fã pode ser pessoal, onde o administrador coloca textos, 
fotografias e informações do seu artista favorito. 

No âmbito deste trabalho os sites revistos foram na sua maioria de negócio, comércio e 
informativos no sector das telecomunicações.  

Efectuou-se um Benchmark internacional aos sites dos operadores móveis, que consistiu num 
processo sistemático de avaliação dos serviços e funcionalidades oferecidas pelos operadores 
nesse canal. Com o objectivo de tecer argumentos críticos de comparação entre os sites, 
evidenciando para cada um deles as especificidades positivas e negativas. Colocaram-se, 
ainda, lado a lado outros indicadores que medem outras dimensões da qualidade de um site. 
Fez-se, então uma análise às melhores práticas de mercado dos 3 maiores operadores 
internacionais (O2, TMobile e Orange), análise essa que se encontra em anexo com a análise 
aos seguintes vectores: 

• Página inicial 

• Tarifários 

• Equipamentos 

• Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Homepage de três operadores móveis internacionais, apresentando variantes das 
abordagens feitas nos sites nacionais. 
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Foi também efectuado um benchmark aos três operadores móveis nacionais (Optimus, Tmn e 
Vodafone). A análise incidiu nos seguintes vectores: 

• Página Inicial 

• Organização de Menus 

• Funcionalidades Sites 

• Registo de utilizadores 

• Indicadores de Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Homepage de três operadores móveis a operar em Portugal. 

2.4 Objectivos e requisitos de empresas promotoras de sites 

Quando uma empresa decide conceber um site tem sempre diversos objectivos, mas quase 
sempre podem ser agrupados em 3 grupos: 

1. Satisfação dos objectivos dos visitantes; 

2. Satisfação dos objectivos promocionais; 

3. Satisfação dos objectivos globais empresa. 
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Tabela 1 – Decomposição dos 3 grupos principais de objectivos em sub-grupos, como se apresenta 
na tabela abaixo. 

Satisfação dos Objectivos 
dos visitantes 

Satisfação dos Objectivos 
Promocionais 

Satisfação dos Objectivos 
da Marca 

Self Care, conseguindo 
desta forma reduzir os 
custos operacionais dos 
canais assistidos. 

Visibilidade/ Brand da 
Marca e dos 
produtos/serviços que 
comercializa. 

Aumentar Vendas 

Prospecção / Aquisição de 
produtos e serviços por 
parte de clientes e 
potenciais clientes. 

Notoriedade/campanhas de 
forma a potenciar a geração 
de receitas, através do 
incentivo à adesão a 
campanhas e à compra/ 
subscrição de produtos ou/e 
serviços. 

Retenção / Fidelização de 
clientes à marca, através da 
associação da imagem de 
um óptimo serviço prestado 
via web por parte dos 
clientes 

Resolução de dúvidas ou 
problemas on-line, 
conseguindo desta forma 
reduzir os custos 
operacionais dos canais 
assistidos. 

Promoção de produtos e 
serviços funcionando como 
um veículo de comunicação 
e informação de produtos e 
serviços para actuais e 
potenciais clientes. 

Reduzir os custos 
transaccionais através da 
comercialização de 
produtos / serviços via web, 
diminuindo as comissões de 
agenciamento. 

Um site funciona como uma triângulo, isto é, à medida que a interacção com o utilizador 
aumenta, a potenciação de receitas que podemos obter do site também aumenta. Na figura 6, 
está representado um triângulo dividido em 4 níveis (Informacional, Experimental, Relacional 
e Transaccional). Podemos facilmente concluir que do universo de utilizadores que visita o 
site, só uma pequena parte é que efectua a compra, e só a efectua no último nível da pirâmide, 
quando a informação, experiência e relação são directamente dirigidas ao produto/ serviço que 
o cliente pretende adquirir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 – Triângulo que combina a interacção do utilizador com a possibilidade de gerar valor para a 
empresa. 

Experimental 

Relacional 

Transaccional 

V
alor gerado 

Informacional 

Nível de interacção 
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Um site funciona como um triângulo, isto é, à medida que a interacção com o utilizador 
aumenta, a potenciação de receitas que podemos obter do site também aumenta. Na tabela 2, 
está representada uma pirâmide dividida em 4 níveis (Informacional, Experimental, 
Relacional e Transnacional). Podemos facilmente concluir que do universo de utilizadores 
que visita o site, só uma pequena parte é que efectua a compra, e só a efectua no último nível 
do triângulo, quando a informação, experiência e relação são directamente dirigidas ao 
produto/ serviço que o cliente pretende adquirir. 

Tabela 2 – Explicação de cada um dos níveis do triângulo. 

 
 

• Apresentação de informação genérica acerca de 
produtos, serviços que a empresa comercializa. 

• Meio complementar de transmitir informação 
comunicada na imprensa, spots publicitários, sms 
promocionais, etc. 

• A este nível é fornecida informação genérica dos 
serviços / produtos que a empresa fornece. 

 

 

 

 

• Tentativa de envolver o utilizador numa sequência 
de navegação capaz de o dirigir correctamente. 

• Cria-se maior impacto no utilizador, funcionando o 
site como um veículo de comunicação da marca. 

 
 
 

• Este é o nível em que podemos aprofundar mais 
intensamente a customização, conseguindo desta 
forma que o site activamente acompanhe a 
navegação do utilizador. 

• Cada utilizador passa a ser reconhecido como um 
potencial cliente 

• A este nível existe uma plataforma privilegiada, com 
o objectivo de interagir directamente com o cliente. 

 

 

 

• Neste nível de relacionamento com o utilizador, 
conhecemos o utilizador em maior detalhe, 
permitindo com isso estabelecer uma relação e-
commerce directa. 

Após a análise de cada um dos níveis da pirâmide, é fácil concluir que só é possível tornar a 
Internet num poderoso canal de vendas, canal de self care, canal de digitalizar processos,  
caso os 3 níveis abaixo estejam completamente explorados, para dessa forma criar um vínculo 
de confiança com os utilizadores.  

Por isso deve intensificar-se o eixo transaccional, experimental e relacional, sem descuidar o 
eixo informacional. Deve-se ter sempre bem presente que o eixo informacional funciona 
como a porta de entrada no site e permite o acesso aos níveis superiores da pirâmide, os níveis 
mais apetecíveis para as empresas comerciais que não pretendem apenas comunicar 
informação, mas sim aumentar as suas vendas on-line.  

Transaccional 

Experimental 

Nível 
Informacional 

Relacional 
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Durante o projecto determinou-se também quais são os eixos de valor fundamentais que 
devem ser explorados no site de um operador móvel. Chegou-se à conclusão que são os 
seguintes: 

• Base de dados de Clientes que permite obter uma maior proximidade dos clientes, 
conhecendo os seus gostos, o seu poder de compra, a sua faixa etária, é possível 
propor ao cliente produtos específicos adequados ao seu segmento. 

• Fidelização Ao conseguirmos fidelizar clientes com o site, estamos a aumentar a 
receita, o número de clientes e a diminuir a taxa de churn.  

• Informação Ao disponibilizar a informação procurada pelo cliente de forma fácil, 
intuitiva e completa, estamos a transmitir ao cliente uma boa imagem da marca e mais 
do que isso, estamos a torná-lo vulnerável a campanhas de marketing que estejam a ser 
efectuados no site e a tornar o canal web como um dos canais preferidos do cliente. 

• Selfcare Esta é uma das áreas chave do modelo de um site de sucesso, além de 
permitir a redução dos custos operacionais com os canais assistidos, permite ao cliente 
resolver todos os seus problemas on-line, de imediato, sem ter que se deslocar à loja. 

• Serviço de Dados Os operadores móveis europeus acreditam que a única forma que 
têm de conseguir aumentar os seus lucros, é através do aumento da comercialização de 
serviços de dados. Hoje em dia é comum existirem pacotes de dados, ou placas de 
dados 3G. É também importante para os operadores móveis aumentarem a venda do 
serviço de dados, pois investiram muito dinheiro nas licenças de terceira geração, em 
que a principal vantagem face ao 2G (GSM) é a velocidade de comunicação dos 
dados. 

• E-Commerce O objectivo principal é o de aumentar a quota de mercado, tanto na 
venda de telemóveis, como na venda de cartões. Se este valor presentemente já tem 
algum significado, é expectável que no futuro será um factor determinante para o 
sucesso de uma empresa comercial, já que este passa pela venda através da Internet, de 
uma forma expedita, rápida e satisfatória para o cliente. Como se pode constatar na 
figura 6, só é possível atingir este eixo quando a interacção com o utilizador atinge 
níveis elevados, é também neste eixo que se consegue gerar mais valor em termos 
monetários. 
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Tabela 3 – Tabela exemplo de funcionalidades e acções que permitem explorar os eixos de valor de 
uma empresa de telecomunicações. 

Serviço de 
Dados 

Selfcare BD Clientes Fidelização E Commerce Informação 

Possibilitar ao 
cliente utilizar 
demonstrações 
de serviços de 
dados via 
WEB (I9 no 
caso da Tmn) 

Possibilidade 
de consultar 
via Web 
chamadas 
perdidas, 
mensagens 
Voice Mail . 

Criar uma 
newsletter 
mensal com 
novidades e 
promoções. 

Pagamento 
através de 
cartões MB, 
Visa e mesmo 
contra 
entrega. 

Promover 
envio de sms 
para outras 
redes e limitar 
o envio de sms 
intra rede.  

Possibilidade 
de transferir 
saldo entre 
clientes da 
mesma rede, 
via Web. 

Criar uma 
área 
destinada a 
passatempos 
(viagens, 
sudoku, etc) 

Possibilidade 
de cliente 
trocar pontos 
por 
chamadas, 
vales de 
compras em 
empresas do 
grupo, 
acessórios, 
pacotes de 
sms e mms 

Leilões com o 
objectivo de 
vender 
produtos em 
fim de vida. 

Disponibilizar 
informação 
completa no 
site, fácil de 
encontrar, 
com o 
objectivo de 
esclarecer a 
100% todos 
os 
utilizadores 
que visitam o 
site. 

Possibilitar o 
envio de MMS 
gratuitos no 
site limitados 
a “x” por mês, 
à semelhança 
do que se 
passa com os 
sms.  

Pagamento de 
facturas, 
carregamentos 
em pps web e 
pagamento 
serviços via 
web. 

