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RESUMO
Em Portugal, entre 4 a 5% da população sofre de alergias 

alimentares. Enquanto para algumas pessoas os sintomas 

não passam de meras irritações de pele, para outras, as 

consequências podem ser fatais. Tais alergias afetam 

tanto o dia-a-dia do indivíduo como o das pessoas que 

o rodeiam, e é ainda hoje uma doença cuja gravidade é 

frequentemente desvalorizada. Este projeto de investigação 

enquadra-se no âmbito do design centrado no utilizador 

(DCU) e procura minimizar as dificuldades do indivíduo 

alérgico na aquisição de bens de consumo diário, através 

de uma aplicação de telemóvel. A recolha de dados 

empíricos foi feita em supermercados devido à extensa 

gama de produtos, com a leitura de rótulos como foco 

de intervenção. A aplicação também poderá, no entanto, 

funcionar em outros contextos, como mercearias, lojas de 

conveniência, etc. Para cumprir este objetivo identificam-se 

as alergias alimentares mais comuns, as suas implicações 

na saúde do alérgico e na sua interação social, e como 

afetam a sua experiência de supermercado. Utilizou-se 

uma metodologia de natureza mista não-intervencionista e 

intervencionista, de base qualitativa. No primeiro momento, 

recolheu-se e interpretou-se a informação qualitativa 

através da crítica literária, entrevistas a stakeholders, 

observação direta e análise crítica de casos de estudo 

para confirmar os objetivos, as questões de partida e 

formular o argumento. No segundo momento (projeto) 

desenvolveu-se a investigação ativa com a colaboração de 

pessoas interessadas, para as envolver no projeto, recolher 

sugestões de melhoria e assegurar a avaliação e validação 

da aplicação desenvolvida. O resultado alcançado é 

o projeto de um serviço e o protótipo funcional de uma 

aplicação para smartphone que testámos com um grupo 

de pessoas interessadas e que promete preencher as 

necessidades e as expetativas de utilizadores com alergias 

alimentares, no sentido de facilitar a sua experiência de 

compra de bens de consumo diário em supermercados.
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ABSTRACT
In Portugal, 4 to 5 per cent of the population suffers from 

food allergies. Whereas for some of them the symptoms 

are nothing more than mere skin rashes, to others the 

consequences can be fatal. Such allergies have an impact 

on not only the individual’s daily life but also the ones who 

engage him, and even nowadays, the severity of the illness 

is frequently undervalued. This research study is based on 

the user-centered design (UCD) in order to minimize the 

allergic person’s difficulties regarding the appropriation of 

items of daily consumption, with the assistance of a mobile 

phone application. The gathering of data for research 

was done in supermarkets due to the extensive array of 

products, having the reading of labels as its focus of action. 

However, the app will work in other contexts as well, such as 

grocery stores, convenience stores, etc. The more common 

food allergies need to be identified to fulfill this goal, as 

well as their implications on the allergic person’s health 

and social interaction, and how it affects his experience in 

the supermarket. A non-interventionist and interventionist 

mixed methodology of qualitative nature was used. First, 

qualitative information was gathered and analysed through 

literary critique, stakeholder interviews, direct observation 

and a critical analysis of case studies in order to confirm 

the goals, starting questions and construct the argument. 

Secondly, in the following phase (project) an active 

investigation took place with the collaboration of interested 

people, for the purpose of involving them in the project, 

gathering suggestions for improvement, and ensuring the 

evaluation and validation of the application. The obtained 

result is a service concept and an operational prototype of 

a smartphone application which we tested with a sample 

group of interested people, that correspond to the target-

group’s necessities and expectations, making it easier for 

users with food allergies to shop for daily consumption 

goods in supermarkets.
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GLOSSÁRIO

Aitelina

Proteína do ovo.

Albumina

Proteína do ovo.

Alérgeno / Alergénio

Proteínas encontradas em diversos 

alimentos, que ao ser ingeridas 

desencadeiam uma reação alérgica em 

certos indivíduos.

Alergia alimentar

Doença imunológica cujos sintomas são 

desencadeados ao entrar em contacto 

com um alérgeno por via oral, nasal, ou 

ao toque, dependendo da gravidade da 

doença para cada indivíduo.

Alergologista

Médico especializado em imuno-

alergologia.

Anti-histamínico

Medicamento que ajuda a prevenir 

(ou a reduzir) os sintomas da alergia, 

nomeadamente inflamações.

 

Apovitelina

Proteína do ovo.

Avidina

Proteína do ovo.

Back-end

Parte essencial de um serviço que não é 

visível pelo utilizador.

Caneta de adrenalina

Seringa com uma dose de adrenalina, que 

ao ser injetada envia uma descarga para 

o músculo, interrompendo as reações 

alérgicas graves. É ministrada em situações 

de emergência.

Caseína

Proteína do leite.

Co-design

Conceito de design que pressupõe a 

colaboração entre o designer e as pessoas 

interessadas durante o processo de design. 

O termo é equivalente a “co-autoria” porque 

as pessoas envolvidas desempenham 

um papel ativo em todos os momentos 

importante do processo de design, apesar 

de não serem designers.

Contaminação cruzada

Quando um alimento sem alérgenos é 

misturado, acidentalmente, com outro que 

contém um ou mais alergénios, potenciando 

uma reação alérgica. É muito comum 

acontecer em alimentos processados. Para 

que haja contaminação cruzada basta 

usar o mesmo instrumento, o que é muito 

fácil de acontecer quando a pessoa que 

prepara ou cozinha não tem em mente os 

consumidores com alergias alimentares.



Contextmapping

Ferramenta que permite a recolha de 

informações acerca do contexto de 

utilização e da experiência do potencial 

utilizador.

Customer journey

Mapeamento da experiência do potencial 

utilizador que ajuda a equipa de designers 

a identificar os aspectos mais sensíveis ou 

problemáticos de um determinado serviço.

Design Centrado no Utilizador (DCU)

Conceito de design que privilegia os 

interesses, as motivações e os desejos 

das pessoas interessadas, em detrimento 

de outros interesses ou motivações. 

Não implica envolvê-las no projeto (ao 

contrário do co-design, que implica os 

interessados no processo de design, do 

princípio até ao fim). Dito de outro modo, 

é como se o designer se metesse na pele 

dessas pessoas e sentisse o mesmo que 

elas sentem, pelo que carece de diversas 

ferramentas para recolher e tratar a 

informação necessária.

Doença celíaca

Doença imunológica cujos sintomas são 

desencadeados ao entrar em contacto 

com glúten por via oral.

Farelo

Proteína do trigo.

Flavoproteína

Proteína do ovo.

Front-end

A parte de um serviço que é visível pelo 

utilizador.

Gérmen

Proteína do trigo.

Globulina

Proteína do ovo.

Glúten

Outro nome para indicar qualquer um dos 

seguintes cereais: trigo, centeio e cevada.

Hidrolisado de farelo de trigo

Proteína do trigo.

Hotspots

Janelas de interação num software que 

cumprem uma função específica quando 

clicadas.

Imuno-alergologia

Estudo das alergias.

Imunoterapia

Terapia que consiste em pôr o paciente a 

entrar em contacto com doses pequenas 

do alérgeno de forma gradual, sem a toma 

de anti-histamínicos, com o objetivo de criar 

uma resistência do sistema imunológico ao 

alimento.

Interface

A parte de um software com que o utilizador 

interage.
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Intolerância alimentar

Doença que cria uma incapacidade de 

digerir certos alimentos. Os sintomas mais 

frequentes são dores abdominais, cólicas e 

flatulência.

Lactoalbumina

Proteína do leite.

Lactoglobulina

Proteína do leite.

Lactose

Açúcar do leite.

Lecitina de ovo

Proteína do ovo.

Lisozima

Proteína do ovo.

Livetina

Proteína do ovo.

Ovoalbumina

Proteína do ovo.

Ovoglicoproteína

Proteína do ovo.

Ovoglubina

Proteína do ovo.

Ovomucina

Proteína do ovo.

Ovomucóide

Proteína do ovo.

Pessoas interessadas

Esta expressão substitui o termo 

“utilizadores”, uma vez que os participantes 

do estudo não são ainda utilizadores, mas 

apenas potenciais utilizadores.

Profilaxia

Conjunto de cuidados higiénicos e de 

alimentação que devem ser tomados para 

evitar uma reação alérgica.

Reação anafilática

Um sintoma grave e potencialmente fatal 

quando decorre uma reação alérgica.

Semolina

Proteína do trigo.

Service blueprint / Diagrama de serviço

Ferramenta que pressupõe o mapeamento 

do serviço a ser desenhado, incluindo os 

diversos pontos de interação e diferentes 

entidades envolvidas.

Statement cards

Método de análise de informação qualitativa 

complexa.

System usability scale

Ferramenta para calcular quantitativamente 

o nível de usabilidade de um software.
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1

INTRODUÇÃO
Esta investigação em design de produto pretende otimizar a experiência 

de compra de bens de consumo diário em supermercados por pessoas 

com alergias alimentares. São abordados diversos tópicos relacionados 

com alergias alimentares para reconhecer o contexto, desde os conceitos 

fundamentais, até a questões de natureza prática.

5% de crianças têm uma reação alérgica a certos alimentos, clinicamente 

provada, enquanto em adultos as alergias alimentares ocorrem em cerca de 

4% da população total (WebMD, s.d.). Estes indicadores parecem indiciar 

um agravamento de comportamentos alérgicos junto das populações mais 

jovens. Em termos de probabilidades é também frequente uma pessoa 

ter dentro do seu círculo de contactos, no mínimo, uma pessoa com uma 

alergia alimentar.

Esta área de estudo tem tido grande desenvolvimento nos últimos anos, 

nomeadamente na vertente médica. Também tem havido sucesso no que 

toca à consciencialização do público e na troca de informação relevante. 

No entanto, existem tantas proteínas alergénicas, e tantas particularidades 

em cada caso de alergia (nomeadamente no que toca à gravidade dos 

sintomas, ou à forma como a comida é cozinhada), que as pessoas 

verdadeiramente cientes dos cuidados necessários são geralmente os 

portadores da doença. Muitas vezes, descobrem que têm a doença através 

de uma experiência desagradável; outras conhecem a doença porque têm 

um familiar muito próximo que sofre desta doença. Estas pessoas, que 

não sendo alérgicas convivem diariamente com o problema, esquecem-se 

momentaneamente da limitação do seu familiar. Assim, o alérgico sabe que 

tem de contar consigo próprio para controlar os efeitos da sua doença.

A gravidade da reação alérgica varia de pessoa para pessoa. Enquanto 

para alguns indivíduos os sintomas consistem numa simples irritação 

cutânea, outros podem chegar a sofrer choques anafiláticos que podem 

conduzir à morte. O método mais comum e eficaz de tratamento é conhecer 

e evitar o alérgeno. Um dos maiores riscos reside nas refeições processadas 

porque incluem misturas de diversos alimentos, ou extratos de alimentos, 

apresentadas sob uma forma alterada, que não permite ao comprador 

identificar os ingredientes misturados a não ser através do rótulo. Por 
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vezes, o rótulo está ocasionalmente de certa forma ‘codificado’, contendo 

vocabulário especializado que muitas pessoas não compreendem. Deste 

modo, existem diversos fatores que dificultam o controlo sobre os alérgenos 

potencialmente contidos numa determinada refeição pré-confecionada. 

O receio de consequências físicas nefastas são fatores de ansiedade na 

gestão do quotidiano de portadores de alergia a uma ou mais substâncias. 

Acrescem os riscos de contaminação decorrentes da manipulação 

simultânea de vários ingredientes, em restaurantes, bares, supermercados, 

em casa de amigos, em casa de família, na própria casa, entre outros.

Tendo em conta o exposto, existem não apenas um mas vários problemas 

na vida de um indivíduo alérgico. No entanto, apesar da multiplicidade de 

problemas as respostas são escassas, resumindo-se a soluções gráficas 

ou a outros conceitos que não chegaram à fase de produção. Mais do que 

antes, é premente preencher esta lacuna. A oferta de alimentos processados 

tem crescido exponencialmente e na razão direta do tempo (reduzido) para 

escolher, comprar e preparar refeições com as restrições dos alérgicos. 

Assim, com base na informação recolhida, o conceito que desenvolvemos 

no âmbito desta dissertação é um serviço para facilitar a identificação de 

potenciais alérgenos através da leitura dos rótulos. Os testes de usabilidade 

permitem supor que a aplicação desenvolvida facilita a experiência de 

compra em outros contextos de aquisição de bens de consumo diário, 

alimentares ou não, desde que devidamente rotulados. A recolha de dados 

empíricos apresentada nos próximos capítulos ocorreu em supermercados. 

No entanto, a aplicação também poderá funcionar em outros contextos, 

como mercearias, lojas gourmet, lojas de conveniência, corners ou lojas 

(de produtos alimentares ou para o corpo) em aeroportos, entre outros. 

Os resultados, sendo satisfatórios, carecem ainda de mais momentos de 

iteração e de alguns ajustes, nomeadamente na componente gráfica da 

aplicação.
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TÍTULO
Otimização da experiência de indivíduos alérgicos na compra de bens de consumo diário: 

estudo de caso em design centrado no utilizador

OBJECTIVO GERAL
- Facilitar a experiência de compra de bens de consumo diário através do design centrado 

no utilizador com alergias alimentares

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
- Adotar a abordagem do design centrado no utilizador para recolher e trabalhar 

informação complexa.

- Estabelecer uma relação de empatia entre os potenciais utilizadores envolvidos no 

presente estudo e a investigadora para assegurar um processo de design efetivamente 

centrado nos mesmos.

- Conhecer as alergias alimentares mais comuns para identificar problemas ou 

oportunidades de design.

- Identificar potenciais ferramentas ou serviços viáveis de ser utilizados enquanto casos 

de estudo de modo a facilitar a experiência do indivíduo alérgico no processo de fazer 

compras de bens de consumo diário.

- Desenvolver um conceito enquadrado no design de serviços que otimize a experiência 

de compra de utilizadores com restrições alimentares (ou portadores de alergias) em 

supermercados.

QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO
- Como otimizar a experiência de compra de bens de consumo diário em supermercados 

para indivíduos com alergias alimentares?
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DESENHO DE INVESTIGAÇÃO
O processo de investigação começa pela elaboração 

de um tema do qual a investigadora tenha prévio 

conhecimento e, que aparenta corresponder às exigências 

de uma dissertação de mestrado. Aqui dá-se início à 

fase de pesquisa para a crítica literária, com o objetivo 

de compreender se o tema é viável e de um nível de 

complexidade adequado. O próximo passo deverá ser a 

construção do título, que deve ser um pouco mais específico 

do que o tema dando a compreender melhor qual é o objetivo 

desta dissertação. Mais uma vez, entre cada um destes 

passos deve haver uma avaliação constante para garantir 

que a investigadora está preparada para levar a cabo os 

objetivos que se propõe a cumprir, que a dissertação traz 

algo de novo para o conhecimento dentro do design e que 

existe praticabilidade no projeto. A próxima fase consiste 

em escrever a questão de investigação ou, por outras 

palavras, determinar o problema da investigação.

Antes da formulação do argumento é necessário proceder 

a um estudo preliminar que possibilite a redação do 

Estado da Arte. Dele fazem parte a observação direta 

(empírica) e a crítica literária, que consiste na recolha 

do máximo material escrito - publicado ou não - com o 

objetivo de dar à investigadora conhecimentos bastante 

mais aprofundados sobre o tema da sua dissertação; a 

complementar a crítica literária são realizadas entrevistas 

a pessoas interessadas criteriosamente selecionadas em 

função das necessidades decorrentes do próprio processo 

investigativo. A observação direta permite, juntamente 

com as ferramentas metodológicas referidas, selecionar os 

casos de estudo e construir o EA de modo a confirmar os 

objetivos inicialmente traçados, a pertinência das questões 

de investigação e configurar o argumento. Os casos de 

estudo devem ser selecionados cuidadosamente, entre 

uma lista com muitas opções e analisados criteriosamente. 

Concluído este momento (análise e crítica de casos de 

estudo) inicia-se a investigação ativa, dado tratar-se de um 
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desenvolvimento projetual que permite (ainda no âmbito 

desta investigação) desenvolver e testar um produto/

serviço. Nesta fase entram os grupos de foco: o grupo 

de foco de especialistas e o grupo de foco de pessoas 

interessadas. Cada grupo traz por norma opiniões distintas 

consoante as suas especificidades.

Uma vez que o produto tenha sido testado e melhorado são 

retiradas as pré-conclusões da dissertação, seguidas das 

conclusões definitivas. Deve atentar-se também ao facto 

de que a dissertação poderá servir para outro investigador 

lhe dar continuidade e a sua estrutura deve ser preparada 

para isso. Existe por isso uma secção de recomendações 

para uma futura investigação que deverá servir para quem 

utilizar a dissertação posteriormente. Por fim, comprova-

se o argumento e o contributo da investigação para o 

conhecimento em design, confirmando a pertinência do 

tema inicialmente proposto.
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ORGANOGRAMA
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ESTADO DA ARTE

FIG.1 Esquema das várias áreas 
de estudo em design abrangidas 
nesta dissertação
FONTE  Investigadora

Design Centrado no Utilizador

Design de Serviços

Co-design

UX Design

Design de ComunicaçãoUI Design

Otimização da experiência de indivíduos alérgicos 
na compra de bens de consumo diário: estudo 
de caso em design centrado no utilizador
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1. NOTAS SOBRE ALERGIAS ALIMENTARES

Food allergies or food intolerances affect nearly everyone at some 
point. People often have an unpleasant reaction to something 
they ate and wonder if they have a food allergy. One out of three 
people either say that they have a food allergy or that they modify 
the family diet because a family member is suspected of having a 
food allergy. But only about 5% of children have clinically proven 
allergic reactions to foods. In teens and adults, food allergies 
occur in about 4% of the total population. 1

WebMD, s.d.

1.1. INTRODUÇÃO
Neste capítulo aborda-se o tópico de alergias alimentares 
de maneira aprofundada, com o propósito de melhor 
compreender a doença, quais os grupos principais de 
alérgenos, e como esta poderá afetar o dia-a-dia do 
alérgico a nível individual, social e económico. Para além 
disso, identificam-se também  outras doenças semelhantes 
que são relevantes para o projeto, como as intolerâncias 
alimentares ou a doença celíaca, entre outras, e analisam-
se as diferenças entre elas. Comecemos então por 
examinar a alergia alimentar do ponto de vista médico.

1.1.1 Definições

Uma alergia alimentar é o nome dado à ocorrência em 
que o corpo reage de forma adversa ao ato de ingestão, 
inalação ou contacto cutâneo com certos alimentos.
O sistema imune do organismo reage a determinados 
alimentos como se fossem potencialmente perigosos. Para 
se defenderem destes invasores as células do sistema 
imunitário produzem anticorpos, que incitam outras 
células (os mastócitos) a libertar uma substância chamada 
‘histamina’. Os mastócitos são células especializadas, que 
se encontram frequentemente em maior número em zonas 
típicas de reações alérgicas, como o nariz e a garganta, 
os pulmões, a pele e o tubo gastrointestinal. A histamina é 
a substância que provoca os sintomas resultantes (Nunes, 
2014) (Fig.2 e 3). Apresenta-se em seguida uma explicação 
mais detalhada do processo:

Before an allergic reaction can occur, a person who is 
predisposed to form IgE to foods first has to be exposed to the 
food. As this food is digested, it triggers certain cells to produce 
specific IgE in large amounts. The IgE is then released and 
attaches to the surface of mast cells. The next time the person 
eats that food, it interacts with specific IgE on the surface of the 

1 Tradução livre: “Alergias 
alimentares ou intolerâncias 
alimentares afetam praticamente 
toda a gente em algum ponto 
[das suas vidas]. Geralmente, 
as pessoas têm uma má reação 
a alguma coisa que comeram 
e perguntam-se se terão uma 
alergia alimentar. Uma entre 
três pessoas dizem que têm 
uma alergia alimentar ou que 
modificaram a dieta da família 
porque alguém é suspeito de 
ter uma alergia alimentar. Mas 
apenas 5% de crianças têm 
uma reação alérgica a comida 
clinicamente provada. Em 
adolescentes e adultos, alergias 
alimentares ocorrem em cerca de 
4% da população total.”

2 Tradução livre: “Antes de ser 
possível dar-se uma reação 
alérgica, uma pessoa que é 
suscetível de produzir IgE face 
a comida tem de ser primeiro 
exposta ao alimento. À medida 
que esta comida é digerida, 
há células específicas que são 
espoletadas para produzir IgE 
em grandes quantidades. O IgE 
é então libertado e prende-se 
à superfície dos mastócitos. 
Na altura em que a pessoa 
ingere o alimento novamente, 
este interage com o IgE preso à 
superfície dos mastócitos e faz 
com que estas libertem químicos, 
nomeadamente histamina. 
Dependendo do tecido em que 
são libertados, estes químicos 
dão origem aos sintomas da 
alergia.”
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mast cells and triggers the cells to release chemicals such as 
histamine. Depending upon the tissue in which they are released, 
these chemicals will cause a person to have various food allergy 
symptoms. 2

WebMD, s.d.

1.1.2 Sintomas

Indivíduos diferentes reagem aos alimentos de maneiras 
diferentes. Um exemplo é a ingestão, inalação ou simples 
contacto com amendoins: algumas pessoas têm uma 
reação cutânea ligeira, outras podem desenvolver reação 
anafilática, outras ainda podem morrer, sem que haja 
tempo para ministrar um antídoto. (Mayo Clinic, 2015)
O tempo desde a ingestão/contacto com o alimento até ao 
aparecimento dos sintomas pode variar entre uns minutos 
a algumas horas, dependendo do tipo de alergia. Se for 
uma reação de hipersensibilidade imediata, é mediada 
pelos anticorpos IgE; nestes casos, manifestam-se dentro 
de poucos minutos ou de hora (aproximadamente). Se for 
uma reação de hipersensibilidade demorada os sintomas 
só se declaram, no mínimo, 24 horas mais tarde (Taylor e 
Hefle, 2001) A sintomatologia é também muito diversificada 
(dores de estômago, falta de ar, etc.)

1.1.3 Diferenças entre alergia e intolerância

Ao nível do senso comum, as alergias alimentares são 
confundidas com a intolerância a certos alimentos. É de 
frisar que, apesar de em ambas ser necessário evitar 
alguns alimentos, são clinicamente diferentes, quer nos 
efeitos quer nas origens.
A intolerância, tal como uma alergia, é despoletada após 
a exposição a um determinado alimento, mas não envolve 
o sistema imunológico. Depende de mecanismos que não 
mobilizam os anticorpos. Entre os sintomas mais frequentes 
encontram-se diarreia, flatulência, dor ou desconforto 
abdominal. Comparativamente ao risco de anafilaxia em 
alguns casos de alergia, esta sintomatologia não é muito 
grave. (Li, 2014)

1.1.4 Doença celíaca

Outra limitação alimentar que poderá ser confundida 
com uma alergia é a doença celíaca. Esta doença é 
caracterizada por uma reação imunológica contra o próprio 
organismo, neste caso o intestino delgado, induzida pela 
ingestão de glúten.

FIG.2 Primeira fase da reação 
alérgica
FONTE: Adaptação de Taylor e Hefle, 
2001

FIG.3 Segunda fase da reação 
alérgica
FONTE: Adaptação de Taylor e Hefle, 
2001
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A doença celíaca não é uma alergia alimentar, pois resulta 
de uma reacção imunológica dirigida a estruturas do próprio 
organismo que é induzida pela ingestão de glúten. A alergia 
alimentar, por sua vez, caracteriza-se por um conjunto de 
manifestações resultantes de uma reacção imunológica dirigida 
a um componente específico de um alimento.

Nunes et al., 2012, p.18

Nos últimos anos observou-se a tendência para a adoção 
de dietas sem glúten (Fig.4). Segundo Peter H.R. Green, 
diretor do Celiac Disease Center na Universidade de 
Columbia (EUA), o mercado de produtos sem glúten tem 
crescido exponencialmente, não porque haja um aumento 
desmesurado de intolerantes a esta proteína, mas apenas 
porque surgiu a presunção ou a crença popular de que 
uma dieta sem glúten é mais saudável. Trata-se de um 
erro, que pode ter consequências graves para a saúde 
daqueles que não são intolerantes nem alérgicos ao glúten: 
“unless people are very careful, a gluten-free diet can lack 
vitamins, minerals, and fiber” 3 (Green cit. por Jaret, s.d.).

1.1.5 Profilaxia

Todas estas doenças têm em comum as recomendações 
preventivas. Embora sob observação médica experiente 
sejam diferentes, para os doentes, as limitações são 
praticamente as mesmas. O modo mais eficaz e conhecido 
de tratamento é a evicção de todos os alimentos que 
possam conter o alérgeno, assim como precauções no 
dia-a-dia como por exemplo evitar utilizar os mesmos 
utensílios, tanto quando se está a cozinhar, como a comer.

FIG.4 Alimentos que contêm 
glúten
FONTE Acelbra - RS, Qual é a 
quantidade de glúten que me pode 
fazer mal?
[Online] [Consult. 2014.09.05] 
WWW:URL: http://www.fenacelbra.
com.br/acelbra_rs/qual-e-a-
quantidade-de-gluten-que-pode-me-
fazer-mal/

3 Tradução livre: “A não ser 
que as pessoas tenham muito 
cuidado, uma dieta sem glúten 
pode originar falta de vitaminas, 
minerais e fibras.”
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1.2 ALIMENTOS CAUSADORES DE ALERGIAS

1.2.1 Principais grupos de alérgenos

Os alérgenos (componentes que causam a alergia) 
encontrados na comida são, na sua grande maioria, 
proteínas, mas só alguns desses milhões de proteínas já 
foram documentados como alérgenos. Dito isto, alguns 
alimentos contêm mais proteínas alergénicas do que 
outros, assim como uns contêm os alérgenos principais 
e, consequentemente, são os alimentos que mais 
frequentemente dão origem a alergias.
Pensa-se que existem oito tipos ou grupos de alimentos que 
são responsáveis por 90% de todas as alergias mediadas 
por IgE a nível mundial. (Bousquet et al. cit. por Taylor e 
Hefle, 2011) Estes são aparentemente reconhecidos como 
uma referência por diversos especialistas (Fig.5).
Segundo Bush e Hefle (2009), os oito grupos são os 
seguintes:

 Leite
 Ovos
 Trigo
 Amendoins
 Nozes
 Crustáceos e moluscos
 Peixe
 Soja

FIG.5  Os oito grupos principais 
de alergias
FONTE  WebstaurantStore, Know the 
“Big Eight”
[Online] [Consult. 2014.09.05]
WWW:URL: http://www.
webstaurantstore.com/article/22/food-
allergy-overview.html
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Um documento referencial (Nunes et al., 2012) foi 
emitido pela DGE com o objetivo de apoiar as escolas 
nas respostas às necessidades específicas de alguns 
alunos. Este documento especifica alguns alimentos que 
se encontram dentro dos oito grupos, segundo a seguinte 
divisão, semelhante à de Bush e Hefle (2009):

 Leite
leite de vaca, de cabra, de ovelha, condensado, evaporado, 
desnatado e em pó;
iogurtes, queijo, requeijão, queijo fresco, manteiga, natas, 
papas lácteas com leite para crianças.
 Ovo

ovos de galinha, codorniz, peru, pata e avestruz;
gema e clara de ovo
 Trigo

esparguete e massas, couscous, farinha de trigo, farinhas 
de trigo par uso culinário, produtos de pastelaria e padaria, 
todos os tipos de pão ou broa, tostas, flocos de cereais, 
gelados com bolachas ou biscoitos, papas lácteas e não 
lácteas com trigo, chocolates com bolacha;
sopas pré confecionadas, molhos;
seitan.
 Amendoim e frutos de casca rija

amendoim, amêndoa, avelã, coco, caju, noz, pinhão, 
pistacho e sementes de sésamo.
E. Marisco (crustáceos) e moluscos
caranguejo, lagosta, camarão, mexilhão, ostras, ameijoas, 
lulas, polvo e chocos.
 Peixe

peixes brancos: pescada, linguado, galo, nero, cherne, 
corvina, garoupa;
peixes azuis: atum, sardinha, truta, salmão, arenque, 
cavala, enguia.
 Soja

soja, feijão de soja, rebentos de soja;
tofu, molho de soja, molho shoyu, miso;
farinha de soja, óleo de soja.

1.2.2 Substituições

O alérgico não pode comer certos alimentos devido 
ao risco inerente de ingerir a proteína que despoleta os 
sintomas. Dito isto, o estudo dessas proteínas permitiu 
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identificar uma pequena percentagem que é considerada 
o grupo de alérgenos atualmente documentados. A partir 
do momento em que uma dessas proteínas é identificada, 
é possível fabricar um alimento sem o ingrediente que 
a contém. Consideremos por exemplo o leite de vaca. 
Existe um grande número de pessoas no mundo que são 
alérgicas a esse leite e, com base nessa noção, a indústria 
do leite desenvolveu alternativas adequadas (Fig.6). 
Algumas destas são, por exemplo, o leite de soja, o leite 
de amêndoa, o leite de arroz, o leite de côco, entre outros. 
O mesmo acontece com outros produtos alimentares, mas 
nem todos são fáceis de substituir. No geral, os alérgicos 
conhecem bem as substituições possíveis adequadas às 
suas alergias através de pesquisa, assim como certas 
marcas de que gostam e que sejam acessíveis. Muitas 
vezes, acabam por limitar a experiência a uma marca 
específica, por uma questão de segurança e conveniência.

1.3 O QUOTIDIANO DO ALÉRGICO

1.3.1 Introdução

Neste capítulo serão abordados os vários cuidados 
do dia-a-dia de uma pessoa com uma ou mais alergias 
alimentares, que diferem dos cuidados do dia-a-dia 
de uma pessoa sem alergias. As várias implicações 
demonstram as dificuldades que enfrentam, e mostram 
diversos aspetos pouco trabalhados a nível do Design, e 
que poderão ser facilitados para o alérgico, assim como as 
pessoas envolventes.
Com o objetivo de obter uma noção mais realista e apurada 
sobre este tema, foram realizadas diversas sessões de 

FIG.6 Substitutos de leite de vaca
FONTE C’est La Vie, Vegan Milk 
Substitute
[Online] [Consult. 2014.09.05]
WWW:URL: http://livenlovecestlavie.
wordpress.com/2010/11/27/vegan-
milk-substitute-from-the-same-plant-
as-marijuana/
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contextmapping, um método de pesquisa do potencial 
utilizador ensinado na Faculdade de Design Industrial da 
TU Delft. As sessões foram realizadas no âmbito de um 
projeto diferente, sendo que as conclusões e citações 
recolhidas são perfeitamente relevantes para o tema 
discutido nesta dissertação.

O contextmapping é um meio de compreender o potencial 
utilizador e o contexto de uso. Sendo que as pessoas 
interessadas são aqueles que mais conhecimento têm 
sobre a sua própria experiência, este método oferece as 
ferramentas que lhes permitem aceder e comunicar essas 
experiências, obtendo informação mais aprofundada do 
que numa simples entrevista. (Sanders & Stappers, 2012)
Explicado de modo resumido, este método tem várias fases: 
preparação, sensibilização, sessão, análise, discussão 
e conceptualização. Na fase de sensibilização é-lhes 
entregue um pequeno livrete para preencher (ver anexos 
1 e 2), no qual se encontram exercícios de observação 
e reflexão. Com isto pretende-se que o participante se 
encontre preparado e inspirado para a sessão posterior a 
isso. Durante a sessão, o participante deve ser encorajado a 
expressar-se livremente sobre o passado, presente e futuro 
no que toca à própria experiência (sobre a qual já refletiu no 
preenchimento do livrete), tudo isto a relembrar memórias 
e emoções ao mesmo tempo que as descreve. Muitas 
vezes, também são aconselhados a pensar num produto 
que gostassem que existisse. Já na fase de análise, todas 
as entrevistas realizadas e gravadas durante as sessões 
são transcritas de modo a criar uma coleção das citações 
mais relevantes. As citações são organizadas por grupos, 
de acordo com os temas que devem ser discutidos. Essa 
discussão permite tirar conclusões das citações, e assim 
começar a fase de conceptualização do produto.

Todas as citações apresentadas nos seguintes subcapítulos 
dentro do capítulo 1.3 foram retiradas das entrevistas 
realizadas na TU Delft (ver anexo 3).

1.3.2 Riscos de contaminação cruzada

Uma das mais importantes cautelas a ter no dia-a-dia 
é evitar a contaminação cruzada. Por isso, o indivíduo 
alérgico ingere o alérgeno inconscientemente. Para 
algumas pessoas, uma quantidade mínima do alérgeno 
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é suficiente para desencadear uma reação alérgica muito 
grave ou mortal. Se um alimento aparentemente seguro 
esteve em contacto com um alérgeno os efeitos podem ser 
igualmente nefastos, embora com menor gravidade. Os 
exemplos mais comuns desta ocorrência são, por exemplo, 
jantares de grupo em que duas refeições separadas são 
cozinhadas com os mesmos utensílios, ou situações em 
que duas pessoas partilham os talheres (é menos comum, 
porque os alérgicos sabem que não podem fazê-lo).

User: […] I can remember when we had guests over that people 
did not understand that the knife from the butter could not been 
used for the jam. […] If you make separate dishes you do not 
use the same spatula to make the other dishes.  An example is 
if using a cutting board and you cut cheese on it, then you can’t 
cut chicken on the same cutting board. […] I already bought two 
spatula in two different colors so I can use one for my sister’s 
dishes. 4

4 Tradução livre:
“Utilizador: […] Lembro-me de 
quando tínhamos convidados 
em casa, que as pessoas 
não percebiam que a faca da 
manteiga não podia ser usada 
para o doce. […] Se forem 
feitos pratos separados não se 
pode usar a mesma espátula 
para fazer os outros pratos. Um 
exemplo é quando se usa uma 
tábua de corte e se corta queijo 
nela, então não se pode cortar 
galinha na mesma tábua. […] 
Eu já comprei espátulas de duas 
cores diferentes para usar uma 
nos pratos da minha irmã.”

FIG.7 O uso de etiquetas 
coloridas facilita a identificação 
dos utensílios e evita a 
contaminação cruzada
FONTE Foto da investigadora
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Outros exemplos incluem situações como um membro de 
um casal ter ingerido o alérgeno e, quando trocam um beijo, 
o outro membro tem uma reação alérgica. A contaminação 
cruzada é especialmente limitadora entre pessoas que 
partilham o mesmo espaço diariamente, agravando-
se quando vivem na mesma casa. A melhor solução 
provem de desenvolver uma estratégia que previna tais 
acontecimentos (Fig.7).

1.3.3 Custo do cabaz de compras do alérgico

Viver com uma alergia envolve custos adicionais, não só 
para o indivíduo alérgico como para os pais e restante 
família.
Muitas pessoas, apesar de nunca terem sido 
diagnosticadas, acreditam ter alergias alimentares. As que 
se dão realmente ao trabalho de confirmar a aflição e que 
obtém uma resposta positiva são as que mais tendência 
têm para continuar um tratamento médico, assim como 
aquelas em que a reação alérgica é mais grave. A oferta 
de prestação de serviços médicos é variada, mas envolve 
custos: urgência hospitalar, consultas de alergologia em 
centros de saúde e hospitais, consultas domiciliárias, 
medicação, hospitalização, exames médicos e terapia 
(imunoterapia, por exemplo). A grande maioria das 
pessoas alérgicas, no entanto, não recorre à observação 
médica, presumivelmente porque os sintomas não são 
incapacitantes. Alguns seguros de saúde não incluem as 
alergias nas coberturas. Se tiverem uma reação são capazes 
de se automedicar e quase nunca são internadas (Fig.8 e 
9). (Miles et al., 2005). Acrescem outros custos, dado que 
a maioria dos alimentos sem alérgenos costumam ser mais 
caros (e.g. o leite de amêndoa é muito mais caro do que o 
leite de vaca, como veremos no testemunho seguinte).
         
