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1. Resumo 

A Arquitetura da Informação (AI) é o campo do Design que estuda a organização 
das informações existentes em um suporte, auxiliando na melhoria da interface entre 
usuário e produto. O objetivo desta pesquisa é apresentar uma nova proposta de 
bilhete de passagem rodoviário intermunicipal, baseado na AI através da 
reorganização das informações em sua interface gráfica, uma vez que o momento 
mais importante entre usuário e produto é o da leitura do mesmo. O projeto foi 
desenvolvido através dos conceitos da AI, utilizando os elementos de comunicação, 
como os aspectos tipográficos e cromáticos, além do grid. Diante da aplicação de 
questionários para verificar a aceitação da nova proposta de bilhete de passagem 
rodoviária a maior parte dos usuários demonstrou satisfação em relação à clareza e 
objetividade das informações para utilizá-lo. 
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2. Introdução 

A essência da Arquitetura da Informação é ordenar de forma sistemática toda 

informação que se encontra aleatoriamente disposta dentro de um conjunto ou 

suporte, quando se percebe que na sua concepção houve atributos que por algum 

motivos atrapalharam a objetividade dessa organização, ou seja, não se pode 

classificar um projeto como sendo organizado e preocupado em informar se este já 

em sua idealização é deficiente quanto à própria estrutura formativa e informativa 

(MORAES; SANTA ROSA, 2012). 

Segundo Agner et al (2009) o foco da Arquitetura da Informação é o projeto de 

estruturas (ambientes informacionais) que fornecem aos usuários recursos 

necessário para transformar suas necessidades em ações e para atingir seus 

objetivos com sucesso. 

É comum o fluxo variado de pessoas dentro de uma rodoviária, pois este 

sistema se baseia em apenas enviar e receber pessoas que saem apenas para 

trabalhar, bem como aqueles de outras regiões que estão a passeio ou até mesmo 

os que buscam uma nova oportunidade de vida. Entretanto o momento mais 

importante de interação entre usuário e produto é o que antecede o embarque, logo 

após receber o bilhete, onde se olha atentamente o bilhete e são exploradas suas 

informações a fim de ligeiramente se localizar e ir até o local indicado. 

A literatura não apresenta uma história ou relatos que corroboram 

precisamente para a origem do bilhete de passagem rodoviário, apenas se sabe que 

este veio desenvolvendo-se ao longo da história paralelamente ao transporte público 



em meio aos acontecimentos dos grandes centros urbanos. O que se pode 

apresentar são indícios registrados pela História que colaboraram para sua 

composição, onde tais fragmentos foram pouco a pouco modelando o grid para 

encaixar os elementos necessários tanto para o atendimento informativo como fiscal 

e entre os demais ao qual ele se encontra ligado nos dias de hoje (MILBUS, 2012). 

Portanto, percebe-se quão grande podem ser as contribuições da Arquitetura 

da Informação para uma concepção organizada e sistemática da informação, onde a 

interface além de ser este canal desempenha o papel esclarecedor, objetivo e 

colaborador no que diz respeito a comunicar seu usuário. 

A partir da desconstrução do bilhete de passagem rodoviário intermunicipal, 

foram observadas variáveis que podem influenciar na organização e 

consequentemente na comunicação das informações, como: o aspecto tipográfico 

(letra pequena e desprovida de hierarquia), aspecto cromático (cor depositada de 

modo aleatório onde apenas sinaliza, mas não identifica, pelo simples fato da 

respectiva tipografia não colaborar para este fim), e o grid (estrutura com campos 

que não direcionam o usuário ao embarque). 

Foram desenvolvidas duas propostas de bilhete rodoviário, tomando como 

objeto de estudo o bilhete de passagem rodoviário atual da empresa Viação Bona 

Vita e posteriormente aplicados questionários para verificar a eficácia do 

desenvolvimento e identificar possíveis falhas. 

