
UX: pecinhas separadas por etapa de

montagem, não por tipo
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É um pesadelo. Você compra um móvel na Tok&Stok (ou na ETNA, IKEA,

etc), chega em casa e a parte da montagem é tão confusa que o que acontece é

mais ou menos isso:
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Enfim, paz

Realmente traumático.

Por isso gostei tanto dessa ideia, ridiculamente simples:



Peças separadas por etapas.

Peças separadas POR ETAPA da montagem e não por tipo. Ou seja, ao invés

de vir um saquinho com todos os parafusos, outro com todas as porcas, outro

com todas as arruelas… eles vem por ordem de uso. Um detalhe tão pequeno,



mas que poderia fazer tod a diferença nessa tão maravilhosa e inesquecível UX

que é a montagem do mobiliário caseiro.

OBS: para quem sentiu falta do “passo 3”, é porque ela nnao envolve peça

nehuma, é apenas um encaixe.

Wagner Brenner

Fundador e editor do Update or Die.
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 Sobre

Em uma frase? Fazemos “desenvolvimento de repertório”. Quanto maior a

sua bagagem, maiores também as possibilidades de combinações. Curadoria e

cool hunting, porque inspiração pode vir de qualquer lugar.

 Comunidade e Portal

O Update or Die é uma comunidade de profissionais e amadores da área da

criatividade (redatores, designers, fotógrafos, executivos de mkt, gamers,

cinéfilos, etc), curiosos por natureza e que adoram compartilhar seus achados.

Já são mais de 30.000 posts publicados desde 2006.

 Produtora e Veículo

Somos também uma produtora de conteúdo (texto, video, podcasts) e fazemos

projetos especiais para grandes marcas. Consulte.
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New Business: Gustavo Giglio

Email:

guga@updateordie.com

Endereço:

Rua Henrique Schaumann, 1138 - casa 18
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