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produtos
digitais
para os 
maduros?



“Quando as empresas fazem planos 
para o futuro, nada deveria ser mais 
importante  do que se preparar para 
um mundo mais velho.”

Joseph Coughlin, autor do The 
Longevity Economy e especialista 
na cultura da longevidade
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Repare bem ao seu redor.
No shopping, no supermercado
ou na festa de família. A cada 
esquina há alguém com mais de 60 
anos interagindo com um aparelho 
digital. Seja tirando fotos pelo 
smartphone, contando os passos 
no smartwatch ou assistindo a 
vídeos no Youtube pelo iPad. Apesar 
dessas cenas serem cada vez mais 
frequentes, será que as experiências 
digitais dos mais velhos são fluidas 
e intuitivas ou repletas de frustração 
por tentativa e erro?  Talvez seja 
difícil digitar na tela touch; usar o 
controle de 30 botões; navegar por 
um site mobile com menu reduzido 
ou até fazer um pedido no fast food 
usando as estações eletrônicas. 
Seja qual for a dificuldade que você 
observar - e até vivenciar! - saiba 
que o problema não está no usuário. 
A responsabilidade de uso está no 
design.

Considerando as novas formas
da pirâmide etária brasileira,
a relevância desse assunto cresce
na mesma velocidade das mudanças 
sociais.

capítulo 01 - introdução



Já são mais de 30 milhões de 
brasileiros acima de 60 anos no 
Brasil, um público consumidor ativo 
que têm dificuldades de encontrar 
produtos e serviços com usabilidade 
adequada ao seu momento de 
vida. A cada ano, essa população 
cresce 3% no mundo inteiro - um 
passo mais rápido do que qualquer 
outra faixa etária - tornando ainda 
mais urgente o desenvolvimento de 
produto inclusivos.

Em contraste a esses dados, apenas 
30% das empresas estão planejando 
ações focadas no público 60+, 
segundo levantamento feito pela 
Economist Intelligence Unit. 

03%
é o crescimento anual do
número de idosos no mundo

30milhões
brasileiros acima de 60 anos

30%
é o número de empresas
que investem no público 60+

capítulo 01 - introdução
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como facilitar
a navegação
da população sênior
por uma sociedade
profundamente
digital?

Para chegar nessa resposta, 
percorremos 3 caminhos:

1.  Começamos entendendo quais são
     os fatores inibidores da experiência
     digital para os idosos;

2.  Buscamos boas referências de
     marcas e produtos pensados para
     o público maduro;

3. E chegamos aos conceitos de
    design inclusivo e design universal
     como abordagens centradas no
     desenvolvimento de produtos
     e plataformas para todos, de todas
     as idades.

Diante de uma população
com mais avós do que netos,
o questionamento que fazemos é:

capítulo 01 - introdução



Mais do que um exercício de 
empatia, esse Guia é um compilado 
de boas práticas para quem trabalha 
com criação de produtos e serviços 
com alto potencial de impacto, 
transversais a diferentes pessoas. 
Esperamos que você chegue até 
a última página compreendendo 
as dificuldades e desejos de uma 
geração cada vez mais relevante, 
ativa e expressiva, em busca de 
produtos e serviços que entendam 
com profundidade o que significa 
envelhecer.

Boa leitura!

capítulo 01 - introdução
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Eles são conectados, 
mobile e digitais, mesmo 
precisando lidar com telas 
pequenas, páginas de baixo 
contraste e aparelhos de 
baixa usabilidade.

Mais de 60% do público
sênior usam a internet e têm 
um smartphone, sendo que 
70% já realizaram alguma vez 
na vida uma compra virtual.  
Além disso, eles representam 
5% do total de usuários do 
Facebook no Brasil com 
taxas de engajamento acima 
da média de outras faixas 
etárias. A geração dos ‘baby 
boomers’ - a dos nascidos 
entre 1945 e 1964 - fica 
mais tempo navegando na 
internet do que as gerações 
X e Y. Ao todo são 3 horas 
e 48 minutos por dia; 
atrás somente dos jovens 
brasileiros nascidos até 2010, 
chamados de geração Z.
É o que revela estudo feito 
pela Kantar.

70%
já fizeram
algum tipo
de compra 
online

60%
usam a
internet e
possuem um
smartphone

05%
são usuário 
do facebook

capítulo 02
relação dos seniores com a tecnologia



Apesar desse potencial, as interfaces 
ainda são desenhadas com base nas 
necessidades do público mais jovem, 
a chamada geração Millennial.
De que forma podemos mudar 
esse modelo mental? Começando 
a entender, primeiro, as diferenças 
de padrão mental das diferentes 
gerações.

Esse é o assunto do próximo 
capítulo, vamos lá?

capítulo 02
relação dos seniores com a tecnologia
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O maior desafio do design 
está em construir experiências 
singulares, a partir de um 
formato universal. Para isso, 
precisamos compreender, 
antes de tudo, o que nos 
torna diferentes. A partir 
disso, podemos desenhar 
jornadas de consumo 
paralelas, para cada tipo
de necessidade ou deficiência, 
criando aparelhos e 
plataformas acessíveis, 
intuitivos e fáceis de usar. 

