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A WEB RESPONSIVA

Quase todos os clientes atualmente querem uma versão móvel de seu 

site. Seja um antigo celular, ou até mesmo o smartphone mais novo, é 

fundamental que, depois de publicado, o site funcione bem em 

qualquer resolução de tela, ou dispositivo. Isso sem falar nos tablets, 

netbooks e outros dispositivos que podemos chamar de móveis. 

Além disso, sabemos que quanto mais restrito for o acesso a um 

website, menos visitantes poderão se convertem em clientes. Limitar 

o acesso de seu website a apenas uma das inúmeras plataformas é 

cortar uma grande fatia de negócios potenciais. 



A WEB RESPONSIVA

Nesta segunda fase da disciplina vamos:

 Compreender as estratégias e conceitos sobre responsividade na 
web. 

 Desenvolver um website responsivo usando algumas técnicas de 
HTML5 e CSS3. 

 Utilizar frameworks responsivos para ganho de produtividade. 



PARADIGMA DESKTOP X MOBILE

1. Não há como prever onde os usuários irão interagir com seu 
aplicativo! 

Os notebooks impulsionaram a história da computação móvel, mas, 
agora, as pessoas levam a computação na palma de suas mãos e 
esperam que tudo funcione no lugar e na hora que elas desejam. 

2. Nem todo mundo está numa grande metrópole. 

No Brasil, mais de 15% da população vive na área rural. Sem contar 
as cidades de médio porte. Ou seja, nem sempre as pessoas estarão 
dentro de um metrô ou naquelas ruas modernas e bem pavimentadas 
como nos comerciais de TV. 



PARADIGMA DESKTOP X MOBILE

3. Sua interface deve atender às necessidades dos usuários, as 
quais mudam dependendo de onde estão

Um clássico estudo feito pela Google descobriu que um mesmo

usuário pode ter até três perfis diferentes dependendo do contexto:

a) “O repetitivo”

b) “O entediado”

c) “O apressado”



PARADIGMA DESKTOP X MOBILE

 “O Repetitivo” – Checa a mesma informação várias vezes como 
status do Facebook, Instagram etc. 

 “O entediado” – Geralmente é quando precisa de um passatempo 
como esperando uma conexão em um aeroporto, dentro de uma 
viagem longa, etc. Esse perfil é muito semelhante ao internauta 
comum. 

 “O apressado” – Quer encontrar o que precisa com urgência, tipo, 
uma agência bancária ou o trajeto para o aeroporto. Nesse caso, 
utilizar as APIs de geo-referenciamento são bastante úteis. 



PARADIGMA DESKTOP X MOBILE

4. As interfaces clássicas de Web podem não funcionar bem

– Lembre-se: não só a tela é menor, mas a conexão e o contexto de uso são bem

diferentes em mobile. Por isso, privilegie a informação relevante e faça com que o

layout seja adaptado ao dispositivo.

5. Não existe interface padrão para todos os dispositivos mobile

– Symbiam, BlackBerry, Firefox OS, Windows Mobile, iOS e Android são bastante 

distintos entre si em termos de interface. Cada um deles tem sua particularidade e 

seria um erro criar a mesma interface para todos

6. Não há muito espaço para expor sua marca

– Apesar de a maioria dos clientes caírem na tentação de pedir para aumentar o

logotipo, em mobile, isso deve ser feito com bastante cuidado.



PARADIGMA DESKTOP X MOBILE

7. Tamanho é documento. 

Se em laptops e desktops você pode usar barras laterais, banners e 
menus extensos, lembre-se que, agora, você deve dar importância à 
tarefa a ser executada. 

Dê preferência a uma tarefa-chave por tela. Pergunte a si mesmo: 
“Quais são as ações e comandos essenciais para a execução de uma 
tarefa, e quais deles eu posso deixar para uma tela secundária?



PARADIGMA DESKTOP X MOBILE

8. Não deixe que sua interface exija muita digitação de texto. 

Digitar em smartphones já é difícil. Ainda mais quando estamos em 
movimento. Por isso, faça com que sua interface possua comandos 
frequentes à vista. Seguem abaixo duas dicas que podem ser úteis:

 Deixe algumas configurações como default para o usuário não ter que 
configurar tudo. 

 Ofereça ao usuário uma lista de opções de escolha em vez de ter que 
digitá-las 



PARADIGMA DESKTOP X MOBILE

9. Usuários mobile não são tão fiéis. 

Devido a imensidão de opções disponíveis, usuários desistem 
facilmente de um aplicativo que não lhe agrada em algum aspecto, 
seja funcional, estético ou outro qualquer que afete a sua experiência 
de uso. Por isso, tome cuidado em fazer uma interface que agradável, 
e com uma experiência rica. 



