


lém da coleção de títulos, o técnico 
de futebol Joel Santana é conhecido 
também pelas histórias divertidas e 
folclóricas que rondam sua longa 
c a r r e i r a . Uma de suas marcas 

registradas é a presença de uma prancheta que ele sempre carrega 
durante os períodos de treinamentos e nos dias de jogos oficiais 
de suas equipes. 

Brincadeiras à parte, Joel justifica seu uso pela importância das 
informações ali contidas para o seu cotidiano de trabalho, como 
as principais estatísticas sobre seus jogadores e a documentação 
das estratégias de seu time e de seus adversários também, além de 
traçar possíveis planejamentos, junto com uma comissão técnica, 
para tornar seu elenco vencedor. 

Pode não parecer, mas essa rotina de produção do técnico carioca 
se assemelha muito com a maneira como as interfaces de projetos 
digitais vão sendo moldadas. Afinal, por mais excêntrica que seja 
a imagem da "prancheta de Joel", o objetivo de tal prática envolve 
estudos para se descobrir o posicionamento mais adequado de seus 
atletas em campo, de forma que os torcedores possam obter a melhor 
experiência durante os 90 minutos de uma partida. 

Assim como o público que vai torcer nos estádios ou que 
assiste às partidas via transmissões televisivas, o usuário de um 
ambiente digital também busca um período de experiência que 
satisfaça as suas necessidades e, muitas vezes, supere as suas 
expectativas. Nesta dinâmica, a arquitetura de informação surge 
como uma das etapas fundamentais para garantir que o processo 
possa alcançar êxito. 

Dentre as principais atribuições envolvidas no trabalho na 
área, o wireframe surge como o documento que vai apresentar a 
estrutura funcional e os elementos que vão compor uma interface. 
"Hoje em dia, além de sua importância ser comprovada diariamente, 
com o sucesso dos projetos feitos da maneira correta e o fracasso de 
outros realizados sem planejamento e estudo prévios, há também 
a exigência de muitos clientes, que já conhecem a arquitetura 
de informação e fazem questão de acompanhar essa etapa. Os 
benefícios dessa etapa são inúmeros e, para mim, não faz o menor 
sentido lançar um ambiente digital sem arquitetura de informação", 
afirma Carla Martins (www.carlamartins.com/blog/), arquiteta de 
informação sênior e sócia da Trinca Digital. 

O QUE PRECEDE SUA CRIAÇÃO 

Antes de colocar a mão na massa, ou seja, delimitar e distribuir as 
principais áreas em interfaces interativas e manipuláveis e atribuir 
peso aos elementos a serem incluídos nestes espaços, a criação 
de um wireframe deve ser precedida de algumas questões que 
vão influenciar diretamente em seu processo de produção. Como 
destaca Rafael Schouchana, gerente de design de experiência do 

usuário na SapientNitro (www.saplent.com/en-US/SapientNltro. 
html), o wireframe será resultado da combinação de diversos 
fatores e subsídios. 

"Antes de criá-lo e as suas especificações funcionais, o designer 
de experiência do usuário deverá ter passado por muitos 
processos para entender claramente o que ele está concebendo. 
Dependendo da complexidade e da amplitude do projeto, existem 
várias atividades que precedem a criação do produto. Primeiro, é 
importante entender quem é o seu cliente e quais são os objetivos 
dele ao criar ou redesenhar o produto. Hoje em dia, ninguém mais 
investe uma fortuna em agências digitais só porque quer estar 
presente on-line. Clientes têm objetivos e resultados claramente 
definidos (pelo menos, na maioria das vezes) para justificar o 
investimento a ser feito. A partir daí, é preciso entender quem é o 
usuário final (ou os usuários) e qual o contexto de uso do produto 
que está sendo criado. Baseado em entrevistas com stakeholders e 
usuários podem ser definidas as personas (que representam cada 
grupo de usuários) e os principais cenários a serem atendidos com o 
novo design. Com esse entendimento, vem a definição do conceito 
de experiência (que pode se estender a múltiplas plataformas), de 
navegação e de interação do usuário. A definição desses princípios, 
que não são necessariamente sketches, antes da criação dos 
wireframes, é essencial para que a solução final proporcione uma 
experiência consistente para o usuário final." 