Interviewer: Which kind of milk do you like more?
User: Soy and rice. Also because they’re the cheapest.
I.: And almond milk?
U.: I like almond milk, but it’s really expensive, that’s the problem. 
Like, soy milk is already four times more expensive than cow milk. 5

Pessoas com alergias a nozes, por exemplo, têm 
geralmente tendência a pagar mais pelo seu cabaz de 
compras de supermercado, o que significa um impacto 
negativo no plano económico da família. Existem grupos 

5 Tradução livre:
“Entrevistadora: De que tipo de 
leite gosta mais?
Utilizador: Soja e arroz. Também 
por serem os mais baratos.
E.: E leite de amêndoa?
U.: Eu gosto de leite de 
amêndoa, mas é muito caro, esse 
é um problema. Por exemplo, 
leite de soja já é quatro vezes 
mais caro do que leite de vaca.”

FIG.8 A caneta de adrenalina 
anula o efeito do choque 
anafilático
FONTE Jornal da Madeira, Caneta de 
adrenalina esgotada deve regressar 
às farmácias na próxima semana
[Online] [Consult. 2014.09.05]
WWW:URL: http://www.
jornaldamadeira.pt/artigos/caneta-de-
adrenalina-esgotada-deve-regressar-
%C3%A0s-farm%C3%A1cias-na-
pr%C3%B3xima-semana

FIG.9 Medicamentos anti-
histamínicos
FONTE No Mundo de Margarida, 
Modo: Anti-histamínicos
[Online] [Consult. 2014.09.05]
WWW:URL: http://
nomundodemargarida.blogs.sapo.
pt/162423.html
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que não só consideram esse impacto financeiro pouco 
significativo, como estão dispostos a pagar mais por 
ingredientes exclusivos que poderão contribuir para a 
evicção do alimento (Miles et al., 2005).

1.3.4 O alérgico no contexto social

Geralmente, quando um indivíduo nasce alérgico, os 
pais apercebem-se de que algo não está bem com o seu 
bebé. Quando se vive com a alergia toda a vida, o próprio 
indivíduo, assim como a família, desenvolvem estratégias 
que os ajudam a desenvolver os cuidados necessários no 
controle da doença. Porém, mais tarde ou mais cedo, irá 
haver outro impacto, quando o alérgico conhece pessoas 
que não estão familiarizadas com este tipo de limitações:

U.: For me it is not weird to cook for someone with allergies. But 
for a friend of my mother for example, and we were going to lunch 
there, then she got a whole list. And I understand it is difficult for 
people who were not growing up like this, because products like 
eggs and milk are standard ingredients for a lot of dishes. 6

As pessoas que não estão informadas também não estão 
preparadas para lidar com este tipo de problema. Por isso 
têm de passar por um período de adaptação. A situação 
intensifica-se quando vivem na mesma casa, tais como 
casais ou colegas que partilham a casa, mas de um modo 
geral fazem um esforço.

U.: […] Sometimes I really enjoy to eat on my own. And also the 
extra work for washing the dishes is annoying. […] Most annoying 
is in the shop, that you have to check everything and then it takes 
a lot of time. And she* is used to it and knows already what she 
can take, but for me it takes a lot of time. […] I know what she is 
allergic to, but for example I do not know what type of standard 
cookies she always can have. 7

Paisley et al. (2008) publicam um estudo que analisa 
situações em que um membro de um casal sofre uma 
mudança repentina na alimentação. O estudo foca-se na 
análise das atitudes do parceiro face à alteração alimentar. 
Isto poderá ser aplicado na perspetiva das alergias na 
medida em que quando o alérgico vive numa casa com 
outras pessoas, estas terão de lidar com as suas limitações 
alimentares.

7 Tradução livre:
“U.: […] Às vezes gosto mesmo 
de comer sozinha. E o trabalho 
extra a lavar pratos também é 
chato. […] O mais chato é na 
loja, em que tem de se verificar 
todos [os rótulos] e assim 
demora muito tempo. E ela* 
está habituada a isso e sabe 
exatamente o que levar, mas para 
mim demora muito tempo. […] 
Eu sei a que é que ela é alérgica, 
mas não sei por exemplo que 
tipo de bolachas é que ela pode 
sempre comer.”
*os nomes foram omitidos 
para proteger a identidade do 
participante

6 Tradução livre:
“U.: Para mim não é estranho 
cozinhar para alguém com 
alergias. Mas para uma amiga 
da minha mãe, por exemplo, e 
nós íamos lá [a casa] almoçar, 
ela recebeu a lista inteira [de 
alergias]. E eu percebo que 
seja difícil para pessoas que 
não cresceram com isto, porque 
produtos tais como ovos e leite 
são produtos usados em muitos 
pratos.”
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Segundo os autores, a grande maioria das pessoas tem 
uma atitude bastante positiva e aberta face à alimentação 
limitada do membro afetado da relação. 48% dos 
parceiros fez pequenas alterações na própria dieta com 
o intuito de apoiar o outro membro, sem se dedicarem 
a seguir escrupulosamente o mesmo regime. Quando 
queriam comer alguma coisa interdita ao outro membro, 
faziam-no quando estavam separados. Apenas 28% 
não mudavam nada na sua própria dieta, porque o outro 
membro assim o queria. Os 24% parceiros que mudaram 
a dieta radicalmente fizeram-no, ou porque era benéfico 
para os próprios, ou porque o outro membro sofria de uma 
condição grave e potencialmente fatal.
Podemos então assumir que existe uma gama diferente 
de pessoas que não as alérgicas, sendo que estas devem 
ser consideradas em qualquer estudo ou projeto sobre 
alergias. Por estarem também profundamente envolvidas 
na rotina e cuidados de uma alimentação alérgica e terem 
de se adaptar às limitações no dia-a-dia, serão incluídas 
como pessoas interessadas no decurso deste projeto.

1.3.5 “Comer fora”

Uma vez que o indivíduo alérgico se habitue a ir sozinho 
ao “seu” supermercado, e a cozinhar refeições com 
poucas variantes, as suas rotinas tornam-se mais fáceis. 
Mas quando se desloca para fora dessa zona de conforto, 
surgem imprevistos que nem sempre consegue controlar. 
Alguns exemplos são comer em casa de outras pessoas, 
em restaurantes ou até em outros países. Para lidar com 
este tipo de situações, o alérgico desenvolve as suas 
próprias estratégias. A opção mais comum é admitirem a 
limitação, comunicando a sua alergia. Como foi descrito 
anteriormente, a grande maioria das outras pessoas é 
recetiva no que toca a aceitar e desenvolver estratégias 
para lidar com o problema.
Numa situação em que o indivíduo alérgico vai comer a 
casa de outra pessoa, verificou-se que estes não têm a 
iniciativa de informar que têm alergias, por uma questão de 
cortesia. Muitas vezes, o anfitrião costuma perguntar se a 
comida agrada os seus convidados, e só então o alérgico 
se pronuncia. Caso o anfitrião não tome essa iniciativa 
chegará um momento em que ou o alérgico informa que não 
pode comer determinado prato ou, por vezes, o alérgico 
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ingere o alimento por delicadeza, se os seus sintomas não 
forem muito graves. Estas situações ocorrem num contexto 
em que há um anfitrião a confecionar a comida. Em jantares 
de grupo, sendo que tal implica os membros do grupo não 
só cozinharem juntos, como também fazerem as compras 
dos ingredientes juntos, a situação torna-se bastante mais 
fácil de resolver. Apesar de o alérgico ter de mencionar a 
sua alergia, fá-lo num momento em que a escolha de prato 
ainda pode ser emendada facilmente. Também há a opção 
de cozinhar um prato em separado mas, tal como a maioria 
das pessoas, o alérgico gosta de participar nos rituais 
sociais de ir ao supermercado e de cozinhar em grupo.

U.: It is always fun and positive while shopping or cooking 
together, just because it is nice to do something together and has 
a moment off what you need to do. 8

Na eventualidade de ir comer a restaurantes, a situação 
pode ser um pouco ambígua, dependendo do restaurante 
escolhido e da severidade da alergia. Há sempre a 
vantagem de poder pedir o próprio prato e a desvantagem 
de ter de perguntar os ingredientes de vários pratos 
quando não é evidente se contêm ou não o ingrediente que 
não podem ingerir. Em restaurantes à la carte há também 
a vantagem de ser possível pedir pequenas alterações 
nos ingredientes. Sem dúvida é a melhor opção para uma 
pessoa com alergias. Em contrapartida, nos restaurantes 
que só servem buffet ou de fast-food, os pratos são 
pré-confecionados e não viável pedir a alteração de 
ingredientes.

8 Tradução livre:
“U.: Fazer compras e cozinhar 
com todos é sempre divertido 
e positivo, só por ser agradável 
fazer alguma coisa com toda 
a gente, e é uma pausa no 
[trabalho] que é preciso fazer.”

FIG.10 Um dos restaurantes de 
Jamie Oliver foi processado por 
servirem massa a uma doente 
celíaca
FONTE TripAdvisor, Jamie Oliver’s 
Italian
[Online] [Consult. 2014.09.06]
http://www.tripadvisor.com/
Restaurant_Review-g186273-
d1455828-Reviews-Jamie_Oliver_s_
Italian-Brighton_East_Sussex_
England.html
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U.: Fries, I do not really miss them, but it is an easy dish. If we 
are going out and eat somewhere, I can’t eat anything because 
everything consist out of a lot of fat. Can’t eat pizza, can’t eat 
chips. 9

U.: […] I would usually make it clear when I am cooking with 
friends, and when we are dining in a restaurant I have had not to 
eat items. It can be awkward. Like one time someone made me a 
birthday cake and I could not eat it. 10

Finalmente, no caso de o indivíduo alérgico ter de fazer 
uma viagem para fora do país, deve ser algo minimamente 
planeado. Se já poderá ser complicado comer fora de 
casa no próprio país, em que o alérgico tem conhecimento 
de muitos pratos e como são feitos, mais difícil será comer 
fora num país com pratos e ingredientes desconhecidos. 
Primeiramente, deve investigar o tipo de cozinha mais 
comum e tradicional pois, se houver um alérgeno 
frequentemente utilizado, deve evitar esse prato.

U.: […] The Netherlands are crazy. For example, even in margarine 
they have lactose. They put lactose in margarine because it gets 
creamier. Or...pizza that you buy in the supermarket, that’s a 
problem. Or...actually anything that is already processed food. 
Because they use lactose to make it sweeter, or milk powder to 
make it smoother. 11

Outro cuidado a ter em conta é a língua que os nacionais 
falam. Há países em que muitas pessoas mal falam 
inglês. Se o alérgico tiver a possibilidade de inquirir num 
restaurante acerca dos ingredientes dos pratos, o risco é 
menor. Se, no entanto, for difícil comunicar com quem está 
a servir, pode haver uma troca de palavras que se revela 
perigosa. O indivíduo alérgico deve aprender a tradução 
de certos ingredientes para outras línguas. Por fim, se for 
necessária ainda mais prudência, poderá ser feita alguma 
pesquisa e seleção de restaurantes nas cidades a visitar 
antes de partir.

1.3.6 Riscos de ingerir alimentos processados

Abordamos agora um tópico que representa uma das 
maiores limitações de pessoas com alergias, comida 
processada.
A definição do que é uma comida processada pode variar 
ligeiramente, mas refere-se em geral a alimentos que 
estão empacotados em caixas, latas ou sacos. Para serem 
comestíveis estes alimentos são processados ao ponto 

11 Tradução livre:
“U.: […] Nos Países Baixos é 
de loucos. Por exemplo, até na 
margarina têm lactose. Põem 
lactose na margarina porque 
fica mais cremosa. Ou…a pizza 
comprada no supermercado, 
essa é um problema. Ou…
qualquer coisa que já seja 
comida processada, aliás. 
Porque usam lactose para a 
tornar mais doce, ou leite em pó 
para a tornar mais macia.”

9 Tradução livre:
“U.: De batatas fritas, não tenho 
muitas saudades, mas é um prato 
fácil [de cozinhar]. Se formos sair 
e comermos em algum sítio, eu 
não posso comer nada porque 
tudo tem muita gordura. Não 
posso comer pizza, não posso 
comer batatas fritas.”

10 Tradução livre:
“U.: […] Geralmente, eu deixo 
[a alergia] muito clara quando 
estou a cozinhar com amigos, 
e quando jantamos num 
restaurante já tive de evitar comer 
certas coisas. Pode chegar a ser 
desconfortável. Uma vez, por 
exemplo, alguém me fez um bolo 
de anos e eu não podia comê-lo.”
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em que diferem totalmente daqueles que são encontrados 
na natureza: para além de passarem por várias etapas 
complicadas de processamento, contém muitas vezes 
aditivos, aromatizantes e outros ingredientes químicos. 
(Jacob, s.d.)
Isto representa uma limitação na medida em que não é 
possível observar diretamente como a comida foi feita, ou 
controlar os ingredientes que são colocados na mistura. 
Tendo como exemplo fruta enlatada, o risco de haver um 
alérgeno é pouco: é uma comida pouco processada. No 
entanto, se considerarmos um snack tal como bolachas, 
doces, ou batatas fritas, o método de processamento torna-
se bastante mais extenso e complexo. “You can determine 
whether a food is processed by looking at the ingredient 
list. The longer the ingredient list, the more processed a 
food is likely to be” 12 (Jacob, s.d.)

Foi realizado um estudo pelo Departamento Laboral do 
governo americano que determinou que dos $3,417 
que são gastos anualmente por pessoa em comida que 
é consumida em casa, $1,212 (36%) são para produtos 
processados tais como açúcar, doces, gordura e óleos, 
comidas várias, bebidas não-alcoólicas e comida pré-
cozinhada. A maioria de pessoas com alergias alimentares 
está interdita de consumir grande parte destes 36% de 
comida altamente processada, na medida em que contém 
tantos ingredientes, que a probabilidade de conter um ou 
mais alérgenos é altíssima. Os restantes destes gastos 
anuais são distribuídos por: carnes, aves, peixe e ovos 
(23%); frutas e vegetais (17%); cereais e produtos de 
pastelaria (13%); produtos lácteos (11%). (Departamento 
da Indústria do Comércio dos EUA, 2008) Se um indivíduo 
reagir a mais do que um alérgeno (gordura e ovos, por 
exemplo, sendo que gordura encontra-se em qualquer 

FIG.11 Supermercado da Cadeia 
Pingo Doce
FONTE: Público, Indústria agro-
alimentar pede atuação rápida da 
ASAE no caso Pingo Doce
[Online] [Consult. 2014.09.06]
WWW:URL: http://www.publico.
pt/economia/noticia/industria-
agroalimentar-pede-actuacao-
rapida-da-asae-no-caso-pingo-
doce_1544539

12 Tradução livre:
“É possível determinar se 
uma comida é processada 
ao ler a lista de ingredientes. 
Quando maior a lista, maior a 
probabilidade de uma comida ser 
muito processada.”
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produto frito, e ovos encontram-se também em produtos 
de pastelaria), existe uma grande percentagem de comida 
processada que este não pode consumir. 
 
Compreende-se então que comidas processadas são dos 
maiores perigos que podem existir para alguém com uma 
alergia alimentar. No entanto, por serem precisamente 
um dos maiores perigos, são também os que têm maior 
foco no que toca a prevenção e cuidados. Um indivíduo 
alérgico sabe exatamente quais os tipos de alimentos que 
com toda a probabilidade contêm o alérgeno, dado que 
foi habituado e educado desde cedo a saber distingui-los. 
Mais, quando o indivíduo já adquiriu experiência de ir ao 
supermercado, sabe onde encontrar os substitutos.
Sendo assim, em que situações está o alérgico mais em 
risco? Algumas destas são: quando o alérgico não tem 
a experiência de ir ao supermercado; quando o alérgico 
pretende experimentar produtos diferentes daqueles a que 
está habituado; quando o alérgico vai a um supermercado 
com produtos diferentes daqueles a que está habituado; 
quando o alérgico vai a um supermercado noutro país; 
ou quando outra pessoa que não o alérgico compra 
ingredientes no seu lugar (sendo que, como foi explicado 
anteriormente, é uma situação recorrente). A única solução 
existente de momento é verificar os rótulos dos produtos 
e ter conhecimento dos substitutos possíveis. Este é um 
processo que se torna bastante mais demorado do que 
uma típica ida ao supermercado, e que pode ser bastante 
cansativo para quem não está habituado. Nos casos 
extremos e quando os sintomas não são muito graves, a 
pessoa pode simplesmente parar de se dar ao trabalho de 
ler os rótulos.

U.: I should read the labels, it would be good for my liver, so I 
would not get a bad liver in ten years. But I am not doing it. 13

U.: So if I know what I am going to cook, I am going to the 
supermarket. But on every package I have to take a good look 
what is inside those products.  Mostly for cookies I check it. And 
if she* is with me I double-check it by asking her, because I am 
afraid that I will make a mistake.  But when she is not there, I will 
buy the cookies but I have to check the packaging very well.  On 
everything there is the right information. 14

*os nomes foram omitidos para proteger a identidade do 
participante

13 Tradução livre:
“U.: Eu devia ler os rótulos, 
seria bom para o meu fígado, e 
assim não teria um mau fígado 
até daqui a 10 anos. Mas não o 
faço.”

14 Tradução livre:
“U.: Por isso se sei o que vou 
cozinhar, vou ao supermercado. 
Mas tenho de perceber bem, 
com todos os pacotes, o que 
está dentro desses produtos. 
Eu verifico isso principalmente 
com bolachas. E se ela* está 
comigo eu pergunto-lhe para 
confirmar, porque tenho medo 
de me enganar. Mas quando 
ela não está comigo, compro as 
bolachas, mas tenho de verificar 
o pacote muito bem. Em todos 
[os rótulos] há a informação 
correta.”
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Podemos então concluir que um indivíduo que sofra de 

alergias alimentares não padece apenas dos sintomas 

que ocorrem caso o alérgeno seja ingerido. Existe um 

espectro bastante maior de situações em que este 

suporta, pacientemente, no seu quotidiano, uma grande 

diversidade de cuidados e precauções com que outras 

pessoas sem restrições alimentares não terão de se 

preocupar. Para além do mais, pouco é feito para contribuir 

de forma positiva para melhorar a experiência destas 

pessoas, possivelmente devido ao preconceito ainda hoje 

existente de que uma alergia alimentar é um problema 

pouco sério, ao contrário do que muitas pessoas pensam. 

No entanto, escasseiam contributos no campo disciplinar 

do design. A nossa investigação procura preencher 

esta lacuna – focando-se na experiência de compra em 

supermercados – e, simultaneamente, pretende suscitar o 

interesse de designers para um território de oportunidades 

de projeto. Por essa razão, considera-se que o campo das 

alergias alimentares é território pouco explorado a nível 

do design, e que o estudo do contexto de supermercado 

atual, no qual também de foca este último capítulo sobre 

comida processada, será um ponto adequado para dar 

continuidade ao projeto. Aproveitar-se-á então o próximo 

capítulo para abordar a questão dos supermercados.
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2. EXPERIÊNCIA DE COMPRA EM 
SUPERMERCADOS POR INDIVÍDUOS 
ALÉRGICOS

2.1 INTRODUÇÃO

Se considerarmos uma ida ao supermercado de uma pessoa 

sem quaisquer restrições alimentares, existem uma série de 

aspetos facilmente identificáveis que poderão tornar esta 

experiência mais ou menos agradável. Raramente alguém 

que tenha de fazer compras regulares em supermercados 

dirá que gosta genuinamente do processo completo: o 

tempo despendido, o peso dos sacos com os produtos, 

o esforço da deslocação, as filas nas caixas, entre outros 

aspetos, desagradam à maioria das pessoas interessadas.

Para um indivíduo alérgico, o impacto das dificuldades é 

radicalmente maior devido ao facto de que este não tem 

de se preocupar apenas com os ingredientes que não tem 

em casa, mas também com as suas restrições alimentares, 

que constituem uma limitação na escolha dos produtos 

a levar. Aqui, a rotulagem dos mesmos é extremamente 

importante, por ser o único meio de verificar os alérgenos 

presentes nos alimentos.

Neste capítulo iremos abordar a rotulagem como o 

elemento diferenciador da experiência de compra do 

alérgico comparativamente com pessoas sem alergias 

alimentares, a legibilidade dos alérgenos, o incumprimento 

de obrigações legais, entre outros.

2.2 ROTULAGEM DE PRODUTOS

Segundo a diretiva emitida pela União Europeia em 2011, 

as substâncias que provocam alergias ou intolerâncias 

encontram-se dentro das menções obrigatórias a colocar 

nos rótulos dos produtos alimentares. Para além disso, 

também refere que a informação não deve induzir o 

comprador em erro no que respeita às características, 

às propriedades ou aos efeitos do produto. (Parlamento 

Europeu e do Conselho, 2011) Pode assumir-se então que 

a rotulagem é feita com todas estas precauções em mente, 

uma vez que são decretadas por lei (Fig.12).
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FIG.12 Os produtos alimentares 
são rotulados segundo as normas 
europeias
FONTE Nutricionário, Aprenda a ler 
o rótulo dos alimentos e descubra 
informações preciosas
[Online] [Consult. 2014.09.06]
WWW:URL: http://nutricionario.
com/v2/aprenda-a-ler-o-rotulo-dos-
alimentos-e-descubra-informacoes-
preciosas/

Acontece que na perspetiva de quem lida frequentemente 

com o contexto das alergias, existem ainda umas quantas 

falhas no que toca à rotulagem na indústria alimentar. Serão 

listadas aqui as mais relevantes:

1) O risco de contaminação pode ocorrer mesmo nos 

produtos que são assinalados como contendo alérgenos 

porque podem ter sofrido contaminação cruzada. Para isso 

acontecer basta que um ingrediente usado na fabricação 

de outro produto entre em contacto com o alimento que é 

rotulado como não contendo o alérgeno. Acontece por vezes 

quando os mesmos utensílios são usados para manipular 

vários alimentos e é uma ocorrência comum com a farinha 

e outros ingredientes semelhantes. Numa situação em que 

as reações do alérgico são desencadeadas mesmo por 

quantidades pequenas, esta é uma situação grave e difícil 

de prever. Atualmente, as marcas têm a obrigação legal, 

mediante o risco de contaminação, de colocar nos rótulos 

“pode conter vestígios de…”, seguido dos alérgenos 

relevantes. A Alimenta, Associação Portuguesa de Alergias 

e Intolerâncias Alimentares, alerta para a probabilidade 

acrescida de se dar esta ocorrência em marcas brancas 

dos supermercados. (Alimenta, 2012)

Pouco mais há a fazer nestas situações a não ser uma 

fiscalização muito rigorosa que penalize com mão pesada 

o incumprimento dos cuidados de higiene necessários 

para impedir a contaminação cruzada.
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2) Reconhecer os alérgenos nas listagens de ingredientes 

dos rótulos das embalagens seria um processo rápido e 

inequívoco se os alérgenos fossem apresentados usando 

o nome dos alimentos, tais como ‘ovo’, ou ‘trigo’. Sucede 

que muitas vezes, em comidas processadas, não é usado 

o alimento inteiro mas apenas um componente ou uma 

proteína.

Neste caso, o indivíduo alérgico a ovo não poderá 

ingerir nenhum produto que contenha no rótulo os 

seguintes ingredientes: ovo em pó desidratado, albumina, 

lisozima, lecitina de ovo, apovitelina, aitelina, avidina, 

flavoproteína, globulina, livetina, ovoalbumina, ovoglubina, 

ovoglicoproteína, ovomucina e ovomucóide. O indivíduo 

alérgico ao trigo deve estar atento aos seguintes: sêmola 

de trigo, semolina, farelo, gérmen, glúten, malte e amido 

de trigo, e hidrolisado de farelo de trigo (Nunes et al., 

2012). Ora, se não souberem de cor todas as designações 

possíveis incorrem em situações de perigo. Atualmente, 

a lei exige que os alérgenos sejam listados no rótulo sob 

a forma dos nomes simplificados, mas nem todos os 

produtores cumprem esta obrigação.

3) O tempo despendido no esforço de decifrar a rotulagem 

de produtos alimentares - se pensarmos que cada alimento, 

mesmo que seja conhecido, pode sofrer alterações de 

composição, o alérgico nunca está dispensado de verificar 

a composição de cada produto que adquire. Este esforço 

é muito desgastante e consome muito tempo. Quando 

o comprador familiar de uma criança alérgica tem ainda 

pouca experiência a lidar com a alergia pode ser muito 

constrangedor. Após um longo período de tempo de idas 

frequentes ao supermercado a escolher sempre os mesmos 

produtos o processo é facilitado. O problema agudiza-se 

nas visitas a supermercados que não são os habituais, ou 

quando o alérgico pretende experimentar produtos novos.

Com esta dissertação pretende-se enfrentar os problemas 

mencionados em segundo e terceiro lugar com o objetivo de 

tornar a experiência de compra em supermercados mais fácil 

e rápida para o alérgico e para as pessoas mais chegadas.
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3. DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR (DCU)

3.1 INTRODUÇÃO

Dentro da área disciplinar existem diversas denominações 

para caracterizar os processos de design. Nesta 

dissertação é aplicada uma abordagem de design 

centrado no utilizador, que coloca o utilizador no centro do 

processo projetual e, mais do que isso, integra-o em todas 

as fases de conceção, desenvolvimento e avaliação.

Há uns anos (até ao início da década de 90), o marketing 

e as estratégias de negócio das empresas consideravam 

o consumidor como um comprador, um mero objeto de 

análise para identificação de perfis de consumo. Hoje, 

muitas organizações bem sucedidas reconhecem que 

lançar novos produtos só faz sentido se forem desenvolvidos 

com a participação ativa dos utilizadores, i.e. no que 

necessitam, no que não (ainda) sabem que precisam, e 

naquele que não é o comprador, mas apenas decisor ou 

prescritor. Esta complexidade escapa ao nivelamento dos 

estudos de mercado.

[...] clients do want designers to transcend the obvious and the 
mundane, and to produce proposals which are exciting and 
stimulating as well as merely practical. What this means is that 
design is not a search for the optimum solution to the given 
problem, but that design is exploratory. 15

Cross, 2006, p.32

Assim, a inovação de um produto não reside apenas 

na inovação tecnológica (mais ou menos disruptiva). 

Segundo Tim Brown (1962-), CEO da empresa de fama 

mundial IDEO, impõe-se uma abordagem à inovação que 

seja eficiente e imensamente acessível, que possa ser 

integrada em todos os aspetos da sociedade e do negócio 

e que indivíduos e equipas possam usar o seu potencial 

criativo no desenvolvimento de ideias inovadoras com 

elevado potencial de implementação e de recetividade 

dos mercados. (Brown, 2009)

15 Tradução livre: “[...] os clientes 
querem design que transcenda 
o óbvio e o  comum, e criar 
propostas que sejam tanto 
entusiasmantes e estimulantes 
como simplesmente práticas. 
O que isto quer dizer é que o 
design não é uma procura da 
solução ideal para o problema, 
mas que o design é exploratório.”



28

3.2 DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR (DCU)

O Design Centrado no Utilizador é um processo que se foca 

extensivamente nas necessidades, desejos e limitações 

dos utilizadores finais em cada fase do desenvolvimento de 

um produto. O movimento defende que os utilizadores são 

aqueles que mais conhecimento possuem acerca da sua 

experiência num determinado contexto e que, por isso, são 

aqueles que nos conseguem dar as maiores pistas para o 

que precisam e que muitas vezes têm as melhores ideias. 

(World Usability Congress, s.d.) Este processo pode ser 

aplicado nos mais variados contextos, desde o design de 

um serviço para uma companhia aérea europeia, ao design 

de uma cadeira de rodas para um hospital americano.

Para além das ferramentas de pesquisa tradicionais, 

também utilizadas nesta abordagem - questionários, 

observação, entrevistas e grupos de foco - são utilizadas 

outras cuja eficácia foi já comprovada. Algumas destas 

são: contextmapping, mapeamento do customer journey, 

mindmaps, trend analysis, construção de personas, 

storyboards, cenários escritos, roleplaying, vídeos da 

interação com o produto, entre outras. (van Boeijen et al., 

2013)

3.3 CO-DESIGN

O DCU é considerado uma filosofia de design e um conjunto 

de métodos. Existe um espetro de modos de envolver os 

potenciais utilizadores em processos de design; a base do 

DCU pressupõe apenas que o utilizador esteja envolvido 

de algum modo. (Abras et al., 2004)

A abordagem processual designada por contextmapping, 

foi utilizada nesta dissertação com o propósito de 

reconhecer o contexto de uso dos potenciais utilizadores 

e recolher dados sobre a sua experiência (Fig.13). O 

contexmapping advém de uma abordagem de design que 

deriva do DCU, o co-design:
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In a caricature of the traditional user-centered design process 
the user is a passive object of study, and the researcher brings 
knowledge from theories and develops more knowledge through 
observation and interviews. [...] In a co-design process [...] the 
person who will eventually be served through the design process 
is given the position of ‘experts of their experience’, and plays 
a large role in knowledge development, idea generation and 
concept development. 16

Stappers e Sanders, 2012, p.23-24

Quais as vantagens deste tipo de abordagem ao design, 

face aos métodos de pesquisa tradicionais? Há muita 

informação acerca do utilizador que é possível obter através 

de métodos tradicionais. Por exemplo, é possível saber o 

que o alérgico sabe, ter uma noção das suas dificuldades 

quando faz compras em supermercado, quando come 

em restaurantes, em casa de amigos ou na sua casa. O 

Design Centrado no Utilizador não desvaloriza a utilização 

destes meios de obtenção de informação. São sempre 

necessários e úteis. No entanto, citando Henry Ford: “If 

I’d asked my costumers what they wanted, they’d have 

said ‘a faster horse’” 17 (Ford cit. por Brown, 2009, p. 40). 

Transpondo para o contexto do nosso projeto, os potenciais 

utilizadores costumam ter abordagens convencionais 

aos problemas, pelo que é essencial escutá-los, para 

conhecer as suas necessidades, desejos, expectativas, 

mas não ficar apenas pelas suas sugestões. Todavia, o 

DCU pressupõe ir confrontando os resultados parciais com 

os potenciais utilizadores para confirmar a sua adequação. 

Os humanos têm uma extraordinária capacidade de 

adaptação a situações desconfortáveis e nem sempre tem 

consciência de que o fazem: sentam-se em cima dos cintos 

do automóvel, escrevem os PINs na mão, penduram os 

casacos nas maçanetas das portas, prendem as bicicletas 

aos postes de sinalização, etc. (Brown, 2009). O verdadeiro 

17 Tradução livre: “Se eu tivesse 
perguntado aos meus clientes o 
que eles queriam, eles teriam dito 
‘um cavalo mais rápido’.”

16 Tradução livre: “Numa 
caricatura do processo 
tradicional de Design Centrado 
no Utilizador o utilizador é um 
objeto de estudo passivo, e o 
investigador traz conhecimento 
teórico e desenvolve mais 
conhecimento através de 
observação e entrevistas. [...] 
Num processo de Co-design [...] 
à pessoa que será eventualmente 
beneficiada através do processo 
de design é atribuída a posição 
de ‘especialistas da própria 
experiência’, e desempenha um 
grande papel no desenvolvimento 
do conhecimento, geração de 
ideias e desenvolvimento de 
conceitos.”

FIG.13 O processo de 
contextmapping
FONTE  IOStudioLab, Research: 
Context mapping, sensitizing phase
[Online] [Consult. 2014.09.07]
WWW:URL: http://studiolab.io.tudelft.
nl/ie2012/research-context-mapping-
sensitizing-phase/
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objetivo do DCU não é criar acessórios mais tecnológicos 

ou produtos mais ergonómicos. O desafio é ajudar os 

utilizadores a identificar e a articular as suas necessidades 

para que possam ser desenvolvidas propostas de design 

que as preencham satisfatoriamente e que surpreendam 

as suas expectativas mais ambiciosas.
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4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE ALGUNS 
EXEMPLOS PARADIGMÁTICOS

4.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão analisados alguns exemplos 

relevantes para concluir o estado da arte e, deste modo, 

formular um argumento sólido e credível.

4.2 ANÁLISE DE MÚLTIPLOS RÓTULOS

A leitura de rótulos no contexto de supermercado 

foi previamente identificada como sendo demorada 

e cansativa, devido em primeira instância ao mau 

design da generalidade dos rótulos, assim como de 

uma hierarquização de informação por vezes pouco 

compreensível. Assim, é apresentada em seguida uma 

primeira análise com o propósito de identificar os aspetos 

formais da rotulagem de produtos que tornam esta leitura 

tão difícil.

Ao ler os próximos parágrafos, deve ser tido em conta 

o contexto em que estes produtos alimentares são 

comprados, pois uma leitura demorada de um rótulo não 

tem o mesmo efeito na experiência do utilizador quando 

é feita em casa, com tempo, ou no supermercado, onde 

um dos objetivos é consumir o menos tempo possível. 

Comecemos então por observar os aspetos gráficos:

4.2.1 Texto

A) Corpo de letra

É dos aspetos mais imediatos na criação de uma boa 

experiência de leitura. Quanto menor o tamanho de letra, 

mais difícil é para o utilizador discernir o que se encontra 

no texto. Segundo um guia de conceção de rótulos para 

produtos medicinais da Comissão Europeia, um tamanho 

de 9 pontos usando a fonte Times New Roman, com 

um espaçamento entre linhas de 3 mm, é considerado 

o mínimo adequado a uma boa leitura. Consideremos o 

exemplo do produto Salsa de Queso da marca Old El Paso 

(Fig.14 e 15). Este tamanho de letra tem 0.8 mm de altura 
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da maiúscula, enquanto o tamanho descrito acima como 

sendo adequado tem 2 mm. Requer um grande esforço 

de leitura, sobretudo para quem tem vista cansada ou 

hipermetropia.

B) Fonte escolhida

A fonte da letra deve ser simples e pouco estilizada. Caso 

contrário, uma grande mancha de texto escrita com uma 

fonte difícil de ler pode criar uma experiência negativa. No 

exemplo dado (Fig.16 e 17), contudo, é utilizada uma fonte 

estilizada, mas com uma altura da maiúscula de 1.8 mm e 

num espaço de texto relativamente curto. Assim, embora 

fosse benéfico utilizar uma fonte mais simples, a leitura é 

feita com relativa facilidade.

FIG.16 Polpa de Tomate da 
Horta, Compal
FONTE  Foto da Investigadora

FIG.17 Rótulo do produto “da 
Horta”
FONTE  Foto da Investigadora

FIG.14 Salsa de Queso, Old El 
Paso
FONTE  Foto da Investigadora

FIG.15 Rótulo do produto “Salsa 
de Queso”
FONTE  Foto da Investigadora
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C) Contraste

“Contrast between the text and the background is important. 
Factors like paper weight, colour of the paper, size and weight 
of the type, colour of the type and the paper itself should be 
considered. (…) Similar colours should not be used for the text 
and background as legibility is impaired.” 18

Comissão Europeia, 2009, p.8 e 9

Nos dois exemplos de cervejas da SuperBock (Fig.18, 19 

e 20) – a cerveja Abadia e a cerveja Mini – a cor da letra 

difere pouco da cor do fundo e, consequentemente, torna 

a leitura da lista de ingredientes mais difícil.

