
SUA VIAGEM 
MUITO MAIS FELIZ



problema inicial

Quando você 
viaja, faz o

que com seu 
cachorro?



descobrir

Mercado PET


O mercado pet brasileiro movimentou cerca de 
US$ 21 bilhões em produtos e serviços para 
pets, sendo o terceiro maior mercado pet do 
planeta.


O Brasil tem a 2ª maior população de cães do 
mundo, com 52,3 milhões de animais.




descobrir

hipóteses iniciais


O que as pessoas fazem ao viajar?


Usam um aplicativo de lar provisório 
Deixam o cachorro em casa 
Levam o cachorro na viagem



Pessoas levam muito em conta o cachorro ao 
escolher um destino ou realizar uma viagem?





descobrir

Questionários (quanti)


Em questionários submetidos foi descoberto 
que 70% levam em consideração os seus 
cachorros ao escolher um destino de viagem 
ou passeio. 


Para muita gente os cachorros são uma parte 
da família e os hábitos dos pets são levados em 
conta na hora de escolher viajar ou não viajar.




descobrir

entrevistas (quali)


Você leva o seu cachorro com você quando vai 
viajar?


Por que você leva/não leva o seu cachorro?


Como é viajar com o cachorro/sem o cachorro?


Para quem deixa ele em casa: E quem fica com 
ele em casa? Você confere se o cachorro está 
bem com que frequência?


Para quem leva ele na viagem: Ele dá muito 
trabalho na viagem? E isso dificulta o seu 
roteiro?


Para ambos os casos: Pensa em fazer diferente 
na próxima viagem?




descobrir

CONCLUSÕES - A maior parte das pessoas desconhece a existência de aplicativos de 
hospedagem de cachorros e alguns animais ficam estressados ou deprimidos longe dos tutores. 
As pessoas consideram o cachorro um membro da família e levam em conta o seu pet na hora 
de escolher um local para viajar ou passear. Muitas vezes, por falta de opção, as pessoas acabam 
ficando em casa.




definir

mapa de empatia


Derivado de 
informações obtidas 
com entrevistas, 
questionários e 
benchmark, esse é o 
Mapa de Empatia da 
nossa persona, a 
Jéssica. :)




definir
Jéssica, 25, casada, dentista, mora numa casa longe 
do centro.


Trabalha bastante, muitas vezes nos finais de semana. 
Quando consegue um tempo de sobra gosta de viajar 
para cidades próximas da sua. Adora viajar de carro 
para ouvir música e refrescar a cabeça.


Seus três filhos são Bruce, Porco e Milka


Bruce e Porco são médio porte e Milka é pequena. Os 
três vivem juntos e felizes num quintal grande.

Meu sonho é 
viajar com os 
três filhos!

Frustrações 

É difícil encontrar lugares que 
deixem cachorro entrar. 

Muitos estabelecimentos não 
informam se aceitam ou não 
cachorros.  

Se não posso levar, com quem 
deixar?

produto ideal 

Um aplicativo que ajude a 
encontrar um destino seguro, 
barato e divertido para ela e para 
a família (canina!). 

Objetivos 

Primário: Conseguir viajar 
com os três cachorros para 
algum lugar legal. 

Alternativo: Conseguir 
alguém para ficar com 
cachorros.

persona


A Jéssica é a persona 
principal do projeto 
DogTrip.


Tutora de vários 
cachorros, louca por 
viagem e planeja 
sempre os destinos 
levando em conta os 
filhos caninos. 



problema definido

proposta de valor


“Com DOGTRIP eu sei que posso 
levar o meu cachorro sempre 
comigo e fazer a minha viagem 
mais feliz.” / Jéssica



OBJETIVO do produto


Permitir que tutores escolham os 
melhores lugares para levar o seu 
cachorro e tenham mais 
momentos de união e alegria fora 
de casa.





desenvolver o produto

análise de tarefas


A principal tarefa executada pelos usuários é procurar informações sobre destinos pet friendly.


