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RESUMO 

 

O presente Projeto Experimental, apresentado como trabalho de conclusão de 

curso, objetiva o desenvolvimento da interface gráfica, para smartphones, do 

aplicativo de relacionamentos Type. A plataforma propõe-se à oferecer serviços de 

localização de pessoas para encontros românticos online cruzando informações sobre 

o tipo psicológico dos usuários. O sistema de indicação tem como base as pesquisas 

científicas da pesquisadora do comportamento humano com foco na atração 

romântica interpessoal Helen Fisher.  

 

Palavras-chave: Interface. Aplicativo. Tipos de Personalidade.  
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ABSTRACT 

 

This Experimental Project, presented as Course Conclusion Essay, aims to 

develop the graphical interface, for smartphones, of the application of relationships 

Type. The platform is designed to offer people location services for romantic online 

dating by sharing information about the psychological type of users. The referral 

system is based on the scientific research of the human behavior researcher focusing 

on the romantic interpersonal attraction Helen Fisher. 

 

Keywords: Interface. App. Personalities types. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como objetivo descrever o processo de produção e 

desenvolvimento da interface do aplicativo intitulado como Type.  

Trata-se da interface de um aplicativo que se propõe à oferecer serviços de 

localização de pessoas para encontros românticos online cruzando informações sobre 

o tipo psicológico dos usuários.  

O sistema de indicação tem como base as pesquisas científicas da 

pesquisadora do comportamento humano com foco na atração romântica 

interpessoal, Helen Fisher (2010), cujos resultados foram divulgados no seu livro “Por 

que ele? Por que ela?” (FISHER, Helen, 2010).   

Notou-se que outras tipologias de personalidades, mais antigas e mais 

populares, se eclipsavam aos tipos de personalidades da Helen Fisher (2010). São 

elas o MBTI ou Tipologia de Myers-Briggs e o Big Five, estudado no presente trabalho 

a partir de leituras do psicólogo evolucionista Geoffrey Miller, o qual acrescenta uma 

característica a mais no modelo do Big Five e o recicla para criar sua própria tipologia, 

a chamando de “As seis características Centrais” (MILLER, Geoffrey, 2017).  

As tipologias de personalidades citadas acima foram teorias apoio da tipologia 

base, a da Helen Fisher (2010), para um entendimento mais completo dos tipos de 

personalidades.  

A interface desenvolvida visou materializar o livro Por que ele? Por que ela? 

(FISHER,  2010) para o formato de mídia social virtual hospedada no universo mobile. 

Nesse sentido, o trabalho de conclusão de curso em discussão se trata de um trabalho 

de adaptação de discursos, de uma mídia da velha economia para uma mídia da nova 

economia, do tradicional para o digital. E a palavra de ordem: Síntese.  

Para fazer essa adaptação de discursos, devemos considerar o 

comportamento dos usuários dos dois meios midiáticos, o livro e o smartphone.  

Ao se dispor a ler um livro, o leitor está ciente de que terá uma curva de 

aprendizagem. Já o comportamento do usuário na web está voltado apenas à atingir 

um objetivo, sem a preocupação em descobrir como as coisas funcionam. (KRUG, 

2006).  

Podemos supor que o usuário dessa idealizada aplicação tem pressa, ao 

considerar as facilidades que os serviços desenvolvidos para a interface do aplicativo 

oferecem, assertividade, economia de tempo, energia e dinheiro na caça por um par. 
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O projeto não pretende desenvolver a linguagem de programação do aplicativo, 

necessário para o seu funcionamento, apenas a interface será entregue para a 

avaliação. 

Além das funcionalidades inseridas na interface que idealiza um aplicativo, o 

fato do usuário ter recorrido ao encontro virtual por si só já revela seu desejo de 

otimizar seu tempo na caça de uma parceria romântica.  

Por outro lado, deve-se considerar também os pontos que se ganha quando o 

sujeito sente que entende o objeto a quem sua atenção se destina, que para Krug 

(2006) é o maior envolvimento do usuário com o objeto, maiores chances dele, o 

usuário, encontrar o que procura e o aumento do valor percebido pelo mesmo, visto 

que ele compreenderá o que o objeto (o aplicativo) tem a oferecer.  

Deseja-se por meio da interface desse aplicativo que o usuário não apenas 

encontre o que está procurando, mas que também saiba o que está procurando, ou 

seja, que ele aprenda no próprio aplicativo qual o tipo de pessoa ele tende a se sentir 

atraído. Assim, conseguiremos mais envolvimento com os usuários.  

Dito isso, a equipe do trabalho optou por priorizar o maior envolvimento do 

usuário com a coisa por meio do entendimento da mesma, ou seja, fazê-lo passar pela 

curva de aprendizagem, mas sem desconsiderar a pressa dos mesmos. A interface 

do aplicativo se propõe a otimizar, em termos de tempo, não de qualidade, o 

conhecimento do livro Por que ele? Por que ela (FISHER, 2010) e aplicá-lo na prática 

utilizando um veículo virtual mobile.  

Transpor o conhecimento que se adquire em um livro, para ser adquirido em 

uma plataforma de aplicação mobile foi provavelmente o maior desafio do processo 

de desenvolvimento da interface.  

Para otimizar a curva de aprendizagem em termos de tempo, lançou-se mão 

de estratégias como ilustrações e infográficos nas telas das descrições dos tipos de 

personalidade (o resultado do teste), a qual sucede o teste de personalidade, visto 

que o ser humano tende a absorver imagens em velocidade superior às palavras. 

(GALLOWAY, 2017).  

Criou-se símbolos para ilustrar cada tipo de personalidade visando criar 

associações intangíveis por meio da ilustração e assim, otimizar a fluência na 

interação humano-interface , ou seja, fazer com que a principal ideia disposta no 

aplicativo, os tipos de personalidades, seja processada mais rapidamente pelo 

cérebro do usuário.  
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Outra estratégia adotada na tentativa de suavizar a quantidade de informação 

contida na interface do aplicativo foi a estética minimalista. Na análise de similares, a 

principal interface analisada: Tinder. As interfaces dos grandes softwares de redes 

sociais se posicionam como bases, veículos para os usuários pavonearem-se.  

Na pesquisa bibliográfica sobre as Big Techs (Facebook, Google, Amazon e 

Apple) que visou mapear as estratégias de sucesso das grandes empresas de 

tecnologia voltadas ao usuário, o autor Segall Ken (2017) atribui a capacidade de 

conseguir se manter simples em um mundo complexo como uma das vantagens 

competitivas da marca Apple.  

Além das estratégias citadas acima (Uso de imagens + estética minimalista) 

espera-se que o assunto da tela que exige mais tempo dos usuários (a tela da 

descrição do tipo de personalidade da pessoa) impulsione a captação e retenção da 

atenção dos usuários para a leitura, visto que o tema da leitura é o próprio usuário, 

mais especificamente, sua personalidade.  

Derek Thompson, um dos autores compõe as referências bibliográficas deste 

trabalho de conclusão de curso, explica que ao longo de sua carreira como editor em 

uma revista, pôde notar uma preferência dos leitores para textos com os quais podiam 

se identificar. Como por exemplo, textos sobre psicologia e horóscopo.  

No desenvolvimento da interface do Type, considerou-se a todo momento as 

diferenças dos tipos de personalidades. Na elaboração dos textos de descrição dos 

tipos, por exemplo, a teoria dos tipos de personalidades da Helen Fisher (2010) foi a 

bússola que guiou a escrita dos textos de forma a se adequar às preferências de cada 

tipo de personalidade. Para alguns a estratégia mais acertada é abusar do humor, 

outros preferem um texto mais poético e subjetivo, que permita-lhes a autorreflexão. 

Outros ainda só querem os fatos de forma objetiva.  

Assim como cada tipo de personalidade tem um tipo de par romântico, assume-

se que cada tipo de personalidade tenha outras preferências inatas além do par 

romântico, como por exemplo, estilos de textos.  

A autora base deste projeto de conclusão de curso, Helen Fisher, explica o 

padrão da atração dos tipos de personalidades por outros tipos específicos a partir de 

um ponto de vista evolucionista. Por isso, a equipe do projeto também voltou-se para 

a teoria evolucionista, mais especificamente à psicologia evolutiva, utilizando como 

referência o livro “Darwin vai às compras” (MILLER, 2012).  
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Viu-se nesse campo de estudo, um meio de se atingir as forças poderosas que 

guiam as ações humanas, os instintos, principalmente aos instintos de amar e os de 

procriar, cujas funções desenvolvidas na interface do aplicativo buscam atingir.  

Entender a base evolucionista do consumo, o desejo animal por sinalizar certas 

características valorizadas socialmente e o papel evolutivo das mulheres (atrair o 

maior número possível de pretendentes e selecionar os mais promissores, ou seja, 

aqueles que oferecem maiores chances de sobrevivência para a prole) e dos homens 

(espalhar suas sementes o maior número de vezes possível) também serviu como 

guia para o desenvolvimento das funcionalidades presentes na interface do aplicativo 

Type.  

Entende- se que o papel dos serviços de encontros românticos online em geral, 

assim como o do Type, é fornecer aos usuários as ferramentas necessárias para se 

comunicar a mensagem que o processo evolutivo imprimiu em todos os animais, a 

luta pela perpetuação dos genes. Assim como se considerou a todo momento as 

preferências de cada tipo de personalidade, também se considerou os diferentes 

papeis evolutivos do homem e da mulher e as diferentes maneiras pela qual cada 

sexo tentará cumprir seu papel evolutivo. 