D) Grafia realçada

A seguinte citação é retirada do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), 

do Regulamento n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, que apresenta as obrigações legais relativas 

à informação presente nos rótulos sobre substâncias que 

provocam alergias ou intolerâncias:

“O nome da substância ou do produto (…) deve ser realçado 
através duma grafia que a distinga claramente da restante lista 
de ingredientes, por exemplo, através dos caracteres, do estilo 
ou da cor do fundo.”
Parlamento Europeu e Conselho, 2011, p.32

Para cumprir a lei, as marcas devem realçar graficamente 

os alérgenos de alguma forma. A intervenção mais 

comum é colocar os alérgenos no meio do texto da lista 

de ingredientes, mas a negrito. Outro meio de realçar os 

FIG.18 Cervejas Abadia e Mini, 
Super Bock
FONTE  Foto da Investigadora

FIG.19 Rótulo do produto “Super 
Bock Abadia”
FONTE  Foto da Investigadora

FIG.20 Rótulo do produto “Super 
Bock Mini”
FONTE  Foto da Investigadora

18 Tradução livre: “Contraste 
entre o texto e o fundo é 
importante. Fatores como o 
peso do papel, cor do papel, 
tamanho e peso da letra, cor 
da letra e o papel propriamente 
dito devem ser considerados. 
(...) Cores semelhantes não 
devem ser usadas para o texto 
e o fundo, sendo que danifica a 
legibilidade.”
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mesmos é escrevê-los em letra maiúscula, desde que o 

resto do texto seja escrito em minúsculas. No exemplo 

dado (Fig.21 e 22), os alérgenos encontram-se destacados 

a negrito. Os possíveis vestígios colocados no fim do 

parágrafo, contudo, passam despercebidos.

4.2.2 Informação

A) Ingredientes inconclusivos

Na grande maioria dos produtos estão frequentemente 

presentes substâncias conhecidas apenas por quem 

trabalha na indústria, apresentados nas listas de ingredientes 

sob termos técnicos tais como aromas, corantes, levedura, 

espessantes, entre outros. É obrigatório por lei indicar a 

existência dos mesmos no produto. Enquanto é natural 

que nenhuma destas substâncias contenha alérgenos, é 

também possível que a sua presença deixe os utilizadores 

inquietos ao verem estes termos inconclusivos presentes 

no rótulo. Considera-se que este efeito deve ser um dos 

pontos a averiguar nesta dissertação, na fase do estudo 

preliminar.

B) Língua

É também bastante frequente ver um rótulo cuja informação 

é apresentada em mais de uma língua e, tanto para a marca 

como para o utilizador, é benéfico poder ler a informação 

na sua língua materna e numa das línguas mais faladas no 

mundo como o inglês. No exemplo dado (Fig. 23, 24 e 25), 

a informação é apresentada em doze línguas diferentes. 

Este fenómeno de múltiplas línguas foi já observado em 

vários produtos.

FIG.21 Bolachas de Cacau, 
Continente
FONTE  Foto da Investigadora

FIG.22 Rótulo do produto 
“Bolachas de Cacau”
FONTE  Foto da Investigadora
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A informação disponibilizada em tantas línguas diferentes 

é uma dificuldade acrescida para o utilizador, que tem de 

tentar ler todas até encontrar o texto na sua língua.

4.2.3 Localização

A) Localização dos alérgenos no texto

Como observado nos exemplos anteriores, não existem 

condicionantes legais relativas à localização dos alérgenos 

no texto, desde que se encontrem dentro da lista de 

ingredientes. No entanto, a sua localização também afeta 

a rapidez da leitura. Se os alérgenos se encontrarem 

todos juntos, em destaque, no fim da lista de ingredientes, 

serão relativamente fáceis de encontrar. No caso de se 

encontrarem espalhados no meio do texto, já obriga a que 

o utilizador tenha de passar os olhos por vários pontos do 

texto, apesar de a experiência ser facilitada pelas palavras 

a negrito. Os possíveis vestígios são geralmente colocados 

no fim da lista de ingredientes, embora possam por vezes 

passar despercebidos.

B) Localização da lista de ingredientes

Finalmente, o sítio onde a lista de ingredientes está 

colocada na embalagem vai determinar a rapidez com que 

o utilizador a encontra. No caso mais frequente de uma 

embalagem paralelepipédica é normal que o comprador 

assuma que a lista se encontra na face posterior. Quando 

não está nessa face, o utilizador tem tendência a verificar 

FIG.23 Couscous, Tipiak
FONTE  Foto da Investigadora

FIG.24 Rótulo do produto 
“Couscous”
FONTE  Foto da Investigadora

FIG.25 Rótulo do produto 
“Couscous”
FONTE  Foto da Investigadora
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as faces laterais. Apenas em última instância o utilizador 

verificará a face de baixo ou a face de topo. No exemplo 

dado (Fig.26 e 27), a lista de ingredientes encontra-se na 

face de baixo, que não é imediato.

4.3 SOLUÇÕES EXISTENTES

Aqui são apresentados dois tipos de intervenções que têm 

como objetivo facilitar a experiência de leitura de rótulos 

pelo utilizador alérgico. São exemplos bem sucedidos, que 

devem ser considerados na conceção de qualquer rótulo 

alimentar.

Um dos meios encontrados para possibilitar a identificação 

rápida de produtos sem um alérgeno específico consiste 

em evidenciar a inexistência do alérgeno através da 

embalagem do produto, o que pode ser feito através de 

pictogramas ou através de um aviso escrito, bem visível, na 

frente da embalagem (Figs.28 e 29). É frequente encontrar 

este tipo de destaques em produtos destinados a um 

determinado grupo de alérgicos. A chamada de atenção 

não é apenas do interesse dos consumidores, dado que 

também beneficia os produtores e os distribuidores. 

Este tipo de intervenção resulta muito bem, tornando-se 

inequívoco que os produtos poderão ser ingeridos pelo 

alérgico sem correr o risco de sofrer uma reação adversa. 

No entanto, a variedade de escolhas possíveis dentro desta 

categoria não é muito significativa e, numa situação em 

que outros produtos – aqueles que não são confecionados 

com uma alergia específica em mente, mas que também 

FIG.28 Embalagem de leite 
Mimosa sem lactose
FONTE Loja Continente, Leite 
Enriquecido Magro 0% Lactose
[Online] [Consult. 2014.11.10]
http://www.continente.pt/
stores/continente/pt-pt/
public/Pages/ProductDetail.
aspx?ProductId=4679597(eCsf_
RetekProductCatalog_
MegastoreContinenteOnline_
Continente)

FIG.26 Caldo de Galinha, Knorr
FONTE  Foto da Investigadora

FIG.27 Rótulo do produto “Caldo 
de Galinha”
FONTE  Foto da Investigadora
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podem ser ingeridos pelo alérgico – não têm um aviso 

devidamente destacado, o alérgico tem de ler o rótulo na 

totalidade para identificar potenciais alérgenos.

Face a este problema, a APC (Associação Portuguesa 

de Celíacos) tomou medidas para facilitar a identificação 

dos alérgenos, entrando em contacto diretamente com 

os fornecedores e formando parcerias, com o objetivo de 

colocar em várias embalagens o símbolo da Associação, 

tornando assim evidente que determinado produto não tem 

glúten na sua composição. Este símbolo encontra-se já em 

muitos alimentos comercializados nos supermercados, 

FIG.29 Embalagem com 
pictogramas dos alérgenos 
inexistentes na composição
FONTE  Foto da Investigadora

FIG.30  Símbolo da APC inserido 
num rótulo do Continente
FONTE  Loja Continente, Croissant 
Semi-cozinhados sem Glúten
[Online] [Consult. 2014.11.11]
http://www.continente.pt/
stores/continente/pt-pt/
public/Pages/ProductDetail.
aspx?ProductId=5389188(eCsf_
RetekProductCatalog_
MegastoreContinenteOnline_
Continente)
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podendo ser colocado em qualquer sítio da embalagem 

incluindo o rótulo (Fig.30) e tem tido boa aceitação pelos 

doentes celíacos e intolerantes ao glúten. Contudo, é uma 

intervenção que implica grande empenho e compromisso 

da parte da Associação, que necessitará de muito 

tempo para chegar a todos os produtos existentes nos 

supermercados que têm glúten dado que o contacto é feito 

com os fornecedores, individualmente. Para além da óbvia 

morosidade neste processo, o símbolo apenas se aplica 

aos produtos com glúten, deixando de fora todos os outros 

alérgenos que também são muito comuns.

Após alguma reflexão sobre a informação obtida através 

desta pesquisa, apresenta-se em seguida o argumento da 

nossa investigação.
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ARGUMENTO
Otimização da experiência de compra de bens de consumo diário em 

supermercados por indivíduos com alergias alimentares, ou intolerância a 

alguns alimentos, através de uma app para smartphone.
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INVESTIGAÇÃO ATIVA

5. ESTUDO PRELIMINAR

5.1. INTRODUÇÃO

The design team should be user driven. We recommend 
understanding potential users, versus “identifying,” “describing,” 
“stereotyping” and “ascertaining” them, as respondents 
suggested. 19

Gould e Lewis, 1985, p.301

Para completar o Estado da Arte sobre o tema das 

alergias alimentares no contexto escolhido – a otimização 

da experiência de compra de bens alimentares para/por 

indivíduos com alergias alimentares em supermercados 

– foi necessário realizar entrevistas para reconhecer e 

compreender as dificuldades deste grupo de pessoas 

interessadas. Como tal, foi escolhida uma abordagem 

baseada no Design Centrado no Utilizador, que pressupõe 

o envolvimento das pessoas interessadas nas várias 

fases do processo projetual. Gould e Lewis afirmam que 

este estudo deve realizar-se numa fase anterior à de 

desenvolvimento do produto, por oposição a desenhar o 

produto primeiro e testar a sua adequação para as pessoas 

interessadas depois. (Gould e Lewis, 1985)

Antes de realizar as entrevistas mapearam-se diversas ideias 

preconcebidas. Estabeleceram-se os fatores conhecidos 

sobre a experiência do indivíduo alérgico no supermercado, 

assim como as possibilidades previstas. Os fatores 

conhecidos introduzem informação que já foi confirmada 

anteriormente às entrevistas, através de uma pesquisa válida. 

As possibilidades previstas caracterizam as suposições 

da investigadora relativas ao tema, mas que têm ainda de 

ser confirmadas. Isto serve apenas para estabelecer uma 

comparação entre a qualidade da informação antes e depois 

de retiradas as conclusões da pesquisa.

19 Tradução livre: “A equipa de 
design deveria guiar-se pelo 
utilizador. Recomendamos 
compreender os potenciais 
utilizadores, por oposição 
a “identificar”, “descrever”, 
“estereotipar”, e “avaliá-
los”, como sugerido pelos 
participantes.”
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Em adição a esta informação, foram também estabelecidas 

as dúvidas existentes neste momento. Ou seja, a 

informação que a investigadora têm consciência que não 

é ainda conhecida. E, finalmente, esta fase de entrevistas 

revela ainda informação que a investigadora não tem 

sequer consciência que é desconhecida: os fatores 

desconhecidos.

Fatores conhecidos:

 Há várias pessoas interessadas diferentes inseridas 

no contexto das alergias alimentares. Alguns exemplos 

incluem crianças alérgicas, adultos alérgicos, pais de 

crianças alérgicas, alérgicos com sintomas graves, 

alérgicos com sintomas menos graves, entre outros;

 Aqueles com sintomas menos graves são também menos 

preocupados com aquilo que comem do que aqueles com 

sintomas graves;

 As pessoas que têm uma alergia desde crianças, por 

oposição àqueles que a descobriram recentemente, estão 

mais habituadas a lidar com o que podem ou não podem 

comer;

 A experiência de supermercado torna-se mais cansativa 

e demorada devido a todos os cuidados adicionais;

 Grande parte do tempo consumido no supermercado é 

passado a ler rótulos;

 A generalidade dos rótulos tem muita informação e 

termos extremamente específicos, o que torna a sua leitura 

confusa para muitas pessoas.

Possibilidades:

 Os alérgicos acabam por limitar a sua experimentação 

de produtos novos devido não só às restrições alimentares, 

mas também ao tempo consumido a ler rótulos;

 Muitas vezes, não conhecem todos os termos utilizados 

nos rótulos para denominar o alérgeno;

 Não é comum ingerirem o alérgeno porque, se não 

tiverem certezas, simplesmente evitam o alimento;

 Existe uma diferença significativa entre a experiência 

do alérgico que tem sintomas graves, a do alérgico com 

sintomas menos graves, e a do intolerante;
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 Quando, por necessidade, um indivíduo repentinamente 

altera os seus hábitos de consumo no supermercado, este 

passa por um difícil e cansativo período de adaptação.

Dúvidas:

 É frequente encontrarem áreas específicas de 

supermercado com aqueles produtos que precisam, 

adaptados às necessidades do alérgico? Costumam 

recorrer frequentemente a essas áreas? E em que 

supermercados?

 Com que frequência costumam ler rótulos? Como 

descrevem a experiência de ter de ler muitos rótulos? 

Quais os defeitos encontrados na maior parte dos rótulos?

 Quais os termos mais frequentemente encontrados nos 

rótulos dos produtos para denominar o alérgeno?

 Quais as várias opiniões das pessoas interessadas 

perante a ideia de um serviço que facilite a identificação dos 

alérgenos dos produtos? Como deveria ser a experiência 

de usar este produto?

5.2. MÉTODO E RECURSOS

Por norma, dentro dos métodos mais imediatos quando à 

procura de respostas para as dúvidas colocadas acima, 

encontram-se questionários, entrevistas, análises de 

mercado, etc. Estas são metodologias válidas, mas com 

tendência a ignorar certos aspetos da experiência do 

participante. Um exemplo é que ao colocar perguntas 

previamente delineadas pelo entrevistador, o participante 

tem menos oportunidades de falar sobre outros tópicos 

acerca da sua experiência que poderiam solucionar a 

questão dos já mencionados “fatores desconhecidos”. Por 

outras palavras, estes métodos são tipicamente utilizado 

para confirmar ou desacreditar fatores conhecidos, mas 

não oferecem necessariamente novos pontos de vista. 

(Hanington, 2003)

A metodologia aplicada no estudo realizado no âmbito 

desta dissertação difere da estratégia tradicional de 

simples pergunta e resposta, na medida em que utiliza 
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uma maior variedade de atividades e materiais para obter 

informação, com o propósito de adquirir um conjunto 

de dados mais aprofundados sobre a experiência do 

potencial utilizador. Para este efeito foi utilizado o método 

de pesquisa anteriormente referido – contextmapping – 

que será aqui explicado em maior detalhe.

O contextmapping é um meio de compreender o potencial 

utilizador e o contexto de uso. Sendo que as pessoas 

interessadas são aquelas que mais conhecimento têm 

sobre a sua própria experiência, este método oferece as 

ferramentas que lhes permitem aceder e comunicar essas 

experiências, obtendo informação mais aprofundada do 

que numa simples entrevista. Explicado de modo resumido, 

este método tem várias fases: preparação, sensibilização, 

sessão, análise, discussão e conceptualização. (Sanders 

& Stappers, 2012) Após uma breve descrição do 

recrutamento, iremos focar-nos nas fases de sensibilização 

e da sessão deste processo.

5.2.1. Recrutamento

Ponderámos a decisão de incluir neste estudo não só 

aqueles indivíduos que têm alergias alimentares ou os 

seus familiares, mas também indivíduos com intolerâncias 

alimentares ou doença celíaca, após ter observado os dois 

grupos.

Para realizar este estudo levou-se a cabo um recrutamento 

exaustivo de pessoas interessadas, a maior parte subscritos 

a diferentes grupos ativos da rede social Facebook 

dedicados a diversos tópicos dentro do tema de alergias 

alimentares e intolerâncias. Considera-se que a integração 

da investigadora nestas pequenas comunidades dentro da 

rede social foi um ponto vital da investigação, pois permitiu 

criar uma empatia importante para a compreensão da 

experiência de cada participante. Sari Kujala e Marjo 

Kauppinen apontam várias características que poderão 

definir a relevância de um indivíduo para um estudo de 

DCU, tais como idade, sexo, estilo de vida e habilidades, 

necessidades, motivações, experiência, entre outras. 

(Kujala e Kauppinen cit. por Mattelmäki, 2006) Uma 
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outra vantagem acrescida da integração nestes grupos 

foi a grande quantidade de indivíduos que tiveram 

conhecimento do projeto e que demonstraram vontade de 

cooperar, o que possibilitou uma seleção de uma amostra 

suficientemente diversificada de pessoas interessadas 

dentro do público-alvo.

Assim, o processo de recrutamento passou por partilhar 

um inquérito criado pela investigadora com o objetivo, em 

primeiro lugar, de recolher dados acerca dos potenciais 

participantes para uma seleção mais cuidada dos mesmos 

e, em segundo lugar, a obtenção de contactos pessoais 

para posteriormente estabelecer uma linha de comunicação 

entre a investigadora e as pessoas interessadas. Das 

114 pessoas que preencheram o inquérito, apenas 

15 participaram na fase de sensibilização, e somente 

9 participaram na fase da sessão. No livro Design 

Probes, cujo processo é muito semelhante ao método 

contextmapping, Tuuli Mattelmäki afirma que o tamanho 

adequado de um grupo de foco numa destas sessões é 

de entre 5 e 10 pessoas. (Mattelmäki, 2006) Considera-se, 

assim que o número de participantes se encontra dentro 

dos parâmetros necessários.

5.2.2. Sensibilização

Na fase de sensibilização são entregues às pessoas 

interessadas variados materiais cuidadosamente 

preparados pelos investigadores, com o propósito de 

facilitar a realização de determinadas atividades, tais como 

relembrar acontecimentos passados, criar interpretações e 

fazer ligações, explorar emoções, ou imaginar experiências 

futuras. (Sanders e Stappers, 2012)

Para este projeto foi-lhes entregue, anteriormente à sessão, 

um pequeno folheto para preencher (ver anexo 4), no qual 

se encontram exercícios de observação e reflexão. Estes 

são construídos de modo a incentivar o participante, numa 

primeira instância, a observar os seus comportamentos 

dentro do contexto de uso e refletir sobre a sua situação 

atual: o presente. Em seguida, o participante é encorajado 

a lembrar-se de acontecimentos relacionados com o 
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tema, e a dar exemplos relativos à sua experiência: o 

passado. Finalmente, há ainda espaço para, após esta 

reflexão, incitar o participante a exprimir a sua opinião 

sobre como a experiência poderia ser melhorada, e ao 

mesmo tempo dar ao investigador algumas dicas sobre 

aquilo que considera serem necessidades: o futuro. Com 

isto pretende-se que o participante se encontre preparado 

(consciente da informação a ser comunicada) e inspirado 

(tendo tido tempo para pensar naquilo que poderá ser 

melhorado acerca da experiência) para a sessão posterior 

ao preenchimento do folheto. Aquando o preenchimento 

dos exercícios, o participante deve ser encorajado a 

desenhar e a preencher o folheto à mão. Deste modo, não 

só se transforma num utensílio criativo, como transmite a 

impressão de um processo casual em que o participante 

é livre de comunicar informação informal e pessoal, por 

oposição a uma informação formal e limitada.

No folheto entregue às pessoas interessadas foram 

apresentados sete exercícios:

 O primeiro requer apenas que o participante especifique 

as suas alergias e intolerâncias como uma base para a 

restante informação.

 O segundo exercício pede ao participante para especificar 

os substitutos que conhece para os ingredientes que não 

pode comer. Isto permite ao investigador perceber se o 

participante é alguém com muita experiência ou não, 

através da quantidade de substitutos que conhece e terá 

experimentado. Esta suspeita é posteriormente confirmada 

através da entrevista.

 O terceiro exercício apresenta uma ilustração de três 

pratos e pede ao participante para, dentro dos respetivos 

pratos, dar exemplos de refeições: que não pode mesmo 

comer; em que não é aconselhável, mas que de vez em 

quando come; e que pode comer, mesmo contendo o 

alérgeno. Este exercício facilita uma maior compreensão 
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da gravidade da alergia e do nível de influência que tem na 

vida do alérgico, e permite também confirmar a suspeita 

de que, quanto menor a gravidade dos sintomas, a menos 

limitações alimentares o alérgico se sujeita. Ou seja, se 

considerarmos o exemplo de um sujeito que não pode 

comer ovo de qualquer tipo, por oposição a um sujeito que 

só não pode comer ovo cru, então o segundo sujeito terá 

menos limitações alimentares e consequentemente terá 

menos cuidado no que toca a compras de supermercado.

 O quarto exercício pede uma descrição de uma ida 

normal ao supermercado. De acordo com a seleção de 

pessoas interessadas, aquelas que receberam o folheto 

são indivíduos que vão ao supermercado com relativa 

frequência. Assim, estes terão estabelecido já uma rotina, 

e têm apenas de fazer uma reflexão sobre essa rotina 

para serem capazes de descrever os seus hábitos, e o 

que gostam mais ou menos acerca dessa experiência 

regular. Esta descrição é apresentada sob a forma de uma 

linha de tempo dividida em três: o “antes”, o “durante” e o 

“depois” da ida ao supermercado. Aqui pode ser debatida 

a relevância deste exercício para a ordem lógica do folheto 

– enquadra-se dentro do “presente”, ou do “passado”? 

Neste caso, a investigadora determina encontrar-se dentro 

do “presente”, sendo que é uma reflexão geral sobre uma 

experiência recorrente e não uma ocasião específica.

 O quinto exercício apresenta uma dúvida mais direcionada: 

Quais os termos que o participante tende a procurar num 

rótulo? Estes termos variam de alergia para alergia mas, 

segundo um documento da DGE (ver apêndice 1), há uma 

série de palavras que podem ser legalmente utilizadas 

para indicar um ingrediente, geralmente referindo-se a uma 

proteína do mesmo. Estas listas tendem a ser extensas e, 

por essa razão, o objetivo deste exercício é determinar 

quais os termos que costumam efetivamente aparecer nos 

rótulos, e qual a extensão de conhecimento destes termos 

por parte do participante.
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 Qualquer um dos exercícios anteriores influencia o 

participante a refletir sobre a sua experiência regular. O 

exercício seis tem como propósito incitar o participante a 

relatar histórias de ocorrências específicas, enquadrando-

se já noutra secção do folheto: o “passado”. Assim, neste 

exercício são pedidas menções de aspetos positivos e 

negativos da experiência de supermercado, fazendo uma 

referência propositada a experiências passadas. Enquanto 

não é suposto o participante relatar os acontecimentos 

diretamente no folheto, uma simples menção dará abertura 

à investigadora para posteriormente colocar essa pergunta 

na entrevista.

 Finalmente, o exercício sete enquadra-se na secção 

“futuro” do folheto. Este exercício, que incorpora a noção 

de co-design na sua forma mais pura, dá ao participante a 

liberdade para expressar uma ou mais ideias de soluções 

para aspetos da experiência de supermercado a ser 

melhorados, tendo assim dois propósitos distintos. Um 

deles é efetivamente adotar ideias originais que as pessoas 

interessadas identifiquem como positivas e incorporá-las 

no projeto, consoante a relevância. No entanto, a maioria 

das ideias tendem a ser repetitivas ou pouco originais, 

sendo que uma boa ideia não é imediata. Estas ideias 

repetitivas, embora não sejam adotadas da forma como 

foram descritas, são indicadoras das necessidades 

identificadas pelas pessoas interessadas e encaradas 

como sugestões a ter em consideração no projeto.

Após a entrega dos folhetos, estes foram preenchidos 

dentro de um prazo estabelecido. O passo seguinte 

consistia em realizar sessões de entrevistas.

5.2.3. Sessões individuais

De acordo com o procedimento normal de contextmapping 

é aconselhável realizar sessões de grupo, que permitem 

uma troca de ideias entre pessoas interessadas. 

Contudo, isso é por vezes uma impossibilidade devido à 

disponibilidade das várias partes. Neste caso verificou-se 
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essa dificuldade e, portanto, foram agendadas sessões 

individuais que decorreram ao longo de uma semana e 

meia em locais separados, em função da acessibilidade 

das pessoas interessadas.

Entrevistas

Todas as entrevistas foram gravadas mediante o 

consentimento dos entrevistados, e duas das entrevistas 

decorreram com dois participantes ao mesmo tempo, 

dado que estes se conheciam (Figs. 31 e 32).

Durante a entrevista, o participante deve ser encorajado 

a expressar-se livremente sobre o que escreveu no 

folheto: o passado, presente e futuro no que toca à própria 

experiência. (Sanders e Stappers, 2012) O investigador 

deve mediar a conversa sempre de modo a tentar adquirir 

informações o mais aprofundadas possível, até reconhecer 

que o participante terá pouco mais a acrescentar. Para além 

FIG.31 Sessão com vários 
participantes
FONTE Foto da investigadora

FIG.32 Diversos materiais 
utilizados na sessão
FONTE Foto da investigadora
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de abordar o folheto, o investigador deve levar diversos 

materiais alusivos à experiência no contexto em questão, 

que suscitem uma reação no participante de modo a 

desencadear uma conversa que lhe permita expressar a 

sua opinião ou emoções relativas ao tema.

Outros materiais

Como parte dos materiais interativos entregues às pessoas 

interessadas, foram-lhes fornecidos uma lista de palavras 

(ver anexo 6) e uma galeria de imagens (ver anexo 7) 

previamente selecionadas pela investigadora, e foi pedido 

que desenhassem um círculo à volta dos elementos que 

conseguiam relacionar com a sua atual experiência de 

supermercado (Fig. 33). As palavras selecionadas para 

a lista são de uma gama variada, desde adjetivos como 

“rápido” ou “importante”, a substantivos como “cozinha” 

ou “silêncio”, ou até expressões como “wow!” ou “oops…”, 

que terão significados diferentes para participantes 

distintos. Quanto às imagens, foram selecionadas aquelas 

que suscitassem o aparecimento de uma memória 

relativa a uma situação típica de supermercado, ou que 

despoletassem emoções específicas.

Relativamente aos rótulos, foram apresentados vários 

exemplos recortados de marcas e produtos diferentes, 

com o objetivo de suscitar uma opinião sobre aspetos mais 

FIG.33 Preenchimento da lista de 
palavras
FONTE Foto da investigadora
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específicos de cada rótulo. Foi-lhes também mostrada uma 

lista de termos legais – retirados do documento da DGE 

(ver apêndice 1) já anteriormente referido – que podem 

representar os respetivos alérgenos nas suas várias formas. 

Isto com o propósito de compreender quais os termos com 

que o participante já está familiarizado.

Para encerrar a sessão, as pessoas interessadas ouviram 

atentamente uma explicação ainda pouco elaborada da 

presente ideia de uma solução para melhorar a experiência 

de supermercado. Tiveram, assim, a oportunidade de 

expressar as suas opiniões acerca do projeto e contribuir 

com ideias para ajudar a transformar a solução final do 

serviço em algo adequado às necessidades de cada um. 

Foi-lhes também pedido que, utilizando a anteriormente 

referida lista de palavras, desenhassem um círculo à volta 

dos elementos que descreviam as características e os 

valores necessários a um serviço desta qualidade.

5.3. RESULTADOS

A análise realizada posteriormente à recolha de dados 

deve ser feita de uma forma organizada e clara, de modo a 

simplificar a criação de elos de ligação entre a informação 

recolhida e a tirar conclusões válidas. Para esse efeito, há 

várias maneiras de sumarizar e apresentar estes dados 

qualitativos e quantitativos. A investigadora escolheu os 

métodos que se provaram adequados aos diferentes tipos 

de informação.

5.3.1. Entrevistas

No que toca a uma análise quantitativa, o processo é 

bastante linear. Consiste sobretudo em efetuar uma 

contagem dos dados recolhidos e fazer uma comparação 

entre eles. No caso de uma análise de dados qualitativos, 

porém, os dados recolhidos encontram-se primeiramente 

sob a forma de informação “codificada”. Ou seja, a 

informação recolhida deve passar ainda por uma fase de 

interpretação, em que será transformada em conclusões 

concretas e prontas a ser utilizadas.
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O primeiro passo desta análise é a transcrição das 

secções relevantes das entrevistas gravadas. Isto permite 

ter um registo escrito da conversa, que poderá ser relido a 

qualquer altura (ver anexo 9). A partir do momento em que 

as transcrições estão finalizadas, já é possível fazer uma 

seleção de várias citações. Estas frases são identificadas, 

de entre toda a informação relatada pelo entrevistado, e 

complementadas pela interpretação que a investigadora 

tem das mesmas. Uma forma prática de formalizar este 

processo é através de statement cards, em que cada 

cartão contém uma citação e a respetiva interpretação da 

investigadora.

“In moving up the layers from data to information and knowledge, 
two steps must be taken: interpretation and pattern finding. 
Statement cards are a format we develop for teaching these 
steps. They help to make the interpretation and pattern finding 
steps explicit.” 20

Stappers cit. por Sanders e Stappers, 2012

Depois de formatar os cartões e incluir a informação 

relevante, estes são divididos e reagrupados com o 

objetivo de encontrar semelhanças e padrões nas várias 

interpretações (Fig. 34), transformando assim as citações 

das pessoas interessadas em informação concreta e viável 

de ser utilizada.

20 Tradução livre: “Ao progredir 
pelas diferentes fases de 
dados, para informação, e 
conhecimento, devem realizar-
se dois passos: interpretação 
e identificação de padrões. Os 
cartões de citações são um 
método que nós desenvolvemos 
para ensinar estes passos. 
Ajudam a tornar os passos de 
interpretação e identificação de 
padrões mais explícitos.”

FIG.34 Agrupamento de 
Statement Cards
FONTE Foto da investigadora
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Em seguida apresentam-se os vários resultados adquiridos 

através deste processo, sendo que a coleção de citações 

encontra-se nos anexos (ver anexo 10): 

O Quotidiano do Alérgico

A) Experiências diversas:

 No que toca a intolerâncias, é um processo demorado e 

incerto;

 Muitas pessoas não são diagnosticadas como sendo 

intolerantes a certos alimentos, apesar de o serem;

 Quem se é alérgico sofrem-se sintomas mais graves 

do que os intolerantes e, por isso, o alérgico tem mais 

limitações;

 Algumas alergias são atenuadas ou desaparecem com o 

tempo, especialmente quando surgem na infância;

 Quem tem sintomas leves arrisca-se a ingerir o alérgeno 

ocasionalmente;

 A “lactose” e a “proteína do leite” são coisas diferentes e 

confundir os dois alérgenos pode ser perigoso.

B) Em família:

 Muitas vezes as famílias dos intolerantes adotam a 

mesma alimentação;

 A intolerância é hereditária;

 As crianças que convivem com intolerâncias aprendem 

desde cedo a lidar com essas limitações, mas passam por 

uma fase de aprendizagem controlada pelos pais.

C) Em sociedade:

1. Na comunidade de alérgicos

 Quando encontram um alimento de que gostam e que não 

tem o alérgeno passam a comprá-lo mais frequentemente 

e, por vezes, partilham-no com a comunidade.

2. Com outras pessoas

 Evitam atrair a atenção dos outros para o seu problema;

 Comer fora de casa passa a ser uma fonte de stress;

 Muitas pessoas não têm um conhecimento suficiente 

sobre este tema.



53

D) Na realidade atual:

 Há pouca informação, e a que há não é facilitada. O 

alérgico tem um papel ativo de investigador;

 Há uma preocupação crescente com estes temas.

A Experiência do Alérgico nos Supermercados

A) Aspetos gerais:

 Quem começa de repente a fazer compras para alérgicos, 

passa por uma dura fase de adaptação;

 A leitura dos rótulos é indispensável, mesmo daqueles 

produtos que já conhecem;

 Sentem-se envergonhados e diferentes dos outros por ter 

de ler tantos rótulos.

B) Em relação à experiência do alérgico:

 Têm dificuldade de encontrar produtos sem alérgenos;

 Não conseguem fazer compras online porque não é 

disponibilizada informação suficiente sobre os produtos;

 Têm de ir a vários supermercados para procurar os 

melhores preços e encontrar maior variedade de produtos.

C) Em relação aos produtos que compram:

 A alimentação dos alérgicos é mais cara;

 Quem se torna intolerante a meio da vida lembra-se do 

sabor do trigo e por vezes sente a diferença;

 É uma alimentação mais limitada, embora saudável.

 Alguns tipos de alérgenos concentram-se em certos 

produtos;

 Esta alimentação implica alguma experimentação no 

princípio, para identificar quais os produtos que agradam 

ao alérgico;

 A experimentação é necessária, mas envolve riscos;

 Ir à procura de produtos novos demora tempo e, por isso, 

nem sempre é possível;

 Quando se encontram produtos novos que o alérgico 

pode comer é, geralmente, uma agradável surpresa;

 Quando não têm a certeza, perante um produto 

desconhecido, o alérgico considera-o perigoso.
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D) Em relação aos rótulos:

 A leitura de rótulos não é fácil;

 Apreciam uma indicação mais óbvia dos alérgenos;

 Alguns termos aparecem mais frequentemente do que 

outros e, dependendo da experiência do alérgico, pode 

reconhecê-los ou não;

 Para alérgicos com sintomas graves, é essencial saber 

se o produto a adquirir contem vestígios do alérgeno;

 É muito importante especificar a diferença entre “contém” 

e “pode conter”;

 A tabela nutricional é pouco útil nestes casos, embora 

algumas pessoas gostem de saber os valores.

5.3.2. Outros Materiais

Ambas a lista de palavras e a galeria de imagens 

apresentadas nas sessões foram analisadas de forma 

quantitativa em primeira instância, após a qual se procedeu 

à identificação de ligações com o resto da informação 

recolhida. Esta análise reside na intenção de determinar 

quais os elementos que as pessoas interessadas mais 

associam com a sua atual experiência de supermercado. 

Fez-se a contagem das recorrências de determinadas 

palavras, que apresentamos sob a forma de uma tag cloud 

(Fig.35). Para a contagem das recorrências das imagens 

apresentadas na sessão foi feito um gráfico de imagens, 

que pode ser encontrado nos anexos. (ver anexo 11)

Como uma opinião geral face à apresentação do projeto e 

dos seus objetivos, a apreciação das pessoas interessadas 

foi bastante positiva. Após a seleção, por parte dos mesmos, 

de palavras descritivas das características e valores 

necessários a um serviço desta qualidade, as palavras 

escolhidas foram analisadas através do mesmo método 

quantitativo utilizado anteriormente, e apresentadas aqui 

sob a forma de uma tag cloud (Fig. 36).
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Finalmente, foram recolhidas diversas ideias para o 

projeto, fornecidas com bastante entusiasmo pelas 

pessoas interessadas. Estas ideias são variadas em forma 

e conteúdo, desde serviços que facilitariam o processo de 

fazer compras dentro do supermercado a soluções de teor 

mais tecnológico e futurista. Em todo o caso, esta coleção 

de ideias facilitou uma maior compreensão por parte da 

investigadora daquilo que os participantes identificaram 

como sendo necessidades, e abre a porta para uma fase 

de desenvolvimento posterior.

5.4. DISCUSSÃO

Depois de recolher e analisar a informação relevante, é 

possível compreender o contexto de uso dos indivíduos 

alérgicos, assim como as diferenças e as semelhanças 

FIG.35 Tag Cloud representativa 
da atual experiência de 
supermercado
FONTE Investigadora (a partir do 
software WordItOut)

FIG.36 Tag Cloud representativa 
das características do serviço 
desejado
FONTE Investigadora (a partir do 
software WordItOut)
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entre os vários tipos de pessoas interessadas. É, também, 

possível determinar quais os fatores críticos a ter em conta 

para o desenvolvimento de um projeto para estas pessoas 

interessadas com necessidades especiais.