Ao desenhar um produto 
inclusivo para o público
sênior, leve em conta
as diferenças de formação 
do cérebro, construção
do pensamento e modelo
mental, moldados e 
sedimentados ao longo
da vida, que se refletem 
em comportamentos de
uso completamente
distintos entre os maduros 
e os Millennials, por exemplo. 

capítulo 03
compreendendo as diferenças físicas
no consumo de produtos universais



A neuroplasticidade explica que 
diferentes tipos de experiências
levam a diferentes estruturas
cerebrais. Por essa razão, o cérebro 
humano é moldado fisicamente
e se organiza com base nos 
insumos  e estímulos que recebe ao 
longo da vida. A neuroplasticidade 
desconstrói, portanto, a crença 
popular de que o cérebro não muda 
após os 3 anos, provando que as 
transformações continuam ao longo 
da vida e afetam a forma como as 
pessoas pensam e se comportam. 
Daí vem a facilidade dos mais novos 
em lidar com tecnologias digitais: 
uma questão de exercício, muito 
mais do que habilidade nata – todo 
ser humano, independente da sua 
idade, está pronto para aprender 
algo novo, mesmo que aquela 
região motora ou cognitiva ainda 
não tenha sido explorada durante 
sua vida..  

diferentes
estruturas
cerebrais

capítulo 03
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capítulo 03
compreendendo as diferenças físicas
no consumo de produtos universais

Com atenção plena e repetição 
diferenciadas à formação de 
um novo hábito, todos nós - 
independente da idade - podemos 
reconectar nossos cérebros.

01.

02.

Novos 
pensamentos 
e habilidades 
desbravam 
novos caminhos

Repetição e prática 
fortalecem esses 
caminhos formando 
novos hábitos

Velhos caminhos 
enfraquecem pela 
falta de uso

03.

Adaptado de: Rewiring the Brain, produzido
por Alta Mira em 2015



O modo como pensamos muda
de acordo com as tecnologias com
as quais lidamos diariamente.
Os nativos digitais, como resultado
das interações frequentes com as
novas tecnologias, usam diferentes 
partes do cérebro e pensam de 
forma diferente dos mais velhos. 

Para os 60+, o padrão de 
pensamento é linear, já que
foram acostumados ao formato
da televisão, tanto pelo modo 
passivo de consumo do conteúdo 
quanto pela preferência ao 
audiovisual. Relacionar-se, 
portanto, com uma interface 
interativa significa mudar a
lógica de pensamento linear
por uma versão mais complexa,
de associações e investigação
que acontecem em paralelo,
na ordem e preferência do usuário. 

diferentes
padrões de
pensamentos

capítulo 03
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Os maduros percebem a 
informação de forma diferente 
das pessoas mais  jovens. Sua 
estrutura cognitiva é sequencial, 
enquanto a dos Millennials 
é paralela. Isso significa que, 
quando se trata de lidar com
a tecnologia, é necessário
uma abordagem passo a passo 
e um ritmo mais lento.
As pessoas acima de 65 anos, 
por exemplo, necessitam de 
50 a 100% mais tempo para 
completar uma tarefa que 
adultos com menos de 30 anos. 
A maior parte desse tempo está 
relacionada à tomada de decisão 
sobre o clique, scroll ou enter. 

Ao criar um produto inclusivo,
preste atenção nesses detalhes
e sempre que possível, 
simplifique a jornada do 
usuário!  

diferentes
estruturas 
cognitivas

Estrutura
sequencial de 
pensamento

01

x

Estrutura
paralela de
pensamento

02

capítulo 03
compreendendo as diferenças físicas
no consumo de produtos universais
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capítulo 04
fatores que inibem os maduros
de usar as novas tecnologias

Por meio de conversas realizadas 
pela equipe do Hype60+, 
conversamos com 6 seniores e 3 
Millennials sobre o modo como 
eles interagem com a tecnologia. 
A partir das respostas, podemos 
identificar alguns padrões sobre a 
rotina, os medos, preocupações ou 
dificuldades motoras que impedem 
uma boa usabilidade de plataformas
e aparelhos digitais.

Conheça abaixo as descobertas 
dessa imersão!



v

“Quando estou lidando com 
a tecnologia, não sei como 
funcionam as coisas e o que 
elas significam, mas é esperado 
que eu conheça essas coisas.”
- Janette, 66 anos.

Existe um desequilíbrio do 
conhecimento digital, de acordo
com as diferentes gerações. 
Enquanto os designers buscam uma 
inovação contínua na criação de 
experiências mais fluidas, parte da 
população ainda não compreendeu 
as convenções básicas dos novos 
meios. Na tentativa de criar uma 
interface minimalista, por exemplo, 
os designers estão se livrando 
do ícone da Home nos menus de 
navegação. Parece redundante já 
que, para a maioria dos Millennials, 
clicar no logo para chegar à página 
inicial já é uma ação intuitiva, 
confirmada por diversos testes
de usabilidade. 