Outro problema com o qual grupo se deparou durante a jornada do trabalho foi 

o status depreciativo que o vínculo com os aplicativos de namoro online acarretam 

aos seus usuários. Tal afirmação foi confirmada por meio de uma pesquisa realizada 

pelo grupo do trabalho na etapa anterior ao início do desenvolvimento da interface do 

aplicativo, a qual consistia em uma questionário elaborado para identificar as lacunas 

que o mercado que se propõe a suprir as mesmas necessidades que o projeto em 

questão estaria deixando passar. 

Posteriormente, nas pesquisas bibliográficas, nos deparamos com a causa do 

problema, mas nenhum autor que propusesse uma solução para elevar o status das 

pessoas vinculadas à aplicativos de namoro online.  
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2 INTERAÇÃO HOMEM COMPUTADOR  

O mundo contemporâneo - pós 3° Revolução Industrial - é cheio de produtos 

de alta tecnologia, e praticamente todos esses produtos, sejam corporativos, 

industriais, softwares para PC e WebApp, precisam de interação humana. Quanto 

mais fácil e personalizada essa interação, melhor. Mas nem sempre a utilização das 

tecnologias digitais foi de fácil manuseio. 

Na década de 1940 com surgimento dos primeiros computadores, as pessoas 

que sabiam utilizá-los eram apenas aquelas que possuíam conhecimento de 

programação, e que trabalhavam diretamente com o hardware da máquina. O primeiro 

computador eletrônico e digital foi lançado em 1946 e pesava cerca de 30 toneladas, 

ocupando 93 metros quadrados de área. Esse computador era manipulado através de 

cabos ligados a um quadro central, ou seja, apenas especialistas davam conta de tal 

tarefa. No fim dos anos 1950, os cabos, que eram externos, foram escondidos dentro 

de gabinetes, e começaram a surgir também linguagens de programação mais 

acessíveis. 

Na década de 70, os primeiros usuários não especialistas começaram a 

utilizar os computadores; surgiram menus que facilitavam as ações desejadas através 

de toques nas teclas do teclado. Nessa década, “a evolução na informática chega aos 

computadores de uso pessoal, surgem então os circuitos integrados, telas gráficas de 

alta definição e mouses” (BARROS, 2003, p.21). Com a democratização do uso do 

computador por diversos públicos, a importância de se ter um meio que mediasse o 

contato entre ele e a pessoa se tornou cada vez maior. Esse meio pode ser chamado 

de interface. 

A interface é uma integração de sistemas independentes ou de grupos 

diversos, que abrange dispositivos, regras e/ou convenções pelos quais um 

componente de um sistema ou grupo se comunica com outro. É o meio que promove 

a conversação entre a máquina e o operador. Ela proporciona uma ligação física, 

perceptiva e cognitiva entre dois sistemas que não poderiam ser conectados de forma 

direta. 

Com o aumento do número do uso de computadores e celulares, a interface 

tem se tornado cada vez mais importante na comunicação homem-máquina. Ela não 

pode mais exigir que o usuário tenha conhecimentos complexos sobre computação, 

já que faz parte da vida de diversos estilos de usuários: de profissionais, estudantes, 

usuários domésticos, etc. Ela deve se apresentar de forma facilitada, possibilitando 
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que quem quer que a esteja utilizando, saiba como chegar ao seu objetivo sem 

obstáculos e dificuldades. A interface pode ser vista como a embalagem do software, 

é a representação dele; então, deve ser caracterizada pela sua facilidade de 

aprendizagem, simplicidade de uso e pela clareza (BARROS,2003). Segundo Barros 

(p.13, 2003),  

  
a interface vem sendo reconhecida como um dos aspectos mais 
relevantes para a determinação da qualidade do software. 
Justifica-se esta afirmação pelo fato de que um dos fatores mais 
relevantes para se medir a qualidade é o ponto de vista do 
usuário, sendo que a interface é a porção visível com o qual o 
mesmo interage. (BARROS, 2013, p. 13)  

  
Resumindo: a interface deve ser construída se baseando na usabilidade. 

Nielsen (2007, p.xvi) define usabilidade como  

 
um atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso de algo. 
Mais especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários 
podem aprender a usar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-
la, o quanto lembram daquilo, seu grau de propensão a erros e 
o quanto gostam de utilizá-la. Se as pessoas não puderem ou 
não utilizarem um recurso, ele pode muito bem não existir. 
(NIELSEN, 2007, p.xvi) 

  
A interface é conhecida como área de Interface Homem-Computador (IHC), e 

“tem como objetivo principal fornecer aos pesquisadores e desenvolvedores de 

aplicativos explicações e previsões para fenômenos de interação usuário-aplicativo e 

resultados práticos para o design da interface do usuário” (BARROS, p.13, 2003). A 

partir da avaliação da interface tem-se o nível de interação e funcionalidade que a 

mesma proporciona.  

Para o desenvolvimento de uma interface deve-se colocar o usuário como 

fator central: saber sobre sua percepção, seu nível de habilidade e também sobre o 

comportamento humano. As pessoas têm maior percepção de mundo através dos 

sentidos, então a IHC deve ser visual, tátil e auditiva. Se os fatores humanos forem 

levados em conta, o diálogo entre máquina e homem será harmonioso e ritmado. Mas, 

caso seja ignorado, o sistema será visto como “não amigável”. Amigável aqui quer 

dizer consistente e satisfatório. Segundo Pressman, 

 
independentemente de uma interface ter sido projetada para um 
aparelho de música digital ou para um sistema de controle de 
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armamento de um caça, a usabilidade importa. Se os 
mecanismos de interface tiverem sido bem projetados, o usuário 
flui suavemente através da interação usando um ritmo 
cadenciado que permite que o trabalho seja realizado sem 
grandes esforços. Entretanto, se a interface for mal concebida, 
o usuário se move aos trancos e barrancos, e o resultado será 
frustração e baixa eficiência no trabalho (PRESSMAN, 2011, 
p.287). 

  
Baseando-se na interação humana com os computadores, Theo Mandel criou 

as chamadas Regras de Ouro, que formam um conjunto de 3 princípios para se fazer 

o projeto de interfaces. Essas regras foram descritas por Roger Pressman em seu 

livro Engenharia de Software (2011): 

Regra 1: Deixar o usuário no comando: o usuário gosta de controlar o 

computador, e não ser controlado por ele. Para isso é necessário definir modos de 

interação que não forcem o usuário a realizar ações indesejadas ou desnecessárias.  

• O usuário deve ser capaz de entrar e sair de funções sem esforço.  

• A interface deve ser flexível, ou seja, o usuário é capaz de interagir com o programa 

através do teclado, mouse, entre outros, mas isso apenas quando o objetivo 

final seja suscetível a esses tipos de interação.  

• A interação entre usuário e máquina deve ser facilmente interrompida ou desfeita 

caso seja a vontade dele. 

• Os detalhes técnicos devem ser escondidos do usuário. Ele deve se preocupar 

apenas com o mundo virtual do aplicativo e não com o operacional. 

• O usuário deve ter interação direta com os objetos que aparecem na tela. Um 

exemplo disso é que quem utiliza o aplicativo gosta de aumentar o tamanho do 

objeto para ver em uma escala maior. 

Regra 2: Reduzir a carga de memória do usuário. Uma interface bem 

desenhada não cansa a memória de quem utiliza o aplicativo. Quanto mais o usuário 

deve se lembrar, pior a interação com o sistema. 

• A demanda de memória recente deve ser diminuída. A interface deve ser feita para 

diminuir a exigência de recordações e resultados passados. Devem ser dadas 

pistas visuais que permitem que o usuário reconheça ações passadas. 

• O usuário deve ser capaz de especificar suas preferências. Mas também deve ser 

oferecida uma opção de “reset”, que permita que o ele retorne à 

despersonalização inicial que o aplicativo apresenta. Isso possibilita que o 

usuário recomece de uma nova forma sua interação com o aplicativo. 
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• Atalhos intuitivos devem ser definidos. Esses atalhos devem ser rapidamente 

memorizados ou intuídos. 

• O layout visual da interface deve se basear em símbolos do mundo real. Os ícones 

devem lembrar os objetos reais aos quais os significados das ações 

correspondem. Exemplo: o ícone em forma de um rosto indica ao usuário que 

ao clicar ali, irá para a parte de descrição de si mesmo, o perfil do usuário. 

• As informações da interface devem ser organizadas de maneira progressiva. 

Apenas após uma determinada seleção do usuário, outras opções serão 

apresentadas. Por exemplo: apenas após selecionar o ícone para se inserir 

uma foto, que aparecerão opções de filtros para fotos. 

Regra 3: tornar a interface consistente.  

• Permitir que o usuário insira a tarefa que esteja fazendo no momento em um 

contexto significativo. É necessário fornecer indicadores (títulos, ícones 

gráficos) que permitam que a pessoa saiba o contexto em que está. Além disso, 

ela deve saber quais as alternativas que possui para ir para uma próxima tarefa. 

• Deve ser mantida uma consistência ao longo de uma família de aplicações. Uma 

identidade visual deve ser mantida, para que as aplicações sejam bem 

definidas. 