5.4.1. Entrevistas

Após a segmentação dos resultados por grupos 

apresentada anteriormente, já é possível fazer uma reflexão 

ponderada sobre a informação recolhida – grupo a grupo, 

e entre grupos. Isto tem como objetivo a descoberta de 

padrões e semelhanças entre resultados, possibilitando 

assim a formulação de conclusões finais. Foquemo-nos 

então no contexto diário do alérgico em primeiro lugar, 

passando posteriormente para o contexto mais específico 

do supermercado.

O Quotidiano do alérgico

A) Experiências diversas

No grupo dedicado às experiências diversas do alérgico 

encontram-se as citações relativas à experiência do 

próprio, sem uma interferência necessária de outras 

entidades. Talvez o fenómeno mais aparente deste grupo 

é a conclusão de que existe uma gama muito variada de 

pessoas interessadas, com hábitos e requisitos diferentes. 

A gravidade dos sintomas, por exemplo, tem um claro 

impacto nos comportamentos das pessoas interessadas.

Utilizadora nº 1: Mas se comer um bocadinho de morangos com 
chantilly, não é muito grave. Eu diria que a partir dos quatro ou 
cinco morangos, já começa a fazer efeito. Mas vou abusando, de 
vez em quando. (vid. anexo 9)

Aqueles com sintomas mais leves têm uma menor 

preocupação e cuidado com aquilo que comem, sendo que 

na eventualidade de ser ingerida uma pequena quantidade 

do alérgeno, os danos físicos são desagradáveis, mas 

não alarmantes. Já aqueles com sintomas que passam 

por um edema da glote ou uma reação anafilática estão 

em constante estado de alerta. É necessário ainda um 
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cuidado especial nos casos em que as reações podem 

ser ativadas através de simples contacto cutâneo mesmo 

em locais onde, presumivelmente, não haveria perigo. Esta 

diferença de precauções estende-se aos intolerantes.

U. nº 2: Se bem que no meu caso, como é intolerância já não me 
preocupo tanto quando vou comprar os outros ingredientes. Se 
for fiambre ou bacon, já não me preocupo. Agora, quem tenha 
alergias vai ter de se preocupar com tudo! Não há uma coisa 
que possam descurar. (vid. anexo 9)

Ao ingerir o alimento, o intolerante poderá ficar com dores 

de estômago, cólicas, náuseas, vómitos ou até sintomas 

menos comuns como dores de cabeça ou anemia, o que 

em alguns casos implicará ficar algum tempo de cama 

dependendo da quantidade ingerida. Mas, ao contrário 

de uma alergia severa, não corre risco de vida imediato. 

Isto sugere uma ligeira diferença quanto às precauções 

tomadas entre os dois exemplos, particularmente no que 

toca à ingestão de vestígios do alimento. Outro fator que 

deriva em parte da gravidade da alergia é o nível de 

conhecimento que o alérgico tem acerca da sua condição.

U. nº 9: O que a maior parte das pessoas faz é ir por tentativa e erro, 

retirar [o alimento] e ver se estão melhor ou não. (vid. anexo 9)

Os testemunhos das pessoas interessadas sugerem que 

quando os alérgicos ou intolerantes não sofrem sintomas 

muito severos, é muito comum serem auto-diagnosticados. 

Ou seja, na procura de uma causa para os sintomas que 

não têm uma explicação óbvia põem a alergia alimentar ou 

intolerância como uma hipótese, retiram o alimento durante 

o tempo necessário e se houver melhoria assumem a 

alergia ou intolerância como a causa desses sintomas. Em 

alguns casos o diagnóstico é correto e em outros não. Mas, 

sobretudo, quem não consulta um especialista da área não 

é imediatamente informado de várias particularidades da 

própria alergia, e tem de descobrir estas particularidades 

por si próprio. Um exemplo de um erro comum é a falsa 

noção de que a proteína do leite e a lactose são iguais 

ou até semelhantes. Um alérgico ao leite que não estiver 
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informado poderá ingerir um produto sem lactose, sem 

se aperceber que na verdade o produto tem, na sua 

composição, a proteína do leite. Esta falta de conhecimento 

poderá ser um perigo para o próprio.

O que a pesquisa também sugere, no entanto, é que 

quem corre mesmo risco de vida devido à sua alergia 

procura informar-se extensivamente sobre todas estas 

particularidades. Nem sempre consultam um médico 

especialista em imuno-alergologia, mas consultam 

muitas vezes médicos de outras categorias que tenham 

o mínimo conhecimento da condição. Para além de 

estarem assegurados por um médico, é também bastante 

comum partilharem dúvidas e procurarem informação em 

grupos de Facebook, cujas pessoas interessadas passam 

por experiências semelhantes. A idade é outro fator que 

influencia a experiência do potencial utilizador.

U. nº 3: Aliás, entre 90 a 95 por cento das crianças, as alergias 
passam até aos cinco ou dez anos de idade, e os níveis dele já 
estão a reduzir em alguns parâmetros. (vid. anexo 9)

É extremamente comum, em casos de alergias alimentares, 

dar-se a eventualidade de a alergia desaparecer em certo 

ponto da vida de um alérgico, ou pelo menos haver uma 

atenuação dos sintomas. É infinitamente mais comum 

quando esses alérgicos são crianças. Logicamente, a 

experiência de vida de um adulto e de uma criança são 

radicalmente diferentes e, no caso das crianças, os pais 

são os verdadeiros especialistas relativamente à alergia.

B) Em família

Chegou-se à conclusão, através de testemunhos de 

pessoas interessadas, de que é comum as limitações 

alimentares do alérgico ou intolerante estenderem-

se ao resto da família. Isto pode dever-se ao risco de 

contaminação cruzada, ou a questões mais práticas:

U. nº 4: De resto, à parte das massas, lá em casa já não há nada 
com glúten. Salsichas e outras coisas, passámos a comprar de 
maneira a que eu e eles pudéssemos comer, porque ainda me 
enganava e comia uma salsicha deles. Não vale a pena estar a 
correr esse risco. (vid. anexo 9)
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U. nº 9: Eles já comem, na maior parte, tudo aquilo que eu como. 
Eu evito ao máximo fazer duas refeições diferentes. (vid. anexo 9)

Outra razão para este ajuste é que, numa família, várias 

pessoas podem já ter ou vir a sofrer desta condição, 

sendo que alergias e intolerâncias são hereditárias. Este 

fenómeno depende ainda de dois fatores, sendo um deles 

a gravidade da alergia. Há uma maior probabilidade de os 

membros familiares da mesma residência virem a adotar 

a mesma alimentação do alérgico se este correr risco de 

vida, ou mesmo se os sintomas não forem fatais mas ainda 

assim graves. O outro fator do qual depende a dedicação 

a esta mudança de alimentação é a dinâmica da própria 

família. Por vezes existem membros com mais vontade 

para se comprometerem a esse ajuste, enquanto outros 

não sentem necessidade.

Determinou-se também que as crianças que têm alergias 

desde muito novas, ou mesmo as que apenas convivem 

com alérgicos, aprendem desde cedo a lidar com estas 

limitações e os cuidados a ter.

U. nº 7: Agora já consegue identificar. Não confiamos, mas ela 
já vai lendo, e depois verificamos. Já andamos a fazer este jogo, 
para ela se poder autonomizar e não andar sempre agarrada [a 
nós]. (vid. anexo 9)

A partir de certa idade já dominam por inteiro esta 

experiência. No entanto, antes de adquirirem o 

conhecimento necessário, têm de passar por uma fase 

de aprendizagem que é geralmente providenciada pelos 

pais. Aqui encontra-se, assim, outra particularidade que 

difere entre pessoas interessadas: o começo da alergia. 

Aqueles que têm a alergia desde crianças adquiriram 

um treino prolongado por vários anos, antes de terem 

a sua autonomia. Aqueles cuja alergia ou intolerância 

se manifesta a meio da vida passam por uma mudança 

repentina e atribulada dos seus hábitos.

C) Em sociedade

Viver em sociedade torna-se mais difícil quando se 

verificam limitações alimentares tão vincadas. Comer 

fora de casa, por exemplo, torna-se uma fonte de stress, 
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sendo que muitos trabalhadores de restaurantes não estão 

sensibilizados para este problema. Este é apenas um exemplo 

de muitos desafios. Uma das questões que todas as pessoas 

interessadas fizeram questão de assinalar é o facto de que 

a maioria das pessoas não sabem o suficiente sobre este 

tema para saberem como lidar com este tipo de situações. 

Explicaram também que a maioria das pessoas encara uma 

alergia como algo pouco sério, e relataram inúmeras situações 

em que foram ridicularizados por manifestarem o problema, 

ou em que outros duvidaram da gravidade da condição.

U. nº 7: Pois, as pessoas têm muito pouca noção. Quando uma 
pessoa diz que é a sério, as pessoas perguntam: ‘Mas a sério, 
como?’ Eu explico: ‘Ela sufoca e morre aqui à nossa frente.’ As 
pessoas ainda perguntam: ‘Mas está a gozar?’ E eu [digo]: ‘Não, 
não estou a gozar, é mesmo assim.’ (vid. anexo 9)

U. nº 4: As pessoas não compreendem e acham que é uma parvoíce 
qualquer, uma mania. (vid. anexo 9)

Talvez seja precisamente por esta falta de compreensão por 

parte de muitas pessoas que um grande número de alérgicos, 

ou pais de alérgicos, pertencem a comunidades dedicadas 

ao tema. Estas podem surgir sob a forma de grupos de 

Facebook, associações ou outras entidades, que partilham 

informação online ou em encontros presenciais ocasionais. 

Geralmente quem pertence a estes grupos pode estar à 

procura de mais informação, querer esclarecer dúvidas, estar 

atento a novidades, partilhar a sua história ou até só tomar 

conhecimento de histórias semelhantes à sua. Em todo o 

caso, não deixa de ser uma rede social de partilha.

U. nº 3: Depois isto funciona muito por passa-a-palavra. Se alguma 
mãe ou alguma família descobre umas bolachas no supermercado 
[sem leite], nem que seja longe, vai toda a gente comprar essas 
bolachas porque a oferta é tão escassa que as pessoas ficam muito 
entusiasmadas. (vid. anexo 9)

Um dos fenómenos mais curiosos e frequentes que se dá 

nestes grupos é a partilha de produtos específicos que não 

têm este ou aquele alérgeno. Quando confrontados com a 

falta de variedade de certos alimentos, as comunidades 

desenvolveram um sistema de partilha de produtos e receitas 

que os alérgicos podem comer, com a confiança de que foram 
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aprovados por outros membros da comunidade. Conclui-se, 

então, que a informação fornecida é bastante mais credível se 

for referida por um destes membros, por oposição a qualquer 

entidade comercial.

D) Na realidade atual

Para finalizar a secção sobre o contexto diário do alérgico 

terminamos com a perceção das pessoas interessadas em 

relação à presente situação num contexto temporal.

U. nº 2: Isso não, porque mesmo eu estou a aprender há anos, 
e continuo a aprender. Estamos em 2014 e continuo a aprender, 
continuo a encontrar sítios novos, produtos novos. (vid. anexo 9)

A noção que têm da realidade atual é que ainda não há muita 

informação, e a informação que existe não é muito divulgada. 

A própria comunidade médica em Portugal encontra-se ainda 

a estudar o tema e a fazer progressos, pouco a pouco, pelo 

que cabe sempre ao alérgico fazer grande parte da pesquisa 

no que toca à sua alergia específica. Apesar de tudo, apontam 

como positivo o facto de haver uma preocupação crescente 

com estes temas, e apreciam especialmente a crescente 

diversidade e quantidade de produtos específicos às suas 

necessidades nos supermercados, mesmo sendo estes ainda 

sobretudo produtos de marca branca.

Após esta análise temos uma coleção de várias pessoas 

interessadas e das suas particularidades, que serão 

importantes para construir a análise mais específica do 

contexto de supermercado. Apresenta-se aqui então um 

sumário destas diversidades entre pessoas interessadas:

Tabela 1 Diversidade da amostra 
de pessoas interessadas
FONTE Gráfico da investigadora
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A Experiência do Alérgico no Supermercado

A) Aspetos gerais

A análise realizada anteriormente foca-se num contexto 

geral e tem como objetivo principal ficar a conhecer as 

diversas pessoas interessadas: os seus hábitos, as suas 

experiências, as suas diferenças, as suas semelhanças. 

Partindo da conclusão apresentada, examinemos agora 

a relevância de cada tipo de participante para este novo 

contexto específico.

Colocam-se aqui duas questões: Quais destas pessoas 

interessadas vão recorrentemente ao supermercado? E 

quais as diferenças na experiência de cada uma?

Ora, é possível responder de imediato à primeira pergunta. 

Sabe-se, com suficiente certeza, que uma criança em 

princípio não tem por hábito ir ao supermercado autónoma 

e regularmente. Assim, as diferenças de hábitos entre 

um adulto e uma criança tornam-se aqui irrelevantes. É 

importante, no entanto, a noção de que os pais da criança 

vão às compras em seu lugar, e que por isso estão incluídos 

na coleção de pessoas interessadas relevantes. 

Foi também determinado que tanto alérgicos como 

intolerantes utilizam o supermercado, quer tenham sintomas 

leves ou graves, embora existam diferenças significantes 

nos hábitos e experiências de cada um. Aqueles com 

sintomas leves, especialmente, têm a vantagem de não ter 

de ler os rótulos de todos os produtos que compram, por 

oposição àqueles com sintomas mais graves.

U. nº 7: Então nessa questão do supermercado, principalmente 
com os rótulos, andamos a ver tudo. Nos iogurtes, por exemplo, 
desde que não tenham aqueles frutos tropicais com côco, então 
não há problema. Por isso nos iogurtes não, mas tudo o que é 
bolachas temos de andar a ler os rótulos todos. (vid. anexo 9)

Inclusive, quem passa pela experiência de ler muitos 

rótulos tem a noção de que não é um comportamento que 

está dentro da norma social e de uma forma geral, sentem-

se observados e incomodados por isso.
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Outro aspeto que influencia a experiência das diferentes 

pessoas interessadas é o começo da alergia. Aqueles que 

já têm idade para ir de forma autónoma ao supermercado 

e que simultaneamente lidam com a alergia desde 

pequenos, usufruíram de vários anos para adquirir 

uma rotina eficiente e sempre tiveram de ler rótulos. Em 

contrapartida, aqueles que subitamente têm de alterar a 

sua rotina de supermercado passam por uma dura fase de 

adaptação, sendo que a rotina passa a ser bastante mais 

demorada e atarefada. Estes podem ser, por exemplo, pais 

que acabaram de ter uma criança alérgica, ou uma pessoa 

cuja intolerância só se começou a manifestar recentemente.

U. nº 3: Antigamente, quando ia ao supermercado, baseava-
me no que precisava e tinha mais ou menos aquela noção que 
todas as pessoas têm: ‘Isto faz bem, isto faz mal…’ Percorria 
as prateleiras descontraidamente. Eventualmente compararia 
preços e punha dentro do carrinho. Agora não, já tenho de 
identificar à partida onde vou, e sabendo que lá vou encontrar 
os produtos específicos que eu preciso. (vid. anexo 9)

B) Em relação à experiência do alérgico

Por vezes, ir ao supermercado já é difícil para alguém com 

uma alimentação regular. A localização dos produtos varia 

de supermercado para supermercado, mesmo dentro da 

mesma cadeia. A organização nem sempre é intuitiva. 

Não raro, o produto que é costume estar arrumado num 

local passa para outro. As estratégias de marketing dos 

supermercados são um fator de ansiedade para o alérgico. 

Se já para um consumidor normal estas mudanças são um 

desafio, para os alérgicos são uma dificuldade adicional.

U. nº 1: E mesmo com produtos normais eu acho que as coisas 
não estão muito bem explicadas, em termos de sinalética e etc. 
Mas especificamente estes produtos, nunca sabes onde estão, 
vais sempre à procura. (vid. anexo 9)

Uma delas é a variedade limitada dos produtos, e onde os 

encontrar. Cada vez mais, os supermercados têm áreas 

dedicadas a produtos biológicos, como a Área Viva do 

Continente. Mas estes produtos não são exclusivamente 

para uma alergia específica, e a variedade é ainda pouca. 
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Na maior parte das vezes, as pessoas interessadas 

encontram os produtos de que andam à procura misturados 

com outros tantos do mesmo tipo e, a menos que já 

conheçam a marca e embalagem, têm de ler todos os 

rótulos de todos os produtos desse tipo à procura daquele 

produto específico. É uma tarefa árdua que poderia ser 

evitada.

Outra dificuldade acrescida é a impossibilidade de fazer 

compras online para este tipo de alimentação.

U. nº 9: Antes, fazia sempre as compras via Continente [online]. 
Mandava vir. Agora ainda não consegui, porque se calhar, como 
ainda não estou muito ambientada com os produtos, prefiro ir, 
ver e comparar. (vid. anexo 9)

Por norma, a informação apresentada nos websites é 

o nome, a marca, uma fotografia, o preço do produto e 

pouco mais. Não são apresentados nem ingredientes, nem 

alérgenos, nem uma fotografia dos rótulos. Mesmo para 

comprar os produtos que já conhecem têm de ler rótulos, 

pois os fabricantes podem alterar a composição de forma 

súbita, e por isso não os podem comprar online. É um 

aspeto irrelevante para quem não tem por hábito fazer 

compras via internet, mas para quem se habituou a fazê-lo 

mesmo ocasionalmente, é uma mudança significante.

Mas talvez o reajuste de maior impacto seja mesmo a 

quantidade de supermercados a que têm de ir para obter 

os produtos que precisam a um preço conjunto razoável.

U. nº 9: Eu antes fazia compras de um mês no Continente, depois 
fazia as compras semanais ou necessárias no Pingo Doce. Agora 
não. Agora divido-me por muito mais sítios. (vid. anexo 9)

U. nº 3: Por exemplo, contrariamente ao que se possa pensar, 
supermercados como o Lidl, por serem alemães, já têm uma 
cultura um bocadinho diferente. Sobretudo no caso do leite, 
já têm algumas alternativas. O Aldi que agora já começa a 
aparecer tem leite biológico, leite de soja biológico… Coisa que 
não acontece no Continente. O Jumbo já tem algumas bolachas 
sem glúten e sem leite. (vid. anexo 9)

Para estas pessoas interessadas é uma perfeita 

impossibilidade irem a um só supermercado. Nunca 

encontrariam uma variedade suficiente de produtos que 
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simultaneamente gostassem e pudessem comer, e não é 

só uma questão de variedade. Sendo que estes produtos 

já são naturalmente mais caros do que os outros, há 

muitas pessoas que não se podem dar ao luxo de gastar 

tanto dinheiro e, consequentemente, fazem uma pesquisa 

exaustiva para determinar que produtos deste tipo são mais 

baratos e onde. Nunca se limitam a um só supermercado, 

porque os preços de cada produto variam radicalmente de 

um estabelecimento para o outro.

C) Em relação aos produtos que compram

Como já foi referido anteriormente, alguns dos produtos 

que estas pessoas interessadas consomem são produtos 

específicos para quem tem alergias ou intolerâncias, e 

a escolha de uma marca em detrimento de outra acaba 

por depender em grande parte do preço. Este tipo de 

alimentação influencia a preferência do participante por 

um produto, pelo facto de ser uma alimentação mais cara. 

Sendo assim, que outros aspetos desta alimentação afetam 

a compra de um produto em vez de outro?

Em primeiro lugar, o simples gosto pessoal tem um grande 

peso na decisão. Assim como as outras pessoas compram 

determinados produtos apenas porque gostam mais do 

sabor, também os alérgicos compram certos produtos pela 

mesma razão. É difícil prever qual a escolha de qualquer 

participante baseada no seu gosto pessoal. No entanto, 

dando-se o caso de uma pessoa cuja intolerância se 

manifestou a meio da vida – e não desde criança – acontece 

que a pessoa já estaria habituada a certas preferências 

antes da intolerância e, por isso, sente a diferença quando 

subitamente é forçada a comprar produtos feitos com 

ingredientes estranhos e que, consequentemente, têm 

um sabor diferente do habitual. Assim, estas pessoas 

interessadas tendem a preferir o produto cujo sabor se 

assemelhe mais àquele a que estavam habituados.

Outro fator, que funciona ambos como consequência e 

como influenciador, é a composição do alimento a nível de 

saúde.
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U. nº 3: Por ler tantos rótulos de todos os produtos, e tão 
exaustivamente, à procura do leite ou das proteínas do leite 
acabei por ganhar uma perceção da quantidade de porcarias 
que as coisas que nós comemos têm. […] Esta alergia do 
meu filho veio mudar os nossos hábitos e as nossas escolhas 
enquanto consumidores. (vid. anexo 9)

Um dos aspetos resultantes da leitura constante de rótulos 

pela qual os alérgicos são forçados a passar é uma noção 

mais clara de que muitos alimentos são minuciosamente 

adulterados com uma quantidade absurda de químicos, 

de forma a torna-los mais apelativos aos olhos do 

consumidor. Uma pessoa já com alguma experiência de 

leitura de rótulos tem, por exemplo, um conhecimento mais 

amplo do que o normal sobre a quantidade de açúcares ou 

conservantes que as marcas adicionam a certos produtos. 

Este conhecimento acaba por ter uma influência na escolha 

de certos produtos.

Esta acaba por ser uma alimentação mais saudável também 

pelo simples facto de que certos alimentos processados 

não podem, de todo, ser consumidos.

U. nº 8: Há muitas coisas que vou comprando para todos. 
Chocolates, lá em casa, só preto, e acabamos todos por comer 
de forma mais saudável. (vid. anexo 9)

Estes são alguns dos fatores que influenciam a escolha 

dos produtos. Antes de mais, é preciso ter noção de que, 

para um alérgico fazer esta seleção e determinar as suas 

preferências, é importante ficar a conhecer os produtos. 

Vamos agora falar de experimentação: ou seja, o ato 

de comprar produtos novos no âmbito de aumentar a 

variedade de opções alimentares. Uma das conclusões a 

que se chegou é que a experimentação é necessária, mas 

envolve sempre alguma dose de risco.

U. nº 3: Por exemplo, temos montes de produtos de soja em casa, 
mas ele já sabe a marca e por isso só come iogurtes Alpro, e diz: 
‘Estes não são dos meus, mamã.’ Uma criança tão pequena já 
resiste a experimentar. (vid. anexo 9)
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Poderá colocar-se a questão: Porquê comprar produtos 

novos e correr o risco de uma reação alérgica, por 

oposição a ingerir produtos conhecidos e seguros? Ora, 

existem várias razões que justificam a experimentação 

como necessária.

Já se falou aqui da fase de adaptação pela qual muitos 

alérgicos, intolerantes ou pais dos mesmos, têm de passar 

quando encaram uma alteração repentina dos seus hábitos 

de consumo. Uma das razões porque esta adaptação é tão 

difícil, é a falta de conhecimento e divulgação de produtos 

sem um determinado alérgeno. Consequentemente, a 

única solução é ir ativamente à procura destes produtos, 

ler os rótulos para uma menor dose de risco e experimentar, 

para criar preferências. No caso dos indivíduos que já 

realizaram essa experimentação inicial, terão já produtos 

conhecidos dos quais gostam, e que sabem ser seguros. 

Porque é, então, necessária a experimentação nestas 

circunstâncias? 

D) Em relação aos rótulos

Relativamente aos rótulos há duas vertentes a ter em 

consideração. A primeira consiste em aspetos a ser 

melhorados, ao nível da forma como a informação é 

apresentada.

U. nº 9: […] já tenho uma lista das palavras que podem querer 
dizer glúten nas suas várias formas, mas nem sempre a tenho 
comigo, e de facto não é muito fácil. (vid. anexo 9)

U. nº 7: Os champôs são muito chatos de se ler, porque têm 
uma lista de ingredientes infindável, e não se percebem… Tem 
glicerol de cocoa, [por exemplo], e uma pessoa não sabe se 
aquilo é cacau ou coco. […] E não vem sempre em português, 
e vem em termos químicos que nós não sabemos o que são… 
(vid. anexo 9)

Uma das críticas das pessoas interessadas focava-se nas 

diversas palavras que podem ser legalmente utilizadas 

para indicar um alérgeno. Segundo um documento da 

DGE, as seguintes proteínas podem ser encontradas num 
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rótulo para indicar que tem leite: leite em pó, soro de leite, 

caseína, lactoglobulina, lactoalbumina, aromas, e outras 

semelhantes. Para alguns alérgicos, esta lista de proteínas 

é bastante extensa e dificulta a sua experiência de compra: 

é preciso decorar estes nomes e identificá-los nos rótulos, 

o que é um esforço acrescido. A identificação correta dos 

alérgenos dependerá também do nível de conhecimento 

de quem está a fazer as compras, sendo que alguém 

com mais prática terá mais facilidade em identificar as 

palavras que já viu antes. Alguém que ainda está na fase 

de adaptação, no entanto, poderá ter em muitos casos 

uma cábula com as diversas proteínas, para consultar no 

supermercado.

Outra dificuldade vem das diversas línguas de alguns 

rótulos. Em muitos casos, estes não são sequer traduzidos 

para português, o que implica ainda que o alérgico tenha 

um conhecimento dos termos necessários noutras línguas.

U. nº 6: Mas quando posso, peço sempre a alguém para me 
confirmar que não tem leite, porque às vezes posso não reparar 
que está lá. As letras são muito miudinhas e são rótulos enormes, 
com uma série de coisinhas pequeninas. Pode escapar-me 
alguma coisa. E há muita coisa que às vezes vem noutras 
línguas, e não vem em português. E por vezes não sei bem os 
termos técnicos e posso enganar-me a ler. (vid. anexo 9)

Outra característica dos rótulos, criticada frequentemente 

até pelos não-alérgicos, é o corpo das letras. É sabido que 

as empresas que fabricam os produtos tendem a colocar 

o máximo de informação no menos espaço possível, o 

que resulta numa leitura difícil, mesmo para quem não 

tem limitações de visão. Por vezes, há ainda a agravante 

de que o contraste entre as letras e a cor de fundo não 

é suficiente, ou a cor das letras é ilegível. Tudo isto torna 

a experiência do alérgico extremamente angustiante 

e demorada, como foi descrito por diversas pessoas 

interessadas, especialmente quando estes sofrem já de 

vista cansada.

U. nº 6: Quando lemos do início e não diz nada, começamos a 
achar uma seca. Não tem, não tem, e depois chegamos ao fim e 
diz lá: “tem leite.” (vid. anexo 9)
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U. nº 8: Eu gosto daqueles alimentos que dizem logo “alérgenos”, 
assim em grande. E a pessoa vê logo o que é. Se não disser logo 
“leite”, eu vou sempre ver os ingredientes para confirmar. (vid. 
anexo 9)

A posição em que são colocados os alérgenos no rótulo, 

a nível gráfico, é também de grande importância. Ao ser 

fornecida uma pequena amostra de rótulos durante a 

entrevista (Fig. 37), as pessoas interessadas faziam uma 

grande distinção entre aqueles que tinham uma indicação 

bem visível dos alérgenos, e aqueles cujos alérgenos se 

encontravam “escondidos” no meio da lista de ingredientes. 

Manifestaram também um especial apreço pelos rótulos 

das marcas brancas, que geralmente desenham os rótulos 

de modo a destacar os alérgenos.

Relativamente ao modo de apresentar os alérgenos, as 

pessoas interessadas ofereceram uma diversidade de 

sugestões que serão úteis para o projeto. Uma delas 

consiste em simplificar a informação.

U. nº 6: Podia dizer “contém leite”, ou ter um sinal daqueles de 
perigo. Coisas que chamem a atenção. Uma coisa óbvia, porque 
tu pões-te a ler o rótulo e há muita coisa. (vid. anexo 9)

FIG.37 Exemplos de rótulos 
apresentados na sessão
FONTE Foto da investigadora
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U. nº 3: E em termos de rotulagem e a maneira de assinalar é 
muito boa. Eles usam o sentido proibido – o sinal de trânsito – 
com a vaca, com os ovos, e não há dúvidas. (vid. anexo 9)

As marcas que produzem estes alimentos são obrigadas por 

lei a colocar uma lista detalhada de todos os ingredientes 

que usam, que implica a colocação de todas aquelas 

proteínas já aqui referidas. No caso dos alérgicos, é de 

pouca relevância saber se o produto contém a proteína 

A em vez da proteína B. O que é verdadeiramente de 

interesse é uma indicação mais generalizada e imediata 

dos ingredientes principais. Ou seja, se um indivíduo 

tem uma alergia a diversas proteínas do leite interessa-

lhe apenas que, no rótulo, esteja em destaque a palavra 

“leite”, por oposição às várias substâncias do leite. Para 

além desta simplificação, a leitura poderá tornar-se 

ainda mais imediata se as palavras forem substituídas ou 

complementadas por ícones intuitivos e, de preferência, 

autoexplicativos.

Outro aspeto interessante desta leitura é que a forma como 

os alérgenos são apresentados vai influenciar a quantidade 

de informação que leem. Quando não estão indicados de 

forma clara as pessoas interessadas vão, naturalmente, ler 

a totalidade do rótulo, ou pelo menos até encontrarem o 

alérgeno. Quando o alérgeno está presente no rótulo e é 

visto pelas pessoas interessadas, estas cessam a leitura 

e voltam a colocar o produto na prateleira. Curiosamente, 

quando no produto está indicado especificamente que não 

tem aquele alérgeno, as pessoas interessadas tendem a 

ler a lista de ingredientes à mesma. Isto deriva de uma 

confiança limitada nas marcas e consequentemente há 

uma necessidade de confirmação face à informação 

apresentada.

Foi então discutida a primeira vertente desta secção dos 

rótulos, relativa ao modo como a informação é apresentada. 

A segunda vertente tem um espectro mais ao nível do 

conteúdo, consistindo assim no que está integrado dentro 

da própria informação.
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De uma forma geral, interessa ao alérgico saber quais 

dos alérgenos que o afetam estão presentes no alimento 

que pretende comprar. No entanto, diferentes quantidades 

do alérgeno são relevantes para diferentes pessoas 

interessadas.

U. nº 7: Olhamos para duas partes: uma delas são os ingredientes, 
e geralmente diz lá explicitamente amendoim, caju, etc. Depois 
procuramos a parte onde há uma referência aos alergénios, 
neste caso o leite não nos preocupa, mas são os amendoins, 
[por exemplo]. Depois procuramos aquela frase do: ‘pode conter 
vestígios de...’, ou ‘pode conter traços de...’ (vid. anexo 9)

Para aquele alérgico com uma alergia severa interessa 

saber se o produto pode ter vestígios do alérgeno, 

precisamente por não poder ingeri-los. Por outro lado, não 

tem a necessidade de uma diferenciação entre o produto 

conter o alérgeno, ou apenas conter vestígios. A partir do 

momento em que sabe que o alimento lhe faz mal, não 

pode comê-lo.

Já o intolerante cujos sintomas não se manifestam com 

vestígios, ou o alérgico com sintomas leves, prefere que 

essa diferença seja explicitada. Isto porque se o alimento 

apenas contiver vestígios, é mais um produto que pode 

consumir de uma lista escassa.

Outro aspeto desta leitura é que a tabela nutricional não 

interessa à maioria dos alérgicos. Geralmente, preferem 

não limitar ainda mais a variedade reduzida de produtos 

que podem consumir e, por isso, não têm em atenção a 

informação nutricional como as calorias, por exemplo.

5.4.2. Outros materiais

A lista de palavras entregue às pessoas interessadas 

produziu resultados bastante espectáveis, mas não 

menos importantes. Perante a solicitação de identificar 

as palavras que melhor descrevem a experiência de 

supermercado, a palavra “rótulos” foi a selecionada mais 

vezes, confirmando assim a suspeita da investigadora de 

que o maior obstáculo a enfrentar neste contexto é ler a lista 

de ingredientes (diversas vezes para ter a certeza de não 

errar). As palavras “confusão”, “aborrecido” e “cansativo” 
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também foram escolhidas com mais frequência. Durante 

a entrevista, quando lhes foi perguntada a razão de terem 

escolhido estas palavras especificamente, a maioria das 

pessoas interessadas referiu a questão da leitura de rótulos 

e descreveu a experiência como sendo “confusa”, devido à 

quantidade de informação que é colocada num só rótulo de 

supermercado; “aborrecida”, porque ser indispensável ler 

muitos rótulos; “cansativa”, devido ao tempo despendido 

e ao esforço de concentração. As palavras “demorado” e 

“cuidado” são que se destacam logo a seguir. A primeira 

está relacionada com o que já foi dito. A palavra “cuidado” 

foi escolhida por vários participantes porque, mesmo 

sendo a leitura de rótulos uma tarefa aborrecida, cansativa 

e demorada, é uma tarefa necessária. E essa necessidade 

advém do perigo que se pode tornar a ingestão de um 

alérgeno. Por esta e outras razões, ir ao supermercado é 

uma tarefa desgastante e stressante para estas pessoas 

interessadas, que se encontram em permanente estado de 

cautela.

Observando a galeria de imagens (ver anexo 11), facilmente 

se retiram as mesmas conclusões da lista de palavras. 

As duas imagens selecionadas mais vezes mostram, em 

primeiro lugar, a de uma mulher parada no meio do corredor 

a observar a prateleira, e em segundo lugar, a de um rótulo 

cuja lista de ingredientes está escrita em 9 línguas. Em 

relação à primeira, muitas pessoas interessadas admitiram 

que era assim que se sentiam (como a mulher na fotografia) 

quando estavam no supermercado, sem encontrar nada 

que pudessem comprar devido à escassez da variedade 

de produtos. Em relação à segunda é, mais uma vez, a 

quantidade de informação absurda que é colocada nos 

rótulos, neste caso em 9 línguas.

Logo a seguir no gráfico observam-se mais duas fotografias 

de rótulos, salientando ainda mais a importância do que já 

foi anteriormente referido.

As imagens selecionadas 6 vezes mostram, respetivamente, 

alguém a cozinhar um prato de vegetais, uma secção 

de produtos sem glúten, e um produto sem glúten. 
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Relativamente à primeira, os participantes manifestaram o 

seu gosto por cozinhar, que não desapareceu de todo, mas 

a dificuldade em experimentar mais pratos devido à pouca 

variedade. E relativamente às duas últimas, expressaram 

apenas o seu agrado ao depararem-se com uma panóplia 

de produtos que podem comer, e onde não há necessidade 

de ler rótulos.

Finalmente, ao ser-lhes pedido para selecionarem palavras 

correspondentes às expectativas que têm para o resultado 

final do projeto, com o objetivo de solucionar o problema, 

é possível ver que “eficiente”, “high-tech”, “rápido” e “fácil” 

são qualidades necessárias do futuro serviço, sendo que 

as palavras “simples”, “confiança”, “internet” e “inovação” 

enquadram-se no grupo seguinte. Tudo isto sugere que 

as pessoas interessadas pretendem um serviço no qual 

possam confiar, de fácil utilização, e que tire proveito das 

tecnologias disponíveis nos dias de hoje.

5.5. PERSONAS

Após concluída a observação dos resultados, e de se 

analisar a fundo os hábitos e necessidades das pessoas 

interessadas, é possível detetar padrões de comportamento 

entre alguns indivíduos. Esses padrões podem ser 

utilizados para elaborar um tipo de utilizador específico 

que caracteriza todos aqueles seus semelhantes – a isto 

chamamos uma persona.

