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Situação Problema



SITUAÇÃO PROBLEMA

Artigo: "Menos romantismo e mais informação. Como conversar com as as 
mães brasileiras"? Fonte: Think with Google

83,6% das crianças brasileiras de até 4 anos de idade tem como primeira 
responsável uma mulher (mãe, mãe de criação ou madrasta) Fonte: IBGE, PNAD 
2017

60% das mães cita a falta de tempo para o trabalho e para cuidar de si 
como dificuldades na criação dos filhos.

Buscas sobre "Como iniciar a alimentação do bebê" aumentaram 627% 

em relação ao ano passado, e 130% sobre "Alimentação saudável infantil".  
Fonte: Google 20018



Processo de Design



PROCESSO DE DESIGN

Prinícipios

Design Centrado no Usuário
Human Centered Design
Design Participativo

Características

Iterativo
Não Linear
Multidimensional
Conhecimento Compartilhado (em equipe)
Ciclo constante de testes com usuários



Definição do Problema
(Delimitação)



DEFINIÇÃO DO PROBLEMA (DELIMITAÇÃO)

Dificuldade das mães brasileiras em criar e 
gerenciar hábitos saudáveis de alimentação 

para os filhos.



Perfil do Público Alvo



PERFIL DO PÚBLICO ALVO

Mães, Pais e Responsáveis por cuidados e 
alimentação de crianças de 0 a 12 anos

Moradores de grandes centros urbanos brasileiros

Ocupação: Dedicado(a)s ao lar à profissionais 
com jornada de 40 a 48 horas semanais.

Faixa etária de 18 a 60 anos

Educação: Nível Médio à Pós-Graduação

Renda Anual entre 30 e 120 mil reais

Experiência com Aplicativos: Básico à Avançado

Deficiências: De nenhuma a restrições, alergias ou intolerância alimentares. 

Imagem: cfmarketinggroup.com



Análise de Similares



ANÁLISE DE SIMILARES

Soluções Analisadas

iFood
Rappi
Amazon Fresh

Critérios de Avaliação

Eficácia
Eficiência
Satisfação do Usuário
Pontos Fortes
Pontos Fracos
Diferenciais

Imagem: rappi.com.br



Personas



PERSONAS

Juliana Souza, Dentista e Divorciada
38 anos
Mãe de Pedro (8 anos)
Madalena (Recife-PE)

Trabalha em meio período para dedicar mais 
tempo ao filho, que tem intolerância ao glúten.

Gosta de ler artigos na internet, participa de fóruns 
online e grupos nas redes sociais relacionados à 
restrições alimentares.

"Sei que com um pouco de criatividade é 
possível criar refeições mais variadas e 
adaptadas às restrições do meu filho, mas 
nunca fui boa cozinheira".



PERSONAS

Lúcia Moreno, Vendedora e Casada
35 anos
Mãe de Augusto e Carlos (Gêmeos de 7 anos)
Boa Viagem (Recife-PE)

Trabalha muito durante a semana e só tem tempo 
para a família no final de semana.

Não gosta muito de ler, e prefere assistir tv e vídeos 
no youtube.

"Me sinto culpada por não ter tempo de pensar 
em variar os lanches que meus filhos levam 
para a escola. Eles terminam ficando sem 
comer ou com pouco apetite".



PERSONAS

Maria Eduarda, Universitária e Solteira
24 anos
Mãe de Luiza (2 anos)
Ipsep (Recife-PE)

Se preocupa com a filha, mas não costuma 
planejar a alimentação da criança de forma 
equilibrada.

Segue orientações de familiares com mais 
experiência, mas sem validação profissional de um 
nutricionista.

"Minha mãe me ajuda e sempre dá dicas na 
hora de alimentar minha filha, então acho que é 
o melhor para ela porque eu também fui criada 
assim".   



Ideação



IDEAÇÃO

Brainwriting

Ciclo iterativo

Esboços em Paralelo

Análise de Similares

Consulta a Especialista

Critério de Seleção de Solução

● Desejabilidade
● Viabilidade Financeira
● Viabilidade Técnica



Conceito



CONCEITO

Aplicativo de entrega programada de 
refeições e ingredientes saudáveis para 

crianças, por meio de assinatura de planos 
mensais.