Melhorar o 
formulário 
de registo na 
área de 
cliente, para 
que o cliente 
coloque 
apenas a 
informação 
que ache 
relevante. 

Permitir a 
troca de 
pontos no 
site, compra 
de pontos no 
site e ofertas 
específicas no 
site para 
clientes. 

Código de 
encomenda 
que permita 
acompanhar 
em tempo real 
estado da 
encomenda, 
previsão de 
entrega da 
mesma. 

Ajudar 
navegação do 
cliente por 
todas as áreas 
do site, desde 
os temas mais 
abrangentes 
até aos mais 
específicos. 

Criar pacotes 
de dados a 
preços 
atractivos. 

Chat no 
momento com 
operadores da 
rede móvel 

Melhor 
segmentação 
clientes 

Subsidiar 
equipamentos 
3G, de forma 
a aumentar o 
consumo de 
dados 3G. 

Possibilidade 
de 
reencaminhar 
chamadas a 
partir da Web 
para outros 
números. 

Ofertas 
especiais na 
altura de 
aniversário 
do cliente e 
Natal. 

Modernização 
mensal dos 
produtos dos 
pontos, pois 
não faz 
sentido ter 
equipamentos 
em que o 
valor a pagar 
é maior que 
na loja. 

Diversificação 
de produtos, 
desde 
acessórios, 
equipamentos, 
cartões, bolsas 
para 
telemóvel. 

Criar áreas de 
informação 
dinâmica que 
mudem 
consoante a 
informação 
que existe do 
tipo de 
cliente. 
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2.5 Usabilidade em empresas com fortes componentes de marketing 

“Em média as empresas utilizam apenas 10% do potencial da Internet” 
Philip Kotler, guru do marketing,entrevista MasterClass 

A Internet está a revolucionar a maneira de fazer negócios, a informação está sempre 
disponível e tornou-se fácil comparar as ofertas de produtos e serviços à escala global sem 
sair de casa, sem gastar dinheiro (apenas custo da ligação). 

Ao comparar-se websites de empresas com os outros canais usados para contactar e 
comunicar com os seus clientes ou parceiros de negócios, torna-se evidente que na maior 
parte dos casos eles ainda não alcançaram o grau de sucesso dos meios tradicionais. Isso 
acontece porque muitos websites actuam com pouca ligação às outras acções de marketing 
desenvolvidas pelas empresas. Para terem sucesso eles precisam de participar de forma 
integrada na entrega de mensagens e de materiais de marketing, reforçando aquilo que é 
transmitido pelos outros canais e contribuindo para dar consistência a todas as mensagens 
transmitidas pelas empresas. Contudo parece-nos óbvio que com o progresso das tecnologias, 
daqui a alguns anos o futuro do comércio vai passar todo pelas vendas on-line. A tecnologia 
está a tornar o marketing mais inteligente, desde a análise às web stats até à integração com 
sistemasCRM. 

No WebMarketing é fácil conhecer bem o perfil dos clientes, de onde vêm, o que procuram e 
como se comportam. Estes dados obtidos sem qualquer custo, irão servir para monitorizar e 
melhorar a oferta de forma sistemática para maximizar as vantagens competitivas dos 
produtos e serviços. 

SEM – Search Engine Marketing 

Os motores de busca são extremamente importantes, pois mais de 75% da navegação na 
internet começa através de um motor de busca como o Google ou o Sapo e na maior parte das 
vezes é para procurar informação sobre produtos ou serviços com a intenção de comprar 
offline ou online. 
Estar bem posicionado nas pesquisas pelas palavras-chave relevantes é importante para 
qualquer negócio. Atrair visitantes qualificados para o website é uma forma de potenciar as 
vendas, não só on-line, mas também nos canais tradicionais. 
A optimização SEO (Search Engine Optimization) e as campanhas PPC (Pay Per Click) 
devem fazer parte do marketing mix para maximizar o negócio na Internet. 

Integração Sites Web 

Na prática são poucas as empresas com websites que actuam de forma integrada. Em vez 
disso os sites são como ilhas remotas que comunicam mal com o exterior, existem empresas 
que possuem em site principal e depois muitos outros sites para comunicar campanhas e 
novos serviços. 

Na base dos problemas encontra-se a incapacidade de uma vasta maioria de profissionais de 
marketing para compreender a Internet e explorar com eficácia o potencial que ela representa. 
Aqueles que já conseguem compreender este meio estão perante uma grande oportunidade 
que, se for bem aproveitada, lhes permitirá ganhar uma vantagem decisiva sobre os seus 
concorrentes.  

Hoje em dia sabemos muito bem como se fazem websites que funcionam bem e oferecem 
conteúdos bons e fáceis de usar. Se colocarmos essas competências ao serviço de boas 
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estratégias de marketing seremos capazes de transformar os websites em importantes factores 
de sucesso.  

Indiferenciação de sites concorrentes 

Actualmente são cada vez mais os sites que funcionam bem e estão bem estruturados. Muitos 
são visualmente limpos, densos em informação e são fáceis de usar.  

Porém é também verdade que os sites das empresas são em geral demasiado semelhantes 
entre si e apresentam pouca diferenciação visual. No benchmarks em anexo é fácil concluir 
que os sites das empresas de telecomunicações nacionais e internacionais são muito 
semelhantes. Isto em dois sentidos, tanto nos produtos e serviços que comunicam, como na 
forma como apresenta a informação e estruturas de navegação que proponham aos seus 
clientes.  

A indiferenciação é negativa porque não contribui para dar força à imagem da empresa e 
transmite uma imagem que muitas vezes não é consistente com a imagem veiculada pelos 
outros canais de marketing. Quando o marketing tenta passar valores de inovação, novidade, 
paixão, purismo, a inconsistência com estes valores é brutal, pois o que estamos a comunicar 
via Web é algo que nada tem de novidade, nem de inovador, pois está presente em todos os 
outros concorrentes. Contudo a indiferenciação tem também aspectos positivos ao facilitar a 
utilização do site porque premeia a reutilização do conhecimento se bem que, no caso 
específico examinado, os clientes de uma operadora não são clientes de outra e tendem a 
nunca visitar outra (dados de um focus groups a clientes da empresa estudada). 

O marketing e a usabilidade como fórmula de sucesso 

Quando os Webdesigners entram no processo de transmitir mensagens de marketing, 
normalmente recebem como missão a tarefa de desenhar um website, a partir de um modelo 
de requisitos de comunicação previamente construído. Como eles usualmente não participam 
na concepção do modelo de requisitos, adoptam uma atitude que dá mais importância ao meio 
que estão a usar (o canal Web) do que às estratégias de marketing das empresas. A 
comunicação em si também não tem como objectivo facilitar a vida ao utilizador, tem como 
prioridade passar a mensagem da empresa. Assim, os interesses do utilizador são 
normalmente descurados, tomando-se em certos estudos de impacto de comunicação mas não 
de satisfação de utilização. 

Conclusão: 

O marketing lado a lado com a usabilidade, deve ser o elemento fulcral no processo de 
concepção de um website. O Webdesigner deve preocupar-se com a usabilidade e a 
acessibilidade dos sites que cria, mas essas considerações devem ser sempre conjugadas com 
os objectivos do marketing, devendo sempre ser dada prioridade à  usabilidade e em segundo 
plano ao marketing (exemplo: num canal de televisão que ninguém vê até a melhor 
publicidade é dinheiro perdido). Para dar maior eficácia às mensagens que quer transmitir, o 
Web designer não precisa de conquistar as atenções dos utilizadores, pois se eles digitaram o 
URL ou efectuaram uma pesquisa, já têm vontade de consultar o site. Não é nada bom ter um 
site que é fácil de usar, acessível e funciona muito bem, mas do qual os utilizadores não 
gostam e ao qual não dão nem cinco segundos de atenção (exemplo: www.useit.com de Jakob 
Nielsen, é um site que não é apelativo visualmente e que tem um carácter muito editorial e 
maçudo.   
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3 Metodologia de desenvolvimento 
No presente capítulo passa-se ao planeamento do projecto propriamente dito. Analisando 
detalhadamente o plano de trabalho proposto, é possível identificar os objectivos e metas que 
se pretende atingir. Ainda neste capítulo, é feito o levantamento da informação pertinente para 
entender quais as necessidades dos utilizadores dos sites, e com estas necessidades vamos 
formular uma hipótese inicial. Após validada a hipótese inicial com as respectivas áreas de 
negócio, passamos a desenvolver soluções em sub-projectos temáticos, que irão ser 
consolidados e documentados. 

3.1 Objectivos do projecto 

Os objectivos do projecto de concepção de um site são muito diversos, variando conforme o 
ramo de actividade da empresa, o público-alvo que se pretende atingir, a dimensão da 
empresa e orçamento para o projecto de concepção. 

É muito importante focalizar-se nos objectivos reais, concretos e tangíveis que são esperados 
para o site a criar, decidir em conjunto com os restantes membros da equipa quais as 
aspirações que temos em relação ao produto final a conceber. Com isto estabelecemos um 
objectivo tangível para todos os membros da equipa de desenvolvimento trabalharem em 
sintonia. 

No projecto de concepção de um site devemos ter em conta quais as diferenças que podemos 
estabelecer para nos diferenciarmos dos nossos concorrentes e acrescentarmos valor ao nosso 
cliente. 

Assim que as metas e os objectivos do projecto ficam determinados, os conteúdos e as 
funcionalidades necessárias para os atingir ficam identificados. No caso em estudo, os 
objectivos de concepção do website são em primeiro lugar, ser um ponto de contacto com a 
marca e veículo de comunicação e informação de produtos e serviços da empresa, para actuais 
e potenciais clientes. A principal estratégia consiste em ser diferente, em escolher 
deliberadamente um conjunto de formas de contacto com o cliente tendo sempre presente, 
onde quer que o cliente esteja, para fornecer um mix único de valor acrescentado. 