Posto de uma forma mais formal, uma persona é uma 

descrição de um personagem fictício, cuja criação é 

inspirada nos dados recolhidos durante o estudo das 

pessoas interessadas. No desenvolvimento de sistemas 

tecnológicos de informação, a descrição de uma persona é 

usada como uma base para criar um cenário relativo ao uso 

desse sistema, do ponto de vista da dita persona (Madsen 

e Nielsen cit. por Katre et al., 2010). É muito importante 

que a persona seja criada de acordo com informação 

verdadeira, recolhida das próprias pessoas interessadas. 

Caso contrário, esta personagem é apenas um produto 

da imaginação do designer, erroneamente baseada em 
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preconceitos. Por essa razão, esta ferramenta de design 

aplica-se a este projeto especificamente.

The whole point of creating personas is to get past our personal 
opinions and presuppositions to understand what users truly 
need. If we invent fictitious model users and call them personas, 
we’ll just have the same old problems with the development 
process packaged up in a new way. If you truly want to build a 
better product, create your personas based on real data, and 
use them in conjunction with business goals and good design 
principles to guide your solutions. 21

Goodwin, 2008

Deste modo, foram criadas três personas para representar 

três grupos distintos de pessoas interessadas. Após a 

construção destas personas foram criados os respetivos 

cenários, que serviram como exemplo de um processo 

típico de fazer compras no supermercado, para cada um 

destes tipos de pessoas interessadas. Para este efeito 

foram desenhados os mapeamentos da experiência das 

três personas, que podem ser encontrados nos anexos 

(ver anexos 12, 13 e 14). Consideremos então as seguintes 

personas, e a explicação passo-a-passo dos cenários 

representados nos mapeamentos.

21 Tradução livre: “O objetivo 
da criação de personas é 
ultrapassar as nossas opiniões 
pessoais e pressuposições de 
modo a compreender aquilo que 
os utilizadores verdadeiramente 
precisam. Se inventarmos 
utilizadores-modelo fictícios 
e lhes chamarmos personas, 
vamos continuar a ter os mesmos 
problemas com o processo de 
desenvolvimento apresentados 
sob uma nova forma. Se quer 
verdadeiramente construir um 
produto melhor, crie as suas 
personas com base em dados 
reais, e utilize-os juntamente com 
os objetivos de negócio e bons 
princípios de design para guiar 
as suas soluções.”
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Uma visita ao supermercado:

ANTES

 Antes de se meter no carro a caminho do supermercado 

a Raquel já sabe, à partida, os supermercados onde vai 

encontrar os produtos de que precisa. Nem todos têm 

aqueles produtos específicos, e comprar produtos sem 

leite torna-se bastante mais caro, por isso sabe de cor 

onde se encontram os preços mais baixos para certo tipo 

de produtos.

 No princípio da semana esteve também a anotar dois 

nomes de produtos novos que outras mães aconselharam 

nos grupos de Facebook, e preparou uma lista para levar 

nesta ida ao supermercado.

FIG.38 Persona nº 1
FONTE Investigadora
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DURANTE

 A Raquel estaciona o carro no parque do Centro Comercial 

Colombo (Lisboa), onde há vários supermercados com 

produtos que correspondem às suas necessidades; dirige-

se ao Continente. É raro fazer compras mais perto de casa, 

porque os supermercados são mais pequenos e não têm a 

variedade das grandes superfícies.

 No Continente, procura primeiro aqueles produtos que 

já conhece. Ao fim de alguns anos a fazer compras de 

produtos sem leite já adquiriu alguma rotina, e o processo 

tornou-se um pouco mais fácil. No entanto, continua a 

ler os rótulos de todos os produtos, pois é muito comum 

mudarem a composição do alimento.

 Vai de seguida procurar aqueles dois produtos novos 

que as mães aconselharam. Um deles está numa área 

previsível do supermercado. O outro não, e por isso é difícil 

de encontrar.

 Não compra mais nenhum produto que não conheça, 

dado que no Continente a gama de produtos é muito vasta 

e teria de ler inúmeros rótulos para encontrar um que não 

tivesse leite.

 Depois de pagar, sai do Continente e dirige-se ao Celeiro. 

Tem de ir sempre aos dois supermercados para comprar 

tudo aquilo de que precisa.

 No Celeiro, procura primeiro aqueles produtos que já 

conhece; depois dá-se ao trabalho de ler os rótulos de 

alguns produtos que não conhece, para tentar arranjar 

algo diferente que o Rui possa comer.

 Quando, no rótulo, se encontram as palavras leite, 

lacticínios ou caseína, volta a pôr imediatamente na 

prateleira. Quando o rótulo não tem nenhuma indicação, 

também não está especificado que não tem leite, por vezes 

arrisca. Mas sempre a medo.

 Compras feitas depois de algumas horas no Colombo, a 

Raquel põe os sacos no carro e conduz para casa. Ainda 

faltam alguns produtos, mas esses terão de se comprar no 

Pingo Doce, onde são mais baratos.
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DEPOIS

 Já em casa, os produtos são armazenados nos sítios 

certos. A grande maioria são coisas que o Rui pode comer, 

exceto uma ou duas coisas que são reservadas para os 

pais levarem para o trabalho, e comerem lá. Essas estão 

armazenadas numa prateleira mais alta, para ter a certeza 

de que o Rui não lhes toca.

 Muitas vezes ao longo da semana, antes de deixar o filho 

comer o que seja, a Raquel ainda lê o rótulo mais uma vez, 

para ter a certeza absoluta que não lhe escapou nada ao 

ler a lista de ingredientes.

Uma visita ao supermercado:

ANTES

 A Joana, como muitas pessoas, faz uma lista dos produtos 

a comprar antes de sair de casa. Sendo que o namorado 

continua a ingerir alimentos com glúten, que ela não pode 

consumir, tem de lhe perguntar frequentemente quais é 

que deve comprar para ele.

FIG.39 Persona nº 2
FONTE Investigadora
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 À partida, já sabe quais são os supermercados onde vai 

encontrar os produtos de que precisa, aos preços mais 

baixos.

DURANTE

 A Joana não tem carro, por isso utiliza transportes públicos. 

Isto implica ir ao supermercado múltiplas vezes durante 

a semana, por vezes indo a um supermercado comprar 

produtos específicos num dos dias e comprar outro tipo de 

produtos noutro supermercado num dia diferente.

 Depois de apanhar o metro para o CC Colombo, dirige-se 

ao Continente. Nos supermercados mais próximos de sua 

casa não encontra todos os produtos de que precisa.

 Enquanto está no Continente procura primeiro aqueles 

produtos que já conhece, mas de vez em quando tem de 

ler os rótulos, para se certificar que a composição desses 

produtos não mudou. Já aconteceu algumas vezes, a 

situação de trazer para casa um produto que afinal tinha 

glúten por ler mal os rótulos, ou por não ler de todo. Na 

maioria dessas vezes reparou a tempo, e o namorado 

acabou por comer o alimento, tendo apenas o cuidado de 

evitar a contaminação cruzada.

 Muitas vezes, ainda faz o esforço de ir à procura de 

produtos novos que possa comer. Devido a estar ainda 

numa fase de adaptação, continua a experimentar produtos 

com o objetivo de perceber aquilo que gosta ou não gosta 

de comer, como por exemplo massas de arroz, ou massas 

de milho, em substituição das massas com trigo. Assim, 

ainda faz o esforço e perde tempo a ler muitos rótulos de 

produtos que não conhece. Quando no rótulo apenas está 

especificado que pode conter vestígios, ainda arrisca a 

experiência com alguma confiança.

 Depois de finalizar o processo no Continente, dirige-se 

ao Celeiro para completar as compras do dia. Leva apenas 

dois ou três produtos, para conseguir carregar tudo nos 

transportes públicos.
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DEPOIS

 Já em casa, separa os produtos que têm glúten dos 

restantes e coloca-os em secções separadas da despensa 

para serem facilmente identificáveis.

Uma visita ao supermercado:

ANTES

 Apesar de muitas pessoas fazerem uma lista antes 

de sair de casa, o Filipe prefere apenas decorar o que 

tem de comprar e depois escolher no supermercado. O 

apartamento é partilhado, mas não os alimentos: cada 

um faz as suas compras. Assim, o Filipe não necessita de 

muita preparação.

FIG.40 Persona nº 3
FONTE Investigadora
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DURANTE

 O Filipe tem um supermercado relativamente perto de 

casa, por isso escolhe ir a pé em vez de frequentar outros 

mais distantes.

 No supermercado, começa por retirar aqueles produtos 

que já conhece, lembrando-se dos produtos que lhe faltam 

em casa.

 Geralmente, acaba por trazer um ou outro produto 

diferente que lhe chamou a atenção, depois de olhar para 

os preços. Não costuma ler os rótulos. Apenas sabe que 

não deve comprar nada que pareça ter marisco.

 Acabadas as compras nesse supermercado, volta para 

casa a pé.

DEPOIS

 Ao chegar a casa, apenas arruma os produtos nos sítios 

habituais, sem mais preocupações.

O serviço que será abordado no próximo capítulo foi 

desenvolvido a pensar nas duas primeiras personas. 

Considerou-se que a terceira persona, na sua presente 

condição, não se enquadra no público-alvo que utilizará 

o serviço a propor, por representar um grupo de pessoas 

com sintomas muito leves e que por esse motivo não se 

dão ao trabalho de ler os rótulos dos produtos.
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6. DESENVOLVIMENTO

Design is invisible.
[…] The main focus of design should not be materialization but 
rather the value of solutions. 22

Burkhardt cit. por Mager e Sung, 2011

6.1. CONCEITO

Terminado o estudo preliminar, dispomos de informação 

necessária e suficiente para desenvolver uma solução com 

o objetivo de otimizar a experiência de supermercado do 

indivíduo alérgico.

A tarefa de ler rótulos foi identificada pelas pessoas 

interessadas como um dos problemas mais sensíveis. É uma 

ação inevitável, da qual depende o bem-estar do indivíduo 

com alergia ou intolerância, mas que consome muito tempo 

e requer uma dose adicional de esforço. Por esta razão, e 

com base na informação recolhida, o conceito desenvolvido 

é um serviço focado nas pessoas interessadas para facilitar 

a leitura de rótulos. Como referido (na introdução do nosso 

trabalho), a aplicação desenvolvida pretende, também, 

facilitar a experiência de compra em outros contextos 

de aquisição de bens de consumo diário, quer sejam 

alimentares ou não. Basta que sejam devidamente rotulados 

para permitir a operatividade da aplicação. Todavia, a 

recolha de dados empíricos ocorreu em supermercados 

porque disponibilizam grande diversidade de produtos. No 

entanto, também poderá funcionar em outros contextos, 

como mercearias, lojas gourmet, lojas de conveniência, 

corners ou lojas de produtos alimentares ou para o corpo 

em centros comerciais, estações ferroviárias, aeroportos, 

etc.

O conceito de serviço é uma aplicação de telemóvel que 

permite identificar os produtos através do código de barras, 

que é único para cada rótulo, através de uma função de 

scan.

Após o scan do código de barras do produto, esse código é 

associado a uma base de dados incorporada na aplicação. 

Para o bom funcionamento do serviço, são necessárias as 

22 Tradução livre: “O design 
é invisível. […] O principal 
foco do design não deve ser 
materialização, mas o valor das 
soluções.”
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seguintes especificações: 1) conter a informação sobre o 

produto – nomeadamente o nome do produto, a marca e 

uma fotografia para servir de confirmação; 2) os alérgenos 

que contém e que se encontram especificados no rótulo. 

Deste modo, a aplicação permite isolar os alérgenos da 

restante informação disponível no rótulo e apresentá-

los na aplicação, sob a forma de ícones imediatamente 

percetíveis.

Os capítulos seguintes apresentam uma descrição 

detalhada dos vários componentes do serviço.

6.1.1. Design de Serviços

A indústria tem vindo a observar uma alteração na 

perspetiva em que é vista a disciplina do design, na medida 

em que cada vez mais se está a deixar de ver o design 

como uma forma de embelezar um produto, mas como 

uma estratégia que passa por um processo. Nos últimos 

anos, observa-se uma alteração no conceito de design 

de produtos e serviços: do desenvolvimento de produtos 

tangíveis, passou para o design de interação, da interação 

à experiência e da experiência aos serviços. (Mager 

e Sung, 2011) Também não é uma coincidência o facto 

de este desenvolvimento se ter dado em anos recentes. 

Hoje em dia, ter uma plataforma digital é um elemento 

crítico na gestão de um negócio, ou de um serviço. Face 

à vasta combinação de sistemas eletrónicos possíveis, a 

qualidade do serviço acaba por muitas vezes sofrer com 

a complexidade de interligar estes sistemas de uma forma 

que faça sentido para o cliente. Assim, surgiu um conjunto 

de oportunidades e problemas que possibilitou a criação 

do design de serviços como um processo de design 

específico. (Polaine et. al, 2013)

Como podemos definir este design de serviços? 

Presentemente, existe um número variado de tentativas. 

Birgit Mager e Tung-Jung Sung (2011) propõem uma 

definição muito completa do termo, de uma perspetiva 

ligeiramente orientada para o marketing:
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Service design aims at designing services that are useful, usable 
and desirable from the user perspective, and efficient, effective 
and different from the provider perspective. It is a strategic 
approach that helps providers to develop a clear strategic 
positioning for their service offerings. Services are systems that 
involve many different influential factors, so service design takes 
a holistic approach in order to get an understanding of the system 
and the different actors within the system. 23

Mager e Sung, 2011

Stefan Moritz define o design de serviços de uma forma 

mais resumida, mas muito semelhante:

Service Design is a new holistic, multi-disciplinary, integrative 
field. It helps to either innovate or improve services to make them 
more useful, usable, desirable for clients, as well as more efficient 
and effective for organizations. 24

Moritz, 2005, p. 4

Simon Clatworthy utiliza uma definição focada unicamente 

no desenvolvimento e criação destes serviços, definindo 

o design de serviços como sinónimo de design de 

experiências que acontecem durante um longo período de 

tempo e entre diferentes pontos de interação. (Clatworthy 

cit. por Nisula, 2012)

O design de serviços está também fortemente 

correlacionado com o design centrado no utilizador. 

Enquanto muitos destes sistemas hoje em dia ainda são 

unicamente pensados e planeados da perspetiva da 

empresa responsável pelo seu desenvolvimento, esta 

recente abordagem ao desenvolvimento dos serviços 

implica um foco tanto nos requisitos da empresa como nas 

necessidades do potencial utilizador. Para desenvolver 

um serviço segundo este processo é então necessária 

uma profunda compreensão dos objetivos, motivações e 

necessidades de quem interage com o serviço. (Moritz, 

2005)

Relativamente ao processo em si, existe uma grande 

variedade de métodos diferentes de nomes distintos. No 

entanto, o design de um serviço deverá, essencialmente, 

passar sempre por quatro fases: 1) análise e síntese de 

23 Tradução livre: “O objetivo do 
design de serviços é desenhar 
serviços úteis, usáveis e 
desejáveis da perspetiva do 
utilizador, e eficientes, eficazes 
e diferentes da perspetiva do 
fornecedor. É uma abordagem 
estratégica que apoia os 
fornecedores no desenvolvimento 
de uma sólida posição 
estratégica para os serviços que 
oferecem. Serviços são sistemas 
que envolvem muitos fatores 
impactantes diferentes, por isso 
o design de serviços adota uma 
abordagem holística de modo 
a compreender o sistema e 
os diferentes atores dentro do 
sistema.”

24 Tradução livre: “O design de 
serviços é um novo campo, 
holístico, multi-disciplinar e 
integrativo. Contribui para 
a inovação ou melhoria de 
serviços para os tornar mais 
úteis, usáveis, e desejáveis para 
os clientes, assim como mais 
eficientes e eficazes para as 
organizações.”
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informação, que implica uma observação de participantes 

utilizando processos semelhantes ao de contextmapping, 

assim como o estudo do atual serviço (no caso de ser um 

redesign) com o objetivo de identificar os problemas a 

solucionar e as suas particularidades; 2) desenvolvimento, 

na qual é desenhado o novo serviço e tendo em conta 

a informação recolhida na fase anterior; 3) teste e 

prototipagem, que tem como objetivo avaliar o design do 

serviço criado e identificar erros a corrigir – sendo que 

nesta fase o teste não tem de ser realizado apenas uma 

vez, deve ser um processo iterativo; 4) implementação.

Para cada fase encontram-se ainda uma série de 

ferramentas possíveis de serem utilizadas consoante o 

projeto e selecionadas com base no tipo de output que 

permitem. Em seguida apresentar-se-á uma explicação 

mais detalhada do serviço, construído com o auxílio de 

uma dessas ferramentas – um diagrama de serviço.

6.1.2. Diagrama de Serviço

Um diagrama de serviço (ou service blueprint) pode ser 

descrito como uma representação gráfica detalhada to 

serviço completo a ser desenvolvido, que apresenta a 

experiência do potencial utilizador, os diferentes pontos de 

ação, as entidades envolvidas, e os componentes invisíveis 

do serviço que o fazem funcionar para além daquilo a que 

o utilizar assiste. Esta representação permite, a quem 

está a desenvolver o projeto, não só uma visualização 

completa do serviço do princípio ao fim, mas também uma 

identificação das áreas críticas a prototipar, e constitui uma 

forma de apresentar o serviço a outros indivíduos. (Design 

Council e Technology Strategy Board)

Para construir um diagrama de serviço é necessário 

considerar cinco elementos: (1) as ações do consumidor, 

(2) o contacto direto e visível com o serviço (front-end), (3) 

a parte invisível das ações do serviço (back-end), (4) os 

processos de suporte, (5) os elementos físicos.

FIG.41 Exemplo de um Diagrama 
de Serviços
FONTE  Service Design Tools: 
Communication Methods Supporting 
Design Processes
[Online] [Consult. 2015.03.25]
WWW:URL: http://www.
servicedesigntools.org/tools/35

FIG.42 Exemplo de um Diagrama 
de Serviços
FONTE  Service Design Tools: 
Communication Methods Supporting 
Design Processes
[Online] [Consult. 2015.03.25]
WWW:URL: http://www.
servicedesigntools.org/tools/35
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As ações do consumidor (1) incluem todas as tarefas 

realizadas pelo potencial utilizador durante o processo 

de utilização do serviço. O que torna o diagrama de 

serviço verdadeiramente diferente de outros métodos de 

visualização é que as ações do potencial utilizador são 

consideradas um ponto central, e todos os outros pontos 

de ação servem apenas para suportar, e derivam, desse.

O contacto direto e visível com o serviço (2) traduz-se 

no momento em que se dá um ponto de ação por parte do 

serviço, que pode ser um contacto cara-a-cara com um 

trabalhador, ou uma tecnologia do serviço com a qual o 

potencial utilizador interage. Estes são os pontos de ação 

visíveis – aqueles que o potencial utilizador pode observar.

Já a parte invisível das ações do serviço (3) trata 

daqueles pontos de ação que o potencial utilizador não vê: 

as tarefas realizadas pelas pessoas que fazem o serviço 

funcionar, de que o público-geral não toma conhecimento.

Os processos de suporte (4) referem-se às entidades 

que contribuem para o bom funcionamento do processo 

de forma essencial e absolutamente necessária, mas sem 

nunca entrarem em contacto direto com o serviço.

Finalmente, para cada ação do consumidor existem 

elementos físicos (5) a ter em conta, colocados no topo 

do diagrama. Estes são todos os outros elementos aos 

quais o potencial utilizador é exposto, que vão influenciar a 

sua experiência de utilização. (Bitner et. al, 2007)

Estes cinco diferentes fatores são ainda separados por 

três linhas distintas. A linha de interação (6) encontra-se 

FIG.43 Estrutura de um Diagrama 
de Serviços
FONTE Service Blueprints: Laying the 
Foundation
[Online] [Consult. 2015.03.25]
WWW:URL: http://www.cooper.com/
journal/2014/8/service-blueprints-
laying-the-foundation
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entre as ações do consumidor e o front-end do serviço, 

e serve para separar tudo o que são tarefas realizadas 

pelo potencial utilizador dos restantes elementos que 

fazem parte do serviço. A linha de visibilidade (7) está 

localizada entre o front-end e o back-end do serviço, e 

serve precisamente para determinar aquilo que é visto pelo 

potencial utilizador e as ações que acontecem sem serem 

vistas pelo público-geral. A última linha, a de interação 

interna (8), está localizada entre o back-end do serviço e 

os processos de suporte, e tudo o que se encontra abaixo 

da linha são ações que não têm necessariamente de ser 

realizadas pela entidade que oferece o serviço, mas que 

continuam a ser essenciais ao bom funcionamento do 

mesmo. (Ross, 2014)

Para o diagrama de serviço aplicado a este projeto, 

comecemos por examinar o serviço a partir do ponto em 

que o potencial utilizador entra em ação. Isto permitirá uma 

maior compreensão do que o serviço implica para quem 

o utiliza, e os mecanismos por trás dessa utilização. O 

diagrama encontra-se nos anexos (ver anexo 15), e deve 

ser utilizado como um auxílio visual da seguinte explicação 

mais detalhada:

 Ao fazer o download da aplicação pela primeira vez, 

o potencial utilizador é guiado por um tutorial sobre os 

comandos básicos a usar. Esta tarefa não se repete ao 

reiniciar o acesso.

 No supermercado, o potencial utilizador retira um produto 

da prateleira para verificar quais são os alérgenos que 

contem. Em vez de ler a lista completa de ingredientes do 

rótulo, basta abrir a aplicação e fazer um scan do código 

de barras do produto.

 A aplicação faz a leitura do código de barras, associa 

esse código a um produto na base de dados e apresenta 

a página desse produto. Nessa página encontram-se os 

alérgenos representados por ícones bem visíveis, quer 

pela sua dimensão quer pelo uso da cor, para a leitura ser 

imediata.
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 Ao identificar o ícone do alérgeno que não pode consumir, 

o potencial utilizador volta a colocar o produto na prateleira.

 O potencial utilizador retira outro produto da prateleira e 

repete o processo.

 Mais uma vez, a aplicação associa o código a um produto 

na base de dados e apresenta a página do produto. Porém, 

agora a resposta é diferente, porque se trata de um produto 

sem alérgenos.

 O potencial utilizador reconhece, de imediato, que o 

alérgeno que procura não está presente. No entanto, o 

estudo preliminar revelou que as pessoas interessadas 

apreciam que os alérgenos sejam claramente destacados, 

mas mesmo sendo informados que o alérgeno não está 

presente confirmam lendo o rótulo.

 Idealmente, a aplicação estará atualizada e com a 

informação correta. No caso de os fabricantes dos produtos 

alterarem a composição do produto sem aviso, a informação 

poderá ficar desatualizada. Ao ler o rótulo quando tem 

suspeitas, o potencial utilizador identifica o alérgeno e 

apercebe-se que a informação da aplicação está incorreta. 

Assim, envia um alerta para a equipa de manutenção, para 

que a informação seja atualizada. Deste modo, o retorno 

das pessoas interessadas será muito importante para 

garantir a atualização e, consequentemente, a fiabilidade 

do serviço.

 A equipa recebe o alerta e envia as alterações para 

serem validadas.

 A entidade que valida estas alterações é exterior à 

equipa que se ocupa de manter a aplicação. A informação 

relativa aos alérgenos tem de ser confirmada por uma 

entidade reconhecida, como uma associação de médicos 

alergologistas ou outra associação especializada, com o 

objetivo de atestar o rigor da alteração. Mesmo as pessoas 

interessadas menos experientes podem cometer um erro 

ao enviar o alerta; o estudo preliminar que desenvolvemos 

revelou que estas pessoas interessadas têm muita 

dificuldade em confiar em indivíduos fora da comunidade 

de alérgicos. Por isso, a credibilidade e fiabilidade do 

serviço são fundamentais para o bom funcionamento do 

serviço e para a sua aceitação pelas pessoas interessadas.
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 Uma vez validada a informação, a equipa faz a atualização 

na aplicação.

 O sistema envia uma notificação para as pessoas 

interessadas, com o aviso de que a composição de 

determinado produto foi alterada.

 O potencial utilizador que enviou o alerta recebe a 

notificação. O processo encontra-se finalizado. 

Enquanto o potencial utilizador contribui para manter a 

informação atualizada, a própria equipa de manutenção 

deve desenvolver esforços no mesmo sentido, i.e. não deve 

ficar à espera de receber a atualização da informação. 

Nomeadamente, parcerias com entidades relevantes, 

como os supermercados ou os produtores, que podem 

fornecer essa informação.

6.2 A APLICAÇÃO

Uma vez definidas as bases para o serviço e como este 

deve funcionar, podemos focar-nos no sistema tecnológico 

que torna este serviço possível. Neste projeto em particular, 

esse sistema é uma aplicação de telemóvel.

6.2.1 UX Design, UI Design e Design de Comunicação

No desenvolvimento de uma aplicação há diversos aspetos 

a ter em conta: a usabilidade, a coerência e simplicidade 

da linguagem visual, a programação, a experiência do 

potencial utilizador, efeitos especiais, animações, entre 

outros. Num contexto profissional de colaboração, existe 

muitas vezes uma equipa multidisciplinar composta 

por pessoas especializadas nestes aspetos. Foram 

identificadas, de entre as especializações envolvidas, três 

áreas de foco do design que são consideradas as principais 

por muitos profissionais. Estas são o design da experiência 

do utilizador (UX design), o design da interface (UI design) 

e o design de comunicação. Mas quais as diferenças entre 

estas disciplinas do design, e como afetam o design da 

aplicação?
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UI is the saddle, the stirrups, and the reigns.
UX is the feeling you get being able to ride the horse, and rope 
your cattle. 25

Miller, 2012

O design da experiência do utilizador é um termo que 

começou por ser usado como a experiência geral de utilizar 

qualquer produto, mas que recentemente adquiriu um 

novo conjunto de especificações. Nesta especialização, 

o potencial utilizador é considerado o ponto central do 

processo de design – este tipo de designer tende a focar-

se nos aspetos da aplicação que serão importantes para 

o público-alvo. Não está necessariamente preocupado 

com a usabilidade do produto, ou a facilidade com que 

o utilizador acede aos ecrãs, mas sim com a forma como 

essa interação afeta o mesmo, com a sua experiência do 

produto a nível social, emocional e estético. (Roto et al., 

2011)

Enquanto UX design trata daquilo que o potencial utilizador 

sente ao experienciar a aplicação, o design da interface 

foca-se em como o produto está organizado. Ou seja, um 

UI designer está encarregue de desenhar cada ecrã ou 

página com a qual o potencial utilizador interage, de modo 

a certificar-se de que a interface possibilita a experiência 

pretendida. (Ming, 2014) O potencial utilizador presta 

atenção, por exemplo, à zona onde foi colocado um botão 

específico, ou se o menu é de fácil acesso. O designer de 

interfaces é quem se certifica de que a aplicação é fácil 

de compreender e que está bem desenhada a nível de 

usabilidade.

O design de comunicação, por sua vez, também 

desempenha aqui um papel importante. Este designer já 

não está preocupado com a forma como os vários ecrãs 

se relacionam uns com os outros, mas com elementos 

mais específicos do ecrã. É quem desenha os vários 

ícones que aparecem numa aplicação, quem determina 

que cores devem ter certos elementos visuais, e como se 

relacionam uns com os outros a nível espacial, num único 

25 Tradução livre: “UI é o selim, 
os estribos e as rédeas. UX é a 
emoção que se sente ao andar a 
cavalo, e ao apanhar o gado.”
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ecrã. Essencialmente, o papel deste tipo de design é 

essencial para potenciar a experiência do utilizador; não é 

independente do design de interface, mas complementar. 

(Ming, 2014)

É importante salientar que, mesmo em equipas, estes 

papéis são muitas vezes sobrepostos, e que alguém 

especializado num tipo de tarefa poderá dar por si a tratar 

também de outro tipo. As grandes equipas permitem 

maior diversidade de competências e, consequentemente, 

oferecem mais possibilidades na gestão do trabalho 

a desenvolver. As equipas pequenas exigem maior 

versatilidade de cada membro, o que tem a vantagem de 

reduzir a dispersão, mas não permite a especialização. 

6.2.2. Objetivos de design

Na condição de única pessoa envolvida neste projeto, 

a investigadora assumiu três papéis: designer de 

experiências, designer de interface e designer de elementos 

visuais. Assim, foram em primeiro lugar enumeradas as 

condições para a experiência de utilizar a aplicação, com 

base na informação recolhida no estudo preliminar.

A aplicação deve ser:

Fácil, rápida e de apreensão instintiva

Um dos aspetos mais proeminentes do estudo preliminar 

é que ler rótulos consome tempo e requer alguma força 

de vontade. Sendo que o objetivo principal deste serviço 

é facilitar este processo e reduzir esse tempo extra, é 

imperativo que a aplicação se comporte de acordo com 

esse objetivo. Assim, a utilização da mesma deve ser 

absolutamente instintiva e fácil de compreender, para que o 

potencial utilizador não tenha de perder tempo a perceber 

como funciona. Deve também ser rápida tanto do ponto 

de vista técnico, como do ponto de vista da utilização. Ou 

seja, não só os ecrãs devem carregar rapidamente, mas 

a quantidade de vezes que o potencial utilizador carrega 

em certas opções deve ser reduzida, de modo a que este 

consiga aceder a um ecrã específico em menos tempo.
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Fiável

É possível compreender, ao interagir com o público-

alvo, que os membros desta comunidade de alérgicos 

e intolerantes têm pouca confiança em serviços 

monitorizados por pessoas exteriores à comunidade, 

apenas porque podem errar por desconhecimento. 

Para além de associar a aplicação com uma entidade 

competente – como mencionado na descrição do serviço 

– é essencial transmitir profissionalismo e eficiência. É 

importante que o potencial utilizador tenha a impressão 

de que a aplicação carece, em grande parte, de erros ou 

falhas na informação, e que pode depender deste serviço 

para apresentar corretamente a informação dos rótulos.

Simples

No caos e confusão que pode ser a experiência de fazer 

compras num supermercado, é importante que a aplicação 

não potencie o stress mas que, ao invés, o minimize. A 

aplicação deve ser agradável de utilizar, sem induzir 

urgência e dar a sensação de que serve unicamente para 

preencher as necessidades do potencial utilizador. A nível 

estético também deve ser simples, para não acrescentar 

ruído visual, dado que a experiência de supermercado já é 

demasiado intensa a este nível.

Social

Foi possível compreender, através do estudo preliminar, 

que as pessoas interessadas valorizam muito o apoio 

mútuo que recebem através, por exemplo, de grupos 

de Facebook, contexto onde partilham experiências de 

produtos que compraram, receitas que experimentaram e 

correram bem ou mal. É uma comunidade em que, mesmo 

que os membros não se conheçam presencialmente, 

valorizam a comunicação e opiniões entre eles. Por essa 

razão, considera-se que esta aplicação deve também ter 

uma componente social que permita partilhar experiências 

e informação, de uma forma otimizada e coerente com a 

estrutura da aplicação.
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Parte Integrante da Experiência de Compra do Utilizadores

Apesar de ter uma componente social, a aplicação deve, 

ainda assim, focar-se principalmente na experiência 

individual do alérgico. Ou seja, a componente social 

apenas contribui como um meio de melhorar essa 

experiência individual, e não como uma rede social cujo 

objetivo é criar novas conexões entre pessoas. Aliás, a 

experiência de utilizar uma rede social é muito diferente do 

que se pretende: uma rede social consome muito tempo e 

apela à interação com o grupo. A experiência pretendida 

no uso desta aplicação é muito mais subtil – a aplicação 

deve, gradualmente, tornar-se parte da experiência do 

potencial utilizador como um elemento essencial, porque 

dele depende para a realização de algumas tarefas 

importantes do quotidiano, mas de uma forma discreta e 

útil – não necessita de atenção constante, como uma rede 

social.

Completa

O contexto de uso da aplicação é o supermercado, embora 

possa funcionar noutros contextos, como vimos. Ir às 

compras no supermercado não tem apenas um “durante”, 

tem também um “antes” e um “depois”. Assim, a aplicação 

deve ser completa e pensada para os diversos momentos 

da experiência de compra em supermercados e contribuir 

para a facilitar de uma forma holística.

6.2.3. Nome da aplicação

Ao tomar uma decisão de nomear a aplicação, devem ser 

considerados vários aspetos do produto, dos respetivos 

contextos de uso e de mercado, como por exemplo: qual 

o propósito da aplicação? Qual a sua função principal? 

Em que situações será utilizada? Quem são as pessoas 

interessadas e que associações de palavras lhes 

chamarão mais a atenção? Existe mais algum produto 

no mercado com esse nome? Deverá ter um mínimo de 

ligação com as características da aplicação, que devem 

ser imediatamente percetíveis na primeira leitura.



93

Depois de muita deliberação optou-se pelo nome Allerscan, 

de entre uma lista de associações possíveis. Deriva da 

palavra inglesa para alergia – allergy – juntamente com a 

palavra scan, retirada da tecnologia com o mesmo nome, 

e representa de forma clara o conceito do produto: uma 

aplicação que faz um scan do código de barras de uma 

embalagem e que apresenta de uma forma rapidamente 

identificável os alérgenos contidos no alimento.

6.2.4. Funções e ecrãs da aplicação

Para dar início à descrição da app abordam-se as 

diferentes funções, pensadas de acordo com os objetivos 

referidos anteriormente.

Para complementar esta explicação das diferentes funções, 

pode usar-se um mapeamento de tarefas. Este consiste 

numa representação visual dos vários ecrãs da aplicação 

e como estes são interligados entre si. Serve para, no início 

do processo de desenvolvimento, determinar como é que 

os elementos da aplicação farão sentido para o potencial 

utilizador e, mais tarde, para orientar quem estiver a 

desenvolver a aplicação. Este diagrama pode também 

ser sujeito a alterações mesmo durante o processo de 

desenvolvimento, consoante a incorporação de novas 

funções, ou novas maneiras mais intuitivas de estruturar 

os ecrãs. O mapeamento pode ser consultado nos anexos 

(ver anexos 16, 17, 18 e 19).

Tutorial

Começamos por chamar a atenção para a primeira vez 

que o potencial utilizador entra na aplicação, dado que 

não é um evento que se repita. Este primeiro contato é 

crucial, pois dele depende a primeira impressão com que 

o potencial utilizador fica da aplicação e a sua decisão de 

continuar a explorar o resto das funções. É também uma 

oportunidade de criar uma introdução que, de um modo 

curto mas visualmente cativante, explica sumariamente 

para que serve a aplicação, quais as diferentes funções 

incluídas, e que instrui o potencial utilizador em como lá 

chegar, facilitando assim a sua experiência de utilização 

posterior.

FIG.44 Fase inicial do 
Mapeamento de Tarefas
FONTE Foto da investigadora

FIG.45 Fase inicial do 
Mapeamento de Tarefas
FONTE Foto da investigadora

FIG.46 Fase inicial do 
Mapeamento de Tarefas
FONTE Foto da investigadora
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Layout básico

Existe uma estrutura básica que serve como guia para 

todas as páginas, mas que é adaptada aos elementos 

necessários de cada uma. Algumas destas regras 

consistem numa margem em ambos os lados do ecrã e 

dimensões específicas para os diversos elementos.

Está presente, em todas as páginas, uma barra principal 

localizada no topo do ecrã. Esta barra principal foi 

desenhada de acordo com as especificações do sistema 

operativo iOS 8, e inclui: nas páginas principais, o título da 

página (também presente no menu, como descrito abaixo); 

botões de cancelamento, para recuar para a página 

anterior; e outros botões como palavras que explicitam a 

ação a realizar, ou ícones.

