
Briefing 
Desenvolvimento do novo site da ONG TETO- Um teto para meu país

www.umtetoparameupais.org.br

Um teto para meu país" é uma organização não governamental (ONG) latino-

americana sem fins lucrativos liderada por jovens que trabalham junto às 

famílias de assentamentos irregulares e favelas para melhorar sua qualidade 

de vida a partir da construção de casas da construção de casas de emergência 

e programas de habilitação social, buscando a erradicação da pobreza extrema 

na América Latina, estando presente em 19 países.

Objetivos principais
-‐ Promover a habiliatação social para erradicação da pobreza extrema através 

de 3 etapas:

-‐ 1º Etapa: Construção de casas de emergência

-‐ 2º Etapa: Habilitação social

-‐ 3º Etapa: Comunidade Sustentável

Diferencial do TETO

- É idealizada e adminstrada somente por jovens que tem como 

missão trabalhar sem descanso nos assentamentos precários para superar a 

extrema pobreza.

Métricas de sucesso

- Aumento no número de doações e associados

-‐ Aumento	  de	  visitantes	  no	  site

-‐ Aumento	  de	  número	  de	  voluntários

-‐ Maior	  capactação	  de	  recursos	  de	  apoio	  de	  parceiros	  para	  futuras	  construções

http://www.aprablu.com.br
http://www.aprablu.com.br


Medidas a serem tomadas

- Melhorar o sistema de doação e cadastro de novos voluntários

- Revisar as categorias

- Torná-lo mais social

Interface Design

- O design da interface do web site deve ser mais, simples e intuitivo. Destacar 

o botão “Como apoiar”

- Revisar a arquitetura da informação.

- Simplificar ao máximo o processo de doação e cadastro de voluntários.

- Organizar o conteúdo na home

Planejamento do Design Centrado no Usuário

- Questionário para os usuários

- Análise do sistema de doação.

- Testes de usabilidade orientado à tarefas na solução atual com 2 usuários que 

nunca usaram o site TETO e 2 que já utilizaram 

- Prototipação da novas telas (wireframes, arquitetura da informação, redação e 

etc)

- Testes com os protótipos com 5 usuários que já usaram TETO nas 2 séries de 

telas cruciais:

1. Homepage

2. Como apoiar

- Refinamento dos protótipos < aprovação do cliente

- Definição da identidade visual (tipografia, cores, formas, ícones) < aprovação 

do cliente

- Design gráfico das telas < aprovação do cliente

- Codificação