As estratégias secundárias foram a redução de custos operacionais dos canais assistidos e 
potenciar a geração de receitas através do site. Relativamente à primeira, procuramos criar um 
selfcare tão bom, de modo a que o cliente não tenha necessidade de recorrer à linha de apoio 
ao cliente para resolver as suas dúvidas, conseguindo de uma forma muito mais rápida e 
eficiente resolvê-los no site. Com esta medida a empresa pode tornar-se mais competitiva ao 
aplicar as verbas destinadas ao apoio a clientes, em áreas estratégicas de negócio ou para se 
expandir. Relativamente ao segundo objectivo, o de potenciar as vendas de produtos, serviços 
e campanhas através do site, a empresa procura mais uma vez satisfazer no momento todas as 
necessidades do cliente, sem necessidade de esperar para efectuar a adesão a uma campanha 
ou a comprar um telemóvel. Pretende-se com este processo, mais uma vez fidelizar o cliente à 
marca, proporcionando-lhe comodidades que pode utilizar a qualquer hora do dia e onde quer 
que o cliente esteja.  

Com esta estratégia a empresa pretende fidelizar os clientes aos seus produtos e serviços e 
captar mais clientes, optando por prestar um serviço de excelente qualidade, adoptando uma 
estratégia de segmentação dos clientes, para assim apresentar a melhor proposta que melhor 
se adapte ao perfil do cliente que visita o site. 
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Na tabela 4 são apresentados diversos sectores de negócio e alguns objectivos genéricos de 
alto nível. Note-se que os objectivos e as metas dependem muito da natureza do website e do 
orçamento disponível. Isto porque as opções na concepção de um site são quase ilimitadas, 
com a evolução das tecnologias torna-se cada vez mais fácil proporcionar aos visitantes do 
site uma experiência enriquecedora.  

Tabela 4 – Apresentação de diversos sectores de negócio e alguns objectivos genéricos de alto nível 
que permitem definir os objectivos principais de um projecto num desses sectores de actividade.. 

Sector 
instituição 

Exemplos de objectivos genéricos do projecto 

Educação • Aumentar o envolvimento dos estudantes em todas 
actividades desenvolvidas no contexto escolar; 

• Aplicação que permita consulta e pedido de intercâmbio de 
estudantes por parte de alunos de outras escolas ou países; 

• Área destinada a informar os alunos de feiras de ciências, 
visitas de estudo, clubes escolares, etc; 

• Publicação das avaliações, faltas e plano de formação dos 
alunos on-line.  

Clubes Futebol 

 

 

 

 

 

• Aumentar o número de sócios por conseguir comunicar com 
pessoas de áreas geográficas dispersas; 

• Reduzir o custo no envio de revistas aos sócios por correio, ao 
criar uma área destinada a sócios; 

• Permitir o registo de sócios on-line, renovações on-line e 
compra de revistas/ publicações do clube; 

• Funcionar como meio principal de comunicação do clube aos 
seus associados; 

Empresas • Aumentar a estratégia de comunicação colateral; 

• Fornecer informação financeira e de investimento aos seus 
sócios; 

• Publicar revista da empresa ou newsletter; 

• Criações de um fórum aberto para os clientes colocarem as 
suas sugestões, feedback e área de ajuda. 

 

3.2 Plano de trabalhos 

O calendário global do projecto é composto por 3 fases:  

1. Identificação de objectivos 

2. Desenvolvimento conceptual e modelo de funcionamento 

3. Documentação final e protótipo.  
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Dentro de cada uma das fases existem várias sub-fases. O timing previsto para conclusão 
deste projecto é de 8 semanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7 – Calendário global do projecto. 

O plano de trabalhos proposto para o trabalho é composto por 3 fases distintas e 9 etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8 – Plano de trabalhos  

A 1ªfase é composta por duas etapas e consiste em identificar e formalizar os objectivos do 
site, do ponto de vista do operador de telecomunicações e do ponto de vista dos seus 
potenciais utilizadores, criando uma linha orientadora para todo o projecto de concepção. 
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Tabela 5 –1ºfase dos trabalhos, que engloba 2 etapas distintas. 

Etapa Actividades Resultados 

A 
Levantamento de 
objectivos 

 

• Reuniões com Alta 
Direcção e Administração / 
Sponsor 

• Entrevistas / questionário a 
utilizadores / Clientes 

• Entrevistas a elementos do 
“Contact Centre” 

• Trabalho de sintetização e 
sistematização 

• Prioridades do negócio e 
orientações da Direcção 

• Perfil de interacção Cliente / 
Empresa 

• Opinião sumária do Cliente, 
sobre o site e nível de serviço 
global existente 

• Objectivos e prioridades dos 
Clientes na utilização do site 

B 
Workshop inicial 

 

• Revisão do plano de 
projecto 

• Introdução à metodologia 

• Revisão de objectivos 

• Apresentação da visão da 
Empresa 

• Revisão de opções 
estruturantes para o novo 
site 

• Identificação de barreiras 

• Arranque do processo de 
alinhamento e mobilização 

• Shortlist de cenários e opções 

A 2ºfase é composta por cinco etapas e tem como objectivo desenvolver os conceitos 
estruturantes do novo site, na sua organização, navegação, agregação de funcionalidades e 
informação, design e operação. 
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Tabela 6 –2ºfase dos trabalhos, que engloba 5 etapas distintas. 

Etapa Actividades Resultados 

C 

Entrevistas 
de detalhe 
iniciais 

 

• Reuniões com as equipas da 
Empresa responsáveis por 
Marketing, IT, Web, Comercial, 
etc. 

• Trabalho de sistematização e 
sintetização 

• Levantamento de todos os 
requisitos e informação base 
relevantes para o projecto – 
brand, comunicação, marketing, 
oferta, serviços, informação, etc. 

D Concepção 
Hipótese 

• Workshop interno 

• Trabalho de sistematização 

• Preparação das estruturas de 
produtos resultantes 

• Draft zero do Modelo de 
Funcionamento 

E Sessões 
Temáticas 

• Reuniões de trabalho para o 
desenvolvimento de cada tema 
do Modelo – Estrutura, 
Navegação, Conteúdos, Design, 
Operação 

• Trabalhos de sintetização, 
coordenação global e 
sistematização 

• A partir de uma visão coordenada 
global sustentada pela equipa de 
projecto, desenvolver em detalhe 
cada uma das vertentes 
necessárias à definição completa 
do site 

• Modelo de Funcionamento draft 1 

F 
WorkShop 
Selecção 
Cenários 

• Análise do Modelo de 
Funcionamento draft 1 

• Identificação de cenários ideais 
para opções do modelo 
apresentado 

• Modelo de Funcionamento draft 2 

 

G Concepção 
Final 

• Desenvolvimento dos produtos 
resultantes da fase 2 

 

• Grandes grupos de interacção do 
site  

• Modelo de navegação 

• Estruturas de apresentação de 
funcionalidades, conteúdos e 
dados 

• Estilo editorial 

• Conteúdos e funcionalidades 

• Paradigma de agregação de 
informação e identificação dos 
respectivos objectos / fichas 
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A 3ºfase é composta por duas etapas e tem como enfoque parar a construção, posterior 
manutenção e operação do site. 

Tabela 7 –3ºfase dos trabalhos. 

Etapa Actividades Resultados 

• Preparação da documentação 
resultante da fase 3 

• Reunião de apresentação final 
do projecto 

• Aceitação dos entregáveis do 
projecto 

• Documento de requisitos 
funcionais 

• “Style Guide” 

• Documento de definição do 
modelo de gestão e operação do 
site H 

Documentação

 

• Especificação de Requisitos • Requisitos funcionais detalhados 
desenvolvidos e registados na do 
cliente 

I Protótipo 

• Preparação de um subconjunto 
de páginas estáticas / ‘semi-
activas’ 

• Protótipo funcional / 
demonstrador de conceitos 

 

3.3 Controlo do projecto 

A Gestão de Projectos (Project Management) é uma disciplina aplicada à gestão de 
actividades com início e fim bem definidos [12]. Integra várias áreas de conhecimento, e tem 
como objectivo final obter o melhor resultado possível da conjugação dos seguintes factores:  

• Custo projecto 

• Prazo de entrega 

• Níveis de qualidade esperados e acordados entre os decisores do projecto 

 Implementar uma correcta metodologia em diferentes ambientes e áreas, de forma a 
satisfazer ou exceder as necessidades e expectativas do cliente, é um desafio aliciante. 

As diversas áreas de conhecimento que fazem parte da Gestão de Projectos descrevem o 
conhecimento e a prática das várias componentes dos processos de gestão. Em baixo 
detalhamos as 9 áreas de controlo do projecto. 

Gestão da integração do Projecto  

Um subgrupo da gestão de projectos em que são agrupados os processos necessários para 
assegurar que os vários elementos do projecto estejam correctamente alinhados. Isto consiste 
em: 

• Elaborar o plano do projecto – integrar e coordenar  todos os planos do projecto, para 
produzir um documento consistente e coerente; 
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• Executar o plano do projecto – executar o plano do projecto através da execução das 
actividades nele definidas; 

• Controlo integrado de alterações – coordenar as alterações ao longo da vida útil do 
projecto. 

Gestão do âmbito do Projecto 

Um subgrupo da gestão de projectos em que são agrupados os processos necessários para 
assegurar que o projecto inclui (todas as actividades necessárias, mas) apenas as actividades 
necessárias, para que seja finalizado com sucesso. Isto consiste em: 

• Início – autorização de início do projecto ou fase; 

• Planear de acordo com o âmbito do projecto – elaborar uma declaração do âmbito do 
projecto por escrito que sirva de base para decisões futuras a serem tomadas no 
decorrer do( projecto)mesmo; 

• Definir o âmbito do projecto – subdivisão dos principais resultados que se espera 
obter(com o projecto) em compromissos mais pequenos, isto porque ao não envolver 
tantos intervenientes torna-se mais fácil de gerir; 

• Verificar o âmbito do projecto – formalizar a aceitação do âmbito do projecto; 

• Controlar alterações do âmbito do projecto – controlar as alterações que venham a ser 
efectuadas no âmbito do projecto. 

Gestão do tempo do projecto 

Um subgrupo da gestão de projectos em que são agrupados os processos necessários para 
assegurar o terminus do projecto no prazo definido com o cliente aquando do início do 
projecto. 

• Definir as actividades – identificar quais as actividades específicas que devem ser 
executadas para atingir os resultados principais do projecto; 

• Estabelecer a sequência das actividades – identificar e documentar as dependências 
existentes entre as várias actividades; 

• Estimativa do tempo de duração das actividades – estimativa do número de horas de 
trabalho que são necessárias para concluir as actividades individuais; 

• Elaborar cronograma – analisar a sequência das actividades, duração das actividades e 
os recursos necessários para conceber o cronograma do projecto; 

• Controlo do cronograma – controlo das alterações ao cronograma do projecto 
anteriormente definido. 

