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Pequenas mudanças. 
Grandes resultados. 
Um guia de aperfeiçoamento 
da interface do usuário.
Martha Zink, Soliant Consulting, Inc.



Conferência para 
Desenvolvedores 
FileMaker 
A Conferência para Desenvolvedores 
FileMaker (DevCon, Developer Conference)  
é uma conferência anual de desenvolvedores 
que inclui sessões de aprofundamento, 
reuniões para discutir assuntos específicos, 
consultas presenciais e oportunidades para 
interagir com a equipe da FileMaker, Inc.  
e outros desenvolvedores experientes  
da plataforma FileMaker. A DevCon é a 
reunião mais importante dos mais de 1.500 
profissionais da FileMaker de todo o mundo.
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Se queremos que os usuários gostem do 
nosso software, devemos desenvolvê-lo 
para demonstrar o mesmo comportamento 
de uma pessoa amigável: respeitoso, 
generoso e prestativo.

— Alan Cooper 
Designer de software 
e programador americano

“ “
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Bem-vindo(a)
 
Este ebook para iniciantes é baseado  
na apresentação de Martha Zink na 
Conferência para Desenvolvedores 
FileMaker 2017, “Get the Right Answers 
from Users - UI Tips and Tricks” (Receba 
as respostas certas dos usuários – 
Dicas e truques para a interface do 
usuário).  

Martha é líder técnica de projetos  
na Soliant Consulting e tem usado  
a plataforma FileMaker para 
desenvolvimento há mais de 12 anos.  

Sua função inclui a criação de apps 
personalizados baseados na plataforma 
FileMaker, a análise das necessidades 
dos clientes e da empresa e a 
orientação de desenvolvedores e 
consultores internos. 

https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
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Por que uma boa interface 
do usuário é importante?
Se os usuários puderem navegar  
e trabalhar no seu aplicativo com 
facilidade, todos sairão ganhando.  
Para garantir que os usuários tenham  
o máximo de tempo disponível para 
realizarem suas tarefas essenciais, 
desenvolva seu aplicativo pensando 
neles desde o início.  

Pense naqueles momentos em que  
você teve que fazer algo em um site  
e nada fez sentido. Foi frustrante, não  
é mesmo? O importante é evitar que  
os usuários tenham esse mesmo 
sentimento. 

A plataforma FileMaker permite  
que você crie uma experiência 
personalizada, exclusiva e ideal  
para as necessidades de usuários  
e empresas.

• Uma interface do usuário (IU) agradável facilita 
o sucesso;

• A interface do usuário deve focar no usuário e 
nas suas necessidades;

• A percepção (do usuário) é a realidade;

• A IU está em todo o lugar, e você se importa 
com o resultado.
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Perguntas a fazer
01 Comece com estas 3 perguntas de alto nível

Quem são os seus usuários? 

O que eles vão ver? 

O que eles precisam fazer?
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Quem são os seus 
usuários?
Funções diferentes precisam de 
diferentes níveis de segurança e, 
possivelmente, acesso a diferentes 
layouts. 

Um tablet é usado de maneira 
muito diferente de um laptop.  
Os usuários estão tocando ou 
clicando? Como o aplicativo vai 
impactar suas funções? 

Um supervisor de obra responsável 
por inserir horários de trabalho 
pode usar um dispositivo para o 
registro; já um administrador pode 
revisar as folhas de ponto no 
computador. Pense em como  
seus usuários acessarão o app 
personalizado.

Quais são  
suas funções?
- Gerentes 
- Administradores 
- Equipe de entrada 

de dados

Que plataforma  
eles estão 
usando?
- Desktop 
- Celular 
- Web

Qual é o nível de 
conforto com a 
tecnologia?
- Alta familiaridade 
- Tolerância 
- Alta rejeição

Três perguntas sobre o seu usuário
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O que os usuários 
deveriam ver?
O que os usuários veem importa. 
Confusão leva à frustração, e 
usuários frustrados provavelmente 
não vão usar seu aplicativo. 

Os novos usuários estão encarando 
a tarefa de aprender as regras dos 
negócios E os novos softwares.

Cor e contraste
- Temas e estilos 
- Estados do objeto 
- Formatação 

condicional

Consistência
- Objetos que não 

diferem 
- Temas e estilos 
- Estados do objeto

Clareza
- Margens 
- Espaço em branco 
- Processo de fluxo 

de trabalho

Três princípios de design 
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O que eles precisam 
fazer?
Dedique tempo aos usuários e 
entenda o que eles precisam 
gerenciar atualmente. Em que área 
eles poderiam ser mais eficientes? 
Quais processos os frustram? 

Entender essas questões  
ajudará a ter uma visão geral da 
funcionalidade que você deseja 
incluir no app personalizado. 

