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1. Cliente
       A NOOLHAR é uma organização sem fins lucrativos que  tem por objetivo social o apoio 
à educação, inclusão da cidadania,  desenvolvimento sustentável e a conservação do meio 
ambiente. Seu site ajuda a divulgar sua razão social, os projetos desenvolvidos, formas de 
participar desses projetos ou ajudar a ONG a colocá-los em prática. Divulga também com links 
externos todas as ideias, ONG´s e empresas que tenham vínculos com o tema sustentabilidade 
e ecologia.

2. Problemas e necessidades
     No andar do projeto percebemos que os maiores problemas do site estão na categorização 
e apresentação das informações contidas nas páginas. Isso dificulta o entendimento do que é a 
ONG e que projetos ela realiza. Consequentemente esse problema deve diminuir o potencial do 
site de captar voluntários e de divulgar os trabalhos que a ONG está realizando, quando e onde.

3. Proposta
      Propomos que todo o design e arquitetura da informação do site sejam revistos, de todas as 
páginas. As principais mudanças serão no menu de navegação do site e na disposição mais 
organizada dos elementos nas páginas. Propomos também uma revisão do conteúdo institucional 
da ONG apresentado no site. O texto jurídico que é hoje apresentado para definição do que é 
a ONG não é facilmente entendido pelo público geral. Entendemos a importância dele, mas ele 
não deve ser apresentado como definição da ONG. Acreditamos que essa revisão seja melhor 
executada pelo próprio cliente.

4. Estratégia de desenvolvimento das atividades
      Utilizamos a plataforma de projetos corais.org para compartilhar os documentos desenvolvidos 
necessários para a fundamentação do redesign. Alguns documentos inclusive foram realizados 
de forma colaborativa graças aos recursos dessa plataforma.
Devido a divergência de disponibilidade de horários, grande parte da comunicação e oganização 
das atividades entre os membros do grupo foram realizadas direto por e-mail. 

    Em nossos primeiros contatos estabelecemos como seria a primeira fase do projeto, 
caracterizada pelo levantamento de informações junto ao cliente, aos usuários, e a o que próprio 
site nos forneceu de informações.

    O contato com o cliente não foi efetivado, pois a resposta em relação ao primeiro contato veio 
somente quando estávamos ao fim das tarefas. 
Baseamos nossas decisões principalmente na pesquisa realizada com usuários, no resultado do 
cardsorting e em nossas próprias reflexões sobre problemas de usabilidade que o site apresenta.

    4.1  Glossário sobre os documentos desenvolvidos nesse projeto
Inventário de conteúdo: Documento que lista todas as informações contidas no site para 
entendimento do conteúdo que o site apresenta e sua organização. Esse documento 
permite fazer as avaliações críticas quanto à organização (categorização) das informações.

Card-Sorting: É uma técnica que permite descobrir junto aos usuários como organizar de 



forma mais intuitiva as informações apresentadas em um site. Os usuários distribuem os 
conteúdos contidos no site em alguns grupos de categorias. No caso desse projeto foram 
categorias pré-definidas que já apareciam no site.

Pesquisa com usuários:  Nesse projeto a pesquisa com usuários foi realizada com um 
questionário direcionado a desvendar problemas de usabilidade e compreensão dos 
objetivos do site.

Sitegrama: É um organograma que mostra a organização hierárquica, em árvore, das 
páginas de um site. O sitegrama desse projeto deixou mais clara a organização das 
informações que o site disponibilizava e que parecia não haver uma classificação efetiva.

Wireframe: É um desenho mais primitivo da estrutura das páginas do site já apresentando 
o redesign proposto. Esse documento não tem intenção de mostrar como o site será 
graficamente. O tratamento de superfície é o próximo passo do projeto, após a aprovação 
desse esqueleto.

