
Somos a Parati

Criamos 
interfaces para 

ambientes 
digitais



Somos especialistas em interfaces digitais produzidas sob 
perspectiva da experiência de uso para produtos e serviços.

Design de interação 
+ arquitetura de 

informação

Web Design +  
App Design

Desenvolvimento de 
Front-end



O que 
fazemos

Apps nativos e  
Web Apps

Mapeamento de 
funcionalidades

Mapas e fluxos de navegação

Design de Interação

Wireframes

App Design (visual)

Front-end  
 (para WebApps,  baseados  

em HTML)

Portais,  Hotsites e 
Landing pages

Mapas e fluxos de navegação

Arquitetura de Informação

Wireframes

Web Design (visual)

Produção e revisão de 
conteúdo

Apoio técnico na implantação 
de tags Google Analytics/

Adwords

Front-end HTML  Responsivo

e-Commerce e 
Serviços on-line

Análise heurística de 
usabilidade

Mapeamento de 
funcionalidades

Mapas e fluxos de navegação

Design de Interação

Wireframes

Web Design (visual)

Front-end HTML  Responsivo



Como 
trabalhamos
Conheça os pacotes que temos  
 para o seu negócio

TUDO NOVO DE NOVO

Se você já tem uma versão do seu 
produto rodando, mas busca algo novo 
e totalmente reformulado.

Analisamos as métricas para identidicar fortalezas e 
fraquezas e entrevistamos os stakeholders.

Reformulamos a arquitetura de informação, o visual 
do seu produto e o front-end.

MELHORIAS NA USABILIDADE

Para quem procura melhorias na 
usabilidade e ajustes pontuais na 
arquitetura e layout. Ideal para quem 
identifica que o usuário ainda sente 
dificuldades ao usar site.

Analisamos as métricas para identificar gargalos e 
entrevistamos os stakeholders.

Ajustamos a arquitetura de informação, o visual do 
seu produto e o front-end.

SOMENTE PROTOTIPAÇÃO

Para quem tem outro fornecedor 
criando a interface gráfica e necessita 
de apoio especialista em Front-end 
para atuar junto à equipe de TI.

Analisamos dificuldades e pré-requisitos de 
implantação do protótipo funcional.

Elaboramos os protótipos funcionais e apoiamos a 
TI a integrá-los aos sistemas.

CONSULTORIA MENSAL

Para quem tem um site ou serviço que 
necessita de melhorias e correções 
constantes. 

Disponibilizamos um time de Design 
de Interfaces para acompanhamento e 
consultoria mensal do seu produto.



Como 
atendemos
Priorizamos uma comunicação  
ágil entre nós e nossos clientes

REUNIÕES PRESENCIAIS 
É o nosso primeiro contato 
com o cliente

E gostamos de fazê-lo assim, tête-à-tête, para 
entender melhor o produto e a necessidade 
do cliente. 

ATENDIMENTO ON-LINE 
Skype, hangout e 
conferências 

Apostamos numa prática de comunicação 
mais direta, ou seja, menos e-mails, mais 
conversas para o nosso atendimento fluir 
melhor e ser mais eficiente.

ACOMPANHAMENTO DE TAREFAS 
Usamos metodologias ágeis 
de gestão, como o Kanban

Gerenciamos nossas tarefas com o Trello. 
Tudo fica à disposição do cliente para 
acompanhar o que está sendo desenvolvido.

APROVAÇÃO DE ENTREGÁVEIS 
Utilizamos ferramentas para 
aprovação de layouts, testes 
de usabilidade e protótipos

Como o InVision, que oferece a visualização de 
layouts para aprovação, inserção de comentários 
e a execução de testes de usabilidade. Temos, 
ainda, um ambiente exclusivo de homologação dos 
protótipos para cada um de nossos clientes.

http://trello.com/
http://www.invisionapp.com/


CASES

Aplicativo 
 Porto Seguro 
 Auto
A Porto Seguro é uma das grandes 
companhias de seguro do país e tem 
investido na área digital.

Apoiamos a Porto Seguro na 
reestruturação de um aplicativo exclusivo 
para o Porto Seguro Auto. Atuamos no 
desenvolvimento de uma nova arquitetura 
de informação, design de interação e 
produzindo layouts.



CASES

SciELO
A SciELO é um projeto que disponibiliza 
artigos científicos gratuitamente na web, 
de modo que torne o acesso à informação 
mais amplo e contribua o crescimento da 
ciência como um todo, especialmente na 
América Latina. O projeto é financiado pela 
FAPESP, UNIFESP, CNPQ e OPAS/OMS.

A Parati apoia o projeto com testes de 
melhoria na interface gráfica dos leitores e 
buscadores de artigos científicos. Ao lado, 
um teste de revisão do design de interação 
e design gráfico de um artigo científico. 

Confira:

COMO ERA COMO FICOU

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462013000200115
http://www.scielo.br/article_plus.php?pid=S1516-44462013000200115&tlng=en&lng=en


CASES

Porto Seguro 
Conecta
A Porto Seguro Conecta é a empresa de 
telefonia do grupo Porto Seguro.

A Parati é parceira desde a criação da 
empresa, atuando na construção do 
Portal, Portal de Clientes e Interface para 
o Televendas. Além disso, damos apoio na 
sustenção destas interfaces.

CONHEÇA O PORTAL

http://www.portoseguroconecta.com.br/


Entre em 
contato

Quer tirar dúvidas ou solicitar uma proposta?
Fale com o Luiz Caramez, ele vai ajudar:

e-mail ou hangout: 
caramez@parati.ag

skype: 
luiz.caramez

telefones: 
48 3206.0878 / 48 8817.1881 / 11 9.9133.4340

Parati User Interface Design Studio
Rod. Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 4801 - Sala 19
Rio Tavares - Florianópolis/SC

mailto:caramez%40parati.ag?subject=
skype:luiz.caramez?chat