Gestão dos custos do projecto 

Um subgrupo da gestão de projectos em que são agrupados os processos necessários para 
assegurar que o projecto seja concluído de acordo com o orçamento previamente aprovado. 
Consiste em: 

• Planear recursos necessários – definir os recursos (pessoas, equipamentos, materiais) e 
quantidades necessárias dos recursos para a executar as actividades do projecto; 

• Estimar custos – elaborar uma estimativa do custo dos recursos necessários para a 
concluir das actividades do projecto; 
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• Orçamento de custos – distribuição da estimativa total de custos entre as actividades 
do projecto; 

• Controlo de custos – controlo das alterações ao orçamento do projecto , inicialmente 
definido. 

 

Gestão da qualidade do projecto 

Um subgrupo da gestão de projectos em que são agrupados os processos necessários para 
assegurar que o projecto satisfaça as necessidades para as quais foi criado. Consiste em: 

• Planear a qualidade – identificar os padrões de qualidade relevantes para o projecto e 
determinar como atingir esses padrões de qualidade; 

• Garantia da qualidade – avaliar regularmente o desempenho geral do projecto para 
criar confiança no sucesso do mesmo, de forma a atingir os padrões relevantes da 
qualidade; 

• Controlo da qualidade – monitorizar os resultados específicos do projecto, com a 
finalidade de determinar se esses resultados estão de acordo com os padrões relevantes 
de qualidade, e identificar maneiras para se eliminar as causas de um desempenho 
insatisfatório. 

Gestão dos recursos humanos do projecto 

Um subgrupo da gestão de projectos em que são agrupados os processos necessários para 
assegurar que se está a utilizar de forma mais eficaz as pessoas envolvidas no projecto. 
Consiste em: 

• Planeamento organizacional – identificar, documentar e atribuir funções, 
responsabilidades e relações de distribuição da informação do projecto; 

• Formar a equipa – conseguir que os recursos humanos necessários sejam designados e 
estejam a trabalhar no projecto; 

• Desenvolvimento da equipa – desenvolvimento das competências individuais e da 
equipa para melhorar o desempenho do projecto. 

Gestão das comunicações do projecto 

Um subgrupo da gestão de projectos em que são agrupados os processos necessários para 
assegurar a gestão, divulgação, armazenagem final apropriada e oportuna das informações do 
projecto. Consiste em: 

• Planear as comunicações – identificar as informações e comunicações requeridas pelos 
interessados; quem quer a informação, quando vai ser necessária e em que suporte vai 
ser fornecida; 

• Distribuir as informações – fazer com que as informações necessárias estejam 
disponíveis para os interessados no projecto no momento oportuno. 

• Relatório de desempenho – colecta e divulgação de informações sobre o desempenho. 
Está incluído: relatório de acompanhamento do projecto, a medição do progresso do 
projecto e previsões futuras; 

• Encerramento administrativo – geração, colecta e divulgação de informações para que 
se formalize o terminus da fase ou do projecto. 
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Gestão de riscos do projecto 

A gestão de riscos do projecto é um processo sistemático de identificação, análise e resposta 
aos riscos do projecto. Isto inclui maximizar a probabilidade e consequências de eventos 
positivos e minimizar a probabilidade e consequências que eventos adversos podem trazer aos 
objectivos do projecto. Inclui: 

• Planear a gestão de riscos – decidir sobre como abordar e planear as actividades de 
gestão de riscos de um projecto; 

• Identificar os riscos – identificar os riscos que podem afectar o projecto e a 
documentação das suas características; 

• Análise qualitativa de riscos – realizar análises qualitativas dos riscos e das condições 
para que se dê prioridade aos efeitos sobre os objectivos do projecto; 

• Análise quantitativa de riscos – medir a probabilidade e o impacto dos riscos e 
estimativa das implicações nos objectivos do projecto; 

• Planeamento das respostas a riscos – desenvolver procedimentos e técnicas com o 
objectivo de realçar as oportunidades e reduzir as ameaças de riscos aos objectivos do 
projecto; 

• Monitorizar e controlar riscos – monitorizar os riscos residuais, identificar os novos 
riscos, executar planos para reduzir riscos e avaliar a eficácia desses planos ao longo 
da vida do projecto. 

Gestão das aquisições do projecto 

Um subgrupo da gestão de projectos em que são agrupados os processos necessários para a 
aquisição de bens e serviços de fora da organização executora a fim de se cumprir o âmbito do 
projecto. Consiste em: 

• Planear aquisições – determinar o que adquirir e quando; 

• Planear documentos a solicitar – documentar os requisitos do produto e identificar as 
possíveis fontes; 

• Solicitar – obter cotações, licitações, ofertas ou propostas, conforme for o caso; 

• Selecção de fornecedores – escolher entre possíveis fornecedores de qual a melhor 
proposta, tendo em conta as necessidades e exigências do projecto; 

• Administração do contrato – administração do relacionamento com o fornecedor; 

• Encerramento do contrato – conclusão e liquidação dos contratos com a resolução de 
quaisquer itens em aberto. 

Conclusão  

Cada área de conhecimento envolve processos em que é necessário recorrer a técnicas, 
ferramentas, mecanismos, práticas e casos de estudo. Com o domínio dos processos de cada 
área, a linha do tempo dá a cada projecto um especial ênfase através da combinação dos três 
factores chave (Prazo entrega, Custo projecto e Qualidade esperada do projecto). 
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Na Capgemini Portugal existe uma estrutura e organização do projecto que segue o modelo 
descrito na figura 9. Este modelo, é hierárquico e pode ser dividido em 4 grupos: Comité de 
Acompanhamento, Direcção do Projecto, Equipa Operacional e Grupo Consultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9 – Exemplo da estrutura e organização do projecto em que estive envolvido. 

Durante o estágio trabalhei, sempre, na equipa operacional, que é uma equipa de consultores 
funcionais na área de estratégia.  

Constatei que a Capgemini Portugal encara com muita seriedade todos os aspectos 
relacionados com o controlo da qualidade e gestão. Tendo criado para esse efeito um 
programa denominado OTACE (On Time and Above Customer Expectations). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10 – Imagem exemplificativa do funcionamento do OTACE (On Time and above customer 
expectations). 

Com este programa a Capgemini pretende avaliar a sua performance de acordo com os 
factores considerados críticos e mais importantes para o cliente.  

Este programa é muito mais do que um programa de gestão de qualidade, é uma metodologia 
de melhoria contínua, que permite à Capgemini ter uma postura de liderança e um 
posicionamento muito superior às expectativas do cliente. 
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Os factores que permitem à Capgemini estar sempre um passo à frente das expectativas 
esperadas são, a utilização do Sistema Internacional da Qualidade, o DELIVER, e a aplicação 
de uma inovadora metodologia de gestão de projectos. 

À medida que os projectos e as tecnologias evoluem também os critérios dos clientes vão 
evoluindo, no caminho de uma maior exigência. Por isso a Capgemini acompanha a satisfação 
do cliente desde o início até ao final do projecto, propondo sempre novos caminhos de forma 
a obter uma solução mais evoluída e mais completa para o cliente 

3.4 Mobilização e gestão de expectativas 

O factor mais importante para a mobilização e gestão de expectativas é a utilização de 
competências relacionais. Dentro das competências relacionais destacam-se em especial as 
seguintes competências [13]:  

1. Entender o pensamento e as expectativas que o cliente tem em relação ao projecto e 
demonstrar interesse pelas suas preocupações e pontos de vista. 

2.  Desenvolver os outros: detectar as necessidades de desenvolvimento dos outros e 
suportar ou melhorar as suas habilidades e capacidades. 

3. Orientação de Serviço: antecipar, reconhecer e ir ao encontro das necessidades dos 
outros. 

4. Alavancar a Diversidade de influências: cultivar oportunidades através de diferentes 
tipos de pessoas. 

5. Consciência Política: ler as correntes emocionais dos grupos e relacionamentos de 
poder. 

6.  Influência: possuir tácticas eficazes de persuasão. 

7. Comunicação: ouvir abertamente e emitir mensagens convincentes. 

8. Gerência de Conflito: negociar e resolver desavenças. 

9. Liderança: inspirar e guiar os indivíduos e grupos. 

10. Catalizador de Mudança: instituir ou gerir mudanças. 

11. Criar Ligações: nutrir relacionamentos instrumentais. 

12. Colaboração e cooperação: trabalhar com os outros para alcançar objectivos comuns. 

13. Potencialidades da Equipa: criar sinergias dentro do grupo no sentido de alcançar 
objectivos comuns. 

É possível concluir que o processo de mobilização e gestão das expectativas é uma das 
componentes mais importantes de qualquer projecto, pois vai-se gerir as expectativas e tenta-
se mobilizar todos os intervenientes no projecto a contribuírem com soluções e ideias para o 
projecto. 
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4 A solução 
No presente capítulo é apresentada uma proposta para a resolução do projecto em estudo, que 
consiste numa simbiose entre as necessidades e os objectivos dos utilizadores, com os 
objectivos do negócio e as prioridades da empresa. Com base na solução proposta são 
apresentados os princípios para o site. 

4.1 Necessidades e objectivos dos utilizadores 

O utilizador é o centro de tudo: arquitectar evitando que o utilizador não desista de encontrar 
a informação desejada e abandone a visita em menos de 3 segundos. A atracção pela 
informação deve ser direccionada ao objectivo e público-alvo.  

O utilizador é a dimensão fundamental. Segundo Deborah Mayhew, o princípio fundamental 
do projecto de interfaces - do qual derivam todos os outros princípios - é conhecer os 
utilizadores. Não há por que não considerarmos que este princípio se estende a toda a 
arquitectura de informação.  

4.2 Objectivos de negócio e prioridades da empresa 

O objectivo principal do operador de telecomunicações consiste na criação de um site que 
funcione como ponto de contacto com a marca e veículo de comunicação e informação de 
produtos e serviços do operador, para actuais e potenciais clientes. Como objectivos 
secundários temos dois principais objectivos: 

1. Potenciar a geração de receitas através do incentivo à adesão a campanhas e à 
compra/subscrição de produtos ou serviços, por actuais e potenciais clientes. 