O designer tem como papel solucionar problemas ou necessidades das 

pessoas que utilizam os produtos gráficos ou tecnológicos, visando satisfazer esses 

usuários, através de um produto que lhe atenda da melhor forma possível e, isso 

quer dizer, que o produto deve permitir que o usuário atinja o seu objetivo da forma 

mais eficiente possível. A Arquitetura de Informação ajuda o designer a desenvolver 

projetos gráficos que permita que a informação seja passa de forma clara e efetiva. 

Justificativa 

 
3. Objetivos  

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver uma nova proposta de bilhete de 

passagem rodoviário intermunicipal, aplicando conceitos de Arquitetura da 

Informação (AI) e para a reorganização das informações em sua interface gráfica na 

parte frontal. 

 



Os objetivos específicos consistiram em: 

• Analisar o objeto informação do bilhete de passagem rodoviário intermunicipal e 

sistematizá-lo, simplificando e ordenando todos os elementos que compõem esta 

interface gráfica da parte frontal para sua melhor compreensão, bem como os 

aspectos tipográficos, cromáticos e o grid; 

• Aplicar o conceito de Design Centrado no Usuário (D.C.U.), observando e ouvindo 

as necessidades do seu usuário através da aplicação de questionários; 

• Aplicar os conhecimentos da Arquitetura da Informação e Usabilidade, que atenda 

à praticidade de seu usuário, visando converter as informações encontradas num 

conhecimento que o direcione com segurança até onde ele quer chegar. 

• Desenvolver uma nova proposta de bilhete rodoviário intermunicipal, 

contemplando os requisitos apresentados pela Arquitetura da Informação; 

 

4. Metodologia 

A metodologia utilizada para a condução desta pesquisa é a exploratória e 

descritiva, incluindo análises qualitativas. Desta forma foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre Arquitetura da Informação e os elementos de comunicação, como 

os aspectos tipográficos e cromáticos, além do grid. Posteriormente, no terminal 

rodoviário da cidade de Limeira/SP foi feito uma observação informal, na qual se 

acompanhou a interação entre usuário e objeto, anotando as dificuldades 

percebidas. Em seguida foi aplicado um questionário qualitativo, abordando 

aleatoriamente usuários para coletar sugestões e reclamações que circundam a 

estrutura do bilhete. Para esta pesquisa tomou-se como objeto de estudo o bilhete 

rodoviário intermunicipal da empresa Bona Vita. 

Num segundo momento e com o material coletado em campo, foi realizada 

uma análise mais apurada do mesmo, adotando a análise do suporte visual de 

Munari (2000), que consiste em analisar a mensagem visual por uma ótica 

dissociativa, dividindo-a em suporte e informação, para melhor identificar e conter o 

problema. 

 

5. Desenvolvimento 
 A Arquitetura da Informação se constitui de três elementos básicos e 

fundamentais para a comunicação que são: Contexto, Conteúdo e Usuário. Assim o 

bilhete como um todo pode ser tido como o Contexto – por isso deve-se explorá-lo e 



entendê-lo porque trata toda aquela situação, ou seja, os vários elementos 

informativos sobre aquele suporte. O conteúdo é o resultado da interpretação do 

contexto transfigurado em informação, onde tais nichos informativos precisam ser 

selecionados de modo que a informação trabalhe em sentido colaborativo entre si e 

a responder as intenções do usuário; por isso deve ser compreendida numa 

perspectiva minimalista que converta as poucas informações em maior possibilidade 

de clareza sendo somente o necessário o único objetivo. E por fim o Usuário, que 

passa a assumir um papel basilar junto à concepção de qualquer produto e também 

junto ao design e ao designer, mediando às expectativas e os valores a serem 

aplicados ao projeto (MENDONÇA, 2006). A partir disto foi realizada a segregação 

das informações do bilhete em vinte e quatro campos como mostra a Figura 1. 
 

