
Rodrigo Muniz 
Designer

A importância da animação web 
para melhorar a experiência de 

compra da sua loja

** OPA. Infelizmente PDF não dá suporte a vídeo e a GIFs animados. Procure pelos links deles nos slides para entender 
melhor o conteúdo. **



Esta apresentação 

NÃO É
um tutorial de CSS

😅

Apesar de abordar CSS animation no final, a proposta aqui é não ser um tutorial de CSS. É falar mais dos motivos de defender e usar animação como ferramenta de 
comunicação.



muniz.nu 
@rdmuniz

Rodrigo Muniz 
Designer

Trabalho no time de produto e sou um grande entusiasta da animação

Pra homenagear o VTEX Lab eu até fiz uma animação irada no próximo slide :P

http://muniz.nu
http://twitter.com/rdmuniz


Web Animation

DON’T! Não faça isso!



Por favor,  

NÃO
😖

DON’T! Não faça isso!



 Animação: http://bit.ly/1E2e7Kb

Animação deve ter propósito. Não deve existir só por existir…

http://bit.ly/1E2e7Kb


Sem  animação: http://bit.ly/1E2e7Kb

E a gente percebe o poder dela principalmente quando comparamos com a solução sem animação

http://bit.ly/1E2e7Kb


storefront.vtex.com

Com o Render() do Storefront os temas das lojas agora são Single-page applications. Ou seja, agora vai ser mais fácil fazer transições de estados e animar elementos da 
UI no browser.

http://storefront.vtex.com


Por que interfaces  
(bem) animadas parecem 

funcionar tão bem?

Mas por que? 
Porque está ligada diretamente a como nossa visão evoluiu com o tempo.



Movimentos 
Sacádicos

Saccade

Tradução livre do termo

Já ouviu falar em Movimentos Sacádicos?



Oooooh science!

Calma, é simples. Movimento sacádico é o movimento ocular que fazemos inconscientemente ao 
escanear uma paisagem, superfície, texto…



Fonte: http://24ways.org/2012/science/

Eu queria fazer um teste prático, vai ser mais difícil para as pessoas que estão mais na frente perceberem. Mas tente escanear a parte da frete desta sala de uma ponta 
a outra, movendo só os olhos sem a ajuda do pescoço. O mais suave que você puder.

http://24ways.org/2012/science/


Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=YJbKieEC49M
 Vídeo: http://bit.ly/1IJWm27

O movimento que achamos que a imagem e os olhos fazem.

https://www.youtube.com/watch?v=YJbKieEC49M
http://bit.ly/1IJWm27


Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=YJbKieEC49M
Vídeo: http://bit.ly/1DjoTaU

O movimento real “saltado" dos olhos.

https://www.youtube.com/watch?v=YJbKieEC49M
http://bit.ly/1DjoTaU


Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=YJbKieEC49M
 Vídeo:  http://bit.ly/1yTZWGN

Ou seja, a imagem dá saltos mas o cérebro corrige.

Agora façam a mesma coisa, só que me acompanhando. Sem mexer o pescoço, só os olhos suavemente.

https://www.youtube.com/watch?v=YJbKieEC49M
http://bit.ly/1yTZWGN


Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=YJbKieEC49M
 Vídeo:  http://bit.ly/1yU0sVx

Já o olhar fazendo o mesmo, mas seguindo um objeto, faz um movimento totalmente suave.

https://www.youtube.com/watch?v=YJbKieEC49M
http://bit.ly/1yU0sVx


Escaneando Objeto em movimento
 http://bit.ly/1yU0sVxhttp://bit.ly/1DjoTaU

Isso é uma característica desenvolvida no processo evolutivo. Mas alguém imagina o porquê dessa nossa habilidade de travar o olhar num objeto em movimento?x

http://bit.ly/1yU0sVx
http://bit.ly/1DjoTaU


http://thewilderlens.blogspot.com.br/2014/04/kabini-land-of-leopards.html

Resposta: Sobrevivência.

No processo evolutivo, quem desenvolveu a habilidade de travar o olhar num predador acabou sobrevivendo.


- Movimento, portanto é uma informação muito valiosa.

- Precisamos tirar vantagem desse comportamento do cérebro para ajudar os usuários a compreenderem transições de estados, ou algo que saiu e entrou de cena na 
nossa UI.

http://thewilderlens.blogspot.com.br/2014/04/kabini-land-of-leopards.html


 Exemplo sem animação:  http://bit.ly/1Ql14ss

Um exemplo no OMS. Quem já usou o gerenciador de vendas do nosso SmartCheckout deve conhecer a funcionalidade que são os botões de navegação linear entre 
detalhes de pedidos. 

Você volta a um pedido anterior ou avança para o próximo sem precisar voltar para a lista.

Primeiro, ele sem animação. É ok…

http://bit.ly/1Ql14ss


 Animação:  http://bit.ly/1DPmtDm

- Com uma animação muito simples foi possível reforçar o significado do elemento, ajudando a mostrar que ele faz o papel de avançar uma informação linear da 
esquerda para a direta.

- Mas com mais um pequeno truque é possível deixar o elemento ainda mais eficiente em comunicar isso.

http://bit.ly/1DPmtDm


 Animação:  http://bit.ly/1DeIHuP

- Dando uma animação com delay individual para cada elemento filho do link, é possível comunicar melhor de onde essa informação vem se a pessoa clicar ali. 