5. Reformulação do site No Olhar
     5.1  Levantamento de informações
     Essa primeira fase caracteriza-se pelo levantamento das informações fornecidas pelo site e 
pelo contato com o cliente e usuários de forma a  estabelecer as mudanças necessárias no site. 
Inicialmente realizamos um briefing (ANEXO 1) que retrata a nossa percepção sobre as 
melhorias necessárias para melhor entendimento do site e para melhor encontrabilidade das 
informações fornecidas. 
Definimos então as medidas a serem tomadas no projeto e que direcionaram algumas tarefas 
para captação das informações:

●	 Navegação	e	interação	com	a	ong	através	do	site	para	sentir	como	é	a	experiência;
●	 Conhecer	o	trabalho	realizado	pela	ong;
●	 Revisar	a	disposição	de	informações;
●	 Revisar	as	categorias;
●	 Sugerir	reorganização	das	mesmas.;
●	 Pesquisas	de	comportamento	do	usuário;

     Após a construção do briefing, realizamos o inventário de conteúdo que permitiu perceber o 
quantidade de informações não categorizadas no site e que eram de enorme importância para a 
apresentação do trabalho da ONG. 

      A navegação no site também permitiu perceber a dificuldade de entendimento sobre o que 
o site se trata realmente, o que é projeto da ONG ou link externo e publicidade. A página inicial 
mostrou-se bastante poluída e confusa. Algumas informações estão não classificadas e portanto 
não acessáveis através do menu do site e são apresentadas sem nenhum destaque ao fim da 
página inicial. A página de projetos não apresenta uma boa divisão dos conteúdos nem um menu 
que liste as atividades da ONG. A página institucional (A Noolhar) mostra um conteúdo mais 
jurídico que dificulta o entendimento do que é a ONG.

      Foi realizada uma pesquisa com usuários através de um questionário enviado por e-mail para 
confirmar as percepções que tivemos referentes aos problemas de usabilidade do site. Esse 
questionário propunha principalmente ao usuário que encontrasse determinadas informações no 
site que permitissem o entendimento do que era a ONG. Questionava também o que os usuários 
acreditavam que o site pudesse apresentar em melhorias, priorizando essas mudanças.



      5.2 Análise das informações
      Através das informações recolhidas pelo inventário de conteúdo, pudemos realizar o 
cardsorting com alguns usuários.
      O resultado do cardsorting permitiu construirmos um sitegrama do site que apresenta uma 
categorização para os elementos do site e a construção de um novo menu de navegação. 
Devido a algumas nomenclaturas confusas de elementos do site, percebemos que houve alguns 
equívocos no resultado do cardsorting. Da mesma forma, decidimos criar novas categorias para 
melhor classificação de alguns itens o que alterou o sitegrama ao longo de sua construção.

      5.3 Desenvolvimento
      Até o momento apenas desenvolvemos o wireframe de algumas páginas principais do site 
para entendimento da nossa proposta de reorganização. A aprovação desses wireframes e do 
sitegrama por parte do cliente permitirá a construção dos wireframes das demais páginas e da 
finalização do design gráfico, com aplicação de elementos da identidade visual, cores, ícones, 
texturas etc.
       Também é interessante refazermos uma avaliação com usuários para perceber se esses 
wireframes oferecem melhorias em relação aos problemas percebidos no site atual.

6. ANEXOS
  6.1 Briefing

    A NOOLHAR é uma organização sem fins lucrativos que  tem por objetivo social o apoio 
à educação, inclusão da cidadania,  desenvolvimento sustentável e a conservação do meio 
ambiente.
Seu site ajuda a divulgar sua razão social, os projetos desenvolvidos, formas de participar deles 
ou ajudar a ONG a colocá-los em prática.  

Objetivos específicos do projeto

●	 Melhorar	a	navegação	do	site,	tornando-a	mais	intuitiva	e	menos	confusa.	
●	 Conhecer	o	usuário.	
●	 Reorganizar	a	disposição	de	informações.
●	 Dar	maior	destaque	para	os	projetos	e	as	formas	de	contribuição.		

Métricas	de	sucesso

●	 Aumento	no	tráfego
●	 Aumento	na	taxa	permanência	no	site
●	 Aumento	na	receitas	de	publicidade
●	 Maior	satisfação	dos	usuários
●	 Maior	retorno	para	a	ong	e	seus	projetos.	