1. Falta de conhecimentos
das convenções digitais

capítulo 04
fatores que inibem os maduros
de usar as novas tecnologias



“O que é um cookie ou uma 
hashtag? Você pode me explicar 
isso? Tudo está em linguagem 
alienígena.” - Regina, 63 anos

Para a maioria dos seniores,
a tecnologia usa o idioma de
maneira estranha. Esta barreira
é ainda maior para os usuários
que não falam inglês, exigindo
que memorizem as funções por
sua aparência e aprendam a navegar 
por um produto por tentativa e erro. 
Se essa navegação não for frequente, 
a tendência natural é que o usuário 
esqueça o que foi aprendido. 

2. Falta de alfabetização digital

capítulo 04
fatores que inibem os maduros
de usar as novas tecnologias

Porém, apesar de já ser uma 
convenção estabelecida entre 
usuários mais jovens, um estudo 
conduzido pela agência de UX Blink 
indica que 80% dos usuários entre
48 e 66 anos não estão 
familiarizados com essa prática. 



“Eu posterguei o uso da 
tecnologia por muito tempo. 
Continuei pensando que não 
seria capaz de aprender, ou 
lembrar o que aprendi. Qual é 
o objetivo de aprender algo se 
isso vai mudar nos próximos 
seis meses? Eventualmente, 
percebi que o mundo avançou 
independentemente do meu 
nível de conforto e que, assim 
como os jovens, posso aprender 
a usar a tecnologia. Só que vai 
demorar mais.”
- Elisabete, 67 anos

3. Dificuldade no apendizado

capítulo 04
fatores que inibem os maduros
de usar as novas tecnologias

Com a intenção de facilitar esse 
entendimento, muitos pensam 
em traduzir os termos. Mas, como 
você traduziria os termos cookies 
ou hashtag, por exemplo? Algumas 
palavras parecem intraduzíveis.
Por outro lado, representações 
visuais padronizadas são universais
e muito mais fáceis de se recordar. 



4. Quando se trata de usar
novas tecnologias, 77% diz
que precisam de assistência 
e que não poderiam descobrir 
por conta própria.

Em um estudo do Nielsen Norman 
Group, um grupo de maduros
e usuários mais jovens receberam
um conjunto de tarefas a serem
executadas. 

50%
erram 
ao usar 
qualquer 
recurso 
tecnológico

mais de

45%
abandonam
a tarefa 
depois de 
errar pela
primeira vez

capítulo 04
fatores que inibem os maduros
de usar as novas tecnologias

O uso de aparelhos eletrônicos
e plataformas digitais exige de
nós um novo modo de interagir.
Os movimentos dos dedos em uma
tela touch, os atalhos de teclado 
para copiar um texto, o significado 
dos emojis em uma conversa de 
Whatsapp...cada uma dessas práticas
é ensinada e aprimorada com a prática. 
Nos EUA, 32% dos idosos acham
a internet muito difícil de navegar, 
sendo que 8% deles acreditam que
são “muito velhos para aprender”.



“Eu tenho dificuldade em usar 
meu iPad, minhas mãos tremem 
demais, isso torna a experiência 
frustrante às vezes. Mas eu 
adoro, não consigo imaginar 
minha vida sem ele.”
 - Gaudêncio, 71 anos

Muitas deficiências físicas que 
dificultam a interação com a 
tecnologia são associadas ao 
envelhecimento. “Cerca de 2 em cada 
5 idosos indicam que enfrentam 
desafios físicos que dificultam a 
leitura ou sofrem de uma deficiência, 
desvantagem ou doença crônica que 
os impede de participar plenamente 
nas atividades diárias comuns”. Essas 
dificuldades estão relacionadas, 
essencialmente, a:

5. Dificuldades físicas

capítulo 04
fatores que inibem os maduros
de usar as novas tecnologias

A taxa de erro dos idosos foi mais
que o dobro em relação aos usuários 
mais jovens, sendo que 45% deles 
abandonaram a tarefa completamente 
depois de falhar pela primeira vez.



Habilidades motoras:
À medida que envelhecemos,
os nervos em nossos dedos 
tornam-se menos sensíveis. Isso 
desacelera nosso tempo de resposta, 
dificultando nossa interação com 
uma tela sensível ao toque. Em 
média, os seniores têm um tempo 
de resposta de 1 segundo, que é 
muito mais lento do que o tempo de 
resposta de 0,7 segundos em uma 
tela da Apple, por exemplo.
O problema pode ser ainda maior se
o usuário sofre de Tremor Essencial 
(TE) ou doença de Parkinson, 
distúrbios nervosos caracterizados 
por agitação incontrolável. 