Outra barra importante é a barra de menu, também 

inspirada em muitas aplicações para iOS8. Existem dois 

tipos de menus distintos considerados mais comuns: uma 

barra localizada no fim do ecrã com um limite de cinco 

ícones (Fig. 47), que se torna amovível quando o utilizador 

arrasta a página para ver a secção escondida, ou um 

botão de menu que, ao ser tocado, abre um menu lateral 

com espaço para mais ícones (Fig. 48 e 49).

FIG.47 Barra de Menu inferior
FONTE Screenshot da aplicação 
“Fancy” para iPhone

FIG.48 Menu lateral – antes de 
clicar no ícone de menu
FONTE Screenshot da aplicação 
“Issuu” para iPhone

FIG.49 Menu lateral – depois de 
clicar no ícone de menu
FONTE Screenshot da aplicação 
“Issuu” para iPhone
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Neste caso decidiu-se pela primeira opção, dado que 

não existiam divisões suficientes na aplicação para haver 

necessidade de optar pelo segundo menu, com espaço 

para mais ícones. Esta barra de ícones está presente em 

todas as páginas principais, e apresenta cinco secções: 

“Favoritos”, “Produtos”, “Scan”, “Tu” e “Mais”.

Tomou-se ainda a decisão de aplicar como cor principal o 

tom Pantone 1785, um tom de cor-de-rosa que transmite 

calma e que, juntamente com o branco e cinzento de 

muitos ecrãs, transmite a ideia de algo simples e fiável, 

que funciona (Fig. 50).

Scan do Produto

Depois de abrir a aplicação, o utilizador é direcionado para 

o ecrã de scan (Fig. 51). Em futuras entradas na aplicação, 

este será o primeiro ecrã a aparecer, e também pode ser 

aberto a partir do ícone “Scan”, no menu principal.

 

FIG.50 Ícone com a cor-base
FONTE Investigadora

FIG.51 Ecrã de Scan
FONTE Investigadora
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O ecrã de scan estará programado para reconhecer um 

código de barras quando colocado à frente da câmara. 

Após detetar esse código de barras é automaticamente 

redirecionado para a página do produto (Fig. 52), onde os 

alérgenos são apresentados de forma visível e destacada, 

distinguidos entre eles por cores. Se o utilizador não 

pretender fazer um scan naquele momento, basta 

selecionar a opção “cancelar”, e será redirecionado para o 

ecrã de produtos da aplicação.

Na página do produto do qual se fez o scan, encontram-

se diversos elementos, estruturados de uma forma lógica 

e coerente. No topo aparece a barra principal onde se 

encontram a opção de “voltar” (1) para recuar até à página 

anterior, o ícone de partilha (2), para partilhar a informação 

daquele produto nas redes sociais, e o ícone dos favoritos 

(3), para adicionar o produto aos favoritos do utilizador. A 

FIG.52 Ecrã da página do produto
FONTE Investigadora
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função de partilha adiciona valor à aplicação na medida em 

que cria uma associação às redes sociais onde o utilizador 

interage com as comunidades de alérgicos, contribuindo 

para o objetivo social da aplicação. A função de favoritos 

será explicada numa secção posterior.

Logo a seguir à barra principal temos o espaço aberto do 

ecrã – aquele que está sujeito a menos especificações de 

interface do sistema operativo, e que dá margem para um 

design mais criativo. Nesta página do produto, a informação 

foi disposta de acordo com uma hierarquia estudada. Em 

primeiro lugar, temos a imagem do produto (4) a ocupar 

grande parte do ecrã, como observado noutras aplicações 

(Fig. 53 e 54).

Isto permite ao utilizador uma confirmação imediata de que 

aquele é o produto certo. Em baixo da imagem encontram-

se, em letras pequenas mas legíveis, a marca do produto 

a bold, seguida do tipo de produto, seguido do nome do 

produto, com a data da última atualização da página (5). 

Isto também para efeitos de confirmação por parte do 

utilizador. Em baixo da imagem encontram-se ainda os 

supermercados (6) onde é sabido este produto pode ser 

encontrado, para que o utilizador não tenha a necessidade 

de aceder aos websites dos mesmos a confirmar.

FIG.53 Exemplo de uma 
aplicação com a imagem como 
primeiro elemento
FONTE Screenshot da aplicação 
“Pinterest” para iPhone

FIG.54 Exemplo de uma 
aplicação com a imagem como 
primeiro elemento
FONTE Screenshot da aplicação 
“Design Milk” para iPhone
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Depois dessa informação básica encontram-se os 

ícones dos alérgenos (7). Estes são dos elementos mais 

importantes que se encontram na página e devem ser 

imediatamente identificados assim que o utilizador abre a 

página do produto. Assim, estes ícones são também dos 

elementos mais coloridos, para um efeito de destaque, 

e devem estar sempre dentro da secção visível do ecrã, 

sem que o utilizador tenha de arrastar a página para os 

encontrar. Existe também uma distinção entre aqueles 

ingredientes que se sabe serem efetivamente parte do 

produto, e aqueles que no rótulo estão especificados 

como “pode conter vestígios de…”. Isto porque, como 

foi determinado no estudo preliminar, é relevante para 

os intolerantes ter conhecimento de quais são apenas 

potenciais vestígios porque, sem essa garantia de que 

estão dentro do produto, o utilizador pode ter algum à 

vontade para arriscar a experiência.

Ao criar os ícones dos alérgenos escolhidos, foi necessária 

uma atenção especial a como fazer essa divisão 

dos diferentes tipos de ingredientes, e como tornar a 

identificação de cada um num processo imediato. Já se 

falou anteriormente, neste documentos, dos oitos tipos 

principais de alérgenos identificados pela comunidade 

médica – leite, ovos, trigo, amendoins, nozes, crustáceos 

e moluscos, peixe, soja. Para este projeto, esses grupos 

foram alargados para formar doze, em vez de oito (Fig. 55). 

Em seguida, explicam-se as razões para essa alteração.

FIG.55 Grupos de alérgenos da 
aplicação
FONTE Investigadora
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Para além dos oito tipos principais, incluídos 

na aplicação, foram adicionados alguns 

outros com o propósito de inclusão de mais 

grupos de pessoas interessadas. Uma das 

alterações realizadas foi mudar o nome 

“nozes” para “frutos de casca rija” que, 

em português, é um nome mais comum 

para o grupo e que engloba vários destes 

frutos. Com o objetivo de incluir não só 

alérgicos mas também intolerantes, dividiu-

se também o grupo “leite” em dois: “proteína 

do leite” e “lactose”. Isto porque, como foi 

averiguado durante o estudo preliminar, 

existem pessoas interessadas alérgicas à 

proteína do leite, mas não à lactose, que é 

o açúcar do leite. Quanto aos intolerantes, 

estes podem ser apenas intolerantes à 

lactose, ou ao leite animal no seu todo. 

Outra alteração foi a distinção entre “trigo” 

e “glúten”, também com um propósito 

inclusivo, dado que alguém com uma 

doença celíaca ou intolerância ao glúten 

não pode consumir três cereais – o trigo, o 

centeio e a cevada, enquanto um alérgico 

tem apenas alergia ao trigo. Ainda outra 

mudança foi a separação dos crustáceos e 

dos moluscos, e a sua colocação em grupos 

diferentes, dado que um indivíduo pode ter 

uma alergia a um tipo, mas não a outro. E, 

finalmente, foi acrescentado o grupo “carne” 

com o objetivo de incluir um grupo à parte 

de vegetarianos que, embora não sejam o 

foco desta dissertação, também podem 

ser consideradas pessoas com limitações 

alimentares.

FIG.56 Ecrã da página do produto
FONTE Investigadora
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Podemos então proceder com a análise dos restantes 

elementos da página (Fig. 56), que estão na secção invisível 

que se encontra fora do ecrã. Estes são elementos à partida 

menos urgentes e que, por isso, não têm de ser imediatamente 

visíveis.

Logo a seguir aos ícones dos alérgenos encontra-se o botão 

de edição da informação (8). Este é o botão em que o utilizador 

toca para dar o tal “alerta” mencionado anteriormente na 

especificação do serviço. Serve para redirecionar o utilizador 

para uma página onde poderá atualizar a informação do 

produto, caso esta esteja desatualizada, e enviar esses dados 

para a entidade que irá formalizar a alteração. Iremos abordar 

esta função de uma forma mais detalhada numa secção 

posterior deste capítulo.

Existe uma linha a separar toda a zona anterior da página 

da área seguinte. Esta área contém ambos uma função de 

avaliação do produto (9) e uma função de comentário (10) 

com o propósito de promover a cariz social da aplicação, 

mencionada anteriormente nos objetivos de design. Assim, 

o utilizador pode interagir e apoiar a comunidade através 

de classificações e opiniões sobre os produtos, após os ter 

experimentado. É algo que as pessoas interessadas já fazem 

nos grupos de Facebook, e que se quer incorporar também 

nesta aplicação.

Mais uma linha separa as zonas anteriores, desta vez dando 

lugar à secção final da página, que apresenta os elementos 

de menos importância, mas que poderão ter alguma 

utilidade. São estes uma imagem da marca do produto (11), 

que redireciona o utilizador para a página da marca dentro da 

aplicação, e uma amostra de outros produtos da mesma (12), 

caso o utilizador queira explorar outras opções semelhantes 

ao produto que está a ver.

Atualizar informação

Como dito anteriormente, o botão “Editar informação” da 

página do produto redireciona o utilizador para a página que 

permite atualizar a informação e enviar as alterações para 

quem monitoriza a aplicação (Fig. 57).



101

Na página de edição existem três opções imediatamente 

visíveis, sendo estas para mudar a marca (1), o tipo de 

produto (2) ou o nome do produto (3). Na barra superior, 

encontram-se as opções de cancelar a edição (4), um 

ícone para guardar a informação alterada (5), e um botão 

de “seguinte” (6), para prosseguir com a alteração da 

informação. No caso de a atualização necessária ser 

apenas a adição de um alérgeno, por exemplo, o utilizador 

passa logo para a página seguinte, sem mexer no resto da 

informação.

Na página seguinte (Fig. 58), o utilizador pode escolher 

os alérgenos do produto, e o supermercado em que o 

encontrou, através de um simples toque, que ativa ou 

desativa a seleção desses elementos. Nesta página, 

existem duas opções. O utilizador pode tocar no ícone da 

barra superior (1) para guardar a informação, ou pode tocar 

FIG.57 Ecrã de Edição da 
informação do produto
FONTE Investigadora
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em “Enviar” (2). Ao tocar neste último botão, aparecem as 

opções de “Cancelar” (3), “Enviar” (4) e “Guardar” (5) (Fig. 

59). A opção de cancelar permite voltar atrás, e a opção 

de enviar permite enviar as alterações para a entidade 

responsável. A opção de guardar o produto para enviar 

mais tarde é necessária porque o utilizador pode não ter 

tempo, no contexto apressado do supermercado, para 

inserir as informações necessárias e querer tratar disso 

mais tarde, ou pode simplesmente não ter internet naquele 

momento. Assim que a informação é enviada ou guardada, 

existe sempre um feedback visual.

O processo é o mesmo para adicionar a informação de 

um produto que não esteja ainda na base de dados, com 

o acrescento de uma fotografia tirada à embalagem, para 

uma confirmação de que é o produto certo.

FIG.58 Ecrã de Edição da 
informação do produto
FONTE Investigadora

FIG.59 Ecrã de Edição da 
informação do produto
FONTE Investigadora
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Pesquisa de Produtos

Ao clicar no ícone “Produtos” no menu principal, o utilizador 

é direcionado para a página que permite fazer pesquisa. 

Idealmente, não deve ser efetuada no supermercado, 

mas em casa. Foi determinado, através do estudo 

preliminar, que alguns alérgicos ou intolerantes a certos 

alimentos costumam procurar novos produtos em linha, 

nomeadamente nos grupos de Facebook para preparar a 

ida às compras; também costumam percorrer os lineares 

de supermercados para tentar encontrar produtos sem 

alérgenos. O propósito desta função é o de disponibilizar 

um meio cómodo e eficaz de identificar aqueles produtos, 

extraindo o máximo partido da base de dados da 

aplicação. Desta maneira, é possível disponibilizar um 

serviço holístico que contribui para a experiência completa 

do alérgico, como especificado nos objetivos de design.

Ao entrar no ecrã da pesquisa de produtos (Fig. 60), o 

FIG.60 Ecrã de Pesquisa de Produtos
FONTE Investigadora
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utilizador vê em primeiro lugar a barra de pesquisa (1). 

É o primeiro elemento do espaço aberto do ecrã, abaixo 

da barra superior. A pesquisa funciona através dos dados 

que o utilizador introduz no espaço para escrever e, 

consoante os dados vão sendo inseridos, os resultados vão 

aparecendo. Há também a opção de escolher “Produtos” (2) 

ou “Marcas” (3) – botões que estão posicionados em baixo 

da barra de pesquisa – que apresentam, respetivamente e 

consoante os dados inseridos, imagens com hotspots que 

dão para as páginas dos produtos (Fig. 61), ou imagens 

com hotspots que dão para as páginas das marcas (Fig. 

62). Este detalhe foi inspirado na aplicação Pinterest, que 

permite escolher entre “Pins”, “Autores” e “Álbuns” ao 

fazer uma pesquisa. Existe ainda uma opção de filtro (Fig. 

63) que, ao ser selecionada, abre uma secção oculta da 

página com os ícones dos vários alérgenos. Isto permite ao 

utilizador otimizar a pesquisa, encontrando de uma forma 

eficaz aqueles produtos que não têm o ingrediente que 

FIG.61 Ecrã de Pesquisa de 
Produtos (pesquisa ativa)
FONTE Investigadora

FIG.62 Ecrã de Pesquisa de 
Produtos (pesquisa ativa)
FONTE Investigadora
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está interdito ao alérgico. Finalmente, este pode também 

averiguar as listas pré-feitas dos produtos mais populares 

entre os outras pessoas interessadas, cujos links de acesso 

estão disponíveis na mesma página.

Ao realizar uma pesquisa os resultados dos produtos são 

apresentados através de imagens de tamanho favorável, 

e cabem duas por coluna. O propósito destas dimensões 

é o de reconhecer, de modo imediato, os produtos através 

das embalagens, que são mais facilmente identificáveis. 

O nome, tipo e marca do produto também estão presentes 

para cada imagem, assim como a classificação do produto 

atribuída pelas pessoas interessadas, para quem estiver 

a pesquisa ter um meio imediato de saber quais dos 

produtos que pesquisou são mais favorecidos pelos outros 

membros. Ao pesquisar por marcas, estas aparecem em 

forma de lista, com o logótipo de cada marca presente 

antes do nome.

FIG.63 Ecrã de Pesquisa de Produtos 
(opção de filtro)
FONTE Investigadora
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Favoritos

Na página de qualquer produto existente na base de 

dados da aplicação, existe o ícone de uma estrela no 

canto superior direito do ecrã, dentro da barra superior. Ao 

tocar neste ícone, o produto é imediatamente adicionado à 

lista de favoritos do utilizador. Na barra do menu – a barra 

inferior do ecrã – está presente uma estrela igual mas de 

um tamanho ligeiramente maior, cujo link dá para a página 

“Favoritos”.

Nesta página estão presentes todos os produtos que 

o utilizador selecionou como preferidos e que serão, 

presumivelmente, aqueles que este tem por hábito 

comprar. Esta função tem dois propósitos. Por um lado, 

o utilizador tem um meio de rever todos os produtos que 

quiser sem ter de os procurar novamente na aplicação. 

Mas existe uma razão mais relevante para a existência 

desta função: Foi determinado no estudo preliminar que 

uma das razões para a necessidade constante da leitura 

de rótulos é a bastante frequente alteração da composição 

do produto. Ao ter registada esta coleção de produtos, 

o utilizador receberá uma notificação de cada vez que a 

composição de qualquer um desses produtos for alterada 

na aplicação. Isto reduz a quantidade de vezes que este 

terá de confirmar manualmente esta alteração – quer 

lendo os rótulos, quer na aplicação – facilitando assim a 

experiência de supermercado.

Ao entrar na página dos “Favoritos” o utilizador depara-se 

com uma série de imagens de produtos (1), semelhantes 

àquelas que aparecem na página de pesquisa de produtos, 

organizadas por marcas (2) (Fig. 64). Ou seja, cada 

marca tem um espaço no ecrã para todos os produtos 

pertencentes a esse fabricante. Ao tocar numa dessas 

imagens, o utilizador é redirecionado para a página do 

produto. E ao tocar no nome da marca, a lista de respetivos 

produtos é ocultada – isto é apenas benéfico no caso de 

existirem muitos produtos na página dos favoritos, e assim 

esta opção permite encurtar a dimensão da página ao 

esconder algumas imagens.
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Ao escolher a opção “Editar”, localizada dentro da barra 

superior no canto direito, os hotspots das imagens dos 

produtos são temporariamente desativados, dando lugar 

a ícones de eliminação (3) cujo design é o típico do 

sistema iOS (Fig. 65). Ao clicar num destes ícones – existe 

um para cada produto – aparece uma barra lateral com 

a opção “Apagar” (4), também típica do iOS, que ao ser 

selecionada elimina o produto da lista dos favoritos. Ao 

selecionar a opção “OK”, localizada no sítio onde antes 

estava o “Editar”, o utilizador sinaliza o fim das alterações 

e os ícones de eliminação desaparecem, dando lugar aos 

novamente ativos hotspots das imagens dos produtos.

Página de Atividade

Esta página apresenta a atividade de várias pessoas 

interessadas da aplicação, mas cujo conteúdo é diferente 

dependendo do indivíduo que a está a abrir, e consoante 

as suas escolhas ao longo do período de utilização. Por 

FIG.64 Ecrã de Favoritos
FONTE Investigadora

FIG.65 Ecrã de Favoritos 
(modo de edição)
FONTE Investigadora
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esta razão, o acesso a esta página está representado na 

barra de menu sob o nome “Tu”, atribuindo-lhe assim uma 

conotação pessoal.

Ao entrar na página (Fig. 66) o utilizador depara-se primeiro 

com os elementos mais óbvios, que são a sua fotografia de 

perfil (1) e o seu nome de utilizador. Na mesma secção, 

encontram-se o ícone de notificações (2) e os ícones de 

ligação às redes sociais. Tocar no ícone de notificações 

revela uma secção oculta onde estão apresentadas as 

notificações relativas aos favoritos, referidas anteriormente 

(Fig. 67). Já os ícones relativos às redes sociais servem 

para associar o perfil do utilizador às suas contas nessas 

redes, caso este queira partilhar a informação de algum 

dos produtos dentro de outros círculos. Quando as 

notificações estão abertas, é possível ainda definir quais 

as notificações que o utilizador quer receber, opções que 

aparecem ao clicar na roda dentada (Fig. 68).

FIG.66 Ecrã de Atividade
FONTE Investigadora

FIG.67 Ecrã de Atividade 
(opção de notificações)
FONTE Investigadora
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Em baixo dessa secção, e separado por uma linha, está 

o botão “Produtos a enviar” (3). Ao clicar neste botão 

aparece outra página, vinda da direita, que apresenta 

os produtos que o utilizador guardou – estes não são os 

favoritos, estes são aqueles produtos em que o utilizador 

encontrou algum erro, e que por isso guardou as correções 

para enviar mais tarde, que podem então ser abertos outra 

vez através desta página.

No espaço aberto do ecrã, encontra-se uma lista de 

atividades diversas (4). Estas podem ser comentários ou 

classificações de outros utilizadores (mas só em produtos 

em que o utilizador tenha tomado uma ação), sugestões 

de produtos, produtos novos, entre outros. Ao clicar em 

qualquer um destes, o utilizador é redirecionado para a 

página do produto correspondente.

FIG.68 Ecrã de Atividade (opção 
de definições das notificações)
FONTE Investigadora
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Perfil

Finalmente, ao tocar na fotografia do utilizador presente 

na página de atividade, é aberta a página de perfil do 

mesmo (Fig. 69). Esta página será visível também para 

as outras pessoas interessadas, e apresenta três tipos 

de informação. Primeiramente, a fotografia e nome do 

utilizador como cabeçalho (1), que é um indicativo de 

muitas aplicações para mostrar um perfil. A meio do ecrã, 

estão apresentados os ingredientes (2) que este utilizador 

não consome. E no restante espaço, a lista da atividade 

exclusiva a este utilizador (3). À partida, todos estes são 

elementos de visualização. No entanto, esta seleção 

dos ingredientes não consumidos pelo utilizador serve 

também para personalizar a pesquisa de produtos referida 

anteriormente. Por outras palavras, ao procurar um produto 

na secção de pesquisa, o filtro já estará otimizado para 

este utilizador em particular.

FIG.69 Ecrã de Perfil
FONTE Investigadora

FIG.70 Ecrã de Perfil 
(modo de edição)
FONTE Investigadora
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O utilizador pode editar a sua informação acedendo à 

página de edição (Fig. 70) através do botão “Editar” (4), 

presente no canto superior direito. Tal como na aplicação 

de contactos do iphone, o utilizador não é exatamente 

redirecionado para outra página. Em vez disso, a 

composição da própria página muda ligeiramente. Neste 

caso, a fotografia e nome do utilizador mantêm-se na 

mesma posição, à exceção de que o nome de utilizador 

(5) se torna editável. Em baixo dessa secção encontram-se 

o e-mail (6) e a password codificada da conta (7), à frente 

dos quais se encontram os respetivos botões para alterar 

essa informação. Em baixo disso, encontram-se todos os 

doze ícones dos ingredientes (8), que o utilizador pode 

personalizar de acordo com o seu tipo de alimentação.

6.3. PROTOTIPAGEM

Uma vez desenhada a estrutura da aplicação e os ecrãs, é 

útil construir um protótipo que permita testar com pessoas 

interessadas se a aplicação é efetivamente eficiente e 

percetível. Para isso, não basta apresentar os ecrãs e 

questionar o potencial utilizador acerca da sua opinião, 

até porque o próprio não saberá o quão fácil é mexer na 

aplicação, até experimentar.

A prototipagem tem também a vantagem de revelar uma 

perceção diferente da estrutura de interações da aplicação. 

Ou seja, num situação em que o participante arrasta um 

item numa direção específica, e um ecrã aparece de lado 

como consequência, por exemplo, um protótipo permite 

averiguar se essa interação parece natural para o potencial 

utilizador, ou se o confunde. Numa representação estática 

dos ecrãs, já não é possível avaliar essa interação.

6.3.1. Software escolhido para a prototipagem

Tradicionalmente, muitos testes de aplicações são 

conduzidos utilizando protótipos em papel. Um protótipo 

em papel é, de facto, bastante mais rápido de produzir. No 

entanto, a simulação perde alguma da sua naturalidade, 
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na medida em que o participante, por exemplo, finge clicar 

num botão em papel, e o moderador substitui manualmente 

esse papel por outro ecrã em papel. É uma simulação 

que não permite ao participante explorar e experimentar 

diferentes botões com a rapidez e “à vontade” de uma 

aplicação normal.

A investigadora optou por utilizar um programa profissional 

de prototipagem de aplicações, que permite colocar 

imagens e elementos dos ecrãs, atribuindo depois comandos 

que simulam uma interação natural. Estes comandos são 

dados através de funções incorporadas no programa, sem 

haver a necessidade de aplicar qualquer conhecimento de 

programação. Para este efeito, a investigadora explorou 

diferentes programas de prototipagem de interfaces – 

alguns exemplos incluem o Proto.io, POP, Invision, Marvel 

– e tomou a decisão de utilizar aquele que parecia mais 

adequado – o Justinmind.com.

FIG.71 Protótipo da aplicação
FONTE Foto da investigadora
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7. AVALIAÇÃO

7.1. INTRODUÇÃO

“Build(ing) a prototype to study it (emphasis ours) experimentally” 
(e.g., to study memory access speed, system reliability) is 
different from building a prototype to study how people will use 
and react to it and the training approaches and materials. […] 
What is required is a usability test, not a selling job. People who 
have developed a system think differently about its use, do not 
make the same mistakes, and use it differently from novices. 26

Gould e Lewis, 1985, p. 302

A fase de avaliação de um protótipo, segundo Gould e 

Lewis (1985), tem objetivos diferentes consoante os testes 

realizados. Pode ser uma validação com o propósito de 

avaliar o produto ao nível técnico, focando-se assim na sua 

funcionalidade e analisando erros do sistema, rapidez de 

acesso, etc. No entanto, esta é uma avaliação que não só 

deve ser realizada numa fase mais avançada do projeto, 

como não permite atestar a facilidade com que o potencial 

utilizador faz uso do produto, ou como este encara o 

sistema no geral.

Assim, a avaliação considerada adequada para este 

projeto baseia-se num teste realizado por participantes 

que possuem as especificações que os enquadram dentro 

do público-alvo, permitindo assim uma análise do ponto 

de vista do potencial utilizador, e tendo como objetivo a 

identificação dos aspetos de usabilidade e experiência 

geral a ser melhorados, assim como a identificação de 

alguns aspetos que poderão ser mais benéficos para o 

produto se não sofrerem alterações.

7.1.1. Usabilidade

Assim foi tomada, pelas razões já descritas, a decisão de 

realizar um teste de usabilidade. Mas antes de abordar 

o teste em si, é necessária uma maior compreensão do 

significado de usabilidade, e porque é que este teste se 

adequa aos objetivos referidos.

Existem diversas definições de usabilidade. A Associação 

de Profissionais de Usabilidade (UPA) define usabilidade 

como uma abordagem no desenvolvimento de um produto 

26 Tradução livre: “’Construir um 
protótipo para o estudarmos 
(ênfase em nós) de forma 
experimental’ (i.e., estudar a 
rapidez do acesso à memória, e 
eficácia do sistema) é diferente 
de construir um protótipo para 
estudar como as pessoas o 
usam e interagem com o mesmo, 
e [construir] os materiais e 
abordagens de treino. […] O 
que é necessário é um teste de 
usabilidade, e não um método 
de venda. As pessoas que 
desenvolveram um sistema 
pensam de forma diferente 
relativamente à sua utilização, 
não fazem os mesmos erros, e 
usam-no de forma diferente dos 
principiantes.”
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que incorpora a opinião de pessoas interessadas durante 

o processo de desenvolvimento, com o objetivo de reduzir 

custos e criar produtos e ferramentas que correspondem às 

necessidades dos mesmos. (UPA cit. por Tullis e Albert, 2008) 

Jakob Nielsen (2012) define usabilidade de um modo mais 

simples: facilidade que as pessoas interessadas experimentam 

ao usar uma interface ou, por vezes, os próprios métodos 

usados para aumentar essa facilidade durante o processo de 

Design.

É importante também salientar a diferença entre usabilidade e 

a experiência de utilizador, dado que são conceitos diferentes, 

embora ambos importantes. Usabilidade refere-se à facilidade 

com que o participante realiza determinada tarefa com o 

produto, como já foi dito. A experiência de utilizador toma 

uma forma mais ampla, focando-se na interação completa do 

potencial utilizador com esse produto, e nos pensamentos, 

sentimentos e perceções que derivam dessa interação. (Tullis 

e Albert, 2008)

Testes de usabilidade, por sua vez, são concebidos como 

uma forma de avaliar até que ponto é que um determinado 

produto corresponde a determinados critérios de usabilidade, 

com a colaboração de participantes que são representativos 

do público-alvo. Como resultado, são recolhidas uma série de 

informações fidedignas que expõem problemas de design, 

para que estes possam ser remediados e para tornar a 

utilização do produto satisfatória. (Rubin e Chisnell, 2008)

Entre as vantagens de realizar um teste de usabilidade 

contam-se, para as pessoas interessadas, produtos: úteis e 

valorizados pelo público-alvo; fáceis de aprender a utilizar; 

que ajudam pessoas a ser mais eficientes e eficazes no 

que fazem; e que são agradáveis de utilizar. E para as 

empresas: é criada uma relação positiva entre a empresa e 

os consumidores; é estabelecida uma expectativa de que os 

produtos lançados pela empresa são de alta qualidade e fáceis 

de utilizar; demonstra-se que os objetivos e necessidades do 

consumidor são importantes para a empresa; e é lançado 

um produto que os consumidores consideram útil, eficaz, 

eficiente e satisfatório. (Rubin e Chisnell, 2008)
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Por fim, os testes de usabilidade têm tido uma longa 

história de sucessos relacionados com software e 

interfaces de hardware. De tal maneira que grandes 

empresas como a Microsoft, IBM, Hewlett-Packard e Apple 

integraram o método no processo de desenvolvimento 

dos seus produtos há mais de 15 anos. (Lee, 1999) Os 

testes de usabilidade aplicados a apps para smartphones 

são um desenvolvimento mais recente, mas geralmente 

executados com sucesso. Budiu complementa essa noção, 

ao afirmar que testar telemóveis ou tablets com pessoas 

interessadas é um processo muito semelhante ao teste 

com computadores, exceto algumas diferenças quando 

ao equipamento de gravação, organização do espaço, e 

participantes. Nomeadamente, a utilização de uma câmara 

externa para filmar diretamente o que o participante faz 

com o telemóvel, e participantes que estão familiarizados 

com o sistema operativo do telemóvel com que vão testar 

a aplicação. (Budiu, 2014)

7.2. MÉTODO

O livro Handbook of Usability Testing disponibiliza uma lista 

de requisitos básicos para realizar um teste de usabilidade 

(Rubin e Chisnell, 2008):

 Elaboração de questões de investigação ou objetivos do 

teste, por oposição a hipóteses;

 Participação de uma amostra representativa do público-

alvo, cujos participantes podem, ou não, ser selecionados 

de forma aleatória;

 Representação fiel, dentro do possível, do contexto de 

utilização;

 Observação de pessoas interessadas aquando a 

utilização do protótipo do produto;

 Ambiente controlado e uma persistência exaustiva da 

parte do moderador, para retirar a maior quantidade de 

informação relevante possível dos participantes;

 Recolha de dados qualitativos e quantitativos de sucesso 

na execução e de satisfação;

 Recomendações de melhorias no design do produto



116

É relevante salientar que existe uma variedade considerável 

de estratégias para avaliar uma interface e para quantificar 

a usabilidade. A literatura recomenda que cada teste deve 

ser adaptado de acordo com o objeto da investigação 

para se obter resultados de maior relevância para o 

projeto. Assim, o método desta avaliação em particular foi 

adaptado pela investigadora para se adequar ao produto 

em causa.

7.2.1. Recrutamento de participantes

Para esta avaliação foi feito um recrutamento exaustivo 

de pessoas interessadas. Tal como no estudo preliminar, 

os participantes desta avaliação pertencem a diferentes 

grupos ativos da rede social Facebook, dedicados a 

diversos tópicos dentro do tema de alergias alimentares e 

intolerâncias.

Segundo Nielsen, cinco pessoas interessadas é o 

número ideal de participantes num teste de usabilidade, 

número que é justificado pela quantidade de informação 

nova retirada de cada teste. Ele explica, de forma muito 

coerente, que avaliar interfaces com cinco participantes 

é a forma mais eficaz de equilibrar o custo de realizar 

os testes com um benefício de valor igual. Isto porque 

ao realizar o teste pela primeira vez, a quantidade de 

informação recolhida é já equivalente a quase um terço 

do que há para identificar relativamente à usabilidade do 

produto. Ao realizar o teste pela segunda vez, existem 

diversas ações tomadas pelo segundo participante que 

são repetições das ações do primeiro. No entanto, ainda 

são encontrados aspetos de usabilidade que o primeiro 

participante não identificou, sendo que cada participante 

é diferente do anterior. Quando é realizado o terceiro teste 

já existe pouca informação nova, dado que a maioria dos 

erros recolhidos são aqueles que o primeiro e segundo 

participantes já identificaram.

Quanto mais testes se fizerem, menos informação nova é 

revelada. Nielsen também admite que, para revelar todos 

os erros de usabilidade existentes, seriam necessários 



117

quinze testes, mas desaconselha mobilizar tantas pessoas 

interessadas, porque a aplicação será sempre objeto 

de melhorias contínuas (redesign): se os erros vão ser 

corrigidos, devido ao processo iterativo de design, terão 

de se realizar mais testes depois da iteração, nos quais 

as pessoas interessadas já não terão o foco de atenção 

nos erros mais óbvios do primeiro protótipo, mas nos erros 

mais subtis. Na segunda fase de avaliação, justificar-se-á 

a realização de cinco testes. Em cada fase, mais do que 

esse número é um desperdício de recursos, segundo 

Nielsen (2000).

Outra questão que se põe, relativa ao recrutamento de 

participantes é a qualidade da informação fornecida pelos 

especialistas, por oposição às pessoas interessadas. É 

importante estabelecer aqui uma definição destes termos 

que poderão significar conceitos diferentes para pessoas 

diferentes. Sendo assim, as pessoas interessadas são 

os indivíduos cujo conhecimento relevante é relativo à 

sua experiência como fazendo parte do público-alvo. Os 

especialistas têm um tipo de conhecimento específico para 

além daquele que é inerente às pessoas interessadas. 

Assim, dependendo do tipo de participante, podemos 

assumir que contribuem com informações de diferentes 

categorias para o projeto; cabe à investigadora determinar 

quais são os pontos de vista que acrescentam valor ao 

projeto.

Com base nos pontos referidos anteriormente, foi lançado 

um questionário com o propósito de reunir informações 

acerca de diversas pessoas interessadas, para 

posteriormente ser efetuada uma seleção de participantes 

adequados. Depois de considerar o exemplo do processo 

anterior de recrutamento (efetuado durante a fase do 

estudo preliminar), a investigadora definiu três requisitos 

para a seleção dos candidatos. O primeiro é a condição de 

alergia alimentar ou intolerância – as pessoas interessadas 

devem ter uma dessas condições, ou conhecer alguém 

próximo que tenha. O segundo é a condição de viverem 
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ou trabalharem em Lisboa, dado que o teste é presencial 

e é necessária alguma facilidade geográfica. O terceiro 

requisito é a utilização diária de um iphone. Este é 

baseado no argumento de Nielsen, que afirma que testes 

de usabilidade de aplicações de telemóvel devem ser 

realizados com participantes familiarizados com o sistema 

operativo para o qual a aplicação foi feita. Neste caso, o 

design do protótipo é baseado no iOS8 e, por isso, o teste 

deve ser realizado num iphone.

Das 92 pessoas que responderam ao questionário, apenas 

17 preenchiam os três requisitos. Dessas 17, 5 delas 

responderam ao apelo de colaboração e concordaram 

realizar o teste.

Contámos com o contributo de uma médica alergologista 

(especialista), que contribuiu para a avaliação da 

aplicação com o ponto de vista médico, permitindo 

confirmar algumas questões relativas à variedade de 

alergias das pessoas interessadas dentro do público-

alvo e relativas à veracidade da informação apresentada 

na aplicação. Devido à escassa disponibilidade da 

participante especialista, não foi realizado um teste formal. 

Em vez disso, a participante assistiu a uma demonstração 

da aplicação, após a qual foram colocadas algumas 

perguntas previamente construídas pela investigadora (ver 

anexo 24).

7.2.2. Sessão com Participantes

Equipamento e organização do espaço

Para realizar os testes, foi necessária uma preparação 

prévia de diversos materiais, e de uma disposição 

específica do espaço (Fig. 72 e 73).

Os testes foram realizados em salas próprias, de modo a 

isolar o barulho exterior ao máximo. Como meio de gravar 

as ações e opiniões das pessoas interessadas, utilizou-se 

uma câmara montada num tripé, apontada diretamente 

para o smartphone com o protótipo instalado, com o qual 

as pessoas interessadas interagiram. Faziam também 
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parte dos materiais assegurados pela investigadora, as 

folhas impressas necessárias e papel e caneta para o 

preenchimento de alguns elementos do teste. Para criar 

uma aproximação física de um contexto de supermercado, 

o participante realizou ainda as tarefas propostas com 

o auxílio de duas embalagens de produtos distintos, de 

modo a simular um scan real do código de barras de um 

produto.