Medidas	a	serem	tomadas

●	 Revisar	a	disposição	de	informações.
●	 Revisar	as	categorias
●	 Sugerir	reorganização	das	mesmas.	
●	 Pesquisas	de	comportamento	do	usuário.	
           Aplicar medidas a serem tomadas após resultados das pesquisas. 



      O design será revisto para que o usuário entenda mais rapidamente do que se trata o 
site e sua navegação seja mais intuitiva e organizada, além de dar um tratamento melhor à 
organização das informações, e ‘despoluir’ sua disposição. A arquitetura da informação será 
desenvolvida e aplicada. 

      Depois serão feitos testes de desempenho e análise de dados para constatar se a mudança 
realmente melhorou a utilização do site.  

Planejamento do Design Centrado no Usuário

1. Questionário para os usuários
2. Conhecer o trabalho realizado pela ong. 
3. Análise de comentários e interação de usuários no site. 
4. Navegação e interação com a ong através do site para sentir como é a experiência.  
5. Testes de usabilidade com usuário que já conhecem o site e que não conhecem.  
6. Prototipação da novas telas 
7. Refinamento dos protótipos < aprovação do cliente
8. Definição da identidade visual (tipografia, cores, formas, ícones) < aprovação do cliente
9. Design gráfico das telas < aprovação do cliente
10. Codificação

Seções para revisar no site:
Todas

      6.2 Questionário para o cliente (que não conseguimos a resposta)

1. Quando a ONG foi fundada?
2. Por quem ou qual instituição a ONG foi fundada?
3. Com quais objetivos ela foi fundada?
4. Quais são os projetos e/ou atividades da ONG?
5. Os projetos da ONG são voltados para qual público (sexo/idade/classe social)?
6. A ONG atua em qual região/cidade?
7. Quando foi criado o site da ONG?
8. Quais objetivos principais do site?
9. Quem atualiza o conteúdo do site e com qual periodicidade?
10. O responsável pelo site tem acesso a informações como quantidade de usuários que 
acessam o site, ou qual conteúdo mais acessado? Se a resposta for sim, quais são esses dados? 
11. A captação de voluntários está em um número desejado? 
12. Pessoas que chegam até vocês costumam conhecer a ONG através do site ou na 
comunidade?
13. O Fale conosco do site é muito utilizado como forma de entrar em contato?
14. Para qual público o site é destinado?
15. Existem planos de melhorias no site? Se sim, quais? Ou o que vocês acham que pode ser 
melhorado?
16. Quais informações vocês acham que devem ser destacadas e de fácil acesso no site?

      6.3 Pesquisa com usuários
      Como a pesquisa foi realizada

      Foram selecionadas algumas pessoas com perfis diferentes para responder um pequeno 



questionário, enviado por e-mail. Esse questionário continha algumas perguntas sobre a 
percepção do usuário em relação ao site, se é organizado, atrativo visualmente, etc. Também 
foram dadas instruções para o usuário navegar no site e procurar entender as informações 
contidas nele, assim como relatar problemas de usabilidade.

Algumas das perguntas direcionadas para os usuários:

1. Olhando rapidamente a home, você consegue dizer a temática do site? Se sim, qual? (pode 
ser em uma palavra)
2. Se você quisesse entender sobre o que se trata o site, em quais links você clicaria?
Primeiro link:
Segundo link:
3. É possível entender o que é o site através dessas informações?
4. Qual melhoria você acredita que o site precisa?
5. Das melhorias abaixo quais você considera mais importante? (ordenar de 1 a 4, sendo 1 mais 
importante)
Beleza / Organização / Limpeza / Texto mais adequado
6. Das informações disponibilizadas no site, qual você acha a mais importante?
7. Qual sua frequência de uso da internet?
8. Quando você entra em um site em busca de informações, você recorre ao menu, ou ao 
conteúdo da página primeiramente?

      O site não possui muito conteúdo nem complexidade, então as perguntas foram direcionadas 
mais para mostrar a percepção do usuário em relação ao site e avaliar se informações 
importantes para o entendimento sobre o que é a ONG e sobre o que ela faz estavam 
compreensíveis.

      Algumas pessoas foram escolhidas pelo fato de trabalharem em uma empresa voltada para 
o mercado sustentável, enquanto outras são usuários normais que usam internet para pequenas 
pesquisas e redes sociais.