• Caso uma sequência interativa tenha sido aprovada pelos usuários anteriormente, 

essa sequência deve ser mantida para evitar confusões. Por exemplo: ao clicar 

duas vezes na foto de um outro usuário, indica que o primeiro usuário 

“curtiu”/gostou da foto desse outro usuário. Esse mecanismo foi aprovado e 

amplamente utilizado pelo aplicativo de fotos Instagram, e deve ser mantido. 

 

2.1 WebApp  

São chamados de sites responsivos aqueles que se adaptam ao formato da 

tela de um tablet ou smartphone. Se no computador as informações de um site se 

encontram espalhadas por toda a tela de modo horizontal, quando ele é responsivo, 

ao acessá-lo através de um smartphone, as informações mudam de posição, sendo 

mostradas em forma de lista; o interface se modifica para melhor acessibilidade. O 

Web App, que é um site mobile, utiliza a tecnologia de um site responsivo, e sua 

interface deve seguir as características apresentadas na primeira parte do capítulo. 

Para a construção do aplicativo Type, foram levadas em conta o estudo de WebApps. 

Segundo Pressman (2011), a interface de uma WebApp é a sua “primeira 
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impressão”. Independentemente do valor de seu conteúdo, uma interface ruim deixa 

o usuário desapontado, o que pode fazer com que ele procure outra opção: a dos 

concorrentes. Ela deve fazer com que seus usuários sintam uma sensação de 

controle, e que não se preocupe com detalhes de funcionamento do sistema. Existe 

um conjunto de princípios para o projeto:  

• Antecipação: a WebApp deve ser desenhada para prever o próximo passo do 

usuário. Isso significa que todas as opções de comando devem ficar expostas 

a quem está usando o aplicativo, “prevendo” o que ele pode querer acessar; 

isso não fará com que a pessoa fique procurando pela ferramenta. 

• Comunicação: A interface deve comunicar o estado das atividades iniciadas pelo 

usuário. 

• Consistência: o uso de menus, ícones e estética devem ser consistentes em todo o 

aplicativo. Por exemplo: ao se dirigir a uma página do aplicativo, e o ícone de 

indicação da página muda de cor; quando o usuário for a outra página, o ícone 

dessa outra página também deve mudar de cor.  

• Autonomia controlada: a interface facilita a navegação do usuário pelo aplicativo, 

mas tem restrições, limitações. 

• Flexibilidade: a interface deve permitir ao usuário se localizar no meio e dar a ele 

recursos para desfazer erros e refazer caminhos de navegação que não tinham 

sido escolhidos anteriormente.  

• Foco: se o aplicativo tem determinado intuito, outros assuntos que desviam a 

atenção do usuário não devem ser abordados. 

• Redução da latência: caso alguma opção escolhida pelo usuário não tenha se 

completado, para reduzir a latência o aplicativo deve permitir que ele continue 

fazendo alguma outra tarefa. Esses atrasos também devem ser reconhecidos, 

para que o usuário tenha conhecimento do que está ocorrendo: podem ser 

mostrados relógios ou barras de progresso para indicar que a opção clicada 

está em processamento. 

• Facilidade de aprendizagem: a interface deve ser fácil, com projeto simples e 

intuitivo. 

• Metáforas: a interface pode utilizar metáforas de interação, desde que essa 

metáfora seja apropriada. 

• Manter a integridade do artefato: caso um formulário seja preenchido, ele deve ser 

salvo automaticamente para que não seja perdido no caso de algum erro. 
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• Legibilidade: as informações apresentadas devem ter estilos tipográficos e 

tamanhos de fontes legíveis, com fundos que deem contraste. 

• Acompanhar o estado de interação: caso o usuário deseje sair do sistema 

temporariamente, ao retornar ele deve poder “continuar onde parou”. As 

informações devem ficar salvas 

Pressman (2011) cita algumas diretrizes pragmáticas formuladas por Jakob 

Nielsen e Wagner: não colocar muito texto, já que a leitura em uma tela é 25% mais 

devagar do que em uma folha de papel; é preferível não ter que “rolar” a página: a 

informações importantes devem vir todas na mesma tela; as opções de navegação 

devem ser óbvias. 

 

2.2 Tinder 

Levando em consideração as Regras de Ouro (PRESSMAN, 2011) o aplicativo 

de relacionamento mais famoso no mundo foi observado afim de identificar os fatores 

da interface que podem ter contribuído para levarem a plataforma ao topo. 

Com a crescente evolução do mercado de aplicativos, os celulares, mais que 

um meio de comunicação, se tornaram um meio de informação, passatempo e lazer. 

Dessa forma, hoje, os aparelhos fazem parte do cotidiano das pessoas e auxiliam em 

atividades rotineiras, mas também em processos mais complexos, como por exemplo, 

em relacionamentos.  

As plataformas de relacionamento existem desde a popularização dos 

primeiros computadores com internet, onde, em alguns sites, as pessoas que 

buscavam um romance tinham a chance de se descrever e ir em busca de parceiros. 

Hoje, com os smartphones, esse processo ficou mais prático, existem uma série de 

aplicativos com diversas mecânicas, que tem como finalidade apresentar um, ou 

vários, pares românticos para os usuários. 

 
O ato de conectar ou desconectar é o agente mantenedor dos relacionamentos, 
de modo que aplicativos e redes sociais são os ambientes onde o processo 
acontece. Para tal, ferramentas estão sendo constantemente desenvolvidas 
com o objetivo de segmentarem perfis de interesses, minimizar a possibilidade 
de risco em relação a um encontro desfavorável e tornar o processo de 
conquista direcionado. O Tinder tem sido um exemplo enfático neste contexto. 
A ferramenta disponibilizada para smartphones realiza uma pesquisa prévia de 
gostos em comum, direcionando os usuários aos possíveis parceiros, o que 
tem modificado a forma dos contatos afetivos. (MOURA E CÔRTES, 2015, p.3). 
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  De acordo com a Forbes (2016) “Tinder é aplicativo de relacionamentos mais 

baixado do mundo”, o veículo divulgou que em uma pesquisa feita pela Statista em 41 

países, o aplicativo de relacionamento é o líder de downloads em 16 deles. Segundo 

a pesquisa, o Tinder lidera, sobretudo, em países de língua inglesa, como Estados 

Unidos, Canadá e Austrália. 

A pesquisa também aponta dados sobre as intenções dos usuários. A grande 

maioria das pessoas que utilizam essa categoria de aplicativos (65%) estão em busca 

de relacionamento sério. Os demais usuários estão em busca de relacionamentos 

casuais ou sexo casual. 

Desenvolvido por estudantes da Universidade do Sul da Califórnia em 2012, o 

aplicativo começou a se popularizar em Universidades americanas, seguindo sempre 

em uma crescente. Em 2014 o Tinder já possuía 100 milhões de usuários, sendo 10 

milhões brasileiros (MOURA e CÔRTES, 2015).  

Com uma interface de fácil navegação e muito intuitiva, o Tinder seleciona e 

apresenta aos usuários perfis que correspondem as escolhas feitas pelo mesmo, a 

partir de informações como sexo, idade e localização. Se a escolha for mútua os dois 

usuários podem conversar no chat do aplicativo.  

 

Figura1: Tinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://calendar.perfplanet.com/2017/a-tinder-progressive-web-app-

performance-case-study/ 

Mais que um aplicativo de relacionamentos o Tinder se tornou uma solução 

rápida e prática para quem está em busca de um envolvimento, seja ele casual ou 

sério, selecionando os pares potenciais e dando liberdade de escolha ao usuário. 

https://calendar.perfplanet.com/2017/a-tinder-progressive-web-app-performance-case-study/
https://calendar.perfplanet.com/2017/a-tinder-progressive-web-app-performance-case-study/
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Um outro ponto positivo do aplicativo é a oportunidade que o usuário tem de se 

apresentar da melhor forma possível, escolhendo fotos, informações importantes, 

descrevendo-se e até conectando a suas redes sociais.  

Além desse pontos, também foi observado que o Tinder vem adicionando 

limitações a sua interface com suas atualizações, onde para continuar a escolher 

parceiros ou utilizar determinadas funções como o Super Like, o usuário precisa pagar 

ou esperar determinado tempo. 

 

Figura2: Super Like 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.popsugar.com.au/love/Tinder-Launches-Super-Like-38344781 

 

2.3 Facebook, Instagram e Apple: Inspirações 

Na fase de pesquisa bibliográfica, deparou-se com as ideias do reconhecido 

professor de Marketing, Scott Galloway e a sua metáfora do corpo humano nos 

negócios, o qual explica que todas as empresas se identificam com um de três órgãos: 

Cérebro, coração e órgãos sexuais. (GALLOWAY, 2017). 

Dada as explicações do autor sobre essa metáfora, percebe-se que o aplicativo 

Type atinge o coração e a zona erógena, assim como o Facebook e a Apple, 

respectivamente. 

Seguindo essa comparação, o autor deposita a causa do sucesso do Facebook 

à sua habilidade de atingir o coração das pessoas, dando-lhes um meio de satisfazer 

a necessidade humana instintiva de ser amado e de amar os outros.  