2. Redução de custos operacionais nos canais assistidos, nomeadamente através da 
promoção do selfcare no website. 

Os objectivos globais do operador de telecomunicações consistem em melhorar a 
comunicação, diferenciar a marca, aumentar o valor do cliente, transferir transacções de 
canais humanos para canais automáticos, facilitar a adesão ao operador e fidelizar clientes. Os 
principais objectivos de cada uma das unidades de negócio do cliente são os seguintes: 

 Particulares voz 

– Extrair mais valor por cliente 

 Aumentar consumo 

 Evoluir base de tarifários 

– Servir de canal de comunicação de campanhas e promoções 

– Facilitar a adesão a campanhas, produtos e serviços 

– Personalizar comunicação no site 

– Implementar  leilões 

– Funcionar como ponto de contacto para seguimento [por prospects] de 
campanhas externas 

 Serviço de dados 

– Suportar a subscrição e anulação de subscrição de serviços 
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– Apoiar a venda de novos serviços 

– Enviar SMS e MMS 

– Ser o principal canal de comunicação de serviços de dados, muito importante 
para o negócio 

 Vendas online 

– Aumentar vendas significativamente, aumentar gama 

– Criar oferta exclusiva web, escoar equipamentos 

– Criar pacotes de valor acrescentado, combinando com tarifários, serviços e 
elementos não tradicionais (financiamento, custo, ofertas que não são da 
empresa, etc.) 

 PME´s 

– Apresentar gama própria produtos 

– Funcionar como ponto de contacto para a rede de agentes 

– Apresentar, de forma diferente, dos seus produtos e serviços, com estratégias 
de preço menos vincadas 

– Ter um self care adaptado às empresas 

 Dados empresariais 

– Explorar o potencial do canal web na comunicação dos seus produtos e 
serviços 

– Apresentação dos serviços em páginas com capacidade de acomodar toda a 
informação 

 Grandes Empresas 

– Explorar o Self Care, para libertar o gestor de cliente da gestão desse tipo de 
assuntos 

–  Incluir artigos, votação, pedir contacto com o gestor, pedidos de proposta 

– Integrar website com os sistemas centrais para a informação de contactos e de 
“perfilagem” dos Clientes 

 Contact Center 

– Reduzir em 5% os custos operacionais 

– Permitir a resolução da maioria dos problemas na internet, salvaguardando 
alguns temas que requerem assistência e permitindo sempre o acesso a 
assistente – Foi fornecida lista específica de aspectos que devem estar na 
internet 

 Promoção e comunicação 

– Alavancar o site para projectar uma diferenciação da marca da empresa 

– Acomodar a promoção de serviços de empresas também nos utilizadores não 
decisores 

 Roaming 
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– Funcionar como um ponto de apoio com informação dirigida para utilizadores 
estrangeiros em Portugal 

 Relações públicas 

– Explicar ‘quem faz o quê’ na empresa 

– Prestar suporte a jornalistas 

– Publicar comunicados 

4.3 Princípios orientadores para o site 

O site pretenderá satisfazer as necessidades dos clientes, que poderão contactar e interagir 
com o operador onde e quando quiserem, para obter informação detalhada sobre os produtos e 
serviços, para gerir e para tirar o máximo partido das suas comunicações, de forma simples, 
intuitiva e robusta, usufruindo de uma experiência de marca. 

Procuramos transformar este canal poderoso de interacção com o cliente numa referência a 
nível nacional e europeu, através do qual conseguiremos também potenciar receitas e reduzir 
custos de serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11 – Os quatro princípios orientadores para o site. 

Iremos então analisar separadamente cada um destes 4 princípios orientadores para a 
concepção do website. 

No que diz respeito à orientação ao cliente é fundamental assegurar os seguintes princípios: 

• Garantia da satisfação dos objectivos subjacentes à visita, entregando os conteúdos e 
funcionalidades mais procurados; 

• Actualidade dos conteúdos e da informação disponibilizada - o site deverá manter um 
laço muito forte com as campanhas “above” e “below the line”, de forma a garantir a 
consistência das acções em todos os canais; 

• Comunicação de produtos e serviços com enfoque nos benefícios e na sua utilidade 
para o utilizador; 
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• Adaptação dos conteúdos ao perfil do utilizador; 

• Ajuda ao cliente em cada momento.. 

No que diz respeito à simplicidade de navegação no website devemos ter especial atenção à 
estrutura e organização dos conteúdos, ajuda e inteligência na navegação, e design e forma de 
apresentação.  

• Estrutura e organização dos conteúdos 

– Conteúdos agrupados de forma lógica, intuitiva e de fácil compreensão para o 
utilizador 

– Categorias de conteúdos consistentes com as dos restantes canais, de forma a 
permitir que o utilizador os reconheça 

– Estrutura simples de forma a permitir o acesso fácil às necessidades mais 
recorrentes 

– Acesso à informação com muito poucos clicks 

– Juntar na mesma página conteúdos relacionados entre si 

• Ajuda e inteligência na navegação 

– Pontos de referência – os utilizadores devem saber sempre onde estão, de onde 
vieram e para onde podem ir 

– Fluxo de navegação contínuo e sem quebras 

– Links sempre visíveis e relacionados com os conteúdos a explorar 

– Permitir ao utilizador encontrar a informação que procura sem necessidade de 
pesquisa, antecipando as suas necessidades 

– A organização deve considerar os objectivos e as motivações de visita dos 
utilizadores.  

– Diferentes utilizadores esperam encontrar os conteúdos em sítios diferentes, e 
como tal a informação deverá estar acessível de diversas formas. 

• Design e forma de apresentação 

– A estrutura base das páginas deve ser fixa e permanecer constante ao longo da 
navegação 

– A informação deve ser apresentada e as funcionalidades devem estar 
organizadas de forma a ser fácil a sua apreensão e utilização 

No que diz respeito à experiência consistente e de qualidade no website devemos ter 
especial atenção à criação de uma plataforma única, garantia de qualidade na navegação e 
adequar a solução técnica à forma como os utilizadores irão aceder ao site, bem como a 
utilização de tecnologia de componentes, imagens e design das páginas, tendo em conta a 
experiência do utilizador. 

 Criação de uma plataforma única robusta, fiável e flexível, integrando os diversos sites 
actualmente dispersos 

– Gestão integrada dos sistemas centrais e da base de conteúdos 
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– Possibilidade de se aplicar as roupagens e filtros pretendidos 

– Rápido e disponível 

– Com capacidade de evolução com economia e bom ‘time to market’ 

 Garantia de qualidade de navegação 

– Minimizar o número de quebras 

– Performance e velocidade de download das páginas 

 Adequar a solução técnica à forma como os utilizadores irão aceder ao site: 

– Browser  

– Resolução do ecrã 

– Velocidade de ligação à Internet 

 Utilização das tecnologias, componentes, imagens e design das páginas tendo em 
conta a experiência de utilizador (ex. pop ups, flashs, tamanho e peso das imagens, 
etc) 

 

A conjugação dos 4 princípios orientadores irá permitir ao operador móvel satisfazer as 
necessidades dos seus clientes, que poderão contactar e interagir com o prestador de serviços 
em qualquer lugar e a qualquer hora, obtendo informação detalhada sobre os produtos e 
serviços de forma simples, intuitiva e robusta. 

4.4 Detalhes de uma solução 

No presente capitulo é feita uma exposição ao layout do site, esquema de navegação e 
dinâmica comercial. Apresenta-se também alguns guidelines de design e aspecto gráfico que 
as páginas deverão seguir. É também feito um levantamento de quais os Kpi´s (Key 
Performance Indicators) a serem utilizados nas diversas áreas para obtermos indicadores 
precisos do valor de retorno.  

Por fim apresentamos uma breve introdução acerca da arquitectura de conteúdos e o modelo 
de governance do site. 

Layout do site e esquema de navegação 

O layout do site deve “respirar” todos os valores da marca, sendo uma mais valia para cativar 
clientes para a empresa.  

Deve-se ter em atenção as cores que escolhidas para o layout. Estas devem corresponder às 
cores através das quais o utilizador identifica a empresa. Deve-se também ter atenção um 
aspecto muito importante e muitas vezes descuidado, que é a forma como os olhos do 
utilizador se movimentam no ecrã. Normalmente quando o utilizador olha para um ecrã, os 
seus olhos movimentam-se da esquerda para a direita, e de cima para baixo (em ‘Z’). Pode-se 
por isso concluir que o layout perfeito será aquele em que o utilizador vê primeiro os 
elementos no canto superior esquerdo (usualmente o logótipo), e a partir daí, descer na 
diagonal. Reparemos neste exemplo de condução do olhar: 
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Figura  12– Imagem retirado do site da Multi Ópticas que representa um mau exemplo de condução 
do olhar. 

A imagem na figura 12 representa um mau exemplo da condução do olhar, pois o olhar da 
rapariga não nos dirige para a mensagem que a Multi Ópticas nos pretende transmitir: ‘O seu 
bem-estar é o mais importante ´, pois para isso a jovem deveria estar a olhar para o texto. 

No caso da homepage da Fnac podemos constatar que os tons de cor mais escuras servem 
para realçar a navegação no menu principal, e dar visibilidade ao logótipo Fnac para 
promover a marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13– Imagem da homepage do site da Fnac. 

Ao construir o layout de uma página, deve-se construir um layout equilibrado, coerente com 
toda a estrutura do site, apelativo para que o utilizador não se sinta rapidamente cansado ao 
navegar pelas páginas e que ao mesmo tempo transmita sempre os valores que a marca 
pretende (por exemplo a “Fnac” pretende transmitir valores de alta tecnologia, diversidade, 
qualidade e eficiência). O layout da página deve ser aproximadamente simétrico, isto é, deve 
apresentar a mesma quantidade de texto e caracteres gráficos em cada metade da tela. Um dos 
métodos existentes para avaliar o equilíbrio da tela consiste em traçar uma linha imaginária 
vertical ou horizontal em metade da tela. As medidas devem ter aproximadamente a mesma 
quantidade de texto. 