      Ao todo 12 pessoas retornaram o e-mail com as respostas. Algumas delas ainda teceram 
comentários presencialmente. Esse número de pessoas é pequeno, mas suficiente para captar 
alguns comentários interessantes e validar sobre aspectos negativos que nos parecem evidentes, 
mas para outras pessoas podem não ser importantes.

      Entre essas 12 pessoas, 5  trabalham com o tema sustentabilidade e costumam procurar 
sobre esse assunto na internet, além de escrever a respeito. Essas pessoas tenderam a prestar 
bastante	atenção	na	apresentação	da	informação;	11	se	consideram	assíduos	no	uso	da	internet	
(uso diário), sendo 2 usuários bem avançados que também trabalham como desenvolvedores. 
Percebe-se que a profissão de cada um influenciou a maneira como avaliaram o site. Pessoas 
de áreas ligadas à estética, foram mais críticas em termos visuais. Enquanto pessoas que 
trabalham com conteúdo criticaram bastante a acessibilidade de informações dispostas no site. 
No entanto a organização e qualidade de apresentação do conteúdo foi contestada por todos de 
alguma forma.

Resultado da pesquisa

      Os usuários foram questionados de forma livre se o tema do site era compreensível ao 
olhar rapidamente a página inicial. As palavras e frases citadas ficaram em torno do tema 
sustentabilidade e ONG, apesar de ninguém conseguir definir exatamente o tipo de atividade da 
ONG.



Outros termos citados:

Desenvolvimento sustentável
Escola
Proteção ambiental
Produtos ecológicos
Conscientização ambiental

     Então foi pedido para que procurassem entender mais profundamente sobre o assunto que o 
site aborda e que indicassem o primeiro e o segundo link em que procurariam tal informação. A 
resposta novamente foi livre, pois os entrevistados não tinham opções pré estabelecidas. 
A resposta massiva foi como primeira opção o link do menu “No olhar” e como segunda opção o 
link do menu “Projetos”. A maior parte alegou, depois disso, entender o tema do site, mas sem 
muita clareza. Alguns inclusive apontaram que o texto na página “Noolhar” é muito jurídico e que 
não é atraente para leitura. Outros indicaram que a página “Projetos” é confusa.

Alguns comentários sobre o tema do site:

“O primeiro link “A Noolhar” me deu preguiça de ler porque parece uma coisa muito técnica tipo 
uma coisa jurídica ou um regulamento. Não achei muito amigável. O segundo link “Projetos” dá 
pra entender sim algumas ações da ONG mas acho que devia ter mais fotos, ser um pouquinho 
mais organizado.”

“A informação está arquitetada num mesmo nivel e o único propósito aparente do site é divulgar 
atividades do grupo mas sem objetivar nada além de informar mesmo. Não sei se existem outros 
propósitos maiores como incentivar a adesão de voluntários (vi que tem um link ali no topo para 
isso), divulgar produtos como está lá embaixo ou capturar apoiadores, então difícil de dizer...”

O próximo passo foi indicar livremente melhorias no site. A melhoria da apresentação do texto 
institucional foi amplamente defendida, assim como o apelo visual e a organização dos destaques 
na página inicial. 

Alguns comentários sobre as melhorias:

“A ‘cara’ do site descredibiliza sua proposta. Dá a impressão de que é um movimento de pouca 
eficácia e abrangência, dá a impressão de que é relacionado a uma ONG pouco conhecida. Tem 
um ar meio infantil também.”

“(...) podia ter um layout mais interessante que favrecesse o conteúdo, desse mais vontade de 
acessar os links e ler. As ações da ONG parecem legais, podiam dar um destaque maior pra isso 
também, porque afinal é o mais importante mesmo, as pessoas conhecerem o que de fato a ONG 
faz.”

“(...) (sobre texto na página Noolhar) é muito jurídico então acho que ninguém vai ler.”

“Reestruturação da página, melhora na arquitetura do site (muita mistura de informação e 
informação sem sentido), melhor conteúdo”

“eu achei os banners um pouco estáticos demais”

“Acho muito importante que tenha o estatuto, mas ele não pode estar no
lugar da descrição do que é a Instituição, é um instrumento jurídico que não
deve traduzir a ‘A Noolhar’!”