Processo de Testes



PROCESSO DE TESTES (DEFINIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO)

Criação da Proposta de Testes

Criação da Protocolo de Testes (Roteiro)

Criação do Termo de Consentimento para 
assinatura do participante

Criação do Modelo de Relatório de Testes 
(com dados e resultados dos testes para 
cada participante)

Critério de Seleção de Participantes

Mães, Pais ou Responsáveis diretos por
Cuidados e alimentação de crianças.



Histórias de Usuário
(para testes)



HISTÓRIAS DE USUÁRIO (Para testes) 

1 - Como mãe quero adquirir um plano de refeição utilizando cartão de crédito 
de forma que eu consiga pagar rapidamente.

Critérios de Avaliação:

2.1 - O usuário deve ter uma conta e estar logado
2.2 - O usuário deve escolher um plano pré-definido que atende sua 

necessidade
2.3 - O usuário deve selecionar o endereço de entrega
2.4 - O usuário deve selecionar a forma de pagamento: cartão de crédito
2.5 - O usuário deve selecionar o cartão pré-cadastrado
2.6 - O usuário deve selecionar a quantidade de parcelas
2.5 - O usuário deve realizar o pedido



HISTÓRIAS DE USUÁRIO (Para testes) 

2 - Como mãe desejo assinar um plano com entrega de ingredientes utilizando 
apple pay de modo que consiga pagar rapidamente.

Critérios de Avaliação:

2.1 - O usuário deve ter uma conta e estar logado
2.2 - O usuário deve escolher um plano pré-definido que atende sua 

necessidade
2.3 - O usuário deve selecionar o endereço de entrega
2.4 - O usuário deve selecionar a forma de pagamento: Apple pay
2.5 - O usuário deve realizar o pedido



HISTÓRIAS DE USUÁRIO (Para testes) 

3 - Como mãe quero filtrar os tipos de planos de refeições e ingredientes de 
acordo com o perfil cadastrado dos meus filhos.

Critérios de Avaliação:

3.1 - O usuário deve ter uma conta e estar logado
3.2 - O usuário deve ter cadastrado no mínimo o perfil de um dos filhos com 

suas preferências e restrições alimentares
3.3 - O usuário deve ter selecionado o perfil da criança através do avatar na tela 

principal
3.4 - O aplicativo deve exibir apenas planos de refeições e ingredientes 

compatíveis com a opção selecionada



Protótipo 
(Baixa fidelidade)



PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE (VISÃO GERAL)



PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE (TAREFA 01)
“ASSINAR PLANO DE REFEIÇÃO COM ENTREGA PROGRAMADA”



PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE (TAREFA 01)
“ASSINAR PLANO DE REFEIÇÃO COM ENTREGA PROGRAMADA”



PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE (TAREFA 02)
“ASSINAR PLANO DE INGREDIENTES COM ENTREGA PROGRAMADA”



PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE (TAREFA 02)
“ASSINAR PLANO DE INGREDIENTES COM ENTREGA PROGRAMADA”



PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE (TAREFA 03)
“CRIAR PERFIL PERSONALIZADO PARA CRIANÇA”



Testes no Protótipo 
(Baixa fidelidade)



TESTES NO PROTÓTIPO (BAIXA FIDELIDADE)

Validação

● Atratividade do conceito
● Usabilidade e Experiência do Usuário
● Identificação de pontos de melhoria

Método

Testes individuais para execução de tarefas
Entrevista (antes, durante e depois).

Tarefas

● Buscar e assinar plano de refeição
● Buscar e assinar plano de ingrediente
● Configurar perfil da criança

Realização de Teste Piloto (com integrante da equipe)



TESTES NO PROTÓTIPO (BAIXA FIDELIDADE)
PERFIL DOS PARTICIPANTES

Identificação Idade Sexo Profissão Bairro Experiência com Cuidados com 
Crianças

Participante 01 40 Fem. Comerciante Candeias Cuida e alimenta sobrinha de 01 ano 
eventualmente e tem 01 filha de 23 anos

Participante 02 37 Masc. Empresário Boa Viagem Tem 01 filha de 01 ano

Participante 03 51 Masc. Servidor Público Várzea Tem 01 filho de 21 anos

Participante 04 23 Fem. Atendente 
Comercial

Barro Tem 01 filho de 01 ano

Participante 05 38 Fem. Dentista Espinheiro Tem 02 filhos (08 e 05 anos)



TESTES NO PROTÓTIPO (BAIXA FIDELIDADE)
RESULTADOS

05 participantes testados: 03 mulheres e 02 homens.