Como num jornal os títulos que aparecem na 1º página contêm as noticias mais importantes e 
que irão captar a atenção dos leitores, assim sendo numa página web devemos manter a 
hierarquia visual da mesma, através do esquema da pirâmide invertida (ver figura 14): 
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Figura  14– Esquema da pirâmide invertida 

Numa página da Internet a informação que tem mais interesse que seja lida pelo cibernauta 
deve ser colocada logo no início, pois o utilizador, normalmente procura a informação na 
diagonal. Note-se que qualquer leitor lê de forma diferente um jornal na Internet, e o mesmo 
jornal numa versão em papel. Para se ter uma ideia, devemos reparar que no papel a rapidez 
média de leitura varia entre 200-400 palavras por minutos, bem diferente do valor de leitura 
médio num monitor que varia entre as 100 e as 200 palavras por minuto. Daqui podemos 
concluir que a forma como um leitor lê um artigo na Internet é totalmente diferente, de como 
a lê num papel. Por isso a forma como lhe vamos apresentar a informação na Internet tem que 
ser muito mais apelativa do que no papel, de forma a cativar a sua atenção para ele continuar a 
consultar a página e não a abandonar. 

Ao construir um site devemos ter em atenção que poucos são os utilizadores que lêem grandes 
quantidades de informação (estilo editorial) num site. E sentem que é muito mais fácil 
imprimir essa informação ou fazer um copy paste da mesma; por isso devemos incluir no 
nosso site uma versão ‘printer-friendly´ de forma a que quando o utilizador pretenda imprimir 
conteúdos da página, não sejam impressas barras de navegação, banners, imagens, fundos, 
fazendo desta forma com que o número de páginas a imprimir seja muito menor. Além disso é 
também mais fácil utilizar a funcionalidade do copy paste a partir de uma versão printer-
friendly. 

Outro ponto crítico que deve ser tomado em atenção é a hierarquia da informação, pois 
quando navegamos por um site pela primeira vez procuramos sempre as semelhanças e as 
diferenças de cores, texturas, tamanho. 

Quanto mais contraste visual existir entre objectos, mais facilmente o utilizador vai conseguir 
percepcioná-los como distintos: 

Cor 

 

 

 

Textura 

 

Forma 

 

 

 

 

 

Figura  15– Imagem exemplificativa da semelhança e diferença entre cores, texturas, formas, 
direcções e tamanhos. 

Direcção 

 

 

 

Tamanho 

 

Mais Importante 

Mais específico 
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A hierarquia tem como base o uso de relações visuais para ‘contar uma história’. São 
elementos que têm uma ligação entre eles e devem ser logicamente agrupados. Note-se que 
sem qualquer hierarquia visual o cibernauta fica totalmente perdido, pois vai dar igual atenção 
a todos os elementos da página. 

Assim sendo é necessário fazer sub categorias de produtos ou acções, tendo sempre em 
atenção a coerência gráfica entre itens semelhantes. Vejamos o seguinte exemplo: 

 
Livros de 
Arte 
Música 
DVD 
Informática 
Desporto 
Viagens 

 

Figura  16– Exemplo de menu que pode induzir em erro. 

 

 

 

 

 

Figura  17– O menu da figura 16 com uma hierarquia visual muito mais clara. 

Note-se que ao mesmo tempo é importante entender que uma estrutura bem organizada quase 
nunca é mais prática para o utilizador. A maior parte dos sites tem uma organização muito 
estruturada a partir dos seus conteúdos, o que é muito pouco prático, porque nada tem em 
comum com uma boa estrutura das necessidades dos utilizadores. Quero com isto dizer que na 
concepção da estrutura de um site, devemos ter sempre como objectivo principal simplificar a 
visita dos utilizadores e torná-la o mais eficiente, simples e rápida possível.  

No quadro representado na parte de baixo, apresentamos um estudo efectuado pelo 
Departamento de Psicologia da Wichita State University. Este estudo teve como objectivo 
descobrir qual a expectativa de localização de funcionalidades dos utilizadores, e foi possível 
concluir o seguinte: 

• Os links internos devem estar localizados no canto esquerdo da janela.  

• Os links externos devem estar localizados no lado direito ou no canto esquerdo 
inferior. 

• A área de login e registo devem estar situados no lado esquerdo da página. 

• O botão de ajuda deverá estar colocado do lado direito. 

• Os links para produtos específicos para um determinado segmento de clientes devem 
estar colocados do lado esquerdo. 

• O botão de adicionar compras ao carrinho deverá estar do lado direito. 

Livros  
Música 
DVD 
Informática 
Desporto 
Viagens 

Arte 
Poesia 
Ficção 
Ensaio 

Este menu pode induzir em erro: 

Livros de arte sobre música ou será que existe uma secção 
especifica sobre música? 

Esta Hierarquia visual é bastante mais 
clara. 
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Este estudo incide sobre uma corrente convencional na concepção dos sites, que defende a 
existência de disposições standard em todos os sites, de forma a tornar mais fácil e intuitiva a 
visita dos utilizadores aos sites. Desta forma os utilizadores iriam criar um esquema mental de 
navegação, que iria guiá-los ao longo de todo o site, evitando desta forma que eles se 
perdessem muita informação porque não a vêem. Pode-se concluir que a inovação pode não 
ser a solução ideal, pois o utilizador na Internet pretende encontrar a informação rapidamente, 
e sentir-se confiante ao navegar num site; vejamos um caso irreal, mas que nos permite pensar 
sobre este assunto. Imaginemos que podemos ir de férias todos os anos para qualquer destino 
à nossa escolha e podemos ir para uma casa igual à nossa (mesmas divisões, disposição dos 
móveis e mobílias, etc) ou para uma casa totalmente diferente da nossa, é evidente que a 
maioria das pessoas preferiria uma casa igual à sua, pois assim saberia onde encontrar o que 
procura, resumindo sentir-se-ia confiante como se estivesse na sua própria casa. 

 

Esquema Navegação  

O esquema de navegação é o meio de transporte que leva o utilizador a viajar pelo site.  

Quanto mais óbvio, mais simples e mais intuitivo for este meio de transporte, melhor uso dele 
fará o cibernauta.  

O esquema de navegação precisa de levar o utilizador a todo o lado, com eficiência e rapidez, 
sem esquecer que quantos menos clicks melhor. 

Não é possível pensar em apenas desenvolver um site com um design atraente para cativar e 
trazer utilizadores para o nosso site.  

Este design pode até servir para trazer utilizadores para site, mas isto num primeiro instante, 
pois se quando eles chegarem não tiverem a percepção que os conteúdos que procuram estão 
disponíveis ou se não os conseguem encontrar, desistirão. 

Para facilmente encontrar os conteúdos procurados, é necessário existir um sistema de 
navegação funcional, claro, interactivo para que o utilizador se sinta seguro e consiga 
rapidamente encontrar o que procura. Vejamos o exemplo de um sistema GPS, que pode ser 
um sistema excelente, mas se o utilizador não consegue colocar as moradas, coordenadas gps, 
código postal de forma clara, irá procurar outro programa.  

Este mesmo exemplo foi durante muito tempo um mito nos fabricantes de telemóveis, 
ocupando a “nokia” uma posição de destaque por ter um software fácil de usar e claro para o 
utilizador. Hoje em dia porém os telemóveis cada vez mais usam aplicações symbian, e no 
futuro iremos utilizar no nosso telemóvel sistemas operativos do tipo Windows CE mas muito 
mais evoluídos. Que nos permitirão efectuar várias operações como pagar portagens, fazer 
levantamento mb, abrir fechaduras magnéticas, etc.  

Note-se que a evolução dos sistemas, terminais móveis, nem sempre é sinónimo de facilidade 
de utilização, é necessário que à medida que a tecnologia vai evoluindo também vá 
aumentando a facilidade de utilização e interacção por parte do utilizador.  

A barra de navegação é o veículo que leva o utilizador a viajar pelo site.  

Quando a Porsche constrói um carro, ele é construído de dentro para fora, isto é, é estudada 
até ao ínfimo pormenor a forma como o motor irá interagir com o chassis, o que é essencial 
num carro desportivo. A componente pragmática é fundamental, parafraseando Wittgenstein: 
“não perguntes como é o site, pergunta para que serve.”  
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O segredo do sucesso é combinar um design agradável, mas muito fácil de usar pelo 
utilizador. Não interessa ao utilizador um site muito bonito onde não consegue encontrar o 
que procura, mas também não interessa um site muito simples de navegar 
(www.usabilidade.com),  sem qualquer apelo visual; devemos sim concentrar-nos no ponto 
intermédio, em que o design não afecta a usabilidade por parte do utilizador.  

As opções dos menus do site devem sempre ser apresentadas ao utilizador por ordem de 
importância para o negócio/ utilizador e por ordem de frequência de selecção. Vejamos para 
um operador de telecomunicações o negócio de roaming não é estratégico, isto é, não é o 
lucrativo para a empresa, mesmo assim ele assume uma posição de destaque na maioria dos 
operadores de telecomunicações estando sempre situada a informação no menu principal 
(1ºnivel), isto pela ordem de frequência de selecção. Por ordem de importância temos a título 
de exemplo estratégico a informação sobre produtos 3G, isto porque as operadoras de 
telecomunicações precisam de amortizar o investimento nas licenças da terceira geração. As 
funcionalidades oferecidas pelo site devem ser apresentadas hierarquicamente (isto é, por 
camadas) e o número de opções por cada nível e a profundidade de cada nível deve estar 
concebido de forma a não oferecer demasiadas opções, ou pelo contrário, obrigar os 
cibernautas a terem que efectuar vários clicks para conseguirem aceder à informação que 
procuram.  

Ao conceber um site devemos ter em atenção que o percurso que devemos propor aos 
cibernautas que navegam no nosso site, deve ser o menor possível para obterem a informação 
que procuram. Pois os utilizadores que necessitarem de “clicar” em mais de 4 níveis para 
encontrarem o que procuram, podem simplesmente abandonar o site; na minha opinião 
devíamos sempre que possível ter no máximo 3 níveis de navegação, de forma a ser mais fácil 
de utilizar por parte dos utilizadores. A informação deverá estar no limite máximo a três clicks 
de distância. Mais do que três clicks será uma perda de tempo para o utilizador que com tantos 
sites na Internet estará a perder o seu tempo a consultar um site mal estruturado.  

Deve também ser evitada a concepção de barras de navegação maiores do que a média do 
tamanho do monitor dos utilizadores alvo do site, isto para evitar que o utilizador tenha que 
fazer scroll da imagem para cima e para baixo. 