Galloway, em sua palestra para o programa Ted Talks, explica que o amor 

pelos outros se consolida como o indicador número um para se ter uma vida mais 

https://www.popsugar.com.au/love/Tinder-Launches-Super-Like-38344781
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longa. Cuidar de alguém é a câmera de segurança pela qual a seleção natural decide 

se você está ou não agregando valor para a perpetuação da espécie. (GALLOWAY, 

2017).  

O Facebook dá as pessoas mecanismos para satisfazer essa necessidade 

instintiva de amar e ser amado “sobretudo através de fotos criando empatia, 

catalisando e reforçando nossos relacionamentos”. (GALLOWAY, Scott. How 

Amazon, Apple, Facebook and Google manipulate our emotions. (03m07s – 03m12s). 

2017).  

A grande sacada do Facebook não foi só nos dar mais um lugar na internet 
para firmar nossa identidade, mas também nos dar as ferramentas para 
enriquecer nossa vitrine pessoal para o mundo e nos comunicar com outros 
integrantes de nossos círculos sociais...O Poder invisível do Facebook é que 
a plataforma não só aprofunda nossas conexões com esses grupos, como 
nos fornece canais de comunicação multimídia mais potentes, expandido 
nossas conexões para incluir mais membros. Com isso, ficamos mais felizes 
e nos sentimos aceitos e amados. (Galloway, Scott, p. 172 - 173, 2017).  

  
Na construção da interface do Type, também buscamos entender as notáveis 

estratégias de marketing da Apple, principalmente a forma como a marca cria 

“associações intangíveis e cobiçadas” em torno de seus produtos. (GALLOWAY, p. 

180, 2017).  

A Apple volta suas estratégias para os órgãos sexuais. Ela aumenta a “marca 

procriacional” (MILLER, 2012) de seus usuários, ou seja, o sex appeal.  

Em sua palestra para o programa Ted Talks, Scott Galloway explica que, 

mesmo em uma empresa de tecnologia, o fator que mais atribui lhes atribui valor, não 

é sua capacidade de invenção tecnológica, “A fonte número um de criação de riqueza: 

Apelar para nossos órgãos de reprodução”. (GALLOWAY, Scott. How Amazon, Apple, 

Facebook and Google manipulate our emotions. 05m07s – 05m24s. 2017) 

Amor e sexo, são a essas duas necessidades humanas que o idealizado 

aplicativo Type se volta. Porém, há uma enorme contradição sobre serviços de 

paquera online se consolidarem como “marcas de acasalamento” (GALLOWAY, 

2017).  

Seria óbvio afirmar que serviços de paquera online como o Tinder, Happn e 

Bumble se relacionam ao amor e ao sexo de forma mais direts que o Facebook e a 

Apple. Mas a pesquisa bibliográfica e o feedback dos usuários desses serviços de 

paquera sugerem o mercado destes não dominam a metáfora dos órgãos humanos.  

As empresas de serviços e bens de consumo que atingem o coração e os 

órgãos sexuais devem fornecer aos consumidores as ferramentas necessárias para 
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que eles possam sinalizar características valorizadas socialmente, seja com o objetivo 

de fortalecer suas redes de amizades ou para atrair parceiros sexuais. “O narcisismo 

não é algo novo; trata-se da norma evolucionária, na medida em que todo pavão se 

esforça para ser o preferido das pavoas.” (MILLER, p. 127, 2012).  

Dada a análise do sucesso do Facebook, do Instagram e do Marketing da 

Apple, percebeu-se a necessidade de construir funcionalidades na interface do 

aplicativo que permitisse mais autoexibição e o vínculo à alguma característica 

valorizada socialmente.  
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3. TESTE DE PERSONALIDADE 

3.1 Fundamentação Teórica 

As teorias utilizadas no desenvolvimento do teste de personalidade do 

aplicativo Type foram a tipologia de personalidade da Helen Fisher (2010), a Tipologia 

de Myers-Briggs ou MBTI (BRIGGS, 1941), a Hipótese Léxica (FISHER, 2010) e o 

Estudo de Tipo de Palavra (FISHER, 2010).  

A Helen Fisher descobriu a origem biológica das personalidades, sistemas 

hormonais. A Serotonina, Dopamina, estrogênio e Testosterona dão origem aos tipos 

Construtor, Explorador, Negociador e Diretor, respectivamente, os quais se organizam 

em tipos primários e secundários, sendo ambos centrais na formação da 

personalidade do indivíduo. (FISHER, 2010).  

O MBTI (1941) se origina na psicologia analítica de Carl Jung (1991). Os 16 

tipos de personalidades de Meyers-Briggs (1941) são formados a partir de funções 

cognitivas dicotômicas que se agrupam em cinco aspectos da personalidade que, 

quando combinados, definem o tipo de personalidade: Mente, Energia, Natureza, 

Tática e Identidade (Nossa estrutura. 16personalities.com, 2011). 

A Hipótese Léxica (2010) consiste na ideia de que as pessoas se atraem por 

palavras que se relacionam ao seu temperamento.  

Nos anos 1930, psicólogos postularam que, quando indivíduos descrevem a si 

mesmos, usam termos que enfatizam os traços que consideram essenciais a quem 

eles são. Com o passar do tempo, essas palavras ficam codificadas em seus hábitos 

de linguagem. (FISHER, p. 26, 2010).  

Com base na Hipótese Léxica, a Helen Fisher desenvolveu o que chamou de 

Estudo do tipo de Palavra (2010), com o objetivo de identificar as palavras favoritas 

relacionadas a cada tipo de personalidade quando solicitados a estes que 

descrevessem a si mesmos. 

 

3.2 Desenvolvimento  

Após realizar o login, a primeira tela do aplicativo é a do teste de personalidade. 

O teste original desenvolvido pela autora da tipologia base contêm 56 questões. Na 

adaptação do discurso do livro Por que ele? Por que ela? (2010) para o veículo 

eletrônico mobile, o aplicativo, era imperativo tornar mais curto o caminho para se 

descobrir o tipo de personalidade do usuário.  
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Um dos poucos fatos bem documentados sobre o uso da web é que as pessoas 

tendem a gastar muito pouco tempo lendo páginas web. Em vez disso, nós passamos 

por elas, procurando palavras ou frases que chamem a atenção. (KRUG, 2006, P. 22) 

Sob o risco de se frustrar o usuário com um teste longo, era imperativo 

descobrir um meio mais rápido de se identificar a personalidade do usuário do Type.  

Inicialmente experimentou-se a hipótese de que seria possível seguir o mesmo 

modelo do teste de personalidade da Helen Fisher (2010) o qual é formado por frases 

afirmativas relacionadas as características dos tipos de personalidades medidas 

numa escala de respostas com quatro níveis de intensidade, Concordo Totalmente, 

Concordo, Discordo e Discordo Totalmente, porém, selecionando afirmativas mais 

assertivas de modo a diminuir a necessidade de se elaborar uma teste longo.  

Desenvolveu-se um teste com 12 frases afirmativas seguidas das 4 opções de 

respostas objetivas como no modelo do teste da Helen. Porém, a aplicação do teste 

se tornou inviável. Isso porque o objetivo do teste em discussão não era desenvolver 

uma nova tipologia de personalidade, ou seja, mapear e agrupar características 

comportamentais, mas desenvolver um meio mais curto para se chegar a um 

resultado já encontrado, os tipos da Helen Fisher (2010).  

De modo que antes de se responder o teste com 12 questões elaborado pelo 

grupo, os voluntários deveriam responder as 57 questões do teste da Helen Fisher 

(2017). Tal dinâmica de aplicação inviabilizou que o teste fosse realizado em 

plataformas online, fazendo-se necessário a presença de um dos membros do grupo 

para calcular o resultado do teste da Helen Fisher e então solicitar novamente que o 

voluntário respondesse a outro teste. Só assim seria possível comparar os resultados 

dos dois testes aplicados, o da Helen Fisher e o do grupo. 

Além da escassez de voluntários para se dispor a responder os dois testes, 

aqueles que se submetiam se cansavam e respondiam o segundo com indiferença.  

Apesar da Helen Fisher não ter usado o seu Estudo do Tipo de Palavra como teste de 

personalidade, o grupo encontrou nessa teoria o meio para se encurtar o processo de 

detecção do tipo de personalidade do usuário do Type.  

Anteriormente havia se notado uma forte relação entre a teoria tipológica da 

Helen Fisher e o popular MBTI ou tipologia Meyers-Briggs. A confirmação veio por 

meio da resposta de um email do grupo do trabalho para a autora da tipologia base, 

Helen Fisher. (Ver apênice).  
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Em resposta ao e-mail, a autora explica que descobriu a biologia das 

personalidades por meio dos seus estudos dos sistemas hormonais e que apesar das 

autoras do MBTI, Katharine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers, não conhecerem os 

provedores dos traços das personalidades (hormônios) que mapearam em seus 

estudos,  há sim muitos paralelos entre as duas tipologias em questão. (FISHER,  

2010).  

Essa confirmação foi útil porque há grandes comunidades no Facebook 

destinadas aos tipos do MBTI, as quais serviram de veículos para as pesquisas 

relacionadas ao teste de personalidade deste trabalho.  

Apesar da confirmação da relação entre as funções do MBTI e os tipos de 

personalidades da tipologia da Helen Fisher, os grupos no Facebook não são divididos 

pelas funções separadas (Introversão, Extroversão, Intuição, sensação, Pensamento, 

Sentimento, Percepção e Julgamento), mas sim pelos tipos de personalidades 

formados pela combinação dessas funções.  