Neste processo, Fabrício Teixeira, UX designer na AgênciaClick 
Isobar (http://clickaqiii.agenciaclick.com.br/), ressalta a importância 
de saber claramente a estratégia criativa e as limitações técnicas 
do trabalho. "Junte a isso uma boa relação com o designer, muitas 
horas de conversa e alguns rabiscos com lápis e papel. À medida 
que você vai juntando todas essas peças, o projeto vai tomando 
forma naturalmente." 

ENVOLVIMENTO COM OUTRAS ÁREAS 
Por mais que o wireframe seja uma tarefa ligada intimamente ao 
cotidiano do arquiteto de informação, este documento vai exercer 
um papel importante também em outras áreas da cadeia produtiva 
de um projeto digital. Diante deste cenário, será preciso garantir um 
bom fluxo de trabalho para evitar atritos e ruídos na comunicação 
com os profissionais de design e de tecnologia. 

"Essas duas áreas são muito importantes para a construção 
de um wireframe. A área de tecnologia deve ser envolvida para 
alinharmos as expectativas tecnológicas do projeto, suas limitações 
técnicas e até no sentido de nos ajudar a encontrar uma solução que 
pode ser mais simples do que estávamos imaginando. Arquitetos de 
informação nem sempre foram designers no passado. Uns vieram 
do jornalismo, da publicidade, da biblioteconomia etc, por isso é 
muito importante que o designer exponha a sua visão sobre a forma 
que isso pode ter e o nível de interações que ele imagina de acordo 
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como briefing, para que não haja esses ruídos. O projeto precisa ser 
sempre alinhado com todos, desde o início", explica Marco Moreira, 
arquiteto de informação na agência TV1 (www.tv1.com.br) e criador 
do blog Magel Studio (www.magelstudio.com.br) 

"O trabalho do arquiteto de informação e o do designer é o 
mesmo: projetar experiências e desenhar interfaces. Por isso, 
o objetivo dos dois precisa ser o mesmo. Já foi a época em que 
o designer não precisava pensar estrategicamente, ou que o 
arquiteto não precisava pensar no visual da interface. O projeto 
inicia com uma conversa muito franca e extensa entre os dois, até o 
momento em que cada um vai para a sua mesa documentar aquilo 
que foi conversado. Se a conversa foi boa (e sincera), não haverá 
ruído. Envolver o time de tecnologia nessa conversa é essencial, 
desde o início. De nada adianta ter ideias mirabolantes se a equipe 
tecnológica não conseguir implementá-las com o prazo e a verba 
disponíveis", argumenta Fabrício. 

"Não se esqueça de fazer muitos, mas muitos rascunhos. A 
prática de sketching com a equipe de design tem se demonstrado 
muito eficaz não somente para estimular a criatividade, mas 
também para alinhar o entendimento de todos na criação e evitar 
o retrabalho no futuro. Se tiver a oportunidade, agende sessões de 
sketching com o cliente também", acrescenta Rafael. 

Falando especificamente sobre o fluxo de comunicação com 
os profissionais de desenvolvimento, Rafael ressalta a importância 
de se definir com eles as especificações necessárias que devem 
seguir junto com os wireframes. "É fundamental lembrar que o 
wireframe não é somente uma representação visual da estrutura e 
organização do conteúdo, mas também o documento que contém 
a especificação funcional do produto que será usada como base 
para o desenvolvimento." 

Por outro lado, uma dúvida c o m u m é saber até onde a 
produção dos wireframes poderá influenciar na escolha adequada 
das plataformas tecnológicas a serem aplicadas nas etapas 
de desenvolvimento e programação funcional das interfaces. 

"Existem alguns casos, porém isso não é muito comum. São casos 
onde o cliente ainda não escolheu a plataforma e, muitas vezes, 
esse processo demora mais que a criação dos wireframes, devido 
ao custo envolvido ou então em que, num cenário ideal, o cliente 
aguarda a finalização da criação do produto para escolher a 
plataforma mais adequada. O mais comum, no entanto, é o inverso. 
Na maioria dos projetos de grande escala, a plataforma tecnológica 
já foi escolhida ou já existe há alguns anos e influencia diretamente 
na criação dos wireframes baseado nas limitações impostas pelo 
sistema. Por isso, é muito importante para o designer de experiência 
do usuário entender como a plataforma funciona, quais suas 
limitações e quando é possível desafiar e explorar soluções 
criativas", explica Rafael. 