É também importante oferecer ao cibernauta a qualquer momento a hipótese de regressar ao 
ponto de partida e permitir-lhe efectuar atalhos através de links (navegação transversal). A 
existência de botões de navegação que permitam, retroceder ou avançar, permitem uma 
familiarização e utilização fácil e lógica por parte dos utilizadores, já habituados a este tipo de 
navegação em browsers e diversas aplicações (Word, Excel, etc).  

 

 

 

 

Figura  18– Homepage do site da apple.com  

Podemos analisar o exemplo de navegação da figura 18, em que ao navegar na barra principal 
e seleccionando um dos botões este fica azul, permitindo de uma forma simples e intuitiva 
para o utilizador, navegar nos menus de 2º nível. 

A decisão de ter uma barra de navegação em todas as páginas do site permite ao utilizador 
encontrar, em cada momento, para onde quer ir sem necessitar de regressar sempre ao ponto 
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de partida. De notar que esta barra (barra de navegação global ou navegação persistente) 
funciona também como um interface de rápida aprendizagem do utilizador.  

A barra de navegação persistente ganha ainda mais impacto, no caso de um número 
significativo de hits no nosso site, tiver como origem pesquisas. Isto, porque quando fazemos 
uma pesquisa num motor de busca (Google, yahoo, Altavista) não somos directamente 
redireccionados para a homepage que contem a informação que procuramos, mas sim para a 
zona especifica do site que incide no conteúdo que estamos a pesquisar. Um utilizador júnior, 
com a Internet , poderá não saber como aceder à página inicial, no caso de não existir uma 
barra de navegação ou indicação de qual o caminho a seguir. 

Num bom esquema de navegação de um site, deve existir sempre um mapa de navegação, que 
contenha no mínimo a navegação até aos menus de terceiro nível, para que o utilizador 
consiga encontrar facilmente o que procura, sem ter que andar à procura à custa de clicks e da 
própria paciência. O “Mapa do Site”, deve ser para o utilizador como o índice de um livro é 
para o leitor, isto é deve permitir uma pesquisa fácil das principais áreas de navegação do site, 
deverá estar sempre numa área visível da homepage, de preferência no canto superior. O 
mapa deve contextualizar o utilizador, permitindo-lhe num simples olhar saber onde está, de 
onde veio e para onde pode ir. 

Design e aspectos gráficos 

O design não é um elemento autónomo, é resultado dos objectivos que são definidos para o 
site e do tipo de site (institucional, promocional, informação, jogos, comércio, etc), é também 
um dos componentes chaves da usabilidade e um elemento da comunicação. 

Embora difícil, é crucial que haja uma relação de harmonia entre a extrema simplicidade, a 
originalidade e a criatividade necessárias para fazer um bom site. Desta forma, testar a 
usabilidade consiste em observar a interacção do utilizador com a interface para compreender 
o que o leva a abandonar ou a ficar no site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19– As Leis de Nielsen 

As leis de Nielsen 

1. Incluir uma frase síntese sobre o site (“tagline”). 

2. Escolher um título com boa visibilidade nos motores de busca. 

3. Dar informação sobre a empresa numa área à parte. 

4. Enfatizar os principais serviços do site. 

5. Incluir um motor de busca caso a dimensão do site o justifique. 

6. Evitar descrever os conteúdos do site, é preferível mostrar excertos recentes. 

7. Começar os links com palavras-chave. 

8. Criar um link para os arquivos do site. 

9. Evitar ruído visual (demasiados gráficos e imagens despropositadas). 

10. Utilizar imagens relevantes. 
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Fontes 

As fontes e as cores com que a informação é apresentada no ecrã depende do browser do 
utilizador. Devemos ter em atenção que não devemos escolher um tipo de letra com um 
design fascinante para o site, se o utilizador não conseguir visualizar essa informação. No 
caso de o utilizador não ter a fonte disponível no browser, automaticamente o computador irá 
apresentar-lhe por defeito a o texto na default font.  

Tabela 7 – Fontes mais comuns utilizadas na Internet 
(http://psychology.wichita.edu/surl/usability_news.html) 

Serif Fonts Sans Serif Fonts 

Century Schoolbook Arial 

Courier New Comic Sans 

Georgia Tahoma 

Times New Roman Verdana 

Quanto à opção pela escolha de fontes Serif ou sans serif, devemos ter em conta que as fontes 
serif são mais fáceis de ler no papel, por outro lado em telas com pouca definição as fontes 
sans serif são preferíveis, pelo facto que conseguimos evitar o efeito de esbatimento.  

Cor, Conforto Visual 

A cor é um dos aspectos fundamentais no layout da página, pois a cor funciona como 
elemento orientador do olhar do utilizador. Os olhos têm tendência a mover-se dos elementos 
de maior dimensão para os de menor, das cores mais escuras para as cores mais claras, e da 
existência de cor para a ausência. De notar que a escolha de cores na rede não é feita como se 
faz no papel, pois enquanto que o papel recebe luz, o ecrã ilumina. Esta é uma das diferenças. 
A cor deve orientar a forma como o leitor lê a informação existente na rede, trata-se pois de 
uma leitura não linear.  

Uma grande maioria dos sites utiliza texto negro sobre fundo branco, utilizando os links a 
azul. Contudo, se tivermos em conta que o branco do monitor, é um branco brilhante, o 
contraste óptimo seria texto negro sobre fundo pastel. Conseguindo desta forma criar uma 
visita com um conforto visual acrescido para o utilizador, sendo uma mais valia na qualidade 
que o utilizador percepciona ao consultar o site.  

As cores complementares como vermelho/ verde, azul/amarelo são hipóteses que permitem 
obter um elevado contraste. Contudo quanto mais próximas forem as cores, mais difícil será 
ler o texto e maior terá que ser o tamanho da fonte. 

No caso do fundo ser mais escuro que o texto, devem ser utilizadas letras maiores, com o 
objectivo de combater a ilusão visual que o tamanho das letras é menor do que aquilo que 
realmente é. 

O espectro de cores da barra de navegação não necessita de ter um grande contraste, basta ter 
um médio contraste com um tamanho de letra que não seja muito pequeno. Ao escolher a cor 
para um texto devemos ter em conta a luminosidade, pois cores com uma luminosidade 
semelhante não são uma boa opção para o texto. Contudo essas cores com um contraste 
próximo poderão ser usadas na barra de navegação, pois nessa área o tipo de atenção que é 
exigida ao utilizador é diferente da atenção exigida para a leitura de um texto longo.   
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Relativamente à cor, devemos também estudar qual a cor que melhor se adequa às 
Hiperligações. De notar que os utilizadores estão familiarizados com a cor azul para os links 
que ainda não foram explorados e o violeta para os links que já foram consultados. Caso 
existam alterações na cor das hiperligações poderá dar origem a confusões, pois a cor das 
hiperligações já está normalizada na Web.   

Está provado que a existência de espaços em branco melhora a legibilidade dos conteúdos, 
tornando desta forma o conteúdo mais agradável e simples de ler. Estes espaços em branco 
representam mais do que uma mais valia estética, uma mais valia funcional. Não devemos ter 
a pretensão que toda a área útil da página vai ser lida. Estes espaços vazios em branco 
direccionam o olhar do utilizador para a informação alvo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20– Guidelines sobre a utilização da cor num website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21– Guidelines sobre a utilização das hiperligações num website. 

Flash 

O flash permite criar efeitos fantásticos e transmite uma noção mais próxima da 
interactividade contudo, só deve ser utilizado quando é mesmo eficaz, rápido e não cria uma 
barreira entre o que o utilizador veio procurar no site e o que o site pretende mostrar ao 
utilizador. Um dos grandes problemas associados à utilização desta tecnologia é o tempo e as 
barreiras que coloca aos cibernautas que procuram informações rápidas. O maior problema do 
flash é que não é pesquisável e não entra nos motores de busca. 

Cor 

• Não utilizar muitas cores na mesma página ou no mesmo site, procurando criar uma 
homogeneidade de espectro de cores para transmitir cada tipo de conteúdo 

• Contrastar o texto e o fundo do layout (grande contraste para textos grandes) 

• Mensagens de alertas utilizando fundo vermelho e texto branco.  

In www.useit.com Homepage guidelines de Jacob Nielsen  

Hiperligações 

• Nunca remover o sublinhado das hiperligações, de forma a que os utilizadores 
percebam que estão perante um link .  

• Utilizar as cores convencionais já acima descritas para simbolizar as hiperligações por 
visitar e já visitadas. 

• Caso seja mesmo necessário alterar as cores convencionadas das hiperligações, 
utilizar uma cor brilhante para links que ainda não foram vistos e uma cor simples 
para links que já foram consultados. 

• Nunca deixar no site linkrot, caso a informação ainda esteja a ser concebida, apenas 
colocar no site o link no momento em que existe informação para disponibilizar. 

In www.useit.com Homepage guidelines de Jacob Nielsen  
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Demonstrar poderio tecnológico não é uma boa política, pois é muito mais eficiente colocar 
um link que apresente objectivamente qual a função da aplicação, do que comunicar ao 
utilizador que é uma aplicação interactiva em flash. Uma regra é combinar a utilização de 
flash com outros formatos e tecnologias como o “DHTML”, o “MP3”, imagens “JPG “e 
“GIF”, isto porque o flash é apenas uma tecnologia que pode ajudar no esquema de 
navegação através da utilização de pop-ups ou pequenas explicações. A usabilidade consiste 
em permitir que o utilizador consiga obter rapidamente a informação que procura e o flash 
muitas vezes não permite que isso aconteça (vejamos o caso do site da TMN, que tinha um 
pop-up em flash que obrigava os utilizadores a durante 5 segundos assistirem a uma 
campanha de promoção de verão; se isto uma vez pode não aborrecer, imaginemos ao fim de 
10 hits ao site pelo mesmo utilizador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22– Vantagens e Desvantagens da utilização de Flash 

Indicadores e medição do valor de retorno KPI´s 

Introdução 

“Key Performance Indicator “, também conhecidos como “KPI “ou “Key Success Indicators”, 
ajudam a empresa a definir e medir qual a eficiência dos objectivos da empresa. Podem ser 
métricas financeiras e não financeiras, utilizadas para quantificar os objectivos a serem 
reflectidos na estratégia de performance da empresa. São utilizados para perceber como 
‘corre’ o negócio durante o período de tempo em análise e caso seja necessário, tomar acções 
correctivas ou de melhoria. Note-se que diferem de empresa para empresa, mas 
principalmente nos diferentes ramos de negócio.  