 

Ex.: Tipo de personalidade do MBTI: ISTP  

Funções que caracterizam esse tipo de personalidade: I de Introversão, S de 

sensação, T de Pensamento (thinking) e P de percepção.  

 

Portanto fazia-se necessário descobrir a ligação direta entre os tipos da Helen 

e os do MBTI, ou seja, quais tipos de personalidades do MBTI (e não só as funções, 

as quais foram explicadas no e-mail) dizem respeito à quais tipos de personalidades 

da Helen Fisher.  

Postou-se o link o teste da Helen Fisher em grupos de Facebook relacionados 

ao MBTI, então solicitou-se aos membros que postassem seus resultados nos 

comentários da publicação mais o seu tipo de personalidade do MBTI. Assim, foi 

possível correlacionar de forma direta as duas tipologias citadas.  

Eis os padrões observados a partir dos comentários dos membros dos grupos 

no Facebook referentes ao MBTI que se submeteram ao teste da Helen Fisher: 

 

Tabela 1: Padrões 

Tipo MBTI 
 

Tipo primário Helen 
Fisher 

Tipo secundário Helen 
Fisher 

ISTP Diretor Explorador 

ESTP Explorador Diretor 
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INFP Negociador Explorador 

ENFP Negociador Explorador 

INFJ Negociador Construtor 

ENFJ Negociador Construtor 

ISFP Negociador Explorador 

ESFP Negociador Explorador 

INTP Diretor Explorador ou Negociador 

ENTP Diretor Explorador 

INTJ Diretor Construtor ou Negociador 

ENTJ Diretor Construtor 

ISFJ Negociador Construtor 

ESFJ Construtor Negociador 

ISTJ Construtor Diretor 

ESTJ Diretor ou Construtor Construtor ou Diretor 

Fonte: Elaborado pelo grupo 

 

Sabendo como cada tipo do MBTI se referia à tipologia da Helen Fisher, 

tornava-se possível utilizar os grupos do Facebook divididos em tipos de 

personalidades do MBTI para o Estudo do Tipo de Palavra (FISHER, 2010).  

Baseado na pesquisa bibliográfica, selecionou-se algumas palavras para teste, as 

quais, foram testadas por meio de enquetes nos grupos de Facebook específicos para 

cada tipo de personalidade.  

Priorizou-se por deixar as enquetes abertas para que os membros do grupo 

pudessem adicionar outras palavras com as quais se identificassem. A palavra 

“controlador” por exemplo, foi selecionada para compor um dos quadros do teste de 

personalidade do Type graças à adição dessa palavra por um dos membros de um 

dos grupos do Facebook onde a enquete foi postada.   

Após realizado o estudo do tipo de palavra ilustrado nas imagens acima, 

selecionou-se e organizou-se as palavras como no modelo abaixo:   

Tabela 2: Teste dos quatro quadros 

Familiar 

Ordem 

Responsabilidade 

Respeito 

Cautela 

Planejamento 

Improviso 

Energia 

Novidade 

Ousadia 

Aventura 

Ação 

Sincero 

Intelectual 

Racional 

Direto 

Analítico 

Decidido 

Imaginação 

Empatia 

Sonhos 

Sentimentos 

Drama 

Indecisão 

Fonte: Elaborado pelo grupo 
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E então, voltou-se aos grupos do Facebook dos tipos de personalidades do 

MBTI para testar o modelo acima.  

       

Como a Helen Fisher (2010) considera tanto as características do tipo primário 

como as características do tipo secundário como essenciais para a composição da 

personalidade da pessoa, os participantes que se submeteram a este teste deveriam 

escolher dois dos quadros acima que ele julgasse que, no geral, as palavras melhor 

se relacionavam com o que ele é.  

Feito isso, ainda era necessário dizer ao usuário qual era seu tipo predominante 

e qual era o secundário. Assim, se fez necessário incluir uma segunda etapa ao teste, 

etapa esta que se faz presente na mesma tela da etapa dos quadros, sendo assim, o 

teste de personalidade completo do aplicativo ocupa apenas uma tela.  

A segunda parte do teste foi desenvolvida a partir da pesquisa bibliográfica e 

consiste no enunciado “você é mais” e uma com o enunciado “você é mais orientado 

por” seguido de alternativas que são característica chave (imperativa a todos os 

indivíduos que expressam aquele determinado tipo como dominante em sua 

personalidade) de cada um dos dois tipos selecionados na etapa dos quadros, e de 

modo que essas características sejam opostas uma a outra. (Ver apêndice).  

      Vale ressaltar que nessa segunda fase do teste também se considerou a atração 

das palavras, ao limitar as alternativas à apenas palavras soltas esperando que elas 

fisguem o tipo certo. A palavra “Concretos”, na alternativa criada para identificar o tipo 

dominante do usuário entre Lírico ou Defensor, poderia ser descartada sem prejudicar 

o sentido da frase, porém, como o tipo Vigilante é caracterizado por ser pragmático e 

focado no realidade concreta, ou seja, no já existente, espera-se que as pessoas que 

expressam esse tipo se sintam atraídas pela palavra em questão. 
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4 GERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE IDEIAS 

Nessa primeira etapa, o objetivo foi a elaboração das ideias focadas para o 

desenvolvimento da interface. Nessa fase, o brainstorm, técnica de geração e 

organização de ideias, foi utilizado (CYBIS, BETIOL, e FAUST, 2007). 

Em um primeiro momento foram feitas reuniões periódicas de alinhamento 

entre o grupo, porém só quando as reuniões foram estruturadas como reuniões de 

Brainstormin houve fluidez no processo criativo.  Durante as reuniões de tempestade 

de ideias os seguintes passos foram muito importantes.  

 
“ Neste momento o facilitador deve ter cuidado com três aspectos importantes: 

▪ Garantir que todos no grupo tenham iguais oportunidades de expressar suas 
ideias;  

▪ Evitar que os próprios participantes, assim como os outros integrantes da 
reunião, façam críticas ou tentativas de avaliação das ideias geradas; 

▪ Certificar-se de que todas as ideias geradas sejam registradas em uma lista 
pública, isto é, colocada de forma que todos possam vê-la na sala;” 

 

Seguindo as orientações de Cybis, Betiol e Faust (2007 p. 177 e 178) as 

reuniões de Brainstorming foram realizadas onde alguns pontos importantes ficaram 

definidos.  

 

4.1 O Nome 

Para o processo de definição do nome foi levado em consideração os nomes 

de aplicativos similares: Tinder, Badoo e Happn. Nomes curtos, estrangeiros e de fácil 

pronuncia. Levou-se em consideração também a funcionalidade do aplicativo, onde o 

usuário precisa fazer um breve teste para descobrir seu tipo de personalidade e dos 

pares que serão apresentados e após isso fazer suas escolhas.   

  

Tabela 3: Nomes sugeridos no brainstorm 

ScienceLove Self 

Chemistry Spot 

TechLove Sort 

Guide Type 

Compass Afair 
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Find Sign 

Crush Clue 

Flirt  

Fonte: Elaborado pelo grupo 

 

Analisando os nomes sugeridos na reunião, os primeiros a serem descartados 

foram os muito longos. Dentre as opções restantes o nome Type foi escolhido por ter 

as características buscadas pelo grupo, já citadas. Além disso, ainda não é utilizado 

por nenhum outro aplicativo e sua tradução pode ser: tipo ou escrever/datilografar, 

duas palavras que remetem as funções do aplicativo. 

 

4.2 Cores e Fontes 

Após a definição do nome iniciou-se a fase de escolha das cores. Segundo 

Farina (1990) o uso desse elemento não pode basear-se apenas em gostos pessoais 

ou questões estéticas, pois, na comunicação, sua utilização tem “valor decisivo”.  

Dessa forma, as cores foram escolhidas de acordo com as associações 

materiais e afetivas transmitidas por cada uma, pensando-se sempre em causar o 

impacto desejado.  

 
Figura 3: Composição degrade entre azul e roxo 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Grupo 
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Em um primeiro momento utilizou-se um degrade entre azul e roxo nas telas da 

interface, mostrado na imagem, que ilustra a representação de cada tipo. Mas por 

tratar-se de quatro tipos psicológicos surgiu a necessidade de utilizar uma tonalidade 

de cor para marcar cada tipo. Sendo que, o degrade ainda é utilizado na interface, 

mas quando refere-se especificamente a algum tipo a somente a tonalidade que o 

representa é utilizada. 

Figura 4: Tonalidade de cada personalidade

 

Fonte: Elaborado pelo Grupo 

 
 

Azul 
“Associação material: montanhas longínquas, frio, mar, céu, gelo, feminilidade, 
águas tranquilas. 
Associação afetiva: espaço, viagem, verdade, sentido, afeto, intelectualidade, 
paz, advertência, preocupação, serenidade, infinito, mediação, confiança, 
amizade, amor, fidelidade, sentimento profundo” (FARINA, 1990, p. 102) 
 
Roxo 
“Associação material: noite, janela, igreja, aurora, sonho, mar profundo.  
Associação afetiva: fantasia, mistério, profundidade, eletricidade, dignidade, 
justiça, egoísmo, grandeza, misticismo, espiritualidade, delicadeza.” (FARINA, 
1990, p. 103) 

 

De acordo com Farina (1990), tanto o azul quanto o roxo são cores que 

remetem a profundidade, exatamente o que se deseja transmitir com a teoria das 

personalidades. Os usuários irão escolher parceiros, mas esses parceiros serão 

selecionados de acordo com o resultado do teste, ou seja, acontecerá um 

envolvimento afetivo, mas os casais serão selecionados e apresentados a partir de 

um teste que possui embasamento cientifico.  
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Por tratar-se da interface de uma aplicação mobile optou-se por uma fonte sem 

serifa. Por ser limpa e de fácil leitura, mesmo quando em tamanhos pequenos, a fonte 

escolhida para todos os textos da interface foi a Century Gothic. 