- Além disso o elemento passa a ter personalidade, já que tem o que chamamos em animação com “Ação secundária” (ver princípios da animação no slide 29). Que é 
quando enquanto uma ação principal acontece, outras ações secundárias auxiliam para enfatizar o argumento.

http://bit.ly/1DeIHuP


 Animação: http://bit.ly/1OHUKaW

instant replay

Câmera Lenta :)

http://bit.ly/1OHUKaW


Animação é 
COMUNICAÇÃO

Nosso papel como designers não é só comunicar por textos, layouts, cores… Movimentos e transições também são uma ferramenta poderosa para informar, 
principalmente na interação humano-computador.



ru
im

ruim

Animação é 
COMUNICAÇÃO

☹

- Animação ruim é comunicação ruim. E comunicação ruim é interface gráfica com problema ou até uma venda perdida online.

- Lembra do exemplo no início com o logotipo do VTEX Lab? Vamos no próximo slide a um exemplo de animação ruim em uma interface gráfica.



 Animação: http://bit.ly/1HmTFq2

A interface parece bem moderna e limpa. Mas a escolha de transição não ajuda a entender o que ela está querendo 
comunicar. Por que o título dá cambalhotas? O que o "Code" da segunda tela tem a ver com o “China" da primeira? A 
animação não teve propósito algum.

http://bit.ly/1HmTFq2


 Animação: http://bit.ly/1yU2k0g

Mais um exemplo ruim. Esse é de propósito.

No Material Design é o conhecido como "Ponto de origem”. O usuário clicar num botão e o painel criado da origem daquela 
ação dele, aparece “do nada”.

http://bit.ly/1yU2k0g


 Animação: http://bit.ly/1HWjrjS

Aqui o exemplo como deveria ser. Fazendo o painel ter origem onde a ação foi feita.

http://bit.ly/1HWjrjS


http://the12principles.tumblr.com/

The Illusion of life

12 princípios da animação - Criados pelos pioneiros da animação, Frank Thomas e Ollie Johnston

http://the12principles.tumblr.com

http://the12principles.tumblr.com/


https://medium.com/startups-venture-capital/your-ui-isn-t-a-disney-movie-703f7fbd24d2

É muito legal, mas cuidado, sua UI não é um filme da Disney.

Então como saber quando e como animar?

https://medium.com/startups-venture-capital/your-ui-isn-t-a-disney-movie-703f7fbd24d2


Princípios  
da Animação  
de Interface do M

uniz

Só alguns princípios que juntei



1. Feedback 
2. Transição de estado 
3. Relacionamento 
4. Chamar a atenção 
5. Orientação



Feedback



http://codepen.io/madshaakansson/pen/ykode

Se o elemento é interativo, é preciso dar um retorno ao usuário quando ele interage com o tal elemento. E animação é uma ótima forma de dar esse retorno sem precisar 
usar palavras.

http://codepen.io/madshaakansson/pen/ykode


Transição de estado

A transição pode ser da página toda ou de apenas um objeto.



https://dribbble.com/shots/986548-Product-Catalog

No estado de hover do produto para mostrar mais detalhes não há surpresas ruins com movimentos na transição.

https://dribbble.com/shots/986548-Product-Catalog


Relacionamento

Movimento pode ser usado para indicar relação entre elementos da interface da sua loja. Basta fazer com que os elementos interajam entre si com movimentos para 
demonstrar ou reforçar a relação entre eles.



https://goo.gl/photos/d6QXARPpbWFbrGeHA

Movimento pode ser usado para indicar relação entre elementos da interface da sua loja. Basta fazer com que os elementos interajam entre si com movimentos para 
demonstrar ou reforçar a relação entre eles.

https://goo.gl/photos/d6QXARPpbWFbrGeHA


Chamar a atenção

Na vida real, quando a gente quer chamar a atenção de alguém o que a gente faz? Isso, a gente faz movimentos!



https://goo.gl/photos/jCUmp6YwTPUv44wS6

Acho que não existe nada mais eficiente que movimento para chamar a atenção do usuário numa interface. Mas cuidado para não abusar. Use apenas em casos 
realmente necessários e estratégicos, pois o tiro pode sair pela culatra.

https://goo.gl/photos/jCUmp6YwTPUv44wS6


https://medium.com/bridge-collection/improve-the-payment-experience-with-animations-3d1b0a9b810e#.ufvfjzdgs

Ex: Stripe.

https://medium.com/bridge-collection/improve-the-payment-experience-with-animations-3d1b0a9b810e#.ufvfjzdgs


Orientação

Movimento também é útil na hora de mostrar de onde o usuário veio e onde ele está. 

Dar o contexto.



https://dribbble.com/shots/2128713-Safari-tabs-Rolodex

https://dribbble.com/shots/2128713-Safari-tabs-Rolodex


1. Feedback 
2. Transição de estado 
3. Relacionamento 
4. Chamar a atenção 
5. Orientação

Revisando rapidamente pra quem não anotou



E na loja?
Acesse o exemplo  
http://bit.do/store-animation 
Código  
https://github.com/rodrigomuniz/css-animation-store

Exemplo que codifiquei rapidamente ao vivo, e um pouco mais :)


http://bit.do/store-animation
https://github.com/rodrigomuniz/css-animation-store


A importância da animação web para melhorar  
a experiência de compra da sua loja

Rodrigo Muniz - Designer 
lab.vtex.com  

@vtexlab 
fb.com/vtexlab

Obrigado!😅

http://lab.vtex.com
http://twitter.com/vtexlab
http://fb.com/vtexlab
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Ferramentas 
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http://webflow.com
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