
idade Marca	  telemóvel
Desde	  quando	  tem	  este	  
modelo?

Porque	  escolheu	  este	  
dispositivo? Pensa	  mudar?

O	  que	  faz	  com	  
dispositivo	  para	  além	  de	  
Facebook	  e	  Twitter?

O	  que	  lhe	  agrada	  
no	  dispositivo? O	  que	  não	  gosta?

Quando	  usa	  o	  facebook/twitter	  no	  
telemovel	  (independentemente	  da	  
conveniência	  em	  mobilidade)	  pensa	  
que	  é	  mais	  simples	  ou	  mais	  dificil	  de	  
usar	  do	  que	  no	  computador?	  

O	  que	  pensa	  que	  muda	  quando	  
acede	  ao	  facebook	  e	  twitter	  em	  
cada	  um	  dos	  dispositivos?

Margarida 34 Blackberry Agosto	  2009 Porque	  me	  deram	  no	  trabalho

Sim,	  por	  
imposição	  na	  
mudança	  de	  
trabalho.	  Estou	  
preocupada	  por	  
mudar	  para	  
dispositivo	  sem	  
teclado	  físico

Agenda,Voz,	  internet,	  
mail,	  fotos,	  aplicações

teclado	  é	  mais	  
eficiente

é	  mais	  fácil	  usar	  o	  Facebook	  e	  Twitter	  
no	  computador	  e	  mesmo	  no	  Ipad.	  No	  
telefone	  é	  sobretudo	  porque	  é	  o	  
dispositivo	  mais	  à	  mão

Tempo	  é	  diferente	  (menos	  
tempo	  no	  telefone).	  

Luísa 35 Blackberry Janeiro	  2010 É	  o	  meu	  telefone	  de	  trabalho sem	  indicação
Agenda,	  voz,	  mail,	  SMS,	  
câmara Simples	  de	  usar

Mais	  prático	  porque	  está	  mais	  à	  mão	  
mas	  é	  mais	  difícil	  por	  causa	  do	  teclado

Faço	  consultas	  mais	  simples.	  Mas	  
nos	  dois	  nunca	  escrevo	  nada.	  
Estou	  no	  Facebook	  porque	  tenho	  
de	  estar,	  mas	  não	  sei	  o	  que	  dizer.

Francisca 32 Iphone Outubro	  2010 Deram-‐me Não

Agenda,	  voz,	  internet,	  
mail,	  fotos,	  aplicações,	  
jogos

Gosto	  do	  peso,	  
ecran	  e	  aspecto.	  

O	  teclado	  porque	  não	  
permite	  uma	  
resposta	  tão	  rapida	  
como	  o	  teclado	  do	  
computador,	  mas	  não	  
é	  motivo	  para	  não	  
utilizar

Se	  for	  só	  para	  ver	  as	  actualizações,	  
acho	  mais	  simples	  o	  mobile.
Se	  for	  para	  fazer	  interagir	  (colocar	  
fotos,	  por	  exemplo)	  acho	  mais	  simples	  
computador.
Actualizações,	  responder	  a	  mensagens	  
e	  posts,	  chat	  é	  mais	  simples	  no	  
mobile,	  para	  mim.

Muda	  o	  tipo	  de	  conteúdos	  que	  
vejo	  no	  Facebook.	  Normalmente	  
vejo	  mais	  videos	  no	  computador	  
que	  no	  telefone.	  Pesquiso	  mais	  
pessoas	  que	  não	  conheço,	  
marcas	  ou	  outros	  contactos	  no	  
computador	  que	  no	  telefone.

Rui 38 Iphone Dezembro	  2008

Vi	  colegas	  com	  dispositivo	  e	  
depois	  gostei	  das	  apps	  
disponíveis

Upgrade	  de	  
modelo

Agenda,	  voz,	  internet,	  
mail,	  fotos,	  aplicações,	  
jogos

Aplicações,	  
facilidade	  utilização	  
e	  manual	  de	  
instruções

Navegação	  na	  
internet	  bloqueia,	  
telefone	  fica	  lento;	  
sincronização	  com	  
Itunes	  é	  por	  cabo	  
(não	  é	  prátco)