 

Figura 5: Century Gothic 

 

Fonte: https://www.myfonts.com/fonts/mti/century-gothic/ 

 

 Durante a execução do projeto surgiu a necessidade da utilização de mais 

uma fonte para o destaque de alguns elementos. Precisava-se de, mais que de 

fontes, de elementos visuais que chamassem atenção para o que estava sendo 

informado. Para isso a fonte escolhida foi a Blackjack, que foi utilizada nas siglas de 

cada tipo  e no We Click, momento em que dois usuários se conectam  

 
Figura 6: Sigla dos tipos e We Click 

 
Fonte: Elaborado pelo Grupo 

 

 

https://www.myfonts.com/fonts/mti/century-gothic/
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4.3 Telas de descrição dos tipos 

A próxima tela após o teste de personalidade é o resultado deste. Considerou-

se os conselhos dos autores das referências bibliográficas sobre o cérebro conseguir 

processar imagens de forma mais rápida do que palavras e assim, para acelerar a 

curva de aprendizagem que o usuário terá de passar ao entrar pela primeira vez na 

idealizada aplicação a qual se refere a interface em questão, desenvolveu-se símbolos 

para ilustrar os tipos de personalidades.  

Para o tipo de personalidade denominada na interface de “Vigilante” escolheu-

se como símbolo uma chave, visto que esse tipo de personalidade são os principais 

contribuintes para manutenção e perpetuação da ordem vigente, do conceito 

socialmente aceito da moral e dos bons costumes. Eventos consolidados com 

tradições tem um significado maior para as pessoas com esse tipo de personalidade. 

Elas também têm menores probabilidades de se divorciarem. “Construtores são 

pilares da sociedade”1 (FISHER, Helen, p. 79, 2010). Sendo assim, os vigilantes 

guardam e protegem o status quo.  

Figura 7: Vigilante 

 
Fonte: Elaborado pelo grupo 

 
O símbolo do teste de personalidade denominada na interface de “Lírico” é uma 

árvore. Utiliza-se os galhos da árvore como metáfora para explicar o cérebro dos 

Líricos.  

Os Líricos raciocinam de forma contextual e holística. Isso devido a 

configuração cerebral das pessoas desse tipo. Os Líricos “possuem mais conexões 

nervosas entre regiões distantes dentro de cada hemisfério. Em suma, o estrogênio 

fetal constrói um cérebro bem conectado – contribuindo para a habilidade do 

Negociador de coletar e integrar uma ampla gama de informações”2. (FISHER, Helen, 

p; 127, 2010).  

                                                        
1 O termo Construtor foi substituído por Vigilante na interface.  
2 Chama-se de Lírico na interface o que a Helen Fisher chama de Negociador. 
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Os líricos pensam de forma ampla, eles enxergam muitas facetas em uma 

questão e gostam de contextualizar e identificar relações entre assuntos. Eles 

enxergam o quadro geral. (FISHER, 2010) 

Helen Fisher (2010) chama a forma holística de pensar dos Líricos de 

“Raciocínio em teia” (FISHER, 2010): 

Eu a chamo de raciocínio em “teia”, ou seja, a habilidade natural de coletar 
muitas pequenas porções de informações à medida que se pensa, pesar a 
importância das variáveis e visualizar a relação entre elas – a habilidade de 
pensar em teias de fatores, não em linha reta. (FISHER, p. 126, 2010).  

 

Figura 8: Lírico 

 

Fonte: Elaborado pelo grupo 
 

A espada é uma metáfora para um padrão comportamental do Lógico. Estes 

tendem a se focar e aprofundar em um assunto de cada vez. Enquanto os Líricos 

buscam a visão global, os Lógicos buscam os detalhes de partes menores de seus 

assuntos de interesse. Tal forma de raciocinar é um forte traço da mente sistematista 

dos Lógicos. (FISHER, 2010).  

 

Figura 9: Lógico 

 

Fonte: Elaborado pelo grupo 
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Pelo desejo insaciável por aventuras e novidades, e pela curiosidade aguçada 

característica do tipo de personalidade Navegante, a qual os levam a explorar o 

desconhecido, desenhou-se um barco como símbolo representativo desse tipo, além 

é claro, da ligação direta que a imagem tem com o termo denominado para seu tipo 

de personalidade – Navegantes.  

Figura 10: Navegante 

 

Fonte: Elaborado pelo grupo 
 

Para facilitar o entendimento da mensagem visual, adicionou-se textos embaixo 

de cada imagem para explicar a relação entre o símbolo e o tipo de personalidade do 

usuário, facilitando assim, que o usuário crie associações intangíveis entre o símbolo 

e o seu tipo de personalidade.  

A configuração cerebral advinda do estrogênio faz com que as pessoas que 

expressam esse tipo sejam “superperceptivos com relação a tudo que tem vida no 

mundo” (FISHER, Helen, p. 142, 2010). Baseado nessa analogia, escreveu-se a frase 

abaixo para explicá-la. As frases referentes aos outros tipos de personalidade já foram 

explicadas neste trabalho.  

Para renomear os tipos de personalidade, levou-se em consideração o fato de 

que cada tipo tende a gostar do temperamento que expressa. “Digo isso porque 

continuo a observar que quase todo mundo que se submete a este teste de 

personalidade parece estar feliz com seu temperamento básico”. (FISHER, 2010, p. 

41).  

Os Diretores (FISHER, 2010) se sentem orgulhosos da capacidade de tomarem 

decisões sem se deixarem influenciar pelos sentimentos ou convenções sociais, ou 

seja, são orientados pela lógica. Para exaltar a característica que eles mais se 

vangloriam, a orientação pela lógica, foram chamados de Lógicos.  
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Os Exploradores (FISHER, 2010) são pessoas não-convencionais, curiosas e 

enérgicas, que gostam de arriscar, que aproveitam o momento, que são dadas a um 

estilo de vida exagerado, que tem sede pela novo e estão sempre em busca de uma 

aventura. Para satisfazer o temperamento extravagante e aventureiro desse tipo, os 

chamou-se de Navegantes.  

Os Negociadores (FISHER, 2010) são pessoas poéticas, imaginativas e com 

um complexo mundo interior. Apresentam facilidade com a comunicação, oral ou 

escrita, “e quando Negociadores conversam e escrevem, eles podem ser 

especialmente poéticos, usando imagens curiosas e prosa cativante.” (FISHER, 2010. 

P. 141, 142). Para enaltecer o temperamento introspectivo, idealista e 

emocionalmente sensível desse tipo, ele foi chamado de Lírico, cujo significado no 

dicionário Aurélio é descrito como “sentimental; repleto de sentimento. Que se destaca 

pelo excesso de sentimentalismo”. Vale ressaltar que no MBTI, a tipologia apoio 

usada, a função referente aos Negociadores, como explicado no e-mail, é chamada 

de Feeling (sentimento).   

Os Construtores (FISHER, 2010) foram chamados de Vigilantes, visto que se 

trata de pessoas que defendem valores tradicionais e prezam pela moral e os bons 

costumes. “A conduta moral apropriada é particularmente importantes para eles. 

Construtores também são convencionais: eles admiram e seguem as normas e 

costumes sociais”. (FISHER, 82, 2010).  

A tela após a dos símbolos com as frases embaixo é a do texto de descrição 

dos tipos. Visto que o trabalho de adaptação do discurso de um livro, Por que ele? 

Por que ela? (FISHER, Helen, 2010), para o meio mobile requer síntese, seguiu-se o 

conselho do professor orientador deste trabalho em transformar uma parte do texto 

que explicava características de cada tipo, em infográficos referentes aos mesmos. O 

grupo também foi aconselhado pelo orientador a tirar todas informações que não 

fossem essenciais de modo a diminuir o tempo de leitura destes.  

Primeiro texto escrito para compor a tela de descrição do tipo Navegante. 

Anterior à aplicação do infográfico: 

O Navegante: Navegantes representam ousadia e aventura.  

Especialidades: Criatividade, energia infinita, improviso, ousadia, abertura à novas 

experiências, flexibilidade mental, disposição a correr riscos, otimismo, curiosidade, 

generosidade, independência, espontaneidade, originalidade e facilidade de 

adaptação à meios diferentes.  
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Épicos gostam de: Novidades. O desconhecido e o imprevisível os atraem. 

Também gostam de aventuras e de explorar sensações do corpo e da mente.  

Épicos não gostam de: Ambientes com regras rígidas, rotina, fazer muito do 

mesmo, ter poucas opções, seguir planos, estar com pessoas previsíveis.  