03 afirmaram que utilizariam o app no dia a dia.

02 afirmaram que não usariam, porque o primeiro prefere 
cozinhar para o filho e o segundo já paga para o filho fazer
as refeições na escola.

02 afirmaram ser essencial ver a lista de ingredientes da 
refeições antes de comprar.

02 sugeriram adicionar mais formas de pagamento, 
inclusive pagamento mediante entrega com maquineta 
levada pelo entregador.

02 participantes tiveram dificuldade em executar a tarefa 
de assinatura de plano de ingredientes.

03 sugeriram a inclusão de um filtro para pesquisar planos 
de refeições por idade da criança, excluir substâncias ou 
ingredientes alergênicos e por tipo de embalagem.

02 informaram ter tido dificuldade em compreender a tela 
de confirmação de compra em razão da grande quantidade 
de informações.

02 informaram que compartilham dicas sobre 
alimentação dos seus filhos através de grupos no whatsapp 
formado por outros pais com filhos de idades similares.



TESTES NO PROTÓTIPO (BAIXA FIDELIDADE)
COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES

"Encomendar todas as refeições do dia 
para a criança faz a diferença."

"É importante saber se os alimentos são 
orgânicos."

Frases do Participante 02                                                                
(37 anos, pai de uma filha de 01 ano)

"Um aplicativo que ofereça comida 
balanceada com as necessidades da 
criança é uma boa ideia, porque os 

restaurantes raramente tem opções 
saudáveis para as crianças."

"É bom ver os ingredientes para saber se 
combina com o gosto e preferências da 

criança."

Frases da Participante 01                                                                
(40 anos, comerciante e cuida da sobrinha de 01 ano)



TESTES NO PROTÓTIPO (BAIXA FIDELIDADE)
TABELA DE RECOMENDAÇÕES DE AJUSTES AOS PROTÓTIPO

DESCRIÇÃO DO AJUSTE PRIORIDADE

Adicionar tela de "Ver Lista de Ingredigentes" com botão para confirmar compra. Alta

Adicionar mais formas de pagamento, incluindo pagamento no cartão mediante entrega (maquineta levada pelo entregador). Alta

Incluir filtro de pesquisa por plano de refeição por idade da criança, para excluir substâncias ou ingredientes alergênicos e por tipo de 
embalagem.

Alta

Simplificar e alterar a hierarquia da informação na tela de confirmação de compra. Alta

Adicionar "selo" de alimento orgânico nos respectivos planos de refeições e ingredientes. Alta

Adicionar seletor de Plano de Refeições e Plano de Ingredientes na tela de "Ver Tipos de Planos" Média

Adicionar lista de alergias e intolerâncias alimentares ao perfil da criança. Média

Adicionar a opção de compartilhar plano de refeição através do WhatsApp. Baixa

Adicionar informações para contato de nutricionista pediátrica para tirar dúvidas. Baixa



Identidade Visual





IDENTIDADE VISUAL

"A Alimentação saudável infantil 
vai muito além dos nutrientes."

"Por mais alimentos de verdade e 
menos processados."



Protótipo 
(Alta fidelidade)

Acesse o protótipo: 
http://bit.ly/prototiponhac

http://bit.ly/prototiponhac


PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE (TAREFA 01)
“ASSINAR PLANO DE REFEIÇÃO COM ENTREGA PROGRAMADA”



PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE (TAREFA 01)
“ASSINAR PLANO DE REFEIÇÃO COM ENTREGA PROGRAMADA”



PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE (TAREFA 01)
“ASSINAR PLANO DE REFEIÇÃO COM ENTREGA PROGRAMADA”



PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE (TAREFA 01)
“ASSINAR PLANO DE REFEIÇÃO COM ENTREGA PROGRAMADA”



PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE (TAREFA 03)
“CRIAR PERFIL PERSONALIZADO PARA CRIANÇA”



Testes no Protótipo 
(Alta fidelidade)



TESTES NO PROTÓTIPO (ALTA FIDELIDADE)

Validação

● Efetividade dos ajustes decorrentes do
resultado dos testes no protótipo de papel

● Usabilidade e Experiência do Usuário
● Identificação de pontos de melhoria

Método

Testes individuais para execução de tarefas
Entrevista (antes, durante e depois).