Teste

Numa fase anterior à realização da sessão de teste foi 

delineado um guião para orientar a monotorização do teste 

pela investigadora. Este guião apresenta os vários passos 

da sessão, assim como aquilo que a investigadora deve 

dizer ou salientar, e inclui: uma introdução, focando alguns 

pontos importantes; uma lista de tarefas que o participante 

deve realizar com a aplicação; e uma série de perguntas 

que a investigadora se deve certificar que são respondidas. 

Os vários passos descritos em seguida são apresentados 

na versão final utilizada com os participantes, depois de ter 

sido feito um teste-piloto para corrigir o guião.

FIG.72 Uma das salas usadas 
para realizar os testes – 
disposição do espaço
FONTE Foto da investigadora

FIG.73 Uma das salas usadas 
para realizar os testes – 
disposição do espaço
FONTE Foto da investigadora
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Na introdução ao teste é feita primeiramente uma descrição 

do serviço e das suas funções principais, focando apenas 

aquilo de que o potencial utilizador, numa situação normal, 

já teria conhecimento ao fazer o download da app. Assim, 

o participante é enquadrado no contexto de um utilizador 

que vai usar a aplicação pela primeira vez. Salientam-se 

também outros pontos. Nomeadamente, uma chamada de 

atenção para que a aplicação está em fase de protótipo 

e que por essa razão podem ser encontradas falhas 

em alguns ecrãs. Um pedido para que o participante 

vocalize aquilo em que está a pensar enquanto executa 

as tarefas propostas, para que a investigadora possa 

melhor compreender as várias ações que este toma. Uma 

chamada de atenção para o facto de que a sessão é 

filmada. Um apelo à liberdade de crítica do participante, 

que deve sentir-se confortável o suficiente para apontar 

erros na aplicação. E finalmente, um reforço da noção de 

que, se o participante não conseguir realizar determinada 

tarefa, é algo que terá de ser corrigido na aplicação e não 

uma dificuldade individual ou pontual.

A) Tarefas

Durante a sessão, solicitou-se às pessoas interessadas 

que realizassem seis tarefas distintas com o objetivo 

de testar a usabilidade das principais funções da 

aplicação. Estas tarefas foram determinadas tendo em 

consideração o tempo requerido para efetuar cada uma 

em comparação com o tempo total de teste, e foi também 

considerado desnecessário testar algumas funções de 

menor importância, sendo que estas não compensariam o 

investimento face ao benefício.

Cada uma das seis tarefas foi construída de forma a simular 

um cenário típico pelo qual o potencial utilizador já tenha 

passado. Em primeiro lugar, colocou-se o participante 

no contexto de uso, apelando à sua experiência dentro 

desse contexto, seja este o supermercado ou a própria 

casa, para uma reflexão mais ponderada sobre como 

se processaria esta utilização numa situação específica. 

Em segundo lugar, puseram-se as condições do cenário, 
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para compreender a reação do participante face a estas 

condições. O seguinte exemplo demonstra este processo, 

pondo limitações como “não tem internet no supermercado 

onde se encontra”:

Tarefa 1:
Coloque-se então num contexto de supermercado: como se 
estivesse no supermercado onde costuma fazer compras.
Primeiro, faça um scan do código de barras do produto Milka 
Bolachas Cake & Choc, para ver quais os alérgenos do produto.
Acontece que, depois de fazer o scan, encontrou alguns erros na 
informação, e por isso vai corrigi-los. Mude a seguinte informação 
do produto, e guarde as alterações para enviar mais tarde, sendo 
que não tem internet no supermercado onde se encontra.
 O nome “Cake and Choc” para “Cake & Choc”
 Adicionar o ingrediente “Amendoim”

(vid. anexo 22)

As restantes descrições das tarefas que os participantes 

realizaram no teste podem ser encontradas nos anexos. 

(ver anexo 22).

Após a finalização de cada tarefa por parte do participante 

(quer tenha sido bem sucedido ou não), colocaram-se as 

seguintes perguntas:

 Como foi a experiência de realizar esta tarefa?

 Acha que esta função em particular adiciona valor à 

aplicação?

 Perguntar o porquê de ter tomado certas decisões em 

vez de outras.

Estas questões, realizadas logo após o fim de cada tarefa, 

têm como objetivos, respetivamente: adquirir uma noção 

da impressão geral com que o participante ficou logo 

após a utilização da aplicação, assim como a permitir ao 

participante manifestar-se acerca do que correu bem ou mal 

(em termos de usabilidade) na realização da tarefa, o que 

gostou ou não gostou, o que foi fácil ou não; compreender 

o valor que o participante atribui a cada função da 

aplicação, e se efetivamente acredita que melhoraria a 

sua experiência de supermercado; e perceber o “porquê” 

de o participante ter tomado certas ações relativamente a 

outras, obter uma explicação mais aprofundada.
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B) System Usability Scale

Com as tarefas realizadas pelas pessoas interessadas 

adquiriu-se um tipo de informação qualitativa, e focada 

em funções específicas da aplicação. Com a avaliação 

SUS, pretende-se um ponto de vista mais holístico da 

usabilidade, através de um método de análise quantitativa.

Essencialmente, esta avaliação apareceu como uma 

resposta à necessidade de a indústria encontrar um meio 

de avaliar a usabilidade de qualquer software, de uma 

forma rápida, fiável, low-cost.. Desde que este método foi 

criado, em 1986, tem sido usado com sucesso em muitos 

projetos industriais ou académicos. (Brooke, 2013)

A avaliação SUS consiste numa lista de dez perguntas, 

em que as pessoas interessadas podem classificar a 

usabilidade do sistema ao selecionar um de cinco níveis 

de classificação para cada pergunta, que variam entre 

“discordo fortemente” e “concordo fortemente”. A lista de 

perguntas está incluída nos apêndices (ver apêndice 2).

C) Escala estética

Enquanto os métodos descritos anteriormente avaliam, de 

formas extremamente eficazes, a usabilidade do produto, 

não permitem avaliar outros aspetos da utilização do 

protótipo. Não permitem, por exemplo, compreender aquilo 

que o participante pensa do produto de um ponto de vista 

estético, ou da satisfação geral com que acabou o teste.

Users generally prefer designs that are fast and easy to use, but 
satisfaction isn’t 100% correlated with objective usability metrics. 
[…] Performance and satisfaction are different usability metrics, 
so you should consider both in the design process and measure 
both if you conduct quantitative usability studies. 27

Nielsen, 2012

Para melhor avaliar o nível de satisfação das pessoas 

interessadas, tomou-se a decisão de utilizar a Escala 

Estética de Lavie e Tractinsky (2003). Apesar de usar os 

termos “estética”, “clássica” e “expressiva” na aceção 

comum (i.e. não disciplinar) e de utilizar adjetivos (em 

vez de substantivos, como cumpre em design), facilita 

a comunicação com as pessoas interessadas não 

27 Tradução livre: “Os utilizadores 
geralmente preferem designs 
rápidos e fáceis de utilizar, mas 
a satisfação não está 100% 
correlacionada com medidas 
concretas de usabilidade. […] 
Desempenho e satisfação 
são medidas diferentes de 
usabilidade, por isso devem 
ter-se ambas em consideração 
no processo de design e 
ambas devem ser medidas ao 
realizar estudos de usabilidade 
quantitativos.”
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especialistas e permite à investigadora interpretar as 

respostas e transpô-las para o registo disciplinar apropriado.

A escala divide-se em cinco categorias e dentro de 

cada uma encontram-se adjetivos que o participante 

deve avaliar como sendo característicos da aplicação, 

ou não. Assim sendo, esta escala permite avaliar o 

produto nas seguintes categorias: estética clássica, 

estética expressiva, usabilidade, qualidade do serviço, e 

satisfação durante a utilização. É feita uma diferenciação 

entre a estética clássica e estética expressiva: a primeira 

categoria enquadra fatores que têm sido observados como 

positivamente apreciados em muitas áreas de estudo 

diferentes, e em diferentes épocas – podem ser também 

designados de fatores-base – enquanto a expressiva 

engloba fatores relacionados com a criatividade e o poder 

de decisão do designer. (Lavie e Tractinsky, 2003) Outro 

aspeto a salientar é a repetição de uma avaliação de 

usabilidade, porque existe uma correlação inevitável entre 

satisfação e usabilidade, mesmo que essa correlação não 

seja total (como explicado acima por Nielsen).

No caso deste projeto em particular tomou-se a decisão 

de modificar a escala face aos resultados do teste-piloto, 

em que o participante se mostrou confuso em relação a 

alguns adjetivos. A escala foi então adaptada para melhor 

se adequar ao produto, e para uma comparação entre 

a original e a adaptação, estas podem ser encontradas 

respetivamente nos apêndices e nos anexos (ver apêndice 

3 e anexo 23).

D) Perguntas finais

Para finalizar a sessão, o guião incorpora umas perguntas 

finais que devem ser colocadas pela investigadora, 

mas somente caso o participante não tenha respondido 

às mesmas perguntas colocadas de outras formas no 

resto da sessão. Servem apenas para assegurar que 

fornecem dados para responder satisfatoriamente à 

questão de investigação. A redação das perguntas é, 

propositadamente, coloquial, porque é o registo indicado 

ao contexto de uso:
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 Se a aplicação estivesse à venda por um preço razoável, 

começaria a utilizá-la? Porquê?

 Acredita que a aplicação iria contribuir para facilitar a 

sua experiência de supermercado, ao reduzir o tempo que 

passa a ler rótulos?

 Mais do que o design de uma simples aplicação, este 

projeto incorpora o design de todo um serviço, que 

apenas funciona se as pessoas interessadas contribuírem 

efetivamente para a atualização da base de dados dos 

produtos. A longo prazo, acredita que continuaria a 

atualizar a informação que estivesse errada?

 Existe mais alguma coisa que acredita que deveria ser 

alterada?

7.3. RESULTADOS

7.3.1. Sessão com Participantes

Tarefas

Ao avaliar a usabilidade de uma aplicação é tão importante 

saber quais as tarefas que as pessoas interessadas 

tiveram mais dificuldade em completar como os maiores 

obstáculos que enfrentaram, com o objetivo de identificar 

os problemas a corrigir na fase de iteração. Para identificar 

estes obstáculos foram utilizados métodos qualitativos e 

quantitativos de avaliação, produzindo assim resultados 

de cariz distinto e interpretados de forma diferente.

Os resultados quantitativos apresentados em seguida 

consistem numa contagem do número de vezes em que 

os participantes interagiram com a aplicação – excluindo 

a função de escrita, em que é necessário carregar em 

inúmeras letras – e uma indicação das tarefas que não 

conseguiram completar sem a assistência da investigadora. 

Esta análise permite comparar o êxito na realização da 

tarefa entre diferentes participantes e identificar aquelas 

em que todos tiveram mais dificuldade, determinando 

assim as áreas mais problemáticas.
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Os resultados qualitativos traduzem-se na forma de 

citações retiradas das sessões, cujo conteúdo reflete a 

opinião do participante relativamente à sua experiência 

de interação com aspetos específicos da aplicação. 

Interpretando estas citações, é possível identificar 

exatamente as razões para as dificuldades encontradas 

ao realizar determinadas tarefas e, correlacionando esses 

resultados com os quantitativos, descritos anteriormente, 

são então determinados os atributos da aplicação que 

devem ser modificados de forma a evitar erros e confusão 

na utilização.

A tabela 2, que apresenta a análise quantitativa, foi 

organizada com base nas diferentes tarefas realizadas 

pelos participantes, fazendo assim a distinção entre 

os diferentes pontos das mesmas e apresentando os 

resultados para cada um separadamente. A primeira coluna 

permite identificar o número do exercício, seguida da 

coluna com o número de interações mínimas necessárias. 

Esta contagem específica é calculada para cada tarefa a 

partir do ecrã em que termina a tarefa anterior, e permitirá 

uma comparação entre o desempenho dos participantes 

relativamente ao mínimo esforço necessário para executar 

a tarefa com sucesso. As restantes colunas apresentam o 

número de interações realizadas por cada um, sendo que 

a sigla NC representa as palavras “não completou”, para 

identificar as tarefas que as pessoas interessadas não 

conseguiram finalizar sem a assistência da investigadora.

Tabela 2 Contagem de interações
FONTE Gráfico da investigadora
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As citações recolhidas no âmbito da análise qualitativa 

podem ser encontradas nos anexos (ver anexo 25), e serão 

devidamente contextualizadas no capítulo 7.4.

System Usability Scale

Na avaliação quantitativa aleatória baseada numa escala 

numérica é, geralmente, calculada a média das respostas. 

O sistema de avaliação SUS (desenvolvido por John Brooke 

em 1986) é mais completo porque engloba um método 

de análise do qual depende a fiabilidade dos resultados 

obtidos.

Num questionário SUS, os limites da escala para cada 

pergunta variam entre 0 e 5. No entanto, a regra habitual de 

interpretar o 5 como o limite positivo e 0 como o negativo 

não pode ser aplicada nesta avaliação. Ao ler as questões 

colocadas compreende-se que foram estruturadas de 

modo a alternar questões com uma conotação positiva com 

questões com uma conotação negativa, como exemplificado 

em seguida. Numa questão de conotação positiva 5 é, de 

facto, o limite positivo, e quanto menor o número, maior 

a negatividade. No entanto, numa questão de conotação 

negativa o limite maior é o mais negativo. Considerando o 

facto de que este questionário é composto por uma mistura 

dos dois, obter-se-iam resultados incorretos se em todas as 

perguntas se interpretasse o 5 como positivo.

1. I think that I would like to use this system frequently.
2. I found the system unnecessarily complex. 28

Brooke cit. por Sauro, 2011

Considerando ainda a explicação anterior, John Brooke 

transforma a escala de cinco números numa escala de 0 a 

100. Para esse efeito, deve ser feita uma calculação para 

cada participante: nas perguntas de números ímpares (de 

conotação positiva), subtrair 1 da resposta do participante; 

nas perguntas de números pares (de conotação negativa), 

subtrair a resposta do participante de 5; depois, somar 

todos os números resultantes e multiplicar essa soma por 

2,5. O resultado final será uma classificação única de 0 a 

100 da usabilidade da aplicação para cada participante.

28 Tradução livre: “1. Penso que 
gostaria de usar este sistema 
frequentemente.
2. Achei o sistema 
desnecessariamente complexo.”
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É importante ter em conta que a escala de 0 a 100 não 

equivale a percentagens. Um estudo realizado por Jeff Sauro 

(2011), com a colaboração de quinhentos participantes, 

revelou que uma classificação mediana seria de 68, tendo 

em conta que todas as classificações menores do que esse 

número serão negativas e as superiores são positivas. Com 

base nos resultados daquele estudo foi criado um sistema 

de avaliação de A a F, sendo A a nota mais alta (para cima 

de 80,3) e F a mais baixa (para baixo de 51). 

Foram realizados os cálculos para as respostas das 

pessoas interessadas de acordo com o método de Sauro. 

Os resultados são os seguintes:

Participante 1: 80

Participante 2: 80

Participante 3: 100

Participante 4: 80

Participante 5: 80

A média é 84, o que equivale a uma classificação A na 

escala de Sauro.

Escala estética

Ao apresentar a escala estética, Lavie e Tractinsky não 

especificam um método de análise como na avaliação 

SUS. O cálculo aparenta ser feito com base nas médias 

dos diferentes participantes para cada pergunta do 

questionário, como é comum à maioria das avaliações 

quantitativas, após o qual é determinada a média para 

cada categoria de perguntas.

Os resultados em percentagens serão apresentados sob a 

forma de tabelas no próximo capítulo.

Perguntas finais

Uma vez que as perguntas colocadas na fase final 

da entrevista são de cariz qualitativo, a única análise 

necessária foi a recolha de respostas relevantes das 

pessoas interessadas, as quais serão apresentadas no 

capítulo 7.4.
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7.4. DISCUSSÃO

7.4.1. Sessão com Participantes

Tarefas

Após uma breve introdução por parte da investigadora 

durante a sessão, os participantes tomaram conhecimento 

do principal objetivo da aplicação – apresentar os alérgenos 

dos produtos depois da leitura do código de barras – e 

sem nunca terem visto a aplicação antes, procurou-se 

determinar a facilidade com que realizavam determinadas 

tarefas.

Nos testes de usabilidade, o comportamento expectável 

é haver alguma incerteza no princípio de cada tarefa: 

Dito de outro modo, não é suposto fornecer explicações 

sobre a aplicação, para observar quantas interações são 

necessárias para cada participante conseguir executar 

uma tarefa. Sendo pouco provável que no primeiro 

contacto com a aplicação os participantes consigam 

realizar o número mínimo de interações, observámos que 

tiveram muita facilidade em algumas tarefas e dificuldade 

em outras, como se explicita em seguida, tarefa a tarefa.

Examinemos a primeira tarefa. Foi pedido às pessoas 

interessadas que utilizassem o iphone para fazer um scan do 

código de barras do produto Cake and Choc da marca Milka 

e que, depois de aparecer a página do produto, enviassem 

um alerta para a entidade encarregue da manutenção da 

aplicação, com o propósito de indicar uma informação errada 

(Fig.74). Adicionalmente, o participante deveria guardar as 

alterações em vez de finalizar o envio.

Esta tarefa requeria no mínimo sete ou oito interações com 

os ecrãs, dado que seria possível guardar a informação 

tanto através do ícone no canto superior direito das páginas 

principais, como no ecrã com as opções finais de “cancelar”, 

“enviar” e “guardar”. Através da tabela de interações (ver 

tabela 3) verifica-se que os três primeiros participantes 

precisaram de explorar um pouco antes de completar a tarefa, 

presumivelmente por ser também a primeira interação com a 
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aplicação. No entanto, não saíram dos ecrãs de edição e não 

tiveram dificuldades visíveis. As interações a mais atribuem-

se também a terem clicado nas opções de mudar a marca e 

tipo de produto, com a intenção de verificar se a informação 

estava correta. Uma vez que acederam ao segundo ecrã, a 

interação tornou-se bastante direta e inequívoca.

U. nº 1: Tendo em conta que nunca tinha visto a aplicação, até foi 

fácil. (vid. anexo 25)

FIG.74 Esquema de interações 
(tarefa 1)
FONTE Investigadora

Tabela 3 Contagem de interações
FONTE Gráfico da investigadora
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No entanto, observamos que os dois últimos participantes 

não conseguiram completar a tarefa sem o auxílio da 

investigadora, sendo que as razões são bastante claras. A 

quarta participante não se apercebeu que, na página do 

produto, existia mais informação não visível que só poderia 

ser revelada arrastando o ecrã para cima. Por isso, saiu 

da página do produto para ir procurar a opção de alerta 

noutras páginas. Esta dificuldade também se verificou 

nos três primeiros participantes, que hesitaram durante 

muito tempo na página do produto, antes de descobrir que 

podiam arrastá-la.

U. nº 2: Não foi óbvio, ter de puxar o ecrã mais para cima para 
ver a informação que estava em baixo, e então editar o produto. 

(vid. anexo 25)

A quinta participante teve algumas dificuldades no ecrã de 

seleção dos alérgenos, dado que clicou em todos aqueles 

incluídos no produto sem se aperceber que alguns já 

estavam previamente selecionados e que, ao clicar neles, 

estaria a remover essa seleção. Enquanto o problema 

da quarta também se verificou em mais participantes, a 

dificuldade desta última foi uma situação isolada. Por essa 

razão, foi considerado um problema de pouca relevância.

Quando confrontados com uma questão relativa ao valor 

desta função para a sua experiência as respostas foram 

bastante positivas, dado que todos os participantes 

afirmaram que facilitaria o processo de fazer compras. 

No entanto, também expressaram algumas preocupações 

relativas ao papel ativo do potencial utilizador na 

manutenção da informação. Embora tenham afirmado 

que a contribuição do utilizador seria lógica e que os 

próprios se dariam ao trabalho de participar ativamente 

na atualização da informação – uma vez que também 

exercem essa prática noutras plataformas como os grupos 

de Facebook – todos os participantes manifestaram a 

necessidade de haver uma entidade reguladora para 

controlar a informação disponível, i.e. para avaliar os 
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contributos dos utilizadores. Esta avaliação já tinha sido 

prevista pela investigadora aquando o design do serviço, 

e as preocupações dos  participantes apenas serviram 

para reforçar esta necessidade da colaboração de uma 

entidade exterior.

U. nº 1: Eu acho que sim, porque só quem tem alergias ou 
intolerâncias é que lê rótulos e percebe dessas coisas. (vid. 
anexo 25)

U. nº 4: Acho que é sempre uma mais valia, tudo o que nos possa 
facilitar. […] Acaba por ser um interesse tanto da marca como 
nosso, que compramos os produtos. (vid. anexo 25)

U. nº 2: Mas tem que haver um fundo de…Medicina, por assim 
dizer. Porque isto são questões médicas, e tem de haver uma 
entidade credível por trás a validar as coisas. No caso do glúten, 

a APC, por exemplo. (vid. anexo 25)

Dois participantes alertaram ainda a investigadora para 

a necessidade de manter a informação atualizada o 

quão frequentemente possível, devido à credibilidade da 

aplicação.

U. nº 3: Porque nós queremos fazer compras sem estar 
preocupados com esse tipo de coisas. Numa aplicação deste 
tipo, se no princípio começar a ver muitos erros, é para esquecer. 

Já ninguém confia. (vid. anexo 25)

Para a segunda tarefa foi pedido às pessoas interessadas 

que fizessem um scan de um novo produto, após o qual 

deveriam inserir a informação correta para adicionar o 

mesmo à base de dados (Fig.75). O número de interações 

mínimas necessárias é consideravelmente maior nesta 

tarefa devido à quantidade e aos diferentes tipos de 

informação que o participante pode fornecer relativamente 

ao produto, o que contribuiu para alguma confusão na 

experiência. No entanto, considerando a quantidade 

de informação a introduzir, as pessoas interessadas 

completaram todas a tarefa sem grandes precalços. Pensa-

-se que a semelhança entre os ecrãs apresentados nesta 

tarefa e os da anterior poderão ter facilitado esta interação.

Durante as sessões, observou-se alguma confusão da 
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parte dos participantes relativamente à informação escrita, 

dado que a distinção entre a marca e o nome do produto 

não era clara na embalagem. Para além disso, alguns 

hesitaram a introduzir o tipo de produto, suspeitando 

que teriam de introduzir “cereais”, mas sem certeza. Isto 

seria potencialmente problemático, dado que o objetivo 

da distinção entre as diferentes categorias é diferenciar 

a informação de maneira a que já esteja otimizada para 

colocar na aplicação. Se existir confusão relativamente 

à informação correta, então terá de haver sempre uma 

verificação não só dos alérgenos mas para toda a 

informação e, nesse caso, não será necessário pedir ao 

potencial utilizador que forneça todas as categorias, mas 

apenas a informação necessária para os responsáveis 

pela manutenção conseguirem identificar o produto e 

pesquisarem o resto.

Das observações dos participantes, a mais frequente 

foi relativa ao tempo que demoraria a introduzir toda a 

informação, o que serve para reforçar a necessidade 

de reduzir a quantidade de dados introduzidos pelo 

potencial utilizador. Dois participantes consideraram útil 

FIG.75 Esquema de interações 
(tarefa 2)
FONTE Investigadora
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a possibilidade de introduzir a informação ao chegar a 

casa, contudo, não nos pareceu ser uma boa sugestão 

de melhoria porque o esquecimento é uma função da 

memória e, por isso, natural (para permitir a aquisição de 

novas lembranças).

U. nº 1: Foi fácil, mas acho que é uma tarefa que eu fazia em 
casa, não no supermercado. Para não estar a perder tempo. 
(vid. anexo 25)

U. nº 2: Quando chegar a casa, quando estiver mais tranquilo 
e se decidir então dedicar a isso. Porque no supermercado as 
pessoas vão com pressa ou querem é estar com atenção àquilo 
que estão a comprar. Naquela altura, [atualizar a informação do 
produto] não vai ser exatamente a prioridade, acho eu.
(vid. anexo 25)

Para a terceira tarefa, foi pedido que encontrassem uma 

marca de chocolates sem leite através da aplicação. O 

sucesso dos participantes em realizar esta ação estava 

dependente de dois aspetos fulcrais: em primeiro lugar, 

era necessário aceder ao ecrã de pesquisa de produtos 

onde se encontra a barra de pesquisa; em segundo lugar, 

a única maneira de obter resultados sem um alérgeno 

específico no protótipo disponibilizado seria através do 

filtro (Fig.76). Olhando para o quadro de interações (ver 

tabela 3), é possível observar que os resultados são 

irregulares: uma participante que terminou a tarefa com o 

número mínimo de interações, outros que não conseguiram 

completá-la. Durante a sessão, tornou-se claro que todos 

os participantes encontraram o ecrã de pesquisa do 

produto sem qualquer dificuldade. No entanto, dois deles 

FIG.76 Esquema de interações 
(tarefa 3)
FONTE Investigadora
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não se aperceberam, imediatamente, da opção de filtro e 

um não reconheceu o ícone de todo, o que explicará os 

números mais elevados da tabela. Esta dificuldade poderá 

dever-se à subtileza do ícone em si, que num estado de 

inatividade se encontra preenchido com a cor cinzenta, 

fundindo-se – sem intenção – com a cor de fundo. Para 

corrigir este problema bastará, nesse caso, tornar o ícone 

de filtro mais saliente. Os restantes dois participantes 

repararam imediatamente no filtro e, consequentemente, 

realizaram a tarefa com mais facilidade.

U. nº 2: O ícone de filtrar está pouco óbvio a comparar com o 
resto. […] Os “produtos” e as “marcas” estão num botão. E o 
ícone do funil parece quase que faz parte do papel de fundo, 

não parece uma coisa ativa. (vid. anexo 25)

Foi ainda observado pela investigadora que durante 

a sessão as pessoas interessadas não se davam ao 

trabalho de fechar a secção de filtro depois de escolher 

os ingredientes. Em vez disso, carregavam diretamente na 

barra de pesquisa, esperando que os alérgenos tivessem 

sido selecionados e que a secção de filtro desaparecesse 

sozinha. Presume-se que isto tenha acontecido porque a 

secção está num local que não impede o acesso à barra 

de pesquisa, e por isso não se dão ao trabalho de a fechar.

As seguintes transcrições são das pessoas interessadas 

sobre o valor acrescentado de ter esta função de pesquisa 

de produtos na aplicação. Todas manifestaram uma 

opinião positiva e concordaram que seria benéfico poder 

realizar uma pesquisa por qualquer produto, embora 

cada um tivesse motivações / razões diferentes entre si. A 

primeira participante, por exemplo, é intolerante ao glúten 

e à proteína do leite e, muitas vezes, recorre a um website 

especializado em produtos sem glúten, relativamente ao 

qual também salientou a importância do filtro. A quarta 

participante denotou a contribuição da função para a 

otimização da experiência de compra em supermercados. 

A terceira participante observou ainda a vantagem da 

utilização da imagem do produto.
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U. nº 1: Eu acho que sim. Porque eu tenho, por exemplo, um site 
na internet que só tem [produtos] sem glúten. Mas que depois 
também tem os filtros para procurar coisas sem outros alergénios. 
O que facilita imenso, porque eu também não posso comer 
coisas com leite, portanto escuso de estar a ver coisas que não 
posso comer. E depois apetece-me e não posso comprar (riso). 
(vid. anexo 25)

U. nº 4: Sim. Até para irmos às compras e já sabermos exatamente 
o que comprar, e onde comprar. […] Muitas vezes, a nível de 
receitas, eu pesquiso sempre para saber se aquele produto tem 
ou não tem aquele ingrediente. (vid. anexo 25)

U. nº 3: A imagem ajuda muito. Porque vendo a embalagem, 

depois é mais fácil encontrá-la no supermercado. (vid. anexo 25)

Para a quarta tarefa, os participantes experimentaram o 

ecrã dos favoritos. Foi-lhes pedido que, em primeiro lugar, 

adicionassem o produto Cake and Choc da marca Milka à 

sua lista de favoritos. Este gesto apenas pode ser realizado 

através da página do produto, ao clicar no ícone (estrela) 

no canto superior direito do ecrã. Posteriormente, foi-lhes 

requerido que removessem o mesmo produto dos favoritos. 

FIG.77 Esquema de interações 
(tarefa 4)
FONTE Investigadora
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Existem duas maneiras possíveis de completar esta ação e, 

por essa razão, o número mínimo de interações necessárias 

pode alternar entre cinco ou dez. Uma consiste em clicar 

novamente no ícone da estrela presente na página do 

produto, cuja rapidez na ação justifica as cinco interações. 

O outro método será aceder à página dos favoritos através 

do respetivo ícone na barra de menu, após o qual se 

seguem uma série de passos que, embora não tenham um 

grande nível de complexidade, incrementam o número de 

interações mínimas necessárias (Fig.77).

Na sua maioria, os participantes completaram todos a 

tarefa sem grande dificuldade: três acederam à página 

dos produtos favoritos para remover o produto; a quarta 

participante removeu o produto através do ícone na 

página do mesmo. Todos eles sem exceção entraram 

na página dos favoritos antes da primeira ação, em que 

deveriam adicionar o produto à lista através do referido 

ícone. No entanto, rapidamente se aperceberam que 

não conseguiriam adicioná-lo através desse ecrã, e 

procuraram aceder novamente à página do mesmo. A partir 

desse ponto, completaram a tarefa de forma confiante e 

inequívoca. Apenas a terceira participante demorou mais 

tempo, mas devido a uma fragilidade do protótipo. Ao 

clicar acidentalmente, mais uma vez, no ícone de favoritos 

da barra de menu, esta apercebeu-se que o produto Cake 

& Choc desaparecia da lista, o que influenciou a sua 

capacidade para considerar outros métodos de obter o 

mesmo efeito. Assim, a investigadora tomou a decisão de 

intervir e alertar para que essa particularidade se devia às 

características do protótipo.

Relativamente à função em si, as observações das pessoas 

interessadas foram mais uma vez positivas, afirmando que 

seria de facto benéfico haver uma página que memorizasse 

certos produtos, facilitando assim a consulta dos mesmos 

sempre que necessário.

U. nº 2: Acho que é útil, para a pessoa poder ter guardados 
aqueles produtos que consome mais… Pode usar-se como uma 
lista de compras. (vid. anexo 25)
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Para a quinta tarefa, foram pedidas duas ações distintas. 

A primeira tinha como objetivo encontrar os avisos 

de alteração na composição dos produtos, que se 

encontravam sob a forma de notificações na página do 

utilizador, e cuja preparação implicava uma explicação 

prévia por parte da investigadora, sobre o propósito destes 

avisos (Fig.78). Os participantes mostraram compreender 

a explicação dada e, no entanto, para uma tarefa cujo 

número mínimo de interações necessárias é apenas dois, 

a maioria demonstrou uma dificuldade significativa na sua 

conclusão. Examinemos então os diferentes casos.

Observando a tabela, os primeiros dois participantes 

aparentam ter completado a tarefa de forma imediata, 

considerando o número diminuto de interações. Durante a 

sessão, contudo, ambos hesitaram na página do utilizador 

e puseram a questão: se aqueles marcos de atividade não 

seriam as notificações. Por outras palavras, enquanto a 

tarefa consistia em clicar em primeiro lugar no ícone “Tu” na 

barra de menu e posteriormente no ícone de notificações, 

ambos clicaram primeiro na página da pesquisa de 

produto ou na página dos favoritos, e só depois clicaram 

no ícone “Tu”, sendo que, uma vez na página certa, 

confundiram os marcos de atividade com as notificações, 

e foi necessária a intervenção da investigadora como uma 

chamada de atenção para que a tarefa ainda não tinha 

terminado. Uma vez feita a chamada de atenção, ambos 

FIG.78 Esquema de interações 
(tarefa 5)
FONTE Investigadora
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as pessoas interessadas clicaram no ícone de notificações, 

completando a ação. A experiência da terceira participante 

foi bastante semelhante, embora tenha clicado também no 

ícone “Mais”, por não saber o que poderia encontrar.

U. nº 1: Eu realmente olhei para as notificações, mas não pensei 
que fosse aquilo. Porque apareceram logo umas em baixo, então 
pensei que eram essas. (vid. anexo 25)

U. nº 2: Não percebi que era aquele botão… Pareceu-me que ao 

entrar na página [“Tu”] já eram estas as notificações. (vid. anexo 25)

A diferença entre as notificações e os marcos de atividade é, 

de facto, pouco óbvia. Enquanto ambos foram desenhados 

com o mesmo layout, as notificações referem-se apenas 

àqueles produtos colocados na lista dos favoritos, para 

além de se enquadrarem aqui as notificações mais urgentes 

como por exemplo a alteração da composição de um dos 

produtos nos favoritos. Nos marcos de atividade, por sua 

vez, encontram-se classificações e comentários colocados 

por qualquer potencial utilizador em qualquer produto, 

assim como sugestões de produtos que o utilizador poderá 

apreciar, ou produtos recentemente adicionados à base de 

dados – são notificações menos urgentes.

Os últimos dois participantes tiveram mais dificuldade 

ainda em completar a ação. Enquanto um sentiu a 

necessidade de muita exploração antes de encontrar o 

ícone de notificações, o outro simplesmente não conseguiu 

finalizá-la. Estas dificuldades, associadas à experiência 

dos participantes anteriores, são indicadoras de que estes 

esperavam ver os alertas noutra página da aplicação – 

todas menos a página do utilizador e a página de scan. 

Para além de que uma vez na página do utilizador, 

os marcos de atividade aparecem de forma imediata 

enquanto as notificações mais importantes requerem mais 

uma interação. Isto demonstra uma hierarquia errada, que 

apenas serviu para confundir os participantes.

U. nº 4: Achei que encontrando [a página do] produto – e uma 
vez que estava adicionado aos meus favoritos – apareceria um 
pop-up a dizer que aquele produto tinha sofrido uma alteração. 
(vid. anexo 25)
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U. nº 4: Apercebi-me que aquele sinal tinha um “4”, mas achei 
que fossem mensagens, ou assim. (vid. anexo 25)

U. nº 5: Não tinha mesmo ideia de onde seria, por isso fui à 
procura. Mas não encontrei e não me ocorreu que fosse isto 

(aponta para o ícone de notificações). (vid. anexo 25)

Os participantes manifestaram também uma preferência 

relativamente a alguns tipos de atividade, comparativamente 

a outros. Todos mostraram grande apreço pelo serviço de 

notificações quando a composição do produto é alterada 

embora, como se verificou, concordaram que deveria estar 

presente num local mais acessível. Manifestaram interesse 

pelas “novidades” e “sugestões”, e acrescentaram que 

ambos os tipos de atividade deveriam ser personalizados 

de acordo com as indicações do perfil, pois não lhes 

interessaria ver produtos que não pudessem consumir. 

Para além disso, dois dos participantes apresentaram 

também a sugestão de incluir notificações de “promoções” 

para aqueles produtos incluídos nos favoritos, pois seria 

possível através de parcerias a estabelecer entre o serviço 

e os supermercados. Finalmente, mostraram-se recetivos 

à função de poder comentar e aceder a comentários sobre 

os produtos, não porque as opiniões de outros utilizadores 

influencie as suas opções de compra, mas consideram não 

fazer sentido incluir tais comentários nas notificações, a não 

ser para aqueles produtos que se encontram nos favoritos. 