Visão
A redução da quantidade de luz 
que atinge a retina, a perda de 
sensibilidade ao contraste e a perda 
da capacidade de detectar detalhes  
nos são os inevitáveis efeitos 
colaterais do envelhecimento que 
di cultam a interação com uma tela 
digital.

capítulo 04
fatores que inibem os maduros
de usar as novas tecnologias



   

O neurocirurgião, Dr. Erich Fonoff, 
afirma que aproximadamente 5% 
(9,5 milhões de pessoas) no Brasil 
sofrem de TE e cerca de 2,3% da 
população (4,3 milhões) têm doença 
de Parkinson, porcentagem que 
aumenta entre os idosos acima 
de 65 anos. Por conta desses 
distúrbios, um ligeiro tremor em 
uma tela sensível ao toque pode ser 
registrado como um deslize em vez 
de um toque. 

capítulo 04
fatores que inibem os maduros
de usar as novas tecnologias

Na prática, essas sutis “interações
perdidas” corroem a confiança do
 idosos aumentando a frustração
de uma conversa por chat, 
navegação pela internet ou
de um game no celular. 



   

capítulo 04
fatores que inibem os maduros
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“Eu tenho uma coleção gigante
de vinis. Tudo o que eu quero 
ouvir está lá. E eu posso 
escolher minhas músicas em 
um iPad a qualquer momento. 
Mas há algumas coisas
que a tecnologia simplesmente 
não pode substituir.  - Alberto, 
69 anos

6. Dificuldades padrões de uso 

Millennials estão imersos em 
experiências digitais. Eles usam 
tecnologia para gerenciar 
diferentes aspectos de suas vidas, 
desde a comunicação e a coleta 
de informações até compras e 
entretenimento. Os maduros, 
por outro lado, tendem a usar a 
tecnologia para uma gama mais 
restrita de propósitos. Na verdade, 
39% de quem tem mais de 65 anos 
utilizam seus telefones celulares 
apenas para fazer chamadas. 



capítulo 04
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Outro exemplo são as fontes de 
entretenimento: a maioria dos mais 
jovens usa a internet para ouvir 
música ou assistir a clipes, enquanto 
os idosos preferem métodos 
tradicionais de consumo audiovisual.

“Como você confia neles? Como 
você pode ter certeza de que 
não vão apenas pegar o seu 
dinheiro?” - Regina, 63 sobre 
compras online

Confiar em um computador para
compartilhar suas informações 
pessoais não é um hábito comum 
aos seniores. Talvez por isso apenas 
20% do público acima de 60 anos 
faz compras pela internet. Uma 
outra forma de observar esse 
ceticismo é pelo “clique cauteloso”, 
um comportamento de quem pensa 
que um clique errado pode levá-los 
a alguma página sem caminho de 
volta. 

7. Atitude cética



Essa característica os impede, por 
exemplo, de explorar e interagir
com a tecnologia de forma livre
e independente. Com esse raio-X 
feito, de que forma o design pode 
contribuir na melhora da percepção 
e experiência de uso dos maduros 
com a tecnologia? 

Essa é uma pergunta que vamos
responder no próximo capítulo.
Nos vemos lá!

capítulo 04
fatores que inibem os maduros
de usar as novas tecnologias
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A construção de aparelhos
e plataformas acessíveis aos 
maduros, assim como a toda a 
população, não pede a criação 
de novas regras, convenções ou 
princípios de nicho. Basta apenas 
que usemos os valores essenciais 
do design como bússola da criação, 
nos lembrando da responsabilidade 
de criarmos produtos universais e 
inclusivos, para os 60+ e  para toda 
parcela da população. 

Use esses três princípios como uma
cartilha que esteja ao alcance dos
olhos durante o seu dia a dia de 
trabalho seu e do seu time!

capítulo 05 - valores do design

1. Capacitar e incluir 
Um bom design injeta confiança
no usuário. Independentemente
da idade, educação e experiência,
os usuários não devem questionar
suas habilidades enquanto 
interagem com um novo produto.
Na verdade, eles devem sentir-se 
empoderados e sob controle da 
ação. O design deve fazer com que 
todos se sintam incluídos.



WCAG (Web Content Accessibility 
Guidelines) 2.0, as fontes grandes 
são 18pt e 14pt e em negrito já 
garantem uma pontuação de 
contraste em 3:1 (o ideal é 4.5:1).

capítulo 05 - valores do design

Você pode fazer o teste nesse link:
Clique aqui

2. Funcional e atraente
A interface pode ser intencional
e funcional ao mesmo tempo 
em que é bonita e atrativa. São 
características que andam sempre 
de mãos dadas. Não devemos 
sacrificar a experiência do usuário 
para melhorar a estética
do design e vice-versa. Elementos
de design não devem simplesmente 
atuar como ornamentos; cada um
deve ter uma função subjacente.