PARTICULARIDADES DA PRODUÇÃO 

Na hora de começar a produzir um wireframe, existem três 
modelos disponíveis para o seu desenvolvimento. Eles podem 
ser classificados como de baixa fidelidade (protótipo com pouco 
detalhamento), de média e de alta fidelidade (com alto nível de 
detalhamento). Segundo Carla, os três modelos possuem vantagens 
e desvantagens. Abaixo, ela faz uma análise sobre cada um deles: 

Baixa Fidelidade 

Pró: baixo custo, pouco tempo para elaboração. 
Contra: não transmite uma boa ideia do produto final para o 

cliente e demais envolvidos. Pode ter alguns impedimentos como 
tamanho dos elementos e localização, que acarretam em refação e 
reestruturação na fase de design. 

M é d i a Fidelidade 

Pró: custo moderado, tempo médio para elaboração. 
Contra: é mais fácil de ser entendido e assimilado pelos 

envolvidos no projeto, mas não tem comprometimento com 
tamanho dos textos, imagens e não simula todas as interações 
existentes no produto final. 

Alta Fidelidade 

Pró: fácil entendimento, fiel ao produto final com tamanho de 
texto e imagens e é capaz de simular todas as interações do projeto. 

Contra: maior custo, maior tempo de elaboração e mais tempo 
para realizar possíveis ajustes. 

Considerando as atuais necessidades e particularidades de 
projetos web, um questionamento é quando devemos utilizar um 
desses modelos. "Um dos parâmetros para se definir qual modelo 
a ser aplicado é o próprio prazo. Para prazos curtos, sketches e 
protótipos de baixa fidelidade ou para projetos que não exijam 
tantos detalhamentos, deixando também a equipe de arte mais 
livre para criar. E protótipos de alta fidelidade para projetos que 
necessitem de maiores detalhamentos, como portais, aplicativos, 
softwares, sites de bancos e comércio on-line", diz Marco. 

Ainda sobre esta questão, Rafael lembra que quão simples ou 
elaborado o wireframe vá ser dependerá muito de como o projeto 
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sobre usabilidade e navegabilidade. No entanto, colocar isso no 
wireframe não garante nada. A mesma preocupação que o arquiteto 
teve no desenho do wireframe precisa ser mantida pelo designer na 
interface final do projeto. Cabe ao arquiteto 'pegar no pé' da equipe 
em todas as etapas do desenvolvimento, inclusive, na hora da 
implementação", orienta Fabrício. 

"Os conceitos de usabilidade devem correr pelo sangue 
de designers de experiência do usuário e designers gráficos 
especializados em mídias digitais. Se esses conceitos (também 
chamados de heurísticas) ainda não são tão intuitivos para o 
profissional, é importante deixá-los à mostra no ambiente de 
trabalho para que possam ser sempre consultados e relembrados. É 
importante ressaltar que as heurísticas e os conceitos de usabilidade 
não existem para engessar ou limitar a criatividade do designer, e 
sim para tornar a interação e a experiência do usuário mais simples 
e intuitiva", argumenta Rafael. 

será organizado. "Se as equipes de design e desenvolvimento fazem 
parte da mesma agência, estão localizadas no mesmo escritório e a 
interação entre as áreas é de fácil acesso, os wireframes podem ser 
menos elaborados e não precisam necessariamente representar 
uma versão em preto e branco da interface final. Nesse caso, se 
todos os envolvidos estão no mesmo escritório, parece mais 
ideal aplicar a prática de sketching e whiteboarding em vez de 
simplificar o wireframe." 