PARADIGMA DESKTOP X MOBILE



PARADIGMA DESKTOP X MOBILE



PARADIGMA DESKTOP X MOBILE

A Web é universal: o que muda é a abordagem. Não podemos 
simplesmente achar que nosso website que funciona até bem no 
Desktop ficará perfeito no Mobile. Há uma série de diferenças de 
hardware, conexão, telas, gestos, etc.
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PARADIGMA DESKTOP X MOBILE

•Existe um vasto mercado ainda inexplorado;

•A era do “desktop only” já passou;

•Não existe “mobile Web”. A Web é universal por definição.

•Publicar um site que funciona em apenas uma das muitas plataformas 
é um suicídio comercial.

•O tráfego mobile já superou o de desktop.
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DESIGN ESTÁTICO

•Fica ótimo no desktop ou mesmo no notebook. 

•No celular precisa de ZooM.



DESIGN RESPONSIVO

 O layout responde às 
variações da tela.

 É o mesmo site/código para 
todas as mídias.

 Precisamos evitar que o site 
seja “comprimido” para caber 
na tela do dispositivo.



MEDIA QUERIES

No design responsivo, quem faz a “mágica” são as Media Queries.



MEDIA QUERIES

Podemos especificar condições de CSS de acordo com a capacidade 
de exibição do dispositivo.

Por exemplo, com algumas linhas de CSS é possível mudar a maneira 
que o conteúdo será exibido de acordo com as suas dimensões, tipo 
de dispositivo, orientação e assim por diante.

O browser lê as expressões definidas na query, caso o dispositivo se 
encaixe nestas requisições o CSS será aplicado.



ESTRATÉGIAS PARA DESIGN RESPONSIVO

 No desktop, é mais fácil 
para os usuários 
procurarem o que querem.

 Boa parte do conteúdo é 
visível sem scroll.



ESTRATÉGIAS PARA DESIGN RESPONSIVO

 No Mobile temos o oposto, 
precisamos fazer scroll até achar 
o que queremos.

 No site da Receita Federal, 50% 
da tela é gasta com o menu de 
navegação.

 Os outros 50% são gastos com 
propaganda e conteúdos 
institucionais.



ESTRATÉGIAS PARA DESIGN RESPONSIVO

 Performance importa! 

 Lembre-se: o mesmo código que é carregado no desktop será 
carregado no smartphone e, provavelmente, em uma conexão mais 
lenta



ESTRATÉGIAS PARA DESIGN RESPONSIVO

 Conheça seu público e saiba de que ele precisa.

 Vá direto ao ponto. Foque no conteúdo.

 Não desperdice o pouco espaço com elemento de navegação.

 Performance importa: Cuidado com imagens pesadas e 
desnecessárias. 

 Faça poucas requisições de servidor.
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MOBILE FIRST

 Já existem mais dispositivos móveis que pessoas na Terra. 

 O smartphone é o principal meio de acesso à internet para 92,3% 
dos brasileiros.

 As pessoas preferem sites móveis a baixar apps.

 Uma experiência mobile ruim afasta os consumidores. 

 Mobile first não é mobile only. O mobile deve ser parte do 
planejamento como um todo.



MOBILE FIRST

Restrição 01: 80% menos espaço



MOBILE FIRST

Quando os smartphones 
ganharam popularidade, a 
resolução “padrão” era de 
320 x 480 pixels (iPhone)

Ou seja, 80% de perda de 
espaço útil de tela.

Imagine uma experiência 
Web sem banners, 
slideshows, propagandas, 
GIFs animados, animações 
em Flash, enfim.



MOBILE FIRST

Nós, profissionais da Web, finalmente percebemos como estávamos 
contribuindo para uma “obesidade” de informação inútil



MOBILE FIRST

Agora o foco é na ação que o 
usuário precisa realizar no site.

Não há espaço para “firulas”.

O Web designer se viu obrigado a 
saber o que é mais importante e 
abandonar o supérfluo



MOBILE FIRST

Restrição 02: Performance 
ou conexão lenta

A internet móvel ainda é 
considerada muito lenta em 
comparação a outros países.

Nossa internet móvel é 
vendida em pacotes de 
dados.



MOBILE FIRST

Restrição 03: Tempo e lugar

Os smartphones são usados em todo lugar fazendo com que o usuário 
tenha diferentes níveis de atenção, mas sempre parcial. Segundo o A 
List Apart:

84% em casa 

80% tempo livre 

74% em filas 

64% no trabalho 

83% em frente à TV 



MOBILE FIRST

Restrição 04: Simplicidade

O design deverá ser simples o bastante para ser usado com apenas 
um dedo.

Use os novos recursos do HTML5 para formulários, a fim de melhorar 
a usabilidade.



MOBILE FIRST



PRÓXIMA AULA

Sistemas de Grid e BootStrap


