


Ao longo destes 8 anos participamos de muitos trabalhos  
que começaram com um escopo simples e, no final, 
transformaram-se em um grande projeto. Acreditamos  
que uma simples ideia possa virar um case - seja de uma 
startup ou de uma multinacional - a grande questão é 
saber cultivar! Cada pessoa responsável pelo crescimento 
do projeto precisa se adaptar ao universo do que será 
feito, aplicar o seu melhor, admirar e manter as condições 
ideais para que ele continue a se desenvolver. 

TUIA, CRESCEMOS JUNTOS!

Assim como as plantas, um negócio também precisa 
ser cultivado e é isso que queremos fazer junto com 
você e pelo seu projeto.



Em 8 anos, são mais de 100 marcas e 400 projetos.

MARCAS ATENDIDAS





As pesquisas com os usuários visam obter 
informações estratégicas através do método 
científico para conduzir o projeto a respeito das 
necessidades, motivações, hábitos, contextos 
de uso dos usuários e demais aspectos que 
influenciam o sucesso de um projeto digital.

PROJETO DE PESQUISA





Para entender como a Revista Natura Digital poderia 
facilitar o processo de vendas das Consultoras Natura, 
a Tuia desenvolveu uma pesquisa com consultoras e 
consumidoras para avaliar a usabilidade da RND e 
entrevistá-las acerca de fatores que influenciam a 
compra/venda dos produtos Natura através da versão 
impressa do catálogo.

REVISTA DIGITAL
NATURA



15 PARTICIPANTES FORAM DIVIDIDOS 
EM 3 GRUPOS, DE ACORDO COM SEUS 
PERFIS: CONSULTORAS NATURA 
ORIENTADORAS, CONSULTORAS 
NATURA E CONSUMIDORAS FINAIS. 

Cada participante passava por uma sessão 
de teste de usabilidade individual e depois 
por uma entrevista em profundidade. As 
sessões ocorreram numa sala de espelho 
localizada próxima a  Av. Paulista, pela 
proximidade de metrôs, e consequente, 
facilidade de acesso.



 

TODOS OS PROJETOS SÃO 
REALIZADOS UTILIZANDO 
SOFTWARES MODERNOS E 
EFICAZES. 

Para registro, monitoramento e análise 
das sessões, gravação de vídeos, áudio 
de navegação e da expressão do usuário, 
é uQlizado o soRware Lookback. 
É possível ao cliente acompanhar e 
assisQr as sessões de teste realizadas.

SOFTWARES



Com o escopo de trabalho definido  
e o mailing em mãos, nossa equipe de 
recrutamento entra em ação. Através  
de uma planilha comparQlhada  
via Google Docs, é possível acompanhar 
quantas pessoas se interessaram e depois, 
ao longo  
das entrevistas, monitorar as pessoas  
que compareceram. 

FAZEMOS QUESTÃO DE IR 
COMPARTILHANDO TODO O 
PROCESSO COM NOSSOS CLIENTES

 

MÃOS A OBRA



  

Após finalizar as entrevistas, é hora de focar 
na análise dos resultados. Em poucos dias 
conseguimos passar um feedback do que foi 
levantando durante as entrevistas. 

EM UMA REUNIÃO COM OS ENVOLVIDOS, 
FAZEMOS QUESTÃO DE DETALHAR CADA 
RESULTADO OBTIDO COM NOSSOS 
CLIENTES, AFIM DE GARANTIR QUE 
POSSAMOS EXECUTAR A MELHOR AÇÃO 
COM OS RESULTADOS OBTIDOS.



COMO FOI O RESULTADO POR PARTICIPANTE



 

NO TESTE DE NATURA RND, OS RESULTADOS 
INDICARAM A SUB-UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS 
RECURSOS EXCLUSIVOS DA VERSÃO DIGITAL  
DO CATÁLOGO, DEVIDO À SEMELHANÇA COM  
A VERSÃO IMPRESSA E A PROBLEMA PONTUAIS 
DE USABILIDADE. 

O QUE FOI 
IDENTIFICADO 
NA PESQUISA 
DA NATURA

Foi verificado também que as consultoras tinham 
maior dificuldade do que as consumidoras para 
realizar as tarefas que a RND dava suporte. Dentro 
das possibilidades do projeto, foram recomendadas 
mudanças pontuais nas interfaces que favoreciam 
uma maior discriminação de tais funcionalidades.



Antes da nova versão do site da Troller ir 
para o ar, a Tuia avaliou sua usabilidade 
para evitar maiores problemas depois do 
lançamento do site e se certificar que a 
nova versão teria um desempenho ainda 
melhor do que a versão atual. 

NOVO PORTAL
TROLLER



13 participantes (6 "trolleiros", 5 
proprietários de outros modelos 4x4, e 2 
aspirantes à 4x4) passaram por sessões  
de testes individuais, na qual eram 
solicitados a desempenhar as principais 
tarefas que o site se propunha a dar suporte, 
como agendar um test drive, encontrar um 
distribuidor, conhecer o carro, se inscrever 
na Copa Troller, entre outras. Para cada uma 
dessas tarefas, eram mensuradas o número 
de páginas, duração, além do seu resultado.