Na prática, ele ressalta que tudo dependerá também da estrutura 
de produção existente em uma agência. "Digo isso, pois trabalhando 
em uma agência como a SapientNitro, que possui escritórios em 
diversos países, mas com um modelo de distribuição de tecnologia 
global centralizado na Índia, fica praticamente impossível 
simplificar os wireframes a ponto de ser necessária a comunicação 
face a face com os demais envolvidos. Também é importante 
considerar os casos, muito comuns, em que uma agência é 
responsável pela criação do conceito, wireframes e design gráfico, 
mas o desenvolvimento fica a cargo de outra empresa. Nesse caso, 
é extremamente importante que os wireframes e as especificações 
funcionais sejam muito bem detalhadas para que não haja dúvidas 
e margens para interpretações entre desenvolvedores. Por isso, é 
essencial que haja comunicação e troca de ideias entre designers 
de experiência do usuário e gráficos antes que cada um comece 
a criar seus documentos. Se ambos participam da criação e 
elaboração das interfaces, a possibilidade de um designer se sentir 
engessado é muito menor." 

Outro ponto a ser destacado envolve a preocupação com 
os princípios da usabilidade na elaboração deste material . 
No artigo "Wireframe, documento cada vez mais importante" 
(http://tinyuri.com/79-capa-4), Leonardo Oliveira ressalta que 
"o arquiteto pode contribuir com a usabilidade de um site no 
momento em que está construindo os wireframes, ao evitar 
conteúdos redundantes e sobreposição de conteúdo, além de 
layouts complexos ou links escondidos". 

"É no momento de construção do wireframe que o arquiteto 
pode colocar em prática a maioria dos conhecimentos que possui 

WIREFRAME ÁGIL? 

Em discussão levantada pelo fórum Rede Design Digital (http:// 
tinyurl.com/79-capa-1), arquitetos de informação analisaram 
as transformações causadas no processo de trabalho desses 
profissionais diante do crescimento da aplicação das metodologias 
de desenvolvimento ágil em diversas empresas. Na prática, é 
possível apontar quais mudanças essas metodologias trouxeram 
para a produção de wireframes? 

"Como muitos disseram no fórum e como o próprio nome do 
método diz, o wireframe acaba tendo que ser feito por etapas. Por 
isso, algumas funcionalidades devem ser desenhadas no sprint 
em que as histórias serão escritas. Então, certos detalhamentos 
e avanços devem ser deixados de lado, construindo as telas do 
wireframe aos poucos, de acordo com as prioridades elencadas 
pelo P.O. (Product Owner). Tive um pouco de dificuldades com o 
método no início, pois era difícil enxergar o projeto fragmentado e 
ter que fazê-lo em pequenas dosagens. Na atual empresa, costumo 
ler planejamento, escopo e ter uma visão macro. Construo o 
wireframe enxergando o projeto como um todo, envolvendo a 
área de TI, conteúdo e design e finalizando o protótipo antes do 
início da produção. Também acho que metodologias ágeis não 
se aplicam a tudo, principalmente quando não há prazos. Neste 
caso, o que acaba sendo aplicado é a boa e velha metodologia 
Waterfall", revela Marco. 

Já Carla acredita que não houve mudanças substanciais na 
documentação em si, mas sim no processo de trabalho. "Falando 
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da metodologia Scrum, por exemplo, temos alguns cenários que 
estão sendo utilizados pelas empresas. Algumas não incluem a 
fase de arquitetura de informação nos sprints; outras decidiram 
que os arquitetos de informação estarão sempre um sprint à frente; 
e outras, ainda, organizaram seus profissionais de maneira que 
sempre um integrante da equipe de arquitetura de informação seja 
o Product Owner, por ter a ideia do todo do projeto." 

A ESCOLHA DA FERRAMENTA 

No artigo "Design estrutural (wireframes)" (http://tinyur1.com/79-

capa-2) é apresentada uma lista de softwares para produção 
de wireframes. Além do processo computadorizado, é possível 
também criar wireframes através de lápis e papel, com o uso até 
de réguas especiais (http://Unyur1.com/79-capa-3) Dentre as opções 
disponíveis pelo mercado, alguns parâmetros serão essenciais 
na hora de analisar/escolher a ferramenta mais apropriada para 
execução desta tarefa 