Figura 1: Bilhete de passagem rodoviário Viação Bona Vita 

 
Fonte: dos autores 

 
Posteriormente teve início a desconstrução do bilhete e a eliminação de 

alguns campos sinalizados pelos usuários como ‘desnecessários’, de acordo com o 

questionário aplicado. De acordo com a pesquisa os campos desinteressantes para 

o bilhete de passagem rodoviário intermunicipal seriam: 1, 3, 5, 6, 9, 15, 16, 18,19, 

21, 22, 23 e 24. Tendo as três principais partes que compõem o foco informativo, 

foram separadas as informações que desrespeitam a linha, o itinerário do ônibus 

(campo 6) e ao usuário campos 7, 8, 9,10,11,12 e 13 e em seguida o subdividimos, 

bem como a parte sobre as informações da empresa representada pelos campos 14, 

15, 16, 17,18, 19 e 20 (Figura 2). 

 
 
 

 



Figura 2 – Desconstrução completa do bilhete e retirada de alguns campos 

 
Fonte: dos autores 

 
Intrínseco à análise descrita anteriormente foi aplicado o Cardsorting, cujo 

conceito é transcrever as informações em cartões para a clara e objetiva 

visualização de todo o contexto que deve ser retrabalhado, permitindo montar, 

posicionar e visualizar conteúdo de forma mais adequada para a criação de uma 

nova arquitetura informativa (Figura 03). Contando com a colaboração de dois 

voluntários, o processo iniciou-se com a entrega de 24 cartões contendo nestes o 

conteúdo das 24 partes fragmentadas no processo anterior, onde de forma aleatória 

e sem qualquer estrutura pré-estabelecida, foi pedido para que eles montassem um 

novo conjunto o qual julgassem ter a melhor disposição dos componentes, 

independente da adição ou subtração das informações, para uma clara e objetiva 

comunicação daquela interface (Figura 3).  

 
Figura 3 – Processo de montagem do cardsorting 

 
Fonte: dos autores 

 

 

 



6. Resultados 

Ao manusear o mix de informações e opiniões distribuídas pelos usuários 

pesquisados, e tendo em vista os resultados do processo anterior e abstraindo estes 

para o campo do Design, iniciou-se a fase de reconstrução, utilizando softwares de 

desenho vetorial, como o Adobe Illustrator CS e Corel Draw, que permitiu aplicar os 

elementos conceituais estudados a fim de estruturar e encaminhar todos os 

elementos da interface gráfica chegando a uma composição que oferecesse clareza 

e objetividade nas informações transmitidas ao usuário. Desta forma foram 

desenvolvidas duas proposta de bilhete, como mostram as Figuras 4 e 5. 

 
Figura 4 - Proposta de bilhete rodoviário 01 

 
Fonte: dos autores 

 
Figura 5 - Proposta de bilhete rodoviário 02 

 
Fonte: dos autores 

 

 



Os elementos de comunicação indicados inicialmente foram trabalhados da 

seguinte forma: 

- Aspecto tipográfico: aumentou-se e melhorou a tipografia já inserida no grid, bem 

como a impressa no ato da compra do bilhete. Optou-se por fontes cujo corpo e por 

se tratar das informações mais relevantes chegam aos 20 pontos, nas propostas 01 

e 02 e de modo geral temos em seus conjuntos uma variável que parte dos 6 pontos 

indo até aos 20 pontos, sendo estas articuladas conforme sua importância e 

conteúdo de informação.  

Na elaboração do conteúdo tipográfico e já cogitando novas possibilidades de 

clareza e comunicação, variaram-se as fontes mecânicas da impressão para um tipo 

sem serifa, justamente para padronizá-lo junto ao contexto dos demais títulos de 

informação contidos na arquitetura do bilhete, que por sinal nos levou a decidir pela 

fonte Arial Regular e Arial Bold variando apenas em alguns casos. Conservando o 

modo de impressão matricial optou-se pela fonte Fake Receipt com um tamanho 

maior a fim de melhorar a legibilidade da informação. Quanto ao logotipo ficamos 

com a mesma tipografia utilizada em sua em sua criação, onde apenas variamos em 

sua espessura com Adobe Garamond Pro Bold; 