App	  é	  mais	  fácil	  de	  usar	  que	  em	  pc,	  
mas	  é	  mais	  limitado.	  Por	  exemplo	  chat	  	  
que	  desaparece	  quando	  se	  fecha.	  Não	  
posso	  usar	  multitasking

no	  telemóvel	  nao	  vejo	  links	  de	  
video	  porque	  demoram.	  Por	  
vezes	  assinalo	  e	  vejo	  depois	  no	  
computador	  

Mariana 36 Blackberry	  8520 Desde	  Novembro	  2009
Não	  escolhi.	  foi-‐me	  fornecido	  
pelo	  sítio	  onde	  trabalho Para	  já	  não

para	  além	  das	  
funcionalidades	  de	  um	  
telemóvel,	  uso	  a	  
internet	  para	  ver	  mails	  e	  
blogs

Gosto	  de	  tudo.	  
Acho	  muito	  prático	  
e	  funcional gosto	  de	  tudo

	  É	  mais	  simples	  porque	  no	  telemóvel	  
não	  tenho	  password	  para	  aceder	  às	  
redes	  sociais	  e	  no	  PC	  por	  questões	  de	  
segurança	  tenho	  uma.

No	  FB	  vê-‐se	  mais	  coisas	  no	  PC	  do	  
que	  no	  Blackberry,	  por	  exemplo	  
no	  Blackberry	  não	  consigo	  ver	  
quem	  “gosta”	  dos	  posts

Sofia 32 Iphone	  3	  de	  16GB Abril	  2010 Porque	  sempre	  quis	  ter	  um De	  momento	  nao.

Para	  além	  de	  chamadas	  
telefónicas,	  SMS,	  MMS,	  
jogos,	  navegar	  na	  net,	  
ler	  jornais,	  ouvir	  
música…

gosto	  bastante	  da	  
facilidade	  de	  
navegação,	  
potencial	  de	  
utilização/funcional
idades,	  o	  facto	  de	  o	  
poder	  configurar	  à	  
minha	  medida	  e	  
segundo	  os	  meus	  
interesses,	  dos	  
gadgets,	  imagem	  
do	  tlm,	  etc.	  

Do	  que	  menos	  gosto	  
é	  do	  consumo	  de	  
bateria	  e	  de	  não	  ter	  
informação	  se	  
determinada	  
mensagem	  foi	  
entregue	  ou	  não.

Completamente	  igual,	  ainda	  que	  no	  
facebook	  não	  tenha	  a	  possibilidade	  de	  
ver	  o	  mural	  na	  íntegra.

no	  twitter	  acho	  que	  nada	  de	  
impacto	  muda	  na	  versão	  mobile	  
e	  é	  a	  forma	  que	  mais	  uso	  para	  
consultar	  a	  aplicação.	  Já	  no	  
facebook,	  acho	  que	  no	  
computador	  é	  mais	  rápido	  e	  
tenho	  a	  possibilidade	  de	  ver	  
todas	  as	  entradas	  no	  mural,	  
contudo	  no	  que	  é	  a	  
funcionalidade	  de	  escrita,	  like,	  
etc	  é-‐me	  completamente	  
indiferente	  usar	  uma	  ou	  outra	  
versão.

Beatriz 32 Samsung	  (android) Fevereiro	  2010

Perdi	  anterior.	  Queria	  
telemóvel	  em	  que	  pudesse	  
consultar	  e-‐mails

Penso	  mudar	  
para	  iphone	  ou	  
blackberry	  a	  
médio	  prazo

voz,	  agenda,	  fotos,	  e-‐
mails

ecrã,	  teclado	  táctil	  
é	  sensível	  e	  

ainda	  é	  dificil	  
resposta	  a	  e-‐mails	  e	  
acesso	  dificil	  a	  redes	  
sociais

mais	  difícil.	  Aplicação	  e	  interface	  não	  
é	  bom.	  Só	  consigo	  usar	  o	  telefone	  
para	  responder.	  Para	  publicar	  ou	  
inserir	  é	  muito	  difícil. mais	  concisa.	  

Hugo 26 HTC	  Desire	  (android) Agosto	  2010

Características	  técnicas,	  
plataforma	  android,	  wifi	  e	  GPS	  
integrado. não

Sincronização	  de	  
agenda,	  GPS,	  Places,	  
emails,	  edição	  de	  
ficheiros	  word,	  remote	  
desktop.