Delete Update Delete Update

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/


capítulo 05 - valores do design

3. Integridade
e Transparência
O design deve ser confiável
e transparente. Padrões de
design escuros e antiéticos
não só podem prejudicar a
experiência do usuário, mas
também, direta ou indiretamente, 
causar danos a ele.



capítulo 05 - valores do design
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Os 7 princípios do design universal 
foram cunhados em 1997 nos
Estados Unidos por um grupo de
arquitetos, designers de produto,
engenheiros e pesquisadores de 
design ambiental com objetivo de 
orientar profissionais a desenharem 
ambientes, espaços públicos, 
produtos, serviços e sistemas 
acessíveis, entendíveis e  usados até 
sua máxima extensão por todas as 
pessoas, independentemente de 
idade, tamanho ou deficiência. 
 

capítulo 06
design universal: guia para
desenvolvimento de produtos inclusivos



O design é útil
e comercializável
para pessoas com
diversas habilidades.

1. Uso equitativo

O design se adapta
a uma ampla variedade
de preferências e 
habilidades individuais. 

2. Flexibilidade
de uso

O uso do design
é fácil de entender, 
independentemente 
da experiência, 
conhecimento, 
linguagem ou nível 
de concentração do 
usuário.

3. Uso simples
e intuítivo

O design comunica
informações necessárias
de forma efetiva ao usuário, 
independentemente das 
condições do ambiente 
ou de suas habilidades 
sensoriais. 

4. Informação
perceptível

O design minimiza os 
riscos e as conseqüências 
adversas de ações 
acidentais ou não 
intencionais.

5. Tolerância ao erro

O design pode ser usado 
de forma eficiente 
e confortável com o 
mínimo de fatiga. 

6. Baixo esforço físico

O design é pensado em 
termos de tamanho e 
espaço apropriados 
para acesso, alcance, 
manipulação e uso, 
independentemente 
do tamanho do corpo, 
da postura ou da 
mobilidade do usuário.

7. Tamanho e espaço
para acesso e uso

Fonte: Centre for Excellence in
Universal Design, tradução nossa. 

Veja exemplo de
design universal 

Clique aqui

7 Princípios 
do Design 
Universal

capítulo 06
design universal: guia para
desenvolvimento de produtos inclusivos



checklist:
como construir
plataformas
amigáveis
para 60+?

Visual (ícones, cores e texto)
 Aplique os princípios de agrupamento
   do design para organizar interfaces
   com muitos ícones de apps na tela.

 Sempre que possível, pense em tela,
   texto e botões grandes, acima do
   tamanho médio

 Mantenha links sublinhados

 Torne possível o ajuste de tamanho
     de fonte, para quem tem diferenças
    de visão

 Prefira o contraste de cor mais forte,
    com melhor discriminação entre cores
   quentes e frias

 Evite baixo contraste, cores claras
    e tons de cinza

 Use fontes sem serifa para aumentar
   a legibilidade, letra preta e fundo
   cinza claro
 

Fonte: Adaptado de Open IDEO. 

capítulo 06
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 Tamanho mínimo de ícones de
    48 pixels ou 9 mm de largura

 Mantenha os ícones e botões
    espaçados o suficiente para o toque

 O espaçamento mínimo recomendado
   é de 44 pixels entre os elementos
   da interface

 Prefira palavras em vez de símbolos,
   certificando-se de que se adequam
    ao campo semântico dos seniores

Estrutura de UX

 Destaque as principais características
   do sistema visualmente
 Evite menus com múltiplas funções
   ou subníveis 

 Mantenha o foco do sistema na ação
    atual do usuário sem exibir funções
    secundárias

 Evite recursos instantâneos que
   mudam com cada nova interação,
    como

 filtros e preenchimento automático
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Gestos

 Mantenha os elementos na mesma
    posição por toda interface, mesmo
    com a mudança de telas

 Use o menu da tela inicial como um
    ponto seguro de retorno

 Mantenha uma função de “retorno”
    aparente na interface: um botão que
    os ajude a retornar a outra tela qua
    do não souberem como seguir com
    a operação

 Os mais velhos têm mobilidade física
    para tocar e deslizar a tela, mas
    exigem mais tempo e usam apenas
    uma mão para digitar como na escrita

 Mantenha gestos simples para
    realizar comandos do sistema;
    o público 60+ tem dificuldade em
    diferenciar gestos

 A interação mais acessível é o “swipe”
    horizontal, quando os dedos deslizam
    da esquerda para a direita; ele é mais
    fácil do que o “swipe” vertical

Navegação
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Ajuda

 Exiba um painel de ajuda e dicas
    sobre os recursos no primeiro acesso
   do usuário

 Forneça ícones fáceis de entender
    seguido por legenda ou descrição

 Use palavras que se adequam aos
    campos semânticos dos maduros
 

 Evite interações que exijam
   movimentos rápidos, combinações   
    com mais de dois dedos, usando as
    duas mãos ou com controles avançar
    dos como tocar e deslizar ou tocar
    repetidas vezes.
 Apresente feedback visual, audível        
    ou tátil quando os usuários tocam na
    configuração