De seguida iremos analisar os objectivos globais e específicos de um operador móvel, no que 
diz respeito à extracção e gestão de informação relevante para o negócio.  

Vantagens e Desvantagens Flash 

Objectivo do site: Se o objectivo principal do site é oferecer efeitos visuais aos 
visitantes (como negócios de arte / design em que os utilizadores vêm ao site pelo url 
e não por pesquisa), então o Flash é recomendado. 

• Se desenvolvemos um site para obter mais valor dos clientes, é recomendado limitar o 
flash a certas partes do site ou simplesmente não utilizar. 

•  Flash não é uma tecnologia amiga da pesquisa em motores de busca (mesmo os 
SERPs). É importante notar que os motores de pesquisa assim como nós (humanos), 
gostamos de páginas simples e rápidas de pesquisar e não sites complexos e difíceis 
de navegar. 

• Um filme flash torna-se obsoleto dentro de poucos meses. É por isso necessário fazer 
update´s regulares de um site que utiliza a tecnologia flash (isto também é verdade 
para sites que não utilizam flash). Mas é muito mais caro, mais demorado para 
actualizar e manter um site em flash do que um site em html com alguns scripts.  

• Flash pode ser utilizado para disponibilizar no site anúncios, jogos e filmes 
inovadores, que não seriam possíveis de criar sem flash. 

In www.useit.com Homepage guidelines de Jacob Nielsen  
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As várias páginas do site apesar de terem objectivos diferentes têm necessidades de reporting 
semelhantes em relação a algumas métricas relacionadas com:  

• Volume global de visitantes e tipificação do seu perfil (Clientes, frequentes, etc.); 

• Sucesso da informação / promoção apresentada; 

• Conhecimento sobre o valor específico de cada posição promocional disponível; 

• Áreas de interesse / motivações dos visitantes. 

Objectivos Específicos por área 

Os objectivos específicos dizem respeito a diferentes áreas do site, que pela sua 
especificidade, necessitam de métricas adaptadas ao produto / serviço que prestam. 

A área de telemóveis tem objectivos específicos: 

• Informar sobre a sua gama de equipamentos; 

• Promover adesão ao operador ou a permanência de Clientes existentes através da 
venda de novos equipamentos, preferencialmente de gamas superiores  

Assim, as métricas para as páginas desta área (destaque, exploração, comparação e detalhe) 
dão informação sobre: 

• Volume global de visitantes 

• Comportamento e motivações dos visitantes perante um processo de qualificação e 
compra; 

• Resultados de vendas no site; 

• Identificação de falhas ao nível do tipo e profundidade da informação apresentada. 

A área de tarifários tem objectivos específicos: 

• Informar sobre a sua oferta de preços e de propostas de valor; 

• Promover adesão ao operador ou a permanência de Clientes existentes através da 
optimização do valor do serviço prestado. 

Assim, as métricas para as páginas desta área dão informação sobre: 

• Volume global de visitantes e o seu perfil 

• Comportamento e motivações dos visitantes perante um processo de qualificação e 
adesão; 

• Resultados de vendas no site. 

A área de serviços tem objectivos específicos: 

• Permitir a exploração por parte de utilizadores das oportunidades para aumento da 
eficiência pessoal, eficiência da empresa e lazer que os serviços particulares e 
empresariais que o operador móvel oferece; 

• Promover o consumo de serviços do operador móvel; 

Assim, as métricas dão informações sobre: 

• Serviços visualizados; 

• Serviços examinados; 
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• Conversão dos utilizadores (adesões), onde aplicável. 

A área de selfservice tem objectivos específicos: 

• Facilitar a gestão corrente da conta cliente por parte dos próprios clientes; 

• Aliviar a carga do Contact Centre; 

As métricas deverão, portanto, incidir sobre a utilização das funcionalidades de self-service da 
gestão de conta. 

A área de suporte tem objectivos específicos: 

• Aumentar a qualidade e melhorar o acesso a informação por parte do Cliente; 

• Aliviar a carga do Contact Centre; 

 

Conclusão KPI´s 

As métricas deverão permitir identificar necessidades de informação e principais áreas de 
suporte interessantes para os utilizadores do site. Para o operador móvel só é possível efectuar 
uma gestão eficaz das áreas do seu site, com a utilização da informação dos indicadores.  

Os KPI´s funcionam como barómetros da avaliação das diversas áreas do site, tanto numa 
perspectiva de desenvolvimento individual ou de grupo. Torna-se por isso critico a escolha 
dos indicadores correctos em cada uma das áreas do site. 
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Governance 

O termo ‘Governance’ representa o modelo (objectivo, organização e processos) definido 
para a gestão e operação de um site. 

Esse propósito está reflectido nos objectivos definidos para o site e tem consequências para o 
modelo de governance, que deve enquadrar os processos operacionais num modelo que 
permita conciliar a dinâmica das unidades de negócio e dos gestores de produto numa visão 
de marca, de comunicação e de negócio globais. 

É essencial que existam responsabilidades globais para o canal e responsabilidades 
especializadas na sua utilização e desenvolvimento, com missões específicas e um modelo 
coerente de divisão de responsabilidades, para: 

• Manter pressão no canal Web para além das iniciativas imediatas de promoção de cada 
gestor de produto; 

• Garantir a coesão e a força global da comunicação e marca; 

• Reduzir custos existentes resultantes de desenvolvimentos e utilizações 
descoordenadas;  

• Assumir e serem assacadas responsabilidades na gestão corrente do site. 

Um exemplo de modelo para um website deve separar a gestão dos conteúdos (textos, 
imagens, conteúdos formatados e dados) da gestão da sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26– Imagem exemplo de um modelo de governance que separa a gestão de conteúdos da 
gestão da sua publicação. 

Para o utilizador interno, a gestão de conteúdos deve ser feita numa lógica centralizada numa 
base de dados e os conteúdos introduzidos na forma de ‘objectos’ completos (por exemplo um 
equipamento, tarifário, serviço ou ‘informação promocional do equipamento x no site xpto) 
com toda a informação relevante a esse objecto, independentemente (e separadamente) das 
páginas onde é ou pode vir a ser publicada essa informação.  

Este modelo permite um conjunto de vantagens, quer na vertente da consistência do site como 
na simplificação da gestão e manutenção do site: 

• A gestão de um conteúdo, independentemente de onde é ou possa vir a ser publicado 
(uma página, várias, um site, vários), tem uma interface única, orientada ao conteúdo; 
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• A estrutura de navegação de backoffice, para acesso à gestão de conteúdos, deve ser 
completamente independente; 

• O formato da informação de um conteúdo está claramente definido, é igual para todas 
as instâncias desse conteúdo e independente do look & feel da sua implementação; 

• Se é alterado um conteúdo, essa alteração deve ser actualizada em todas as 
localizações onde esse conteúdo é publicado, sem necessidade do dono do conteúdo 
conhecer essas localizações; 

• Não compromete os fluxos de aprovação; 

• Permite uma gestão integrada da apresentação da publicação de conteúdos e reduzir a 
extensão da necessidade e profundidade da aprovação de novos conteúdos. 

O modelo de governance contempla as seguintes dimensões: 

• Gestão Operacional 

A Gestão Operacional descreve os processos e responsabilidades associados à 
manutenção corrente de conteúdos do site, que resultam da própria dinâmica 
comercial e operacional da empresa; 

• Objectivos, estratégia Web e geração de valor 

Esta dimensão reflecte responsabilidades e atribuições na maximização do valor para 
o negócio da utilização do canal Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27– Diagrama do modelo do Governance. 

Conclusão 

Dada a complexidade dos objectivos definidos por um operador móvel e o conjunto de 
interesses que afectam, é expectável que surjam alguns desafios: 

• Manutenção de uma visão global da estratégia de comunicação do operador móvel, 
de forma a garantir coerência do canal Internet com os restantes meios de 
comunicação; 

• Gestão das expectativas das diferentes Unidades de Negócio, de forma a contribuir 
para os seus objectivos de negócio, sem comprometer a maximização global do valor 
do canal; 
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• Em face do aumento da qualidade e do volume de conteúdos, não aumentar (e 
diminuir se possível) a carga actual de gestão do site que cabe às Unidades de 
Negócio; 

• Conseguir criar e aplicar responsabilidades globais no quadro de recursos existentes. 

É por isso necessário que à data de arranque do modelo estejam totalmente definidas todas as 
responsabilidades, objectivos e tarefas atribuídas a cada área de negócio. 
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5 Conclusões Gerais do Estágio 
Em relação ao projecto desenvolvido durante o estágio curricular pode considerar-se que os 
objectivos foram alcançados. 

De uma certa forma foram até superados, já que a ideia inicial do estágio era trabalhar apenas 
na área de Usabilidade. Contudo a integração numa empresa da dimensão da Capgemini 
permitui-me adquirir uma visão transversal dos diversos sectores de actividade. Durante o 
meu estágio trabalhei em 4 sectores de actividade distintos: 

• Público 

• Telecomunicações 

• Banca 

• Aviação 

No secor público trabalhei na definição do Plano Estratégico de Sistemas de Informação de 
um organismo público. No sector das telecomunicações trabalhei na concepção de um novo 
portal de negócios para um operador de telecomunicações. No sector da banca trabalhei na 
análise e optimização do parque de impressão de um grande banco português. No sector da 
aviação trabalhei num projecto de estratégia rápida para a melhoria da pontualidade na TAP, 
houve participação de elementos da Capgemini Alemanha. 

O facto de se tratar de uma empresa da dimensão da Capgemini, fez com que fosse uma 
óptima oportunidade de trabalhar em projectos em algumas das maiores empresas a operar em 
Portugal. 

Ao contrário do que acontece na vida académica, em que normalmente existe tempo para 
preparação e onde se conhece os temas envolvidos, no mundo empresarial os temas são muito 
vastos. Numa empresa, mais importante do que dominar muito bem uma determinada área, é 
fundamental a capacidade de adaptação a novos desafios, de resolução de novos problemas e 
a rapidez de decisão.  

Em retrospectiva, posso afirmar que me sinto pessoalmente gratificado por estes 6 meses de 
trabalho, resumindo-se uma experiência enriquecedora quer a nível humano, quer a nível 
profissional. 
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ANEXO A: Benchmark Operadores Móveis  