Interações do usuário e maneiras de ajudá-lo

Se o usuário está: Ajude o usuário com:

Visualizando ou editando dados

Popovers 

Janelas de cartão 

Tema e estilos

Seguindo um fluxo de trabalho Barra de progresso/barra de botões 

Janelas de cartão

Dependendo do fluxo de tela
Ordem de tabulação 

Navegação 

Visibilidade condicional

Cometendo um engano Caixas de diálogo/mensagens personalizadas 

Formatação/visibilidade condicionais



Habilidades 
comportamentais 
para uma melhor 
interface do 
usuário
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Usuários shadow 

Pergunte sobre as dificuldades 

Seja compreensivo 

Lembre-se: o foco é ele, não você

Veja o que usuários estão realmente fazendo em comparação ao que eles 
dizem que estão fazendo. Pesquise suas frustrações e jeitos fáceis de resolvê-
las. É sua chance de abraçar a dificuldade do usuário e fazer a diferença para 
ele e sua empresa. Uma empresa é, acima de tudo, feita por pessoas. 

Tenha orgulho em atender, aprender e resolver as necessidades do usuário.

Foco nas necessidades do usuário
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Habilidades 
tangíveis para uma  
melhor interface do 
usuário
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Os seus usuários receberam treinamento sobre o app ou precisaram 
aprender a usá-lo na prática? Entender essas ferramentas da plataforma 
FileMaker é essencial no desenvolvimento de um aplicativo de sucesso.

Entender suas ferramentas

Tema e estilos/estados de objeto 

Formatação condicional 

Visibilidade condicional  

Botões e barras de botões 

Caixas de diálogo personalizadas 

Janelas de cartão/popovers
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Dicas e truques
04

Use as ferramentas da plataforma FileMaker para fazer melhorias incrementais à 
experiência da IU e garantir mais produtividade dos usuários.

Comece com um banco de dados simples

Esse pode ser o “antes”...

...e o “depois” do seu aplicativo



DICA 1: temas e estilos
Organize os campos no layout, estabeleça a ordem de tabulação, use estilos consistentes e facilite a leitura do endereço 
formatando os campos para ficarem mais parecidos com um endereço padrão. 

ANTES DEPOIS



DICA 2: formatação condicional
Use a formatação condicional para fazer com que uma ação pareça mais óbvia para o usuário. 

ANTES DEPOIS



DICA 3: janelas de cartão
Use uma janela de cartão como um seletor para facilitar a tarefa de selecionar um cliente. 

ANTES DEPOIS



DICA 4: popovers
Use um popover para inserir informações adicionais de status. 

ANTES DEPOIS



DICA 5: barras de botão
Use uma barra de botão para fazer com que status da fatura fique mais visível. 

ANTES DEPOIS



DICA 6: caixas de diálogo personalizadas
Crie caixas de diálogo personalizadas para ajudar o usuário ao executar tarefas específicas. 

ANTES DEPOIS
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Planejar
Seus primeiros passos no 
desenvolvimento de um 

app personalizado

Criar
Hora de começar a 

desenvolver seu app 
personalizado

Implantar
Compartilhe seu app 
personalizado com 

sua equipe

Planeje seu projeto, crie seu app personalizado e o 
implante entre a sua equipe com a ajuda destes guias:

Assista à apresentação completa de Martha Zink na DevCon e  
faça download do arquivo de exemplo usado na demonstração:

Próximos passos
05 Getting the Right Answers from Your 

Users – UI Tips and Tricks (Receba as 
respostas certas dos usuários – Dicas 
e truques para a interface do usuário)

BEG002.fmp12.zip 
269.7 KB 

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=PT
http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://youtu.be/ZipQC6NO1UQ
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8301
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O site de aprendizagem FileMaker.com conecta você a uma série de treinamento, 
webinars, debates, vídeos e tutoriais da Escola de App personalizado: 
filemaker.com/br/learning/

A Comunidade do FileMaker oficial conecta você a outros usuários e especialistas 
em FileMaker. Obtenha respostas às suas perguntas, assista a vídeos, acesse 
informativos técnicos, artigos de instruções, whitepapers e muito mais. 
community.filemaker.com/

O site de suporte do FileMaker.com fornece documentação de produtos, artigos de 
base de conhecimento, ajuda com decisões de compra e guias de instalação: 
filemaker.com/br/support/

Um treinamento terceirizado está disponível na Soliant TV e no blog da Soliant: 
youtube.com/SoliantConsultingTV/ e soliantconsulting.com/blog/

Aprendizagem, treinamento e comunidade onlineExplore  
recursos
Acesse estes ótimos recursos 
para obter ajuda no processo 
de desenvolvimento de um 
app personalizado usando a 
plataforma FileMaker.

http://www.filemaker.com/br/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/br/support/
http://www.youtube.com/SoliantConsultingTV/
https://www.soliantconsulting.com/blog