"O primeiro parâmetro é o próprio prazo. Dentro do tempo 
normal, costumo realizar meus protótipos no Axure (nota da 
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redação: ver tutoria] exclusivo a partir da página 42). Ele é prático 
e permite que alterações de estrutura sejam rapidamente feitas. 
Contudo, a ferramenta é o de menos, o importante é a agilidade que 
o arquiteto tem em trabalhar com ela e o entendimento do cliente 
na visualização desta documentação. Quando precisamos de mais 
agilidade na entrega de um projeto, faço sketches de algumas telas 
e funcionalidades junto com o diretor de arte. Assim, ele já vai 
trabalhando na arte enquanto eu fotografo os esboços e envio com 
explicações para o cliente aprovar. De qualquer maneira, gosto 
sempre de documentar via software, mesmo que o faça depois dos 
esboços já encaminhados para a arte", explica Marco. 

Em seu cotidiano de trabalho, Fabricio revela que procura 
sempre utilizar o rabiscoframe antes de abrir qualquer software, 
especialmente quando o projeto ainda está na fase de maturação 
de ideias. "Essa é a opção mais ágil e já elimina logo de cara qualquer 
ruído que exista entre arquiteto e designer. E não precisa ser 
desenhista profissional não, eu garanto. Depois disso, quando os 
dois profissionais têm o fluxo de navegação bem claro na cabeça, 
é hora de sentar e produzir os wireframes mais detalhados - tanto 
para aprovar com o cliente quanto para orientar o designer na 
criação das telas. O bacana é que, nessa etapa de detalhamento, 
você tem uma segunda chance de pensar em cada uma das telas, o 
que garante um resultado muito mais maduro para o projeto." 



Daniel Bohn 

Muitas agências digitais utilizam softwares vetoriais para a construção de 
wireframes. Na tentativa de "animar" as telas e proporcionar navegabilidade ao 
wireframe, empresas recorrem até mesmo ao velho PowerPoint. O resultado disso 
é um .PPT que pode chegar a centenas ou até milhares de slides, dependendo do 
número de interações e do tamanho do projeto. 

No entanto, existem softwares próprios para realizar tal tarefa. O Axure RP 
é um deles, uma ferramenta específica para construção de wireframes capaz 
de produzir protótipos navegáveis em HTML. Dependendo da necessidade do 
projeto e da habilidade do arquiteto de informação, é possível o desenvolvimento 
desde protótipos básicos com funcionamento de menu até a simulação de 
animações mais complexas como uma busca inteligente. 

Este tutorial pretende exemplificar a construção de um protótipo navegável 
básico utilizando o Axure RP. Usei como exemplo o projeto de um site desenvolvido 
por mim, do qual o resultado final você pode conferir em www.prototiponavegavel. 
com.br. Para um melhor entendimento, sugiro ainda o download da versão trial 
do Axure RP no site oficial do software (wwwjunire.com). Esse ano saiu também a 
versão para Mac. Aproveite para baixar também o arquivo exemplo desse tutorial: 
http://tlnyurl.com/79-capa-10. 

Primeiramente, vamos conhecer um pouco mais sobre as funcionalidades do 
Axure. Iniciando o software, na coluna da esquerda, temos os painéis Sitemap, 
Widgets e Masters (ver imagem ao lado). 

A função do Sitemap é organizar as telas do projeto de uma forma hierárquica. 
Como este é um projeto bastante simples, temos somente um nível, mas em projetos 
complexos, a organização em árvore que o Axure oferece pode ajudar bastante. 

Os Widgets. que vêm junto com o software, nada mais são do que formas pré-
definidas de elementos muito utilizados por quem trabalha com arquitetura de 
informação. Você também pode criar seus próprios Widgets e tornar mais ágil o 
desenvolvimento com elementos que você usa com frequência, eliminando a 
necessidade do Ctrl+C / Ctrl+V entre arquivos. 