Apenas a última participante demonstrou pouco interesse 

por essa função, alegando que os gostos são diferentes 

de pessoa para pessoa. A justificação para esta opinião, 

contrastante com as restantes, poderá basear-se no facto 

de que a participante se enquadra num grupo de pessoas 

interessadas com sintomas mais leves. No seu caso, a 

existência de vestígios de um determinado alérgeno não 

a inibe de consumir esse produto e, consequentemente, 

reduz a preocupação com a escassez e preços dos 

produtos que pode consumir.

U. nº 2: Acho que faz todo o sentido ter avisos [quando a 
informação é alterada] – até receber talvez pop-ups – para não 
ter de verificar sempre a página do produto. (vid. anexo 25)
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U. nº 1: As Novidades, se forem relacionadas com os alergénios 
do Perfil, são mais relevantes. Assim escusamos de estar a ver 
coisas que não podemos comer. Às vezes é frustrante, porque 
aparece uma novidade qualquer, e depois vais ler e “ah, afinal 
não posso comer.” Se te aparecerem só coisas que já podes 
comer, acaba por ser um bocadinho mais fácil. (vid. anexo 25)

U. nª 3: Sim. Sobretudo quando se recebe sugestões de produtos 
novos, e se pode dar uma apreciação. Porque se houver alguém 
a dizer que aquele chocolate é muito bom, então vou pensar em 
comprá-lo. […] Especialmente tendo em conta que os produtos 
sem glúten acabam por ser muito caros… Se eu não souber que 
alguém se deu bem com aquela farinha se calhar não compro. Há 
farinhas que nem sequer experimentei ainda, porque são caras, 
não são coisas que se possa comprar para experimentar. Mas se 
houverem várias pessoas a dizer que dão uma boa classificação 
àquela farinha e que o produto é muito bom, se calhar faz-me 
comprar apesar do preço. Portanto é uma mais valia ter aqui 
uma apreciação dos outros. (vid. anexo 25)

U. nº 5: Se vir que a notificação é de uma novidade, ou de uma 
promoção, vou ligar. Agora, se for outra pessoa a dizer “gosto 
muito do produto”… Isso não me interessa. Porque os gostos são 

muito variados. (vid. anexo 25)

FIG.79 Esquema de interações 
(tarefa 5, parte 2)
FONTE Investigadora
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Ainda como parte da quinta tarefa foi-lhes pedido, 

considerando a hipótese de já terem criado uma conta 

na aplicação, que editassem a informação do perfil, 

adicionando o alérgeno “carne” à lista de ingredientes 

não consumíveis, sendo que para realizar esta ação 

eram necessárias apenas quatro interações (Fig.79). A 

experiência de completar esta tarefa revelou-se tão intuitiva 

que, sem terem acedido ao ecrã de perfil previamente, 

nenhum dos participantes precisou de mais de seis 

interações para terminar com sucesso. Mostraram-se 

ainda recetivos à ideia de ter um perfil que permitisse a 

personalização de outras funções da aplicação, alegando 

que não se sentiriam incomodados de todo com a 

necessidade de inserir aquelas informações pessoais na 

aplicação.

U. nº 5: Não, não me importo de todo [de colocar esta informação 

pessoal no perfil]. […] Será sempre uma mais valia. (vid. anexo 25)

Para a sexta e última tarefa foi-lhes pedido que tentassem 

encontrar as alterações ao produto Cake and Choc da 

marca Milka, que as próprias pessoas interessadas 

guardaram na primeira tarefa (Fig.80). Esta ação foi a 

que se revelou mais difícil, sendo que apesar do número 

mínimo de interações necessárias ser cinco, nenhum dos 

participantes completou a tarefa com menos de nove – um 

deles precisou de vinte e outro não conseguiu completá-

la. Durante a sessão, observou-se também a clara 

confusão com que as pessoas interessadas procuravam 

o ecrã certo, manifestando verbalmente essa dificuldade. 

O problema aqui residiu no facto de que nenhum se 

apercebeu onde encontrar o botão em que se lia “produtos 

a enviar”, imediatamente visível na página do utilizador, 

e por isso necessitaram de muita exploração antes de o 

ver. Segundo os testemunhos das pessoas interessadas, 

estas esperavam encontrar algo na página da pesquisa 

de produtos ou no ecrã de favoritos, e nunca na página do 

utilizador. Isto porque, apesar de ter sido uma alteração 

feita pelo mesmo, sentiram uma ligação mais significante 
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ao produto. Finalmente, houve ainda uma sugestão muito 

específica curiosamente repetida por vários participantes, 

que mencionaram a expetativa de ver os “produtos a 

enviar” sob o botão de “melhores classificações”.

U. nº 1: Foi a mais difícil até agora. Porque realmente não vi 
aquilo. Não olhei para aquele sítio. (vid. anexo 25)

U. nº 2: Não estava a ver mesmo… As alterações feitas no 
produto não têm a ver comigo, por isso não deviam estar na 
minha página. Têm a ver com o produto em si. (vid. anexo 25)

U. nº 4: Aqui onde diz “Melhores classificações”, ter também uma 

secção de “Produtos guardados”, por exemplo. (vid. anexo 25)

System Usability Scale

A média de todos os resultados calculada para a avaliação 

SUS realizada é de 84, o que equivale a uma classificação 

A – a classificação mais alta – na escala de Sauro. Esta 

análise quantitativa sugere que as pessoas interessadas, 

apesar dos problemas de usabilidade identificados nas 

sessões de teste, consideram-nos pouco significativos 

FIG.80 Esquema de interações 
(tarefa 6)
FONTE Investigadora
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e que não comprometem a usabilidade da aplicação. 

No entanto, não tendo sido obtida a pontuação máxima 

possível, a classificação de 84 aponta para a necessidade 

de introduzir correções na próxima fase de iteração.

Escala estética

As tabelas anteriores apresentam as médias calculadas 

a partir das respostas dadas pelas pessoas interessadas 

durante o preenchimento do questionário, as quais 

foram transferidas para percentagens. Observemos os 

resultados, começando pela primeira tabela (ver tabela 4).

A estética clássica, como explicado anteriormente, engloba 

os fatores estéticos de base, aqueles que em várias fases 

da história têm sido considerados como positivos. Aqui a 

média geral é 81%, sendo que “agradável” e “limpo” são 

considerados os fatores com uma classificação mais alta. 

É importante recordar que um dos objetivos definidos para 

a aplicação é ser simples e não promover o excesso de 

cor, devido à quantidade de informação visual com que o 

potencial utilizador lida no supermercado. Considerando 

os valores da tabela, deduz-se que esse requisito foi 

cumprido com êxito.

A segunda tabela (ver tabela 5) apresenta as classificações 

da estética expressiva, a qual teve a pontuação mais 

reduzida. Observa-se uma média de 58%, sendo que o 

valor mais elevado, 71%, foi atribuído ao fator “criativo” 

e o valor mais baixo, 34%, foi atribuído ao fator “usa 

efeitos especiais.” Este tipo de estética, como explicado 

anteriormente, é caraterizado por fatores dependentes 

da criatividade do designer. Tendo em conta que o 

Tabela 4 Resultados da escala 
estética (estética clássica)
FONTE Gráfico da investigadora
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design deve seguir as normas do iOS8 para iphone e, 

ao mesmo tempo, ser simples e causar pouca distração, 

era expectável que a pontuação no parâmetro estética 

expressiva fosse afetada, o que não é necessariamente 

negativo, dado que uma pontuação elevada nos fatores 

“usa efeitos especiais” e “fascinante” seria contrária à 

simplicidade e clareza desejadas. No entanto, durante a 

sessão, algumas participantes comentaram a falta de cor 

nos ecrãs, considerando que seria interessante encontrar 

outro equilíbrio entre clareza e simplicidade com alguma 

vibração do ponto de vista emocional. Este ponto merece 

ser considerado na próxima fase de iteração. 

A terceira tabela (ver tabela 6) apresenta valores de 

usabilidade do ponto de vista “estético”, contrariamente 

às análises de usabilidade realizadas anteriormente. Dos 

fatores “conveniente”, “fácil de usar” e “fácil de navegar”, 

o primeiro tem a pontuação mais alta – uma classificação 

quase máxima, 97% – enquanto os outros obtêm a 

pontuação de 86%, que é considerada elevada. Em média 

a classificação é de 89%, o que indica que a solução 

gráfica proposta é simples e bem compreendida pelas 

pessoas interessadas.

Tabela 5 Resultados da escala 
estética (estética expressiva)
FONTE Gráfico da investigadora

Tabela 6 Resultados 
da escala estética 
(usabilidade)
FONTE Gráfico da 
investigadora
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A quarta e última tabela (ver tabela 7) mostra o nível de 

satisfação dos participantes mediante a interação com 

a aplicação. A média de 83% é calculada a partir dos 

fatores “alegria” e “prazer”, ambos com uma pontuação 

de 80%, e de “satisfação”, cuja pontuação é 88%. Esta 

última é bastante elevada, o que permite afirma que as 

participantes consideraram a aplicação satisfatória.

Perguntas finais

Chegou-se à conclusão de que muitas perguntas a 

colocar no fim da sessão já tinham sido respondidas 

durante a execução das tarefas. Assim, destacamos 

apenas os aspetos mais relevantes. Todas as participantes 

confirmaram que a aplicação facilita a experiência de 

compra, e mostraram-se interessadas em adquiri-la. 

Quanto à atualização da informação, as respostas dadas 

foram semelhantes às discutidas na secção das tarefas: 

estariam dispostas a fazê-lo em casa, ou se a atualização 

envolvesse menos ações.

7.4.2. Sessão com especialistas

Da entrevista com a médica imuno-alergologista, 

apresentamos aqui as conclusões mais relevantes.

A especialista considerou que a divisão de alérgenos se 

encontrava correta do ponto de vista médico e concordou 

que deveria ser feita a distinção entre glúten e trigo, 

lactose e proteína do leite. Quanto à distinção entre frutos 

de casca rija e amendoim afirmou, por um lado, que não 

era absolutamente necessário, dado que a incidência 

de alergia ao amendoim em Portugal não o justifica, 

comparativamente a outros países, como os EUA.; por 

outro, afirmou que mesmo não sendo um requisito, não é 

prejudicial fazer a distinção.

Tabela 7 Resultados da escala 
estética (interação positiva)
FONTE Gráfico da investigadora
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Confirmou, também, que não é prático nem benéfico incluir 

“frutas” e “vegetais” nos alérgenos da aplicação, dado que 

dentro de cada grupo existem um número infindável de 

diferentes alimentos, para além de que a quantidade de 

pessoas com essa alergia não é relevante o suficiente para 

justificar essa alteração e os seus sintomas são geralmente 

ligeiros.

Finalmente, considerou a aplicação como sendo inclusiva, 

ao abranger a maioria dos seus clientes.
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8. ITERAÇÃO

8.1. INTRODUÇÃO

It has long been recognized that user interfaces should be 
designed iteratively in almost all cases because it is virtually 
impossible to design a user interface that has no usability 
problems from the start. Even the best usability experts cannot 
design perfect user interfaces in a single attempt, so a usability 
engineering lifecycle should be built around the concept of 
iteration. 29

Nielsen, 1993

Como explicado de forma inequívoca por Nielsen, durante 

o desenvolvimento de um projeto e até ser obtido o 

resultado final o produto deve, em situação normal, passar 

por diversas iterações, com o objetivo de obter o melhor 

resultado possível. No caso de uma aplicação para o 

telemóvel, dá-se o mesmo caso. É importante identificar 

os erros ou fragilidades do design antes de o redesenhar, 

razão pela qual foram conduzidos os testes de usabilidade 

referidos no capítulo anterior. As iterações realizadas 

devem ter então como fundamento as conclusões geradas 

a partir de uma fase de avaliação, e as alterações feitas 

devem ser derivadas dos comportamentos e opiniões 

relevantes das pessoas interessadas e especialistas.

As melhorias realizadas nesta fase partem, assim, dos 

resultados dos testes de usabilidade, dos resultados da 

classificação estética e de outras observações feitas 

pelas participantes. Após uma reflexão ponderada sobre 

as conclusões tiradas destes resultados, dá-se início à 

fase de iteração, a qual envolve um espirito crítico por 

parte do designer, que deve desconstruir o seu trabalho 

anterior para redesenhar um novo objeto sem as mesmas 

limitações.

Em seguida apresentam-se as alterações realizadas 

aos ecrãs da aplicação, que devem ser examinadas em 

comparação com a versão anterior.

29 Tradução livre: “Há muito 
tempo que se reconhece que 
interfaces para utilizadores 
devem ser desenhadas de forma 
iterativa em quase todas as 
situações por ser virtualmente 
impossível desenhar uma 
interface que não tem problemas 
de usabilidade desde o início. 
Mesmo os melhores especialistas 
em usabilidade não conseguem 
desenhar interfaces perfeitas 
numa única tentativa, por isso 
deve ser construído, com base 
no conceito de iteração, um 
ciclo de vida de engenharia de 
usabilidade.”
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8.2. REVISÃO DO PROJETO (CORREÇÕES E 

MELHORIAS)

Ícones dos alérgenos

Após a revisão dos vários elementos da aplicação e com 

base em observações rápidas de algumas participantes, 

verificou-se que um dos aspetos a melhorar seriam os ícones 

dos alérgenos. Estas melhorias são visual e conceptualmente 

relevantes embora não afetem a capacidade de comunicar 

os ingredientes correspondentes. Por isso os pictogramas 

não sofreram alterações.

Das observações relevantes destacam-se a falta de 

coerência entre as cores dos ícones e os restantes 

elementos da aplicação, que se atribui ao contraste entre 

a cor de fundo e o pictograma preto do ícone, assim como 

ao nível de destaque de certas cores que se sobrepõem a 

outras da mesma categoria. Para além das características 

cromáticas, verificou-se que a posição do ícone “carne”, 

entre a “proteína do leite” e os “frutos de casca rija” não é 

a mais indicada. A cor deste ícone também não favorece a 

sua leitura imediata.

Foi então realizado um estudo de cor (Fig.81) com o 

objetivo de nivelar as diferentes cores entre si, mantendo 

uma gama variada com o objetivo de diferenciar facilmente 

os diferentes alérgenos, e procurou-se reduzir o contraste 

entre o fundo e o pictograma, ao aplicar a cor neste último 

em vez de no fundo. A localização do ícone “carne” foi 

FIG.81 Ícones dos alérgenos
FONTE  Investigadora
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também alterada, passando assim para a posição da 

“soja”, enquanto esta passou para a antiga posição da 

“carne”. Alteraram-se as cores, mantendo a coerência com 

os restantes elementos.

Barra de menu

Durante a fase de avaliação do protótipo, foi identificada 

alguma confusão por parte das participantes relativa à 

utilidade da página “Mais”. O ecrã para esta página não 

estava disponível no protótipo por não ter relevância para o 

estudo e, por isso, não tiveram a oportunidade de averiguar 

o seu propósito. Contudo, poderiam ter elaborado uma ideia 

do que é, com base no ícone e na legenda presentes na 

barra de menu. O ecrã “Mais” está, na verdade, reservado 

para a personalização de diversos aspetos da aplicação e 

para a secção de ajuda. Mas aquilo que provavelmente tem 

interesse para o potencial utilizador nesta página são as 

definições. Assim, o nome e ícone colocados na barra de 

menu sofreram uma alteração para uma identificação mais 

imediata da função que desempenha (Fig.82). O nome 

passou a ser “Definições” e o ícone passou a ter a forma 

de uma roda dentada, símbolo universal para as definições 

de diversas plataformas. Para além disso, a ordem das 

diferentes páginas na barra de menu foi alterada, com o 

objetivo de tornar a sequência mais coerente.

Atualizar informação

Os ecrãs apresentados em seguida correspondem à 

primeira tarefa da fase de avaliação, durante a qual foi 

solicitado que os participantes fizessem um scan do 

produto Cake and Choc da marca Milka, enviando, em 

seguida, um alerta de erro. Uma das dificuldades de alguns 

participantes residiu em não se terem apercebido que 

FIG.82 Barra de menu
FONTE Investigadora
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era possível arrastar o ecrã para cima, revelando assim a 

informação previamente ocultada e que inclui o botão para 

a edição da informação.

Com o objetivo de eliminar esta dificuldade, a nova página 

do produto (Fig.83) foi alterada de modo a que a parte 

imediatamente visível termine num ponto “irregular”(1). 

A imagem principal foi reduzida em altura e todos os 

elementos foram ligeiramente deslocados para cima. 

Assim, será imediatamente percetível que existe mais 

informação em baixo da secção visível. Para além deste 

ajuste, alterou-se, radicalmente, o link de alerta. Antes tinha 

a forma de um botão com o texto “editar informação” e, por 

ocupar muito espaço no ecrã, não podia ser colocado na 

secção visível. O novo botão (2) é um ícone, o que permite 

transmitir de modo mais imediato o propósito da função, 

ao mesmo tempo que admite ser colocado mais perto do 

centro do ecrã.

FIG.83 Página do produto
FONTE Investigadora
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Ainda nesta página (Fig.84), a disposição de vários 

elementos da secção invisível foi alterada para melhor 

enquadrar todos os componentes (3) e, de forma 

semelhante ao ato de adicionar o produto aos favoritos, foi 

acrescentado um balão de fala com a confirmação de que 

o produto terá sido removido dos favoritos. (4)

FIG.84 Página do produto 
(inteira)
FONTE Investigadora
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Ao clicar no referido ícone de alerta os restantes elementos 

da página são escurecidos para enfatizar o aparecimento 

das novas opções. A configuração destes ecrãs é diferente 

da versão anterior, que apresentava muitos elementos na 

mesma página e implicava realizar várias interações para 

completar uma determinada tarefa. Na versão otimizada, 

no momento de seleção do ícone de alerta, surge o ecrã 

com os alérgenos em primeiro lugar (Fig.86) considerando 

que, presumivelmente, será a alteração a realizar com mais 

frequência. Permite remover ou adicionar ingredientes 

consoante a situação de uso dos ícones (1). Ou seja, um 

ícone a cores significa que está selecionado; um ícone a 

preto-e-branco significa que não está a ser usado, tal como 

na versão anterior. Ao carregar na seta à esquerda (2) o 

ecrã dos ingredientes dá lugar ao ecrã do produto (Fig.85), 

enquanto a seta à direita (3) dá lugar ao dos supermercados 

(Fig.87). O ecrã do produto apresenta a informação 

relativa à sua identificação: neste ecrã o utilizador deve 

poder alterar as informações – marca (4), tipo de produto 

(5) e designação comercial do produto (6). No entanto, 

para não ser necessário redirecionar o utilizador para 

outra página, os botões disponíveis permitem ativar uma 

função de edição do texto. No terceiro ecrã, os diferentes 

supermercados são representados pelos seus logótipos. 

FIG.85 Ecrã de atualização 
(produto)
FONTE Investigadora

FIG.86 Ecrã de atualização 
(ingredientes)
FONTE Investigadora

FIG.87 Ecrã de atualização 
(supermercados)
FONTE Investigadora
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Caso o utilizador queira acrescentar algum, para indicar 

que o produto existe nesse supermercado, basta clicar no 

sinal de mais ou em “acrescentar supermercado” (7). Uma 

vez que o utilizador tenha inserido todas as alterações, 

poderá escolher uma das opções na barra inferior: “enviar” 

ou “guardar”, e enquanto não for feita nenhuma mudança 

estas opções estão inativas (8). Ao selecionar a primeira 

opção, o sistema efetua uma verificação para averiguar que 

existe rede suficiente (Fig.88), após o qual é apresentada 

uma confirmação automática de envio (Fig.89). Caso o 

utilizador não disponha de acesso à internet, o sistema 

apresenta um aviso relativo ao insucesso da ação e 

apresenta as opções “cancelar” ou “guardar” (Fig.90). 

Se o utilizador escolher “guardar” as alterações, ficarão 

gravadas para que possam ser enviadas mais tarde.

Acrescentar dados do produto

Ao realizar um scan de um código de barras, existe 

a possibilidade de o produto não existir na base de 

dados. Na fase de avaliação, as participantes testaram 

a função de enviar alguns dados do produto para a 

entidade responsável, de modo a que estes tomassem 

conhecimento de que aquele deveria ser acrescentado. 

FIG.88 Ecrã de atualização 
(envio)
FONTE Investigadora

FIG.89 Ecrã de atualização 
(envio)
FONTE Investigadora

FIG.90 Ecrã de atualização 
(envio)
FONTE Investigadora
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Dos problemas identificados nesta função destacam-se 

a elevada quantidade de informação a introduzir, o que 

poderá inibir o utilizador de contribuir para a atualização 

da plataforma; a dificuldade de introduzir informação 

(escrita). Assim, a informação a introduzir deve ser bastante 

reduzida e inequívoca – apenas os dados necessários 

para que a entidade responsável consiga identificar o 

produto que não se encontra disponível na base de dados 

e onde foi encontrado para, posteriormente, identificar os 

ingredientes relevantes para os utilizadores do serviço.

Ao realizar o scan o utilizador depara-se com a primeira 

página (Fig.91) que inclui um aviso de “produto inexistente”, 

uma breve explicação da função apresentada e um 

agradecimento pela colaboração do utilizador (1). Em 

seguida, encontram-se um link (para a câmara do iphone) 

e duas caixas de texto.

FIG.91 Registo do produto
FONTE Investigadora

FIG.92 Registo do produto 
(informação inserida)
FONTE Investigadora
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O utilizador deve clicar no sítio indicado (2) para tirar uma 

fotografia da embalagem do produto, com o objetivo de 

facilitar a sua identificação pela entidade reguladora. Em 

seguida surge outro quadrado clicável (3), acompanhado 

de instruções para tirar uma fotografia legível do rótulo 

(Fig.92). Estes dois passos facilitarão a tarefa de identificar 

os alérgenos. Nas caixas de texto devem ser inseridos, 

como indicado, o nome do produto (4) e o supermercado 

onde foi encontrado (5). O nome do produto servirá como 

uma alternativa de segurança à fotografia da embalagem, 

caso não esteja suficientemente focada, e, na caixa de 

texto em que deve ser inserido o nome do supermercado, 

o sistema reconhece o nome, à medida que o utilizador 

começa a escrever, caso já se encontre registado, 

dispensando-o de concluir a tarefa.

Com estes dados inseridos, o utilizador poderá selecionar 

as opções de “enviar” (6) ou “guardar” (7), para as quais 

o procedimento será o mesmo da atualização do produto, 

descrita anteriormente (Figs. 93, 94 e 95).

FIG.93 Registo do produto 
(envio)
FONTE Investigadora

FIG.94 Registo do produto 
(envio)
FONTE Investigadora

FIG.95 Registo do produto 
(envio)
FONTE Investigadora
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Pesquisa de Produtos

O principal problema encontrado pelas participantes ao 

interagir com esta página foi a subtileza do ícone do filtro 

devida à sua cor cinzenta, o que será potencialmente 

problemático para as pessoas interessadas que não se 

aperceberem que podem efetuar uma pesquisa mais 

restringida. Para corrigir esta situação, optou-se por dar 

ao ícone inativo (1) o mesmo aspeto daqueles geralmente 

colocados no canto superior direito do ecrã, um contorno 

colorido (Fig.96). Quando o ícone estiver ativo, por sua vez, 

não será apenas o contorno mas todo o ícone que surge 

preenchido com a mesma cor (2).

Outra observação feita durante a sessão revelou que os 

participantes deixavam a secção de filtro aberta assim que 

introduziam os alérgenos, e foi concluído que a razão para 

este comportamento seria o facto de que o filtro aberto 

FIG.96 Ecrã de pesquisa de 
produtos
FONTE Investigadora

FIG.97 Ecrã de pesquisa de 
produtos (filtro)
FONTE Investigadora
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ocupa um espaço pouco significativo no ecrã, havendo 

pouca necessidade de o fechar. De forma a corrigir o 

problema, a secção de filtro (3) foi colocada do lado direito 

de ecrã e aumentada (Fig.97). Presentemente, ocupa três 

quartos do ecrã, o que obriga o utilizador a pressionar 

novamente o ícone para fechar, ou clicando em qualquer 

parte do quarto que sobra.

Finalmente, colocou-se também nesta página o botão dos 

“produtos guardados” (4). Na fase da avaliação, a sexta 

tarefa foi identificada como aquela que as participantes 

completaram com menos sucesso, apesar de, seguindo 

os passos certos, não ser uma ação difícil de realizar. 

A razão para isso foi atribuída à localização do botão, 

que se encontrava na página de atividade, a qual foi 

considerada pouco intuitiva. Em vez disso, múltiplas 

pessoas interessadas confessaram que esperavam ver o 

botão na página da pesquisa de produtos, sob as opções 

de “mais visualizados” e “melhores classificações”. Assim 

sendo, o botão foi colocado exatamente nessa zona, 

redirecionando o utilizador para a lista de produtos a enviar 

quando clicado, a qual se manteve igual à versão anterior 

(Fig.98).

FIG.98 Ecrã de pesquisa de 
produtos (produtos guardados)
FONTE Investigadora

FIG.99 Ecrã de pesquisa de 
produtos (pesquisa de produtos)
FONTE Investigadora

FIG.100 Ecrã de pesquisa de 
produtos (pesquisa de marcas)
FONTE Investigadora
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Favoritos

As pessoas interessadas não identificaram 

nenhum problema relevante durante a avaliação 

das funções de “adicionar” e “remover” um 

produto favorito. No entanto, foram feitas duas 

alterações neste ecrã (Fig.101).

Em primeiro lugar, procurou-se introduzir mais 

cor à página, numa tentativa de aumentar os 

valores da “estética expressiva” abordados no 

capítulo 7. Com esse objetivo e para diferenciar 

as marcas de uma forma mais óbvia, cada 

secção de produtos da página foi preenchida 

com a cor-base da respetiva marca. Isto 

permite, simultaneamente, aumentar o 

logótipo da marca para uma identificação 

mais imediata. Inseriu-se a função de receber 

notificações, que se encontrava previamente 

na página de atividade. Na fase de avaliação, 

ao realizar a quinta tarefa, as participantes 

mostraram bastante dificuldade em completá-

la. Determinou-se que a razão para isto seria a 

expectativa de ver as notificações de alteração 

na composição do produto noutro ecrã, em 

vez do ecrã de atividade. Para resolver esta 

questão, as notificações passaram assim 

para o ecrã dos favoritos, o que as limita aos 

produtos na lista.

Ao entrar na página, o utilizador depara-se 

então com a lista de produtos de cada marca 

(Fig.102). Na versão anterior os produtos 

eram dispostos no ecrã dois a dois e, quando 

existissem mais de dois produtos por marca, 

os restantes eram inseridos abaixo dos 

anteriores, pela mesma ordem. Para reduzir 

o tamanho da página, os produtos visíveis 

no ecrã serão dois inteiros e um cortado (1). 

Isto serve como uma indicação de que é 

necessário arrastar o ecrã para o lado para 

ver os restantes produtos.

FIG.101 Ecrã de favoritos (inteiro)
FONTE Investigadora
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A indicação de que há uma notificação para um produto 

específico é sinalizada por um círculo vermelho com 

o número de notificações no canto superior direito da 

imagem do mesmo (2). Ao clicar na dita imagem o utilizador 

é redirecionado para a página de notificações do produto 

(Fig.103), a qual apresenta uma imagem, a marca e o nome 

do produto (3), seguidos das notificações que poderão 

ser comentários de outras pessoas interessadas ao 

produto (4), classificações de outras pessoas interessadas 

relativas a esse produto (5) e avisos de alteração na sua 

composição (6). As notificações novas são assinaladas de 

modo diferente das que o utilizador visionou anteriormente, 

através de um fundo branco e uma linha de contorno mais 

óbvia.

O utilizador poderá aceder à página do respetivo produto 

clicando na imagem ou no nome do mesmo.

FIG.102 Ecrã de pesquisa de 
produtos
FONTE  Investigadora

FIG.103 Ecrã de pesquisa de 
produtos (notificações)
FONTE  Investigadora
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Perfil

Uma vez que o botão de “produtos a enviar” passou a estar 

na página de pesquisa de produtos e que as notificações 

foram colocadas no ecrã dos favoritos, a página de 

atividade deixou de fazer sentido existir. Assim, tomou-se a 

decisão de a eliminar permanentemente, deixando apenas 

o ecrã relativo ao perfil do utilizador (Fig.104). Dado que 

os participantes realizaram a segunda parte da quinta 

tarefa com excecional rapidez, não foi necessária qualquer 

alteração a esta página, exceto a inclusão de “novidades” e 

“sugestões” na secção de atividade do utilizador (as quais 

se encontravam na página de atividade que eliminámos).

FIG.104 Ecrã de perfil
FONTE Investigadora

FIG.105 Ecrã de perfil (edição)
FONTE Investigadora
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Face aos resultados obtidos no decorrer da presente investigação e 

tendo em conta as melhorias realizadas na fase de iteração, conclui-

-se que a aplicação desenvolvida, embora ainda apenas na fase 

de protótipo, tem elevado potencial facilitador da experiência de 

compra em supermercados do utilizador com alergias alimentares; 

cumpre, com êxito, os objetivos propostos no início do documento; 

e responde, satisfatoriamente, à questão de investigação e ao 

argumento. Reitera-se a importância da abordagem ao design 

centrado no utilizador nos resultados da nossa investigação, porque 

permitiu desenvolver um conceito de serviço que corresponde 

às necessidades e expetativas do público-alvo, confirmando os 

benefícios que permite alcançar.

Considera-se que todas as etapas pelas quais o projeto passou foram 

necessárias para a obtenção dos resultados. A crítica literária serviu 

como um ponto de partida para integrar a investigadora no contexto 

das alergias alimentares, sobre o qual o seu conhecimento prévio 

era limitado. Através dessa pesquisa, foi possível adquirir uma nova 

perspetiva sobre o tema, ao tomar conhecimento das dificuldades 

e limitações que as pessoas alérgicas enfrentam diariamente, e 

para as quais existem poucas soluções satisfatórias e identificar a 

oportunidade de design que procurámos preencher. Analisámos a 

rotulagem de produtos para identificar os aspetos mais críticos e 

confirmámos as dificuldades de leitura e interpretação do grupo-

alvo do nosso estudo e de muitos outros grupos.

No âmbito da investigação ativa, as metodologias utilizadas na fase 

do estudo preliminar possibilitaram uma exploração aprofundada 

da atual experiência de compra do indivíduo alérgico no contexto 

do supermercado. Cruzaram-se design centrado no utilizador e co-

design, o que facilitou a recolha e análise crítica de informações 

determinantes para o desenvolvimento do projeto. De facto, os 

participantes no projeto identificaram respostas para as quais a 

investigadora não tinha formulado as perguntas respetivas, pelo 

que as suas observações e comentários trouxeram contributos 

inesperados, superando as melhores expectativas da investigadora. 
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O co-design proporcionou a interação personalizada entre a 

investigadora e os participantes, o que, por sua vez, ajudou 

a estabelecer a indispensável empatia e espírito aberto 

face aos desafios que enfrentam no dia-a-dia, essenciais 

para a compreensão das emoções e sentimentos que 

experimentam quando abastecem a sua despensa. 

Os resultados qualitativos retirados do estudo preliminar 

conduziram ao desenvolvimento do conceito que se 

enquadra no registo de design de serviços. Como tal, as 

ferramentas de design utilizadas nesta fase consideram 

o User Experience Design (UXD) e o User Interface 

Design (UID), todos necessários para o desenvolvimento 

da aplicação. Para estas diferentes especializações foi 

necessário proceder à revisão de literatura específica, 

sem a qual o processo de design não teria alcançado 

resultados à medida das expectativas e necessidades das 

pessoas interessadas.

Os testes de usabilidade conduzidos na fase de avaliação 

foram um ponto-chave na otimização do serviço. 

Permitiram efetuar uma avaliação rigorosa e fidedigna do 

protótipo apresentado, identificando os erros e problemas 

de usabilidade com precisão e contribuíram para discernir 

as opiniões das pessoas interessadas relativamente a 

diversos aspetos do serviço, prevendo as melhorias na 

sua experiência de compra em supermercados. Deste 

modo, os resultados foram muito positivos – apesar dos 

problemas ainda a resolver. As pessoas interessadas 

mostraram-se recetivas e potencialmente interessadas em 

adquirir a aplicação quando estiver disponível.

Não é demais salientar a disponibilidade e colaboração dos 

participantes no projeto, sem o que não teria sido possível 

compreender o contexto de uso nem avaliar o protótipo.

Assim, após a introdução de melhorias na fase de iteração, 

demos por concluído o projeto, prevendo que terá impacto 

positivo na experiência de uso de pessoas interessadas.
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RECOMENDAÇÕES
Desenvolver produtos e serviços para grupos-alvo com 

necessidades especiais é uma oportunidade de aplicar 

as ferramentas que estão à disposição do design, 

designadamente os conceitos de design que tornam o 

projeto efetivamente à medida das necessidades das 

pessoas interessadas (co-design e design centrado no 

utilizador). A participação ativa de pessoas interessadas 

em todos os momentos importantes do desenvolvimento 

do projeto tornam os testes de usabilidade em mais um 

momento de interação que permite a indispensável 

iteração processual. Revimos Nielsen (2012) para 

assegurar o máximo rigor nos resultados a extrair dos 

testes de avaliação. O mesmo autor recomenda que, para 

obter o nível de usabilidade ideal, devem ser feitos três 

testes diferentes com cinco participantes cada, após cada 

iteração. Assim, ao realizar as referidas modificações, 

considera-se benéfico testar o produto com as pessoas 

interessadas em três sessões diferentes, cujas iterações 

ficarão cada vez mais próximas de um resultado ótimo.

Para lançar este produto no mercado é necessário 

desenvolver um plano de negócio, apurar o projeto de 

design de comunicação, desenvolver mais testes de 

usabilidade e finalizar o projeto de design de interação.

No curso do processo projetual realizado, o protótipo 

foi desenvolvido tendo em conta a sua funcionalidade, 

usabilidade, aparência e experiência de uso. Obtivemos um 

protótipo funcional de um serviço disponibilizado através 

de uma aplicação para otimizar a experiência de compra 

de bens de consumo diário a utilizadores com intolerância 

e/ou alergias alimentares. O interesse desta aplicação 

estende-se às pessoas que têm familiares alérgicos a seu 

cargo (crianças ou idosos).
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Existe ainda a possibilidade de levar a cabo propostas de 

parcerias, já que para concretizar o serviço é necessária 

a colaboração de diversas entidades: 1) a parceria com 

supermercados facilitaria a recolha de informações sobre 

os produtos para atualizar a base de dados 2) a parceria 

com a Associação Alimenta, a APC (Associação Portuguesa 

de Celíacos) e/ou a SPAIC (Sociedade Portuguesa de 

Alergologia e Imunologia Clínica) possibilitariam a avaliação 

das informações partilhadas pelas pessoas interessadas, 

assumindo o papel de entidade reguladora do serviço, o 

que nos parece determinante para a credibilidade e rigor 

do serviço. Há ainda uma série de possibilidades que 

merecem ser exploradas. Por exemplo, seria benéfico, 

do ponto de vista das pessoas interessadas, introduzir 

uma função de promoções na aplicação, que funcionaria 

mediante alertas de supermercados para descontos em 

certos produtos.

Antes da implementação,  reiteramos a necessidade de 

introduzir ajustamentos no design de serviço – que ainda 

pode ser otimizado para o contexto de uso nacional – nos  

ícones (e na componente de design de comunicação, 

como referido), nos ecrãs de interação, nomeadamente 

nas definições e no tutorial (design de interação), para 

tornar a experiência de uso o mais simples possível (UX 

design) e preencher as expectativas mais elevadas das 

pessoas interessadas.
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