Quando o projeto não jusQfica o uso de sala 
espelho, recebemos o entrevistado numa 
sala mais informal, com o intuito de que ele 
se sinta mais a vontade e com isso se sinta 
mais relaxado para executar o teste. 

NO CASO DE TROLLER, FOI ISSO  
QUE ACONTECEU. RECEBEMOS  
OS ENTREVISTADOS NUMA SALA 
LOCALIZADA NA AVENIDA PAULISTA, 
PRÓXIMO A CASA DAS ROSAS.



 

A maioria das pessoas, sempre que são convidadas 
a parQcipar de um projeto de pesquisa, contam  
em receber alguma graQficação. Nós sabemos da 
importância que tem em oferecer algo que agrade  
o público, pois isso o moQva a aceitar o convite.

NO PROJETO DE TROLLER, ALÉM DE OFERECER 
UMA AJUDA DE CUSTO, FIZEMOS CAMISETAS 
PERSONALIZADAS E MANDAMOS ENTREGAR NA 
CASA DE CADA PARTICIPANTE JUNTO COM UM 
CARTÃO DE AGRADECIMENTO.





SUCESSO, ERRO E ABANDONO POR PARTICIPANTE

Sucesso Fail Abandon

TAREFA 5 > TAREFA 6: 
Dos 6 parQcipantes que abandonaram a tarefa 6, todos  
haviam abandonado a tarefa 5. Dos 6 parQcipantes que 
abandonaram a tarefa 6, 0 havia concluído a tarefa 5. 

Dos 7 parQcipantes que concluíram a tarefa 6, 4 haviam 
abandonado a tarefa 5, enquanto que 3 haviam concluído 
a tarefa 5. 

Esses dados parecem demonstrar o grande efeito que a 
tarefa anterior tem sobre a 6. Quando o usuário consegue 
concluir a 5, ele consegue concluir a 6; quando não 
consegue concluir a 5, o resultado na 6 é um pouco mais 
desfavorável que o acaso (o que mesmo assim, pode 
indicar um pequeno nível de aprendizado).  

T5#Sucesso

T6#Sucesso

T5#Sucesso’

T6#Sucesso’

T6#Sucesso

T6#Sucesso’

100%

0%

40%

60%

23%

77%

23%

0%

31%

46%



 

OS RESULTADOS DA PESQUISA INDICARAM  
QUE UMA TAREFA SECUNDÁRIA QUE OS 
PARTICIPANTES TINHAM MAIOR DIFICULDADE 
FUNCIONAVA COMO UM “GARGALO"  
CAUSANDO DIFICULDADES EM OUTRAS . 

Com base nisso, foram geradas recomendações 
ergonômicas para diminuir as barreiras e obstáculos 
nesta tarefa chave, e com isso, aumentar a 
probabilidade de sucesso nas tarefas posteriores,  
que tinham relação de dependência com a primeira. 
Os resultados também mostraram que determinado 
conteúdo altamente valorizado (e com potencial 
viralizador) pelos participantes da pesquisa era difícil 
de ser encontrado, ou mesmo, de desconhecido pelos 
participantes. Outros problemas pontuais de 
usabilidade foram encontrados devido à aspectos 
estéticos da interface; para resolver esses problemas, 
foram recomendados soluções que seguiam 
heurísticas de usabilidade.

O QUE FOI 
IDENTIFICADO 
NA PESQUISA 
DE TROLLER



MISSÃO UNIVERSITÁRIO
MIND LAB

Na vida de um adolescente atual da classe C, 
o ENEM representa um dos maiores desafios.  
Para ajudá-los a passar mais tranquilamente por 
esse desafio, o MISSU entrou com a proposta  
de diversos simulados e treinos diários para  
seus membros. 
 



Para evitar qualquer retrabalho, antes 
mesmo do início do desenvolvimento/
codificação, a Tuia realizou testes remotos 
com protóQpos via Skype com potenciais 
clientes da plataforma, para verificar se os 
parQcipantes conseguiriam realizar de 
modo eficiente as seguintes tarefas: se 
cadastrar na plataforma, conhecer sobre o 
funcionamento da plataforma, conhecer os 
planos disponíveis e escolher um, realizar 
o pagamento do plano premium 
selecionado, acessar a plataforma.

 

COMO FOI DESENVOLVIDA A PESQUISA?



 

O QUE FOI 
IDENTIFICADO 
NA PESQUISA 
DE MISSU

No caso de MISSU, os testes indicaram que 
os participantes perceberam a proposta de 
valor da plataforma como um diferencial, mas 
tiveram dificuldade para entender alguns 
rótulos utilizados no protótipo. Dessa forma, 
foi projetado um novo sistema de rotulação. 
Além disso, alguns insights acerca de fatores 
de mercado foram dados pelos participantes, 
que foram utilizados.