 Use símbolos como o da lupa para    
    interfaces com zoom em vez do padrão
    intuitivo de esticar a tela ou dar dois
    toques para aumentar a imagem,
    convenções que não são óbvias para
    todas as demografias

 Telas de tamanho 10.1 são são
    adequadas para zoom, movimentos
    de arrastar o dimensionar elementos
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 Testes de usabilidade indicam que
    os idosos leem todas as instruções
    antes de clicar

 Caixas de alerta são realmente 
    úteis para facilitar a ação

 Oriente o usuário com mensagens
    de linguagem clara, objetiva e
    educacional

 Avisos temporários podem ser
   perdidos pelos idosos
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capítulo 07
a lacuna entre o que  mercado
oferece e o que os maduros procuram

A partir da visão proporcionada 
pelo Design Universal, a equipe do 
Hype60+ realizou uma pesquisa para 
identificar dispositivos e serviços 
projetados especialmente para as 
necessidades dos seniores. Nessa 
investigação, descobrimos que a 
maior parte das ofertas disponíveis 
no mercado são soluções de 
hardware projetadas para atender 
a necessidades específicas de 
mobilidade, ou ainda, versões 
simplificadas de produtos mais 
modernos. 

Ownfone: o celular mais 
simples do mundo
Desenvolvido no Reino Unido,
ele armazena 12 contatos com
uma bateria capaz de durar
um ano sem recarga, pelo valor
de apenas £ 75. 

exemplos de
produtos e serviços 
criados para os 60+

Ownfone



Easy Phone: celular flip
para seniores

Telikin: computador tátil

Criado por uma empresa 
de telefonia sueca, a Doro, 
especializada no mercado 
senior, o aparelho oferece 
recursos como tutoriais passo 
a passo, compatibilidade de 
aparelhos auditivos, um botão 
de assistência e um navegador 
web.

O software já vem pré-instalado 
facilitando a configuração, além
de ter um teclado e mouse 
externos para idosos que não 
são familiarizados com telas 
sensíveis ao toque. 

capítulo 07
a lacuna entre o que  mercado
oferece e o que os maduros procuram

Easy Phone

Telikin



EnTECH: educação
tecnológica para os maduros
Criado por estudantes
da Universidade de Waterloo,
o serviço oferece uma rede 
de voluntários experientes 
em tecnologia que “fornecem 
recursos, educação e 
ferramentas para ajudar
todos a se sentirem 
confortáveis usando
a tecnologia do século XXI”. 
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Grandpad: o tablet
para seniores
O aparelho tem uma tela maior 
e usabilidade que prioriza 
contraste, com grandes letras 
e botões. Os familiares podem 
controlar remotamente, 
além de configurar a lista de 
contatos com os números dos 
conhecidos. Na prática, pode 
ser considerado simples demais 
já que se limita a ligações e 
chamadas de vídeo e voz. Grandpad

Entehc



capítulo 07
a lacuna entre o que  mercado
oferece e o que os maduros procuram

Gadget Guide: assistência 
pessoal para tecnologia

Webwise: guia online da BBC 

O objetivo dessa empresa canadense 
é tornar a tecnologia amigável 
a todos, por meio de sessões 
personalizadas porta a porta para 
idosos que chegam
a custar US$ 69 a hora.

Nessa seção do site, as matérias 
cobrem tópicos básicos sobre uso
do computador e da internet para 
o público acima de 60 anos.
Por outro lado, o amadurecimento 
dos hábitos de consumo desse 
público ocorre a uma velocidade 
cada vez mais alta. Segundo 
o levantamento do Hype60+, 
em parceria com o instituto 
MindMiners, para mais da metade 
dos consumidores seniores (57%), a 
atual oferta de produtos e serviços 
não atende a sua expectativa de 
consumo, já que são obrigados a 
consumir artigos que não foram 
pensados para eles,
mas sim para uma população 
genérica. 



Nesse sentido, como agem as 
marcas que criam produtos, 
verdadeiramente, universais? 
O estudo de caso a seguir apresenta 
alguns caminhos possíveis. 

Conheça o estudo completo:
Clique aqui
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https://mindminers.com/estudos/habitos-consumo-maduros
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“É imperativo desenvolver e criar 
produtos e soluções acessíveis para 
o todos os públicos. A estimativa 
da ONU é que hoje a população 
de deficientes é de 1,2 bilhões 
de pessoas ao redor do mundo. 
Praticamente, 1 em cada 5 pessoas 
no planeta tem algum tipo de 
deficiência. Quase uma China!  
Com a população envelhecendo, 
este desafio só aumenta. Metade da 
população acima de 60 anos já sofre 
alguma deficiência, seja permanente 
ou situacional. Lembrando, 70%
das deficiências são invisíveis e ainda 
cercadas de estigma e preconceito.