 

Navegantes <3 Navegantes 

 

Por serem ávidos por aventuras, os Épicos buscam um parceiro com o mesmo 

espírito livre para compartilhar experiências. Por serem abertos à novas experiências, 

podem aceitar parceiros românticos de outros tipos de personalidade, mas quando 

este parceiro não conseguir acompanhar o seu ritmo, o Épico ficará entediado, e 

essas pessoas tem baixíssima tolerância ao tédio.  

Eles se sentem atraídos por pessoas espontâneas, autoconfiantes e originais. 

Assim, um outro Épico trará o fogo necessário para incendiar a relação. É o que os 

Épicos fazem, com sua criatividade, apetite por aventuras e energia contagiante, eles 

incendeiam os lugares que exploram.  

Ninguém é um Épico puro, o seu tipo de personalidade secundário poderá 

influenciar puxando os freios do seu impulso de explorar (EXPLORADOR\Construtor), 

te deixando mais ambicioso no trabalho (EXPLORADR\Diretor) ou mais sensível aos 

sentimentos dos outros (EXPLORADOR\ Negociador). 

Telas de descrições do tipo Navegante. Após a aplicação do infográfico:  

    

Considerando o temperamento não reflexivo, espontâneo e descontraído desse 

tipo, fez-se uso de alguns símbolos inspirados em emojis para tornar a curva de 

aprendizagem sobre sua personalidade, objetivo dessa tela, mais descontraída.  

  

Ao escrever o texto da descrição dos tipos de personalidades, também 

considerou-se os traços particulares que cada tipo expõe, tendo como base os 

estudos da Helen Fisher (2010) acerca do assunto e as outras teorias de 

personalidade, MBTI (BRIGGS, K, Meyers I, 1990) e “Seis Características Centrais” 

(MILLER, 2012) (mencionada posteriormente), eclipsadas à tipologia base. 

O texto de descrição do tipo de personalidade chamado de Lírico recebeu uma 

descrição mais detalhada, uma vez que as pessoas com esse tipo de personalidade 

tendem a serem teóricas e inclinadas a leitura. “De fato, dentre as dez palavras mais 
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usadas por Negociadores quando descrevem a si mesmos estão ler e leitor.” 

(FISHER, Helen, 2010, p. 141).  

Outra característica observada nos Líricos, a qual serviu como um indicador de 

um tipo que comporta um texto de descrição mais profundo, foi a introspecção 

(introspecção ≠ introversão)3.  

O autoconhecimento é essencial para os Negociadores. Eles querem viajar 
pelos mais secretos caminhos de sua psique para encontrar sua essência e 
descobrir quem realmente são. Para eles, a autodescoberta é uma busca 
necessária. (FISHER, Helen, 2010. P. 144).  

 
À exceção do tipo Lírico que, por meio dos relatos da Helen Fisher (2010), 

indicou que comportaria a inclusão de mais palavras no seu texto de descrição, os 

textos das outras personalidades (Navegante para Explorador, Lógico para Diretor e 

Vigilante para Construtor), seguiram o padrão de exaltar a essência de cada tipo de 

personalidade, pois as pessoas tendem a gostar de seu temperamento específico.  

 
Exploradores gostam de ser curiosos e espontâneos; Construtores gostam 
de ser cautelosos, leais e tradicionais; Diretores gostam de sua capacidade 
de decisão, lógica e exatidão; Negociadores gostam de sua empatia, 
altruísmo e imaginação. (FISHER, Helen, p. 41, 2010) 

 

Outra teoria eclipsada ao estudo das personalidades para este trabalho foi o 

modelo das “Seis características Centrais” (MILLER, Geoffrey, 2012). Este modelo é 

herança do Big Five ou Modelo dos Cinco Grandes Fatores (MCGF). O psicólogo 

evolucionista Geoffrey Miller acrescentou o fator Inteligência às outras características 

- Abertura, Afabilidade, Conscienciosidade, Estabilidade Emocional e Extroversão. 

Na pesquisa bibliográfica observou-se o paralelo na descrição de Geoffrey 

Miller (2012) sobre as 6 grandes características 4  e o modelo das quatro 

personalidades da Helen Fisher (2010), sendo o fator Abertura a experiências ou 

Openness (MILLER, 2012) intrinsecamente ligado à descrição do tipo de 

personalidade denominado de Explorador (FISHER, 2010). Já o baixo nível de 

abertura está relacionado na literatura da Helen Fisher (2010) ao tipo oposto do 

Explorador, a personalidade chamada de Construtora.  

A Conscienciosidade, outra das “Seis Características Centrais” (MILLER, 

Geoffrey, 2012) se relaciona à descrição das pessoas do tipo de personalidade 

                                                        
3 As funções extroversão e introversão não foram inclusas nos relatos da Helen Fisher (2012) sobre seus 
estudos dos tipos de personalidades. 
4 No modelo das Seis Características centrais”, um dos fatores é a extroversão.  
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Construtor (FISHER, 2010). “A conscienciosidade, um traço essencial do Construtor” 

(FISHER, Hellen, p. 46, 2010). Já a baixa Conscienciosidade está relacionada ao tipo 

Explorador, oposto polar ao tipo Construtor (FISHER, 2010).  

Compare este trecho retirado do livro Por que ele? Por que ela? (FISHER, 

2010): “Construtores buscam a segurança da mesma maneira que Exploradores 

buscam a novidade” (FISHER, Helen, p.93, 2010), com o trecho abaixo retirado do 

livro “Darwin vai às compras” (MILLER, 2012) no qual o autor explica algumas das 

diferenças entre as pessoas de maior e menor nível de Abertura (à experiências): “As 

pessoas extremamente abertas se sentem bem quando circundadas pelo 

desconhecido, ao passo que as menos abertas querem que nada as tire de sua 

estabilidade confortável”. (MILLER, Geoffrey, p. 288, 2012). Fica clara a relação do 

tipo “Construtor” (FISHER, 2010) à alta “Conscienciosidade” e baixa “Abertura” 

(MILLER, 2012) e do tipo “Explorador” (FISHER, 2010) à alta “Abertura” e baixa 

“Conscienciosidade” (MILLER, 2012) 

A Afabilidade, outra característica central do modelo estudado a partir de 

Geoffrey Miller (2012), se relaciona com a personalidade denominada de Negociador 

(FISHER, 2010) e baixos níveis de Afabilidade se relaciona ao tipo oposto do 

Negociador, o Diretor (FISHER, 2010). Já a característica “Estabilidade Emocional” se 

relaciona de forma positiva ao tipo Diretor e de forma negativa ao Negociador.  

Os outros fatores do modelo das “Seis Características Centrais” (MILLER, 

2012) são Inteligência e Extroversão, essas por sua vez, não foram diretamente 

relacionadas a nenhum dos tipos de personalidade do modelo da Helen Fisher (2010).  

A relação entre as duas tipologias não foi confirmada na pesquisa bibliográfica, 

mas quando o autor pelo qual se estudou as Seis Características Centrais (MILLER, 

2012) descreve os fatores Afabilidade, Conscienciosidade e Abertura, se torna 

impossível não fazer a relação com os tipos Negociador, Construtor e Explorador 

(FISHER, 2010), respectivamente. Considere o parágrafo abaixa em que o autor 

resume as características em parênteses:  

 
Os liberais são em média somente um pouco mais inteligentes que os 
conservadores, mas tendem a demonstrar uma abertura significativamente 
mais elevada (maior interesse em novidades e diversidade), nível mais baixo 
de conscienciosidade (menos aderência às normas sociais convencionais) e 
maior afabilidade (empatia mais abrangente e “corações sensíveis”). Os 
conservadores demonstram menor grau de abertura (mais tradicionalismo e 
xenofobia), maiores níveis de conscienciosidade (moralismo em relação aos 
valores da família, sentimento do dever, mentalidade cívica) e menor 
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afabilidade (mais apoio teimoso e desumano para os interesses próprios e 
nacionais. (MILLER, Geoffrey, p.234 ,2012) 
 

Mais uma vez, é possível notar que as características Abertura e 

Conscienciosidade são inversamente proporcionais, níveis baixos de uma significa a 

presença elevada da outra. O mesmo ocorre entre os tipos respectivos à teoria da 

Helen Fisher, “Exploradores e Construtores são polos opostos, mesmo 

biologicamente: a dopamina (hormônio responsável pelas características do 

Explorador) suprime os canais da serotonina (sistema hormonal em que se origina as 

características do tipo Construtor), e a serotonina suprime os circuitos da dopamina”. 

(FISHER, Helen, 2010, p. 194).  

Por tais observações concisas, eclipsou-se a teoria das Seis características 

Centrais de Geoffrey Miller (2012) como referência bibliográfica aplicada no 

desenvolvimento dos textos de descrição dos tipos de personalidades. Tal teoria foi 

materializada na parte prática do trabalho em forma de infográfico, modelo de texto 

informativo sugerido pelo professor orientador deste trabalho. Os infográficos em 

questão compõem as telas dos textos de descrição dos tipos de personalidades.  

Pegou-se o padrão notado de que algumas características são inversamente 

proporcionais à outras e ilustrou-se essa ideia com setas para cima, indicando que o 

tipo de personalidade possui essa característica com intensidade, e setas para baixo, 

que significa que a pessoa carece daquela característica.  

O padrão de características inversas do modelo de Geoffrey Miller (2012) foi 

notado em pares, como mostrado na tabela abaixo. Por isso, os infográficos também 

são compostos apenas por duas setas que ilustram esse padrão.  