MEU BOLSO EM DIA/ JIMBO
FEBRABAN

Um dos fatores mais importantes do orçamento 
doméstico é o hábito de registrar as despesas do dia 
a dia, no momento em que acontecem, por menores 
que sejam. Para isso, a Febraban disponibilizou no 
site Meu Bolso em Dia a versão mobile do software 
Jimbo, uma versão que priorizava a rapidez e 
eficiência no registro das despesas. 



 

ANTES DO LANÇAMENTO 
OFICIAL DO APP, A TUIA FEZ UM 
TESTE PILOTO PARA AVALIAR A 
ADESÃO DO USO DO DIA A DIA 
DOS USUÁRIOS, ALÉM DOS 
FATORES MAIS TRADICIONAIS DE 
USABILIDADE, COMO EFICÁCIA, 
EFICIÊNCIA E SATISFAÇÃO.



OS 10 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
PASSARAM POR 2 SESSÕES DE TESTES 
DE USABILIDADE, SEPARADAS POR 
UMA SEMANA. 

A primeira sessão visava avaliar a 
“intuitividade" (fluência cognitiva) que o 
usuário tinha ao usar o app pela primeira 
vez, analisando o desempenho nas 
principais tarefas que o app dava suporte.



APÓS A PRIMEIRA SESSÃO DE TESTE, ERA 
SOLICITADO AOS PARTICIPANTES QUE 
REGISTRASSEM, DIARIAMENTE, POR UMA 
SEMANA, EM UM DIÁRIO DE USO 
CONTÍNUO, SUAS IMPRESSÕES GERAIS 
ACERCA DO APP.  

Uma semana depois, os participantes retornavam 
ao laboratório e executavam quase as mesmas 
tarefas que na primeira sessão, para que fosse 
analisada alguma possível evolução no 
desempenho, e com isso, avaliar se o uso do app 
estava fácil de aprender.

 



 

O QUE FOI 
IDENTIFICADO 
NA PESQUISA 
DE FEBRABAN

Os testes indicaram que embora o app fosse  
uma versão enxuta da versão para desktop  
(sem diversas funcionalidades de análise), 80% 
dos participantes que tinham dificuldades em 
controlar seu orçamento aderiram ao uso diário 
do aplicativo, com a mesma quantidade de 
participantes tendo o desempenho melhorado  
na segunda versão (em relação à primeira), e uma 
funcionalidade do app tendo que ser melhorado 
antes do seu lançamento oficial.



SITE
EXPERIMENTO

Antes de projetar o novo site, a Experimento queria 
saber como seu público-alvo navegava pelo site atual. 
Como mais de 60% do acesso do site da Experimento 
é realizado via mobile e o público-alvo é formado por 
jovens de 15 a 18 anos, focamos nos testes com 
smartphones.



OS 20 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
(16 JOVENS E 4 MÃES) FIZERAM A 
SESSÃO DE TESTE DE USABILIDADE EM 
LOJAS DA STARBUCKS 

Por ser um público bem jovem, optamos em 
fazer a pesquisa em um local que eles 
frequentam para que o teste fluísse melhor 
e os participantes se sentissem mais à 
vontade.



 

O QUE FOI 
IDENTIFICADO 
NA PESQUISA 
DE EXPERIMENTO

Os testes indicaram que a versão mobile do site 
precisaria ser revista rapidamente, pois a maioria 
dos participantes teve dificuldades em navegar 
com um site com tanto conteúdo (o site mobile é 
uma simples replicação do site desktop) e em 
preencher o formulário de orçamento, principal 
objetivo do site. 
 
Foram compartilhadas sugestões de melhoria 
para o site atual que fossem facilmente 
implementadas, sem um grande custo  
para o cliente.



DNA
Com o objetivo de entender as diversas dificuldades 
que os clientes de cartórios de registro de imóveis 
passam presencialmente e que poderiam ser 
evitadas ou minimizadas caso parte do processo 
fosse automatizada, a Tuia fez uma pesquisa 
qualitativa e quantitativa em alguns cartórios.



 

O QUE FOI 
IDENTIFICADO 
NA PESQUISA 
DE DNA

Com isso, foi possível verificar os horários 
com mais demandas e quais os pontos  
de contato com o serviço que os clientes 
consideravam mais problemáticos. Com  
base nesses dados, foram pensadas várias 
funcionalidades que juntas serviriam de 
proposta de valor para um novo sistema.



PENSAMOS DE PONTA A PONTA NO QUE É PRECISO SER FEITO PARA REALIZAR 
OS TESTES E GARANTIR O MELHOR RESULTADO PARA NOSSOS CLIENTES. 
AFINAL, O NOSSO OBJETIVO É VER O PROJETO CRESCER E SE DESENVOLVER DE 
FORMA A AGREGAR A MELHOR EXPERIÊNCIA DE NAVEGAÇÃO PARA O USUÁRIO.