Desenvolver produtos e soluções 
acessíveis não é endereçar um 
mercado de nicho ou específico. 
Quem pensa desta forma limita-se 
em escopo e oportunidade. Pense 
comigo: se você desenvolve um 
produto para uma pessoa que não 
tem um braço, uma outra pessoa 
que tenha então sofrido um acidente 
e quebrado o braço e uma outra 
segurando um bebê também pode 
se beneficiar da mesma forma. 

capítulo 08
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Deficiência não é uma doença. 
A OMS (Organização Mundial da 
Saúde) define deficiência como uma 
incompatibilidade de ambiente.
Caso criemos o ambiente correto, 
pessoas com deficiência podem 
se expressar e contribuir como 
qualquer outra pessoa. O desafio 
não é de saúde, é de design!
A pergunta que todo designer deve 
se fazer é:

Quem não consegue usar
o meu produto e por que? 
Que parcela da população
está sendo excluída por
essa solução?

Entenda exclusão. Trabalhe no 
design do seu produto, desde a 
concepção, para torná-la acessível 
para todos os grupos, incluindo 
pessoas com deficiência (visíveis
e invisíveis), e pessoas de diferentes 
gerações, em especial idosos.
Um produto capaz de atender um 
público extremo - com dificuldades 
de mobilidade, audição, visão ou fala, 
por exemplo - também beneficia, 
por extensão, outras parcelas da 
população.
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Um bom exemplo desse movimento 
aconteceu com o desenvolvimento 
de uma nova funcionalidade para o 
Skype, software de comunicação da 
Microsoft que faz chamadas de voz e 
vídeo. Um dos engenheiros do time 
sofria de perda de audição gradual e 
por trabalhar remotamente usava o 
aplicativo para se comunicar com os 
colegas de trabalho. Para encontrar 
uma solução a esse problema, 
ele convidou outros engenheiros 
do time a desenvolver uma 
funcionalidade “voice to text”, ou 
seja, uma tecnologia que traduzisse 
o que era dito na teleconferência em 
texto para ele ler, compreender e 
conseguir se comunicar mesmo com 
deficiência auditiva.

Hoje, pessoas com problemas de 
audição são capazes de participar 
de uma conferência por Skype, 
graças a essa tecnologia. A Microsoft 
documentou este caso e hoje está 
disponível no portal de design 
inclusivo: https://www.microsoft.com/
design/inclusive/
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O que ninguém previu, porém, foi 
o que aconteceu a seguir. Um dos 
engenheiros conhecendo essa nova 
funcionalidade, pensou: se eu tenho 
a voz traduzida em texto, consigo 
fazer também tradução simultânea 
do que é dito. Desse modo, alguém 
que fala em português pode ser 
entendido em qualquer idioma, 
ampliando sua capacidade de 
comunicação com o mundo inteiro.

Veja que interessante: o produto 
desenhado para superar uma 
limitação se estendeu para 
usos diferentes dos imaginados 
inicialmente. O design inclusivo, 
portanto, eleva a barra do 
desenvolvimento de produtos 
desbravando novas possibilidades 
de uso. Nesse sentido, ele empodera 
aquele que não está inicialmente 
incluído, mas também oferece super 
poderes àqueles que já estariam 
originalmente incluídos, como a 
capacidade de se comunicar em 
68 idiomas diferentes. 
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Existem outros exemplos 
interessantes de design inclusivo, 
como o AudioBook. Esta tecnologia 
foi desenvolvida para que cegos e 
pessoas com dificuldades visuais 
possam consumir livros, revistas 
e jornais através de áudio. Hoje 
porém é comum observar pessoas 
dirigindo um carro e consumindo um 
livro pelo áudio do carro, usando a 
mesma tecnologia.

Para criar uma cultura de design 
inclusivo que elimine as barreiras 
de uso, vejo que existem dois 
elementos fundamentais:

1_ Cultura empresarial que valoriza
a diversidade e a inclusão.
Conservar a voz da minoria no todo. 
Na Microsoft, por exemplo, nosso 
quadro de funcionários é formado
por autistas, deficientes visuais, 
auditivos, afônicos e pessoas 
de diferentes habilidades que 
contribuem com suas perspectivas 
para construção de produtos 
inclusivos.
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2_ Acessibilidade by design.
Não é possível criar um produto
e, depois de feito, torná-lo acessível 
a todos. Essa mentalidade precisa 
existir na concepção da idéia, muito 
antes de se tornar um produto
ou solução final. 

