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Uma versão anterior em espanhol desta nota foi originalmente publicada

na minha Newsletter: Sperientia (Ideas for Creating the User Experience) 

— Eu convido você a se inscrever.

alguns dias, Sandra Vilchez iniciou uma conversa no LinkedIn

que me motivou a pensar sobre o espaço de confusão que existe

ao tentar entender as diferenças entre o design do produto e o design

da experiência. Em sua nota no LinkedIn, Sandra relevou esse contraste

dessa maneira: “Design de produto ou design de experiência? Em que

estamos concentrando nossos esforços?” Eu, a partir de um dos

comentários feitos para a Sandra, publiquei um tweet que motivou

mais conversas sobre o assunto (on-line/o�-line): “Devo projetar um

Produto ou projetar a Experiência?: Hoje o que realmente me preocupa, é

Há

fonte: https://www.pexels.com/photo/in-design-we-trust-billboard-6253/
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quando alguém diz que está projetando experiência sem considerar o(s)

produto(s) ou projetar o(s) produto(s) sem considerar a experiência”.

Na série de comentários sobre o LinkedIn para a Sandra, várias pessoas

responderam indicando a ideia básica: o design e a experiência do

produto estão conectados — “o design de produto está envolvido no

design das experiências”, “devem estar juntos, sim ou sim”, “eles vão

juntos”, “ambos”, “os dois”. Na superfície, parece que a lógica de tal

raciocínio está correta e que poderia ser algo banal discutir as

diferenças ou a separação conceitual. No entanto, acredito que no

fundo as respostas e comentários poderiam indicar uma confusão de

uma ordem superior que precisa ser destacada, e isso poderia nos

impedir de discutir uma estratégia de design em um nível mais amplo

na organização ou grupo em que trabalhamos. Pelo exposto

anteriormente, esperando contribuir e no contexto da criação e
desenvolvimento de produtos digitais, acho que vale esclarecer três

coisas:

Primeiro: Entender o Produto separado do Conceito
de Experiência é não entender o Produto

Qualquer produto está ligado a uma experiência, não é você que inclui

a experiência como um ingrediente do produto; A experiência é parte

do que o produto causa — você não fala de duas coisas no mesmo nível,

você fala de uma coisa (o produto) no contexto (a experiência).

Anteriormente, entendemos que a existência da experiência não

depende do produto. Não quer dizer que alguns produtos gerem

experiências e outros não; e sim que todos os produtos estarão

localizados em um contexto, e nesse contexto, sempre provocarão
uma experiência.

Sandra Vilchez conversa no LinkedIn — Meu post no twitter (texto original em Espanhol)
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Projetar produtos implica compreendê-los no contexto e entender

então a experiência que é gerada. Projetar produtos como esse envolve

ir onde os usuários estão, entender como eles aceitam, usam e adaptam

ferramentas e processos, o que nos permite criar soluções. Tudo isso é

feito em contexto, no contexto da experiência.

Algumas pessoas pensam que a ideia de se preocupar com a

experiência é algo recente ou relacionado a um esforço de marketing.

Na verdade, o conceito de design contextual é bastante antigo e pode

ser visto em declarações claras como o livro Contextual de Design,

publicado há 20 anos por Holtzblatt e Beyer.

Segundo: A Experiência provoca Emoções

Não temos como escapar da realidade que nossos usuários terão uma

experiência com nossos produtos, no entanto, qual será a natureza

dessa experiência, é outra história: essa experiência pode ser
idealmente boa, ou pode ser lamentavelmente ruim. Um usuário

pode experimentar sabor, prazer, satisfação, segurança, alegria e

muitas outras emoções positivas ao interagir com nosso produto. Um

usuário pode sentir raiva, frustração, confusão, tédio, desorientação e

muitas outras emoções negativas ao interagir com nosso produto.

Então é na manifestação de emoções que entendemos o conceito de

experiência (de usuário/interativo).

Gerar emoções deve, portanto, ser um esforço consciente e conhecer as

emoções que nossos produtos geram é, sem dúvida, algo que deveria

ser o guia central de qualquer estratégia de cliente/usuário. É nesse

mapeamento de emoções que o esforço de ferramentas de design de

serviços como o Customer Journey se orienta.

Terceiro: Gerar não é o mesmo que projetar

Design implica intenção, projetar implica propósito. Design signi�ca
que o que é obtido não é um resultado acidental, mas deliberado.

Portanto, devemos reconhecer que muitos produtos digitais são

gerados (criados), mas não projetados. Não há visão contextual,

emocional e holística do produto. São criadas bolsas funcionais levando

a histórias de usuários (user stories) desconectados.

Além disso, embora lamentável, essa é a realidade em muitos cantos da

indústria de produtos digitais. Um fato que acho que podemos
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modi�car.  

Para projetar, para realmente projetar, não devemos pensar apenas

sobre o que o usuário fará com o produto, mas também pensar sobre o

que o produto fará para o usuário. É no efeito de duas partes, no

processo de adoção/adaptação, que devemos nos concentrar para

entender a experiência e projetar com propósito. Devemos então

projetar o efeito para que ele atinja o que queremos alcançar.

A base para projetar neste nível implica que nosso trabalho deve

necessariamente recorrer ao conhecimento de disciplinas que

tradicionalmente não conectamos com a criação de produtos digitais. A

psicologia, ergonomia, sociologia e a neurociência são áreas de

conhecimento absolutamente necessárias para abordar o design de

produtos no contexto da experiência; isso implica a criação de equipes

multidisciplinares e uma abordagem holística que nos leva a entender

que existem várias áreas da organização e vários pontos de contato

(touch points) que juntos criam a experiência com o produto.

Ideias de conclusão

Quando falamos hoje em design de experiência do usuário (UX) ou

design de experiência do cliente (CX), devemos entender que a

valorização do conceito de Experiência e do conceito de Design é

extremamente importante para que nosso trabalho como pro�ssional

tenha sentido. Criar e desenvolver produtos digitais são hoje em dia

uma peça que de�ne a maioria das organizações e que marca seu

destino e viabilidade no mercado.

Com certeza, não é possível trabalhar o produto sem trabalhar a

experiência (“não é mais possível trabalhar apenas com um deles”); e

compreendendo o que foi dito acima, perguntamos: Antes isso era

possível? Talvez estejamos entrando em um estágio de maturidade na

criação e desenvolvimento de produtos digitais que nos permitem

deixar a arrogância e nos colocar em um nível mais humano para

enquadrar nossos esforços. Um nível que assume a incerteza de atacar

problemas que exigem inovação, entendendo que o design é um esforço

criativo, empírico e empático. Talvez tenhamos esse entendimento de

que projetar a experiência não seja apenas uma questão de maturidade,

e sim uma questão de senso de propósito e conhecimento, de muito

conhecimento.

. . .
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O que você acha? 

Eu aprecio suas opiniões e comentários. Compartilhe ou escreva para

mim 

e-mail: victor.gonzalez@acm.org / twitter: @vmgyg

Se você deseja receber noti�cações sobre minhas anotações, você pode

se inscrever no Sperientia (Ideas for Creating the User Experience)

Se você quiser saber mais sobre a Sperientia [studio+lab] e os serviços

que oferecemos aos nossos clientes, nós convidamos você a consultar o

nosso site: www.sperientia.com

. . .
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