- Aspecto cromático: melhoramento da comunicação das informações através das 

cores com o intuito de provocar o contraste que direcione o olhar do usuário para as 

informações de maior relevância. Para as características cromáticas pensou-se em 

criar um ligeiro contraste entre figura (informação) e fundo (cor e elemento que 

ressalta a informação) e só assim gerar uma comunicação intencional que desvie e 

desperte o usuário para o valor daquele determinado campo. Desta forma, optou-se 

também por melhorar o logotipo da empresa para elucidar sua identidade visual. Isto 

gerou uma paleta de cores e garantiu a escolha de um tom (cor laranja) que serviu 

para estabelecer o contraste entre figura/fundo e aplicá-lo junto aos campos mais 

consultados pelo usuário pelo seu grau de relevância; 

- Construção do grid: com o auxilio da Arquitetura da Informação buscou-se 

adaptar o conteúdo ao contexto, reorganizando todas as informações em uma 

estrutura que seja clara e objetiva ao comunicar o usuário. No grid de ambas as 

alternativas, foram articulados todos os elementos já mencionados, procurando 

refazê-los com base nos conhecimentos da Arquitetura da Informação, que 

preocupada em atender o usuário colaborou ao adaptar o conteúdo ao contexto para 



melhor informar gerando uma estrutura clara e objetiva em sua comunicação a este 

novo modelo. O único elemento conservado em relação ao novo modelo de 

passagem rodoviário foi à cor azul que já compunha seu grid, pois julgou-se ser 

apropriada tanto para a demarcação dos campos como no complemento junto às 

demais cores do conjunto. 

E por fim foi aplicado um novo questionário a fim de objetivamente comparar os 

novos protótipos junto ao atual modelo, e eleger a alternativa mais apropriada para 

estar atendendo ao público-alvo que pode ser melhor visualizada na Figura 6. 

 

Figura 6 – Comparação dos elementos de comunicação entre o bilhete atual e as 
novas propostas 

 
Fonte: dos autores 

 

Foram entrevistadas 28 pessoas e o resultado deste questionário mostrou que 

tanto a proposta 01 como a 02 tiveram grande aceitação entre os usuários. A 

proposta 02 com 15 pontos acabou se destacando por 2 pontos percentuais em 

relação à proposta 02 modelo A com apenas 13 pontos. Outro fator para 

comentários entre as propostas apresentadas é que os usuários com um maior grau 

de instrução (com curso superior completo ou incompleto) sempre indicavam a 

proposta 02 como sendo o mais interessante numa posição de 09 pontos o que 

equivale a 32,14%, enquanto as pessoas menos instruídas (com ensino fundamental 

ou médio completo ou incompleto) optavam pela proposta 01 num percentual de 11 

pontos o que equivale a 39,28% das amostras. Sem mais demora ressaltamos que 

apesar destas diferenças entre as propostas, a proposta 02 foi a mais votada 

atingindo uma posição de 15 pontos o que equipara a 53,57% das 28 pesquisas 

aplicadas, enquanto a 01 permaneceu com 13 pontos numa proporção de 46,42% 

em relação às entrevistas aplicadas. 

 



7. Considerações finais 

O trabalho familiarizado junto à relação usuário – objeto a fim de experimentá-

la e entendê-la, (auxiliados por pesquisas de campo em uma rodoviária) para 

abstrair junto à sua desconstrução e compreender cada parte e sua participação 

colaborativa ou não dentro do conjunto, fazendo uma seleção que considerou o que 

era relevante e discriminou as informações desnecessárias ao usuário. Desta forma 

um redesign foi iniciado adotando a opinião do usuário como diretriz projetual 

adjacente as práticas conceituais da Arquitetura da Informação que caminhou 

corrigindo as possíveis falhas oriundas dos aspectos organizacionais e funcionais 

deste objeto, tornando a mensagem descomplicada de leitura e aprendizagem as 

diversas classes de viajantes. 

A informação deve ser compreendida por seus usuários e por isso deve ser 

passada de forma clara, fazendo sentido ao usuário. Por isso, o uso da Arquitetura 

de Informação no Design da Informação é primordial para se atingir esse objetivo e 

permitir que os usuários, como os dos bilhetes rodoviários, se sintam mais satisfeitos 

ao ter que fazer uso deste artefato. 
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