“Na home há os destaques, porém não dá prá saber onde se iniciam e onde terminam. Também 
acho que fica legal uma área para projetos, na verdade tem, mas talvez um pouco mais 
específico...também uma parte mais atrativa pro Seja Voluntário”

“A princípio creio que uma reestruturação da organização das informações, textos mais 
explicativos e uma revisão visual poderiam tornar a coisa mais agradável e mais compreensível, 
pra mim até agora o propósito real do site ainda não é claro.”

Os entrevistados ainda apontaram como a informação mais importante do site os projetos da 
ONG, seguida de informações institucionais como “Nossa missão” e “Objetivo social”.

Comentários sobre informações importantes do site:

“A	mais	importante	é	a	que	está	na	página	Projetos	mas	sem	as	que	estão	em	Nossa	Missão	e	
Objetivo Social fica muito solto.”

“Noticias sobre eles, o que eles fazem e o que eles esperam que eu faça a respeito deles”

Ainda sobre melhorias no site, foi solicitado que os entrevistados ordenassem de 1 a 4, sendo 1 
mais importante, as seguintes melhorias: Beleza, Organização, Limpeza e Texto mais adequado. 

O resultado foi o seguinte: 
1º  Organização 
2º Organização /  Limpeza (empate)
3º Beleza / Texto mais adequado (empate)
4º Beleza

      6.4  Resultado do Cardsorting

This table shows the % of 
times each item was placed in 
each group

A 
Noolhar

Consulte! Contribua Eco Dicas
Eco 

Produtos
Home Oficinas Projetos

Sites 
Relacionados

Ecobolsa 100% PET . . . . 100 . . . .
Puff de garrafa PET . . . . 100 . . . .
Sacolas Retornáveis . . . . 100 . . . .
Dicionário Noolhar 63 13 . 13 13 . . . .
Seja Voluntário 50 . 13 . . 13 . 25 .
Banner da Noolhar em seu site 75 . 13 . . . . 13 .
Indique o website da Noolhar 88 . 13 . . . . . .
Webmail 88 . 13 . . . . . .
Galeria de Fotos 88 . 13 . . . . . .
Fale conosco 88 . 13 . . . . . .
Twitter 75 . 13 . . . . . 13
Missão e Objetivo Social da ONG Noolhar 88 . . . . . . 13 .
Últimas Notícias 75 . . 13 . 13 . . .
Notícias mais antigas 88 . . . . 13 . . .
Oficinas no Belém Shopping 13 . . . 13 . 13 63 .
A Amazônia precisa de você 13 . . . . . . 88 .
Projeto Escola Pica-pau . . . . . . . 100 .
Projeto Pró-Pirá . . . . . . . 100 .
Projeto Natal Solidário . . . . . . . 100 .
Projeto Natal Solidário - link para Fotos do projeto . . . . . . . 100 .
Oficina de puff de garrafas PET . . . . . . 13 88 .
Oficina de puff de garrafas PET . . . . . . 13 88 .
PET na BAG 13 . . . 13 . . 75 .
De olho na amazônia - link para material Promocionaldo projeto25 . . . 13 . . 63 .
Extinção ZERO . 13 . 75 . . . 13 .
Barrigudinho na batalha contra a dengue . . . 75 . . . 25 .
Vale a pena pensar 13 . . 88 . . . . .
Na sua casa 13 . . 75 . . . 13 .
No seu Trabalho 13 . . 88 . . . . .
Na sua escola . . . 100 . . . . .
Hora do Planeta 25 . . 25 . . . 38 13
Perto da Natureza - Mais informações. Clique! 13 . . 50 . . . 38 .
Objetivos do Milênio 38 . . 25 . . . 25 13
Que marca você quer deixar no planeta 25 . . 50 . . . 13 13
Vamos fazer uma ação de amor? 25 . . 25 . . . 50 .
Chavinho, o tucano resgatado em Chaves no Marajó38 . . 13 . . . 50 .



6.5 Sitegrama

6.6 Fluxograma



6.7 Wireframes