 

Tabela 4: Tipologia Helen Fisher x 6 características centrais Geoffrey Miller 

Tipos de Personalidades 

da Helen Fisher (2010). 

Alto nível de uma das 

“Seis características 

Centrais” de Geoffrey 

Miller (2012). 

Baixo nível de uma das 

“Seis características 

Centrais” de Geoffrey 

Miller (2012). 

Construtor Conscienciosidade Abertura 

Explorador Abertura Conscienciosidade 

Negociador  Afabilidade Estabilidade Emocional 

Diretor Estabilidade Emocional Afabilidade 

Fonte: Elaborado pelo grupo 
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Para compor a interface do Type, também procurou-se por termos cujos 

significados fossem mais populares que os termos componentes das “Seis 

Características Centrais” (MILLER, 2012).  

Substituiu-se o termo Conscienciosidade por Disciplina. É sabido que Disciplina 

não é sinônimo da palavra Conscienciosidade, mas é um dos traços que pessoas 

altamente conscienciosas expressam, assim como um dos traços do tipo Construtor 

(Vigilante), além de ser um traço deficiente em pessoas com altos níveis de Abertura, 

os Exploradores (Navegantes).  

Figura 11: Características Vigilante 

 

Fonte: Elaborado pelo grupo 

O nome da característica Abertura foi complementado para “Abertura ao Novo” 

de modo a ficar mais explicativo. Alguns autores chamam essa característica de 

“Abertura à experiências”, preferiu-se a palavra “Novo” por ser menor e pela neofilia 

ser um traço acentuado nos Exploradores (Navegantes), o tipo que se relaciona com 

a alta “Abertura ao Novo”.  

Figura 12: Características Navegante 

 

Fonte: Elaborado pelo grupo 

 

O termo “Afabilidade” na interface foi substituído por “Empatia” por se tratar de 

uma palavra mais usual, cujo significado é mais conhecido. Além disso, a empatia é 

um traço abundante nos Negociadores (Líricos) e débil nos Diretores (Lógicos), os 
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tipos de personalidades que receberam esta palavra no infográfico na tela de 

descrição de seu tipo.  

Figura 13: Características Lírico 

 

Fonte: Elaborado pelo grupo 

 

O termo “Estabilidade Emocional”, característica marcante dos Diretores 

(Lógico) e tacanha nos Negociadores (Lírico), foi substituído por “Controle Emocional”, 

visto que a palavra “controle” remete-se de forma mais direta a palavra “contenção”, 

além de se tratar de um termo mais usual e vulgar do que o anterior. Diretores 

(Lógicos) apreciam e lutam pelo autocontrole emocional, já os Líricos são mais 

vulneráveis e reativos emocionalmente. 

Diretores almejam ser calmos, frios e controlados. De fato, 
Einstein foi aclamado pelos jornalistas como sendo a 
“personificação do intelecto puro” porque seu raciocínio 
ultrapassava completamente seu mundo emocional interior. 
(FISHER, Helen, p. 119, 2010) 

 
Figura 14: Características Lógico 

 

Fonte: Elaborado pelo grupo 

 

4.4 A Interface 

No processo de desenvolvimento da interface, foi utilizada a abordagem The 

Bridge, desenvolvida por Tom Dayton e seus colegas da Bellcore (CYBIS, BETIOL, e 
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FAUST, 2007) para a organização de ideias, objetos, definição das ações dos 

usuários, tarefas e funcionalidade da interface. 

 
“A abordagem envolve três passagens principais:  
▪ Expressar requisitos do usuário em termos de um fluxo de tarefas; 
▪ Mapear fluxos da tarefa em objetos da tarefa; 
▪ Mapear objetos da tarefa em objetos de interfaces.” 

  
Seguindo a abordagem, o primeiro passo nessa fase foi a realização de um 

fluxo de tarefas com um passo a passo das ações do usuário ao utilizar o aplicativo.  

  

Tabela 5: Fluxo de tarefas 

 

  

Fonte: Elaborado pelo Grupo 

 

Ao finalizar essa etapa o próximo passo foi o mapeamento do fluxo de tarefas 

em objetos de tarefas, onde foi analisado quais são as “classes de informação por 

meio das quais os usuários realizam suas tarefas” (CYBIS, BETIOL, e FAUST, 2007) 

ou seja, nessa etapa as ações do usuário são transformadas em objetos.  Para a 

interface do aplicativo Type a classe dos objetos de tarefa são as seguintes: 

 

Tabela 6: Objetos de tarefa 

  

IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Aplicativo de relacionamento que apresenta pares 

potenciais aos usuários com base em um teste de 

personalidade. 

INÍCIO

Usuário baixa 
o aplicativo

Usuário se 
registra no 
aplicativo

Usuário 
realiza o teste, 
descobre seu 
tipo e o tipo de 

seus pares
RESULTADO 

Usuário escolhe as 
pessoas que deseja 

conversar e 
descobre onde 

estão seu spares
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PROPRIEDADES 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES 

 

 

 

RELAÇÕES DE 

AGREGAÇÃO 

Atributos 

Nome: Type 

Informações dos 

Usuários: Nome, idade, 

sexo, escolaridade, 

profissão, localização, 

busca por (homem ou 

mulher).    

Tipo de personalidade 

dos usuários 

 

Componentes 

Usuários 

 

Registrar, realizar o teste, escolher preferências 

selecionar pares, conversar, descobrir onde estão 

seus pares 

Estou em 

Smartphone 

Possuo 

Usuários (pares) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Grupo 

  
Tomadas as decisões sobre os objetos de tarefa o passo seguinte, seguindo 

as orientações de Cybis, Betiol e Faust (2007), foi o mapeamento dos objetos de 

interface, fase em que já se trata das funções da interface em si, ou seja, de acordo 

com o que foi decidido nas etapas anteriores um protótipo da interface começa a ser 

produzido.  

Figura 15: Mapeamento dos objetos de interface 

     

Fonte: Elaborado pelo Grupo 



44 
 

5 TYPE 

5.1 Ícone 

 

5.2 Login 

    

 

5.3 Cadastro 

    



45 
 

    

 

5.4 Teste 

   

 

5.5 Tela de Carregamento  
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5.6 Resultado 
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5.7 Click: Tutorial   

    

 

5.8 Busque seus Pares 
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5.9 Interações: Chat 
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5.10 Interações: Feed 

   

 

5.11 Mais Quentes 

 

 

5.12 Notificações 
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5.13 Hunterzone 

    

 

5.14 Menu Lateral 

   

5.15 Comunidades 
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5.16 Editar Perfil 
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5.17 Configurações 

   

 

5.18 Conta 

 

 

5.19 Grids 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a análise das Big Techs (grande empresas de tecnologia), o feedback 

através do questionário na fase anterior ao início do Trabalho de Conclusão de Curso 

e a pesquisa bibliográfica, achou-se por certo desenvolver a interface de um aplicativo 

de paquera online que oferecesse formas mais diferenciadas do indivíduo pavonear-

se. Por isso, o resultado final da interface reúne funções típicas de serviços de namoro 

online, mas também se aproxima daquelas redes sociais que não tem como principal 

conceito a aproximação de pessoas para se formar casais românticos, principalmente 

ao Facebook e ao Instagram. 

A interface é o meio de interação entre computador e usuário. Quando essa 

comunicação ocorre de maneira simplificada, sem dificuldades, ela é considerada 

amigável. Quando é o oposto disso, quem a está utilizando se frustra, e pode inclusive 

preferir romper com a interação. Para que isso não ocorra, as interfaces vêm, com o 

passar do tempo, evoluindo e se tornando cada vez mais acessíveis e atraentes, 

mantendo o interesse do usuário. 

Para que o interesse seja mantido, quem projeta uma interface deve ter em 

mente informações sobre o perfil do público que se deseja atingir. Além disso, outros 

campos também são de vital importância: o design (que inclui os critérios 

ergonômicos, visuais como cor, tipografia, disposição dos elementos, etc.), e os 

aspectos de usabilidade como as Regras de Ouro, anteriormente citadas.  

Visto isso, este trabalho desenvolveu uma interface para o aplicativo de 

relacionamentos Type, e buscou aplicar os conceitos de design gráfico nessa 

construção, levando em consideração os princípios de IHC, atingindo o objetivo do 

trabalho. 

A realização da interface foi importante para o desenvolvimento acadêmico 

do grupo, e teve como intuito entender como poderia ser a construção de uma 

interface para aplicativos de celular, aplicando conceitos aprendidos em sala de aula, 

consolidando-os. 

Como trabalho futuro, pretende-se continuar com o desenvolvimento do 

aplicativo,  criando uma programação específica para ele. A partir da programação, 

testes de usabilidade serão feitos e, de acordo com o resultado, ele passará por um 

redesign da interface ou será disponibilizado para download em plataformas que tem 

essa finalidade. 
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APÊNDICE 

 
1. Qual a sua idade? 

2. Sexo: 

3. Profissão? 

4. Você usa ou já usou algum aplicativo de paquera online? 

5. Se sim, na sua opinião, por que o Tinder é o aplicativo de paquera mais 

popular? 

6. Qual aplicativo de paquera você prefere? 

7. Existe algum fator que te distancie da ideia de usar um aplicativo de 

encontros online? Qual? 

Fonte: Elaborado pelo grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