Uma vez encontrado um destino interessante o usuário pode conhecer mais detalhes das 
atrações compatíveis com seu estilo de vida e entrar em contato com lugares para fazer 
reservas, confiando que se tratam de lugares que aceitam a presença de cachorros.


Além disso é possível simplesmente verificar que cidades e lugares na sua proximidade aceitam 
a presença de cachorros – de maneira geo localizada ou num ranking de regiões.




desenvolver o produto

funcionalidades


O DOGTRIP é um aplicativo orientado à localização, análise 
e compartilhamento de locais, estabelecimentos e 
atrações.


De maneira geral a funcionalidade principal é de buscar 
um “lugar” via palavra-chave “nome do lugar”. Se a palavra 
chave buscada for encontrada no aplicativo, será retornado 
no próprio campo de busca um resultado compatível.


Esse resultado pode ter dois tipos de detalhamento – caso a 
busca seja por uma cidade é mostrado o detalhe de cidade 
e a coleção de estabelecimentos da mesma; - caso a busca 
seja por um estabelecimento específico é mostrado do 
detalhe do estabelecimento.


Uma vez encontrado qualquer um dos dois resultados o 
usuário pode realizar algumas ações, pertinentes ao tipo de 
conteúdo sendo exibido, como telefonar, compartilhar ou 
avaliar.





desenvolver o produto

wireframe


O wireframe do 
DogTrip segue a lista 
de tarefas do usuário e 
funcionalidades do 
aplicativo.


Foi criado no Figma e 
é interativo. :) 



desenvolver o produto

wireframe


A Interface Gráfica foi projetada levando em 
conta uma paleta de cores Roxa e Amarela.


Além disso foram utilizados elementos 
arredondados, remetendo ao tratamento de 
“filho” ou “criança” dos animais de estimação.


Um detalhe adicionado e que foi elogiado nos 
testes foi o ranking de “patinhas de cachorro”.




entregar o produto

protótipo navegável


Quem valida se um produto está 
bom para o uso é o usuário final. 


Para que possa ser testado pelo 
público alvo foi criado um 
Protótipo Navegável no Figma e 
executados testes de usabilidade e 
conceito.




entregar o produto

teste de usabilidade


O objetivo do teste é entender se 
as principais tarefas do DogTrip 
podem ser executadas com 
facilidade pelo público alvo.


Um roteiro é importante para que 
os usuários realizem a mesma 
tarefas, mostrando assim quais as 
principais dificuldades de maneira 
tabulável.




entregar o produto

Aprendizados


Design sem determinação de público é perigoso – tentar 
atendar à todos é quase o mesmo que não atender à 
ninguém. Por isso é muito importante testar o produto 
com o público correto – que tenha entendimento do 
contexto do problema. 


No teste realizado as pessoas elogiaram o visual – que era 
propositalmente ‘infantil’ e também gostaram das patinhas 
para representar a nota do estabelecimento, do uso de 
imagens bonitas e cores contrastadas.


As tarefas eram simples e foram realizadas sem grande 
esforço. 


Apesar de existir um mapa, duas pessoas acabaram não 
interagindo com ele. Talvez pudesse ser algo fechado. Num 
ponto de vista técnico, utilizar um mapa sempre visível é 
um custo extra de API.




conclusões

projeto dogtrip


A ideia do aplicativo DogTrip surgiu de um problema que 
aconteceu comigo e minha noiva em uma viagem longa.


Não tínhamos com quem deixar um de nossos cachorros e 
então decidi investigar melhor o problema.


Conversando com alguns amigos vi que era algo comum - 
aqui mesmo em casa sempre aceitamos hóspedes caninos.


Mas hospedar cães e gatos não resolve um outro tipo de 
problemas - e se eu quiser realmente levar meus 
cachorros num passeio?


Em Campinas é difícil encontrar lugares que aceitem 
cachorros e o problema se agrava quando penso em ir para 
outras cidades. 


O DogTrip já está sendo desenvolvido - como MVP em 
formato de site responsivo. :)
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