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WEBTESTE
A page sugerida abaixo propõe a alteração de todos os botões com borda arredonda 
para borda quadrada, visto que corresponde a apresentação mais moderna. Além 
disso, propomos uma redução de cores. O site atual apresenta três cores ao usuário 
logo em seu primeiro contato com a página, o que, em milésimos de segundos, não o 
deixa concentrado em uma única informação, mas em várias, simultaneamente.  
Assim, temos uma única cor em destaque e as demais neutras. 

Também propomos uma redução inicial de conteúdo, apresentando, inicialmente, 
apenas uma descrição do aplica�vo, seguindo o atual website da empresa. Assim, os 
demais descri�vos da página como vídeos, telas e contato seriam apresentados em 
forma de slideshow ou transferidos para uma página secundária. 

Outra razão para a aplicação sugerida é a u�lização de hand-hover, ou seja, alteração 
de cores nos menus quando o usuário interage com a webpage. 



MOBILETESTE

As principais alterações na tela de login foram no 
f o r m a t o  a r r e d o n d a d o  d a s  b o r d a  e 
posicionamento do botão de entrada, além da 
remoção de textos do �po «Não tem acesso pelo 
celular?»

A adição da logo também foi feita para que a tela 
de login não perdesse a iden�dade visual do 
aplica�vo e permi�sse uma melhor u�lização do 
espaço.

Para a tela de mensagem, optou-se uma uma visão 
clara da mensagem. Os botões colocados na parte 
inferior deverão estar posicionados acima do 
teclado virtual, que aparecerá quando o usuário 
clicar nos campos de texto. 

Os botões «anexo», «lixeira» e «configurações» só 
aparecerão após o clique nas re�cências.

As bordas azuis são meramente delimitações das 
imagens das telas. Elas não compõem o aplica�vo. 
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