Em um desses projetos na Microsoft, 
queríamos desenvolver uma 
solução para ajudar pessoas  com 
dislexia, melhorando a capacidade 
de leitura e absorção do conteúdo. 
A partir disso, surgiu o Kit de 
Ferramentas de Aprendizagem da 
Microsoft, com uma funcionalidade 
de leitura imersiva que ajuda na 
decodificação de texto para alunos 
com dificuldades de aprendizagem. 
Hoje, já são mais de 13 milhões de 
usuários ativos por mês que vão 
além dos novos leitores. O público 
sênior e pessoas com dificuldade de 
visão também utilizam a ferramenta 
para facilitar o consumo do 
conteúdo. Mais uma vez, o produto 
desenvolvido para uma situação 
extrema se estende para beneficiar 
milhares de outras pessoas. 
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Para entender esses assuntos
com mais profundidade, gosto
de recorrer à História e investigar 
como essa questão foi tratada ao 
longo do tempo. O exemplo mais 
claro, para mim, é o uso dos óculos. 
Trata-se de uma tecnologia assistiva 
para pessoas que não enxergam 
com perfeição, certo?

Até 1950, as pessoas tinham 
vergonha de usar óculos porque 
existia uma percepção equivocada 
de falta de capacidade, fragilidade
ou inferioridade. Até que um certo 
dia, alguém pensou: e se o óculos 
ganhar uma armação diferente?
Foi essa pergunta que transformou
o seu lugar social.  De deficiência, 
passou a ser acessório.
De necessidade, passou a ser desejo. 
Faz parte do estilo, da expressão 
pessoal e da personalidade. 
Transformou, por consequência,
o modo como pessoas de óculos
são vistas pela sociedade.
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Ricardo Wagner
Gerente de Produto da Microsoft
e líder de Acessibilidade e Inclusão 
de Pessoas com Deficiência no 
Mercado de Trabalho Canadense.

Eu acredito que o design 
pode transformar a vida 
de pessoas de forma 
positiva. No momento 
em que cadeiras de roda, 
andadores, aparelhos 
auditivos, bengalas, 
softwares e dispositivos 
eletrônicos forem 
ressignificados pelo 
design, o modo de uso e 
as pessoas que as utilizam 
também passarão por essa 
mesma mudança. Está em 
nossas mãos catalisar esse 
movimento. Um produto 
de cada vez, até que o uso 
se torne parte do nosso 
cotidiano, como os óculos.”
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Todo produto é criado para entregar 
valor por meio de experiências 
positivas, funcionais e intuitivas
que exijam do usuário o mínimo
de esforço para o exercício da 
função. Se a interface parece 
confusa, o botão não é visível 
ou a ação tem uma alta taxa de 
erro, existe um desafio claro de 
usabilidade. O principal desafio do 
designer, portanto, é usar de forma 
sistemática a empatia para executar
o seu trabalho. Em outras palavras, 
basta que todo novo produto seja 
pensado, desde a sua concepção,
a partir da seguinte pergunta:
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Todas as pessoas do mundo,
de diferentes idades, graus
de mobilidade ou conhecimento
técnico, conseguirão utilizar
esse produto?

Esse questionamento leva ao 
desenho de produtos, serviços e 
plataformas que não sejam limitados 
aos Millennials - já familiarizados 
com códigos de uso e convenções 
digitais - mas também estendendo o 
uso para o público maduro. 



A lógica, portanto, deveria ser 
inversa: projetar o design para os 60+ 
levaria, inevitavelmente, à criação de 
interfaces, plataformas e aparelhos 
intuitivos e fáceis de usar por todas 
as parcelas da população.

Referência Visual:

Áudiobook: 

Calçadas mais largas:

Interface com alto
contraste e grandes botões:
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Se usamos nossas próprias 
habilidades como base para criação 
de novos produtos e serviços, 
produzimos coisas que são fáceis 
para algumas pessoas usarem, mas 
difíceis para todo o resto. Somos 
mais de 7 bilhões de pessoas 
compartilhando o mesmo planeta. 
Nossa ambição deveria ser, portanto, 
criar produtos que sejam física e 
cognitivamente acessíveis para 
todos. Esse é um exercício que 
começa com a nossa capacidade 
de ver a diversidade humana - e o 
movimento de envelhecimento do 
planeta - como recursos e desafios 
para o surgimento de um novo 
design. 

Quer conversar mais sobre 
o assunto e entender os 
caminhos pelos quais sua 
marca pode navegar na 
construção desse design 
inclusivo para os seniores? 
Venha tomar um café com
a gente!

Equipe Hype60+ 
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SOBRE O HYPE60+
Somos uma consultoria de marketing 
especializada no consumidor sênior. 
Ajudamos empresas, marcas e 
organizações a criar melhores produtos, 
serviços e experiências, sempre pelo 
ponto de vista dos maduros.

Nossa história começou com o Amo 
Minha Idade, uma comunidade digital 
com cerca de 9 mil seguidores seniores. 
Nossa escola, fonte de inspiração, 
testes e aprendizados. Dessa vivência, 
nasceu o Hype60+, oferecendo serviços 
que vão da estratégia de comunicação 
ao desenvolvimento de produtos para 
empresas que desejam se relacionar 
melhor com o público sênior. Entre os 
projetos já realizados estão clientes 
como a Drogaria São Paulo, a Unibes 
Cultural e a Akousis.  

Saiba mais em:
http://hype60mais.com.br/.
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