Agora, vamos falar sobre as Masters. Imagine um projeto com 100 telas, todas 
com o mesmo cabeçalho que, em determinado momento, precise de um pequeno 
ajuste na área do logotipo. Quantas horas sua equipe vai gastar alterando esse 
detalhe se essas 100 telas estiverem em arquivos ou frames diferentes? O uso das 
Masters minimiza esse problema em elementos da interface que se replicam pelo 
projeto, pois é ela que se replica nas telas, sendo possível assim realizar as mudanças 
somente uma vez e poupar uma bela mão de obra com manutenção. 
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Iniciando o nosso projeto, vamos definir as seções do site. 
Clicando com o botão direito sobre os itens do Sitemap, podemos 
renomeá-los. Após fazer isso, é hora de colocar a mão na massa. 

Pr imeiramente , vamos estipular as d imensões do site 
construindo uma base retangular. Arrastando o widget Rectangle 

para a tela, podemos definir duas dimensões diretamente no 
painel Location and Size (ver imagem abaixo, à esquerda). Se ele não 
estiver aparecendo, habilite-o no menu View. Determinei medidas 
de 980 x 620 pixels para que o site fique visível em monitores 
de 1024 x 768 pixels. Para definir estilos de linhas e cores dos 
elementos, utilizamos a barra de ferramentas superior. 

Chegou a hora do cabeçalho e do m e n u do site, que se 
replicarão por todas as telas. Como não queremos correr riscos 
desnecessários de manutenção, faremos tudo isso dentro de uma 
Master, que chamaremos de "Topo". Para o logotipo, vamos utilizar 
o widget Placeholder. Com um duplo clique sobre o elemento já 
posicionado no palco, podemos adicionar um texto ao mesmo. 

Ainda dentro da Master, chegou o momento do menu. O Axure 
possui widgets especiais que facilitam a construção e a animação 
desse elemento. Arraste o item Menu (horizontal) para a tela e, 
com o botão direito do mouse, adicione a quantidade necessária 
de células (itens de menu). Os botões podem ser formatados de 
acordo com a sua preferência. Para adicionar os demais textos, 
utilize o elemento Text Panel. 

Ao lado direito do software, temos os painéis de Interactions e 
Annotations. Ao clicar sobre um elemento da tela, as possibilidades 

de interação deste com o cursor do mouse são exibidas. Para 
adicionar links e possibilitar a navegação do protótipo, clique 
sobre uma célula do menu e vá para o painel Interactions. 

Queremos que a página mude após um clique no item do menu. 
Portanto, selecionamos a opção OnClick e depois Add Case. Uma 
série de ações é oferecida. Neste caso, vamos escolher Open Link 

in Current Window (ver imagem abaixo, à direita). O campo abaixo 
irá perguntar o destino do link. Clique nele e selecione a página 
desejada. Faça isso com todos os itens e seu menu estará animado. 
Você pode testar o que fez até o momento, criando o protótipo do 
projeto com a tecla F5 e visualizando a página no seu navegador. 

Para criar os efeitos de mouse over no conteúdo, utilizamos o 
widget Rectangle. Após arrastá-lo para a tela, clique com o botão 
direito e selecione Edit Button Shape > Edit Rollover Style. 

Um widget específico dá o diferencial para o Axure em relação a 
outros softwares utilizados para construir wireframes. É o Dynamic 

Panei, que serve para apresentar conteúdos distintos dentro de 
uma mesma página. Dentro dele, podemos criar diferentes estados 
e, através do painel Interactions, selecionamos qual desses estados 
será exibido a partir do clique em determinado elemento. 

Se você conseguiu acompanhar esses passos, parabéns! O 
Axure possui diversas funcionalidades que não foram citadas 
aqui, mas seu funcionamento básico é facilmente entendido a 
partir das tarefas listadas anteriormente. 

Para um maior aprimoramento, sugiro que você faça o download 
e explore o arquivo "projeto.rp" (http://tlnyiiT1.com/79-capa-10), além 
de fazer uma visita à seção Training (http://tinyur1.com/79-capa-11). 

no site do Axure, pois existem muitos exemplos por lá. Com estas 
instruções e algumas noções de arquitetura de informação, logo 
você será capaz de criar protótipos navegáveis mais complexos. 

http://tlnyiiTl.coni/79-capa-lO
http://tinyurl.com/79-capa-ll
Text Box
Fonte: Webdesign, São Paulo, ano 7, n. 79, p. 34-43, jul. 2010.