Tarefas

● Buscar e assinar plano de refeição
● Buscar e assinar plano de ingrediente
● Configurar perfil da criança

Realização de Teste Piloto (com integrante da equipe)



TESTES NO PROTÓTIPO (ALTA FIDELIDADE)
PERFIL DOS PARTICIPANTES

Identificação Idade Sexo Profissão Bairro Experiência com Cuidados com 
Crianças

Participante 01 38 Fem. Dentista Boa Viagem Cuida e alimenta sobrinha de 01 ano 
eventualmente

Participante 02 32 Fem. Analista de 
Projetos

Rio Doce Tem 01 filho de 03 anos

Participante 03 30 Fem. Advogada Piedade Tem 02 filhos (08 e 01 ano)

Participante 04 21 Fem. Mídia Online Bairro Novo Tem 01 sobrinho (5 anos)

Participante 05 29 Masc. Diretor de Arte Jordão Tem 02 sobrinhos (2 e 3 anos)



TESTES NO PROTÓTIPO (ALTA FIDELIDADE)
RESULTADOS

05 participantes testados: 04 mulheres e 01 homem..

Todos os 05 conseguiram realizar toda as tarefas previstas 
nos testes.

04 afirmaram que a tarefa de assinar planos de refeições e 
ingredientes no aplicativo está simples e fácil de 
compreender e utilizar.

02 informaram que indicariam o aplicativo para familiares 
ou amigos.

03 participantes afirmaram que a tarefa de adicionar perfil 
de criança estava confusa ou má definida em razão da 
existência de dados pré-cadastrados no protótipo.

02 sugeriram que o aplicativo também poderia exibir 
receitas saudáveis para crianças e dicas de alimentação de 
nutricionistas..

01 teve dificuldade em associar os planos de ingredientes 
ao respectivo ícone (da maçã) e que as imagens ilustrativas 
dos planos não representam bem cada um deles. 



TESTES NO PROTÓTIPO (ALTA FIDELIDADE)
COMENTÁRIOS DOS PARTICIPANTES

"Poderia ter umas dicas relacionadas aos 
alimentos oferecidos".

"O aplicativo poderia ter algumas receitas".

Frases da Participante 02                                                                
(32 anos, analista de projetos  e mãe de 01 filho de 03 anos)

"O aplicativo poderia ter nutricionistas 
para ajudar as mães na alimentação das 

crianças".

"Também poderia ter receitas saudáveis, 
por idade da criança".

Frases da Participante 01                                                                
(38 anos, dentista e cuida da sobrinha de 01 ano)



TESTES NO PROTÓTIPO (ALTA FIDELIDADE)
TABELA DE RECOMENDAÇÕES DE AJUSTES AOS PROTÓTIPO

DESCRIÇÃO DO AJUSTE PRIORIDADE

Adicionar dicas de nutrição e alimentação de nutricionistas especializados na alimentação de crianças, de acordo com a faixa etária. Alta

Adicionar receitas saudáveis compatíveis com os ingredientes disponíveis para entrega no aplicativo. Alta

Adicionar tela de feedback ("confirmação") após criação/adição de perfil de criança Alta

Alterar imagens ilustrativas dos planos de assinatura e ingredientes, com fotos mais representativas para cada tipo de plano Alta

Alterar ícone do plano de ingredientes no menu principal para um símbolo mais representativo para o respectivo plano Média

Exibir o preço/valor de aquisição dos planos na tela principal Baixa



Lições Aprendidas



LIÇÕES APRENDIDAS DA EQUIPE 
APÓS CONCLUSÃO DO PROJETO

O QUE ACERTAMOS? ONDE ERRAMOS? O QUE FAREMOS MELHOR DA 
PRÓXIMA VEZ?

Trabalho em Equipe Telas do protótipo de papel 
criadas por múltiplos 
participantes (com letras e 
estilos diferentes)

Padronização das telas do 
protótipo de papel 

Definição de Processo de Testes

Criação dos Protótipos
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