Peso,	  dimensão	  do	  
ecrã,	  design Trackball	  óptica

Mais	  simples	  de	  usar	  vs	  usabilidade	  no	  
computador.	  Conteúdo	  acessível	  de	  
forma	  mais	  intuitiva	  (aplicação	  
Facebook	  para	  android)

Muda	  a	  visualização	  de	  
informação	  distribuída	  por	  
aplicações	  internas	  do	  facebook	  
(alguns	  dos	  "posts"	  não	  são	  
visíveis	  via	  aplicação).	  Integração	  
directa	  de	  link	  com	  aplicação	  do	  
Youtube	  (visualização	  destes	  link	  
mais	  intuitiva)



João 24 Iphone
Setembro	  2010	  (iphone	  desde	  
2009)

Inicialmente	  por	  estar	  cansado	  
do	  Windows	  Mobile	  (QTek	  
9100	  e	  HTC	  Touch	  Dual).	  Decidi	  
então	  experimentar	  outro	  
sistema,	  ao	  qual	  estou	  agora	  
rendido	  por	  completo.

Por	  enquanto	  
não.	  Como	  já	  
referi	  
anteriormente	  
estou	  rendido	  a	  
este	  
equipamento.

Chamadas,	  Jogos,	  GPS,	  
Fotografias,	  Edição	  de	  
imagem,	  Navegação	  na	  
web.

O	  design	  
sofisticado,	  a	  
leveza	  do	  
equipamento	  e	  a	  
rapidez	  e	  a	  
possibilidade	  de	  
adequar	  o	  telefone	  
às	  minhas	  
necessidades	  
através	  de	  
aplicações	  
disponíveis	  na	  
AppStore.	  

As	  inúmeras	  dedadas	  
no	  ecrã,	  uma	  vez	  que	  
não	  uso	  película	  
protectora.

É	  mais	  difícil	  devido	  as	  possíveis	  
condicionantes	  do	  meio	  envolvente,	  e	  
por	  razões	  obvias	  inerentes	  à	  
dimensão	  do	  dispositivo.

Tento	  evitar	  a	  visualização	  de	  
vídeos,	  limitando-‐me	  a	  focar	  
atenções	  no	  essencial.	  A	  escrita	  é	  
muito	  mais	  simples	  do	  que	  
quando	  estou	  no	  computador.

Miguel 44 Iphone Setembro	  2009 Gostava	  do	  aspecto,	  do	  design não.	  Mesmo.

Mais	  telefone,	  mas	  
também	  uso	  algumas	  
aplicações gosto	  de	  tudo

não	  me	  lembro	  de	  
nada

è	  diferente.	  No	  Facebook	  consigo	  
fazer	  menos	  coisas.

vejo	  menos	  conteúdos	  
complicados	  no	  smartphone

Teresa 60 SoftStone	  (Android) Outubro	  2010 Para	  navegar	  na	  Internet não
voz,	  mail,	  SMS,	  capas	  
das	  revistas consulta	  do	  mail

muito	  confuso,	  tem	  
aplicações	  a	  mais

mais	  difícil.	  É	  difícil	  ver	  o	  mural,	  ver	  
ligações

consultas	  mais	  breves	  no	  
telemóvel.	  Não	  escrevo.

Luís 32 Iphone Julho	  2008 Simplicidade,	  potencial,	  design
Upgrade	  de	  
modelo

Agenda,	  voz,	  internet,	  
mail,	  fotos,	  aplicações,	  
jogos

facilidade,	  
actualização	  
permanente,	  loja

tempo	  de	  resposta	  
lento.	  Para	  escrever	  
não	  é	  o	  ideal

mais	  difícil.	  Não	  estão	  disponíveis	  
todas	  as	  funcionalidades	  e	  conteúdos.	  
No	  Twitter	  é	  um	  pouco	  mais	  fácil	  pois	  
interface	  está	  mais	  adaptado	  a	  
sistemas	  móveis.

Tipo	  de	  escrita,	  tempo	  de	  
utilização	  é	  mais	  curto.	  Utilizo	  
mais	  para	  consulta	  para	  passar	  o	  
tempo	  ou	  então	  para	  interagir	  
com	  o	  contexto	  em	  que	  me	  
encontro

Raquel 32 Iphone Agosto	  2010

Porque	  é	  melhor	  que	  o	  3gs	  que	  
era	  o	  que	  eu	  tinha	  
anteriormente.	  A	  bateria	  é	  
melhor,	  o	  ecran	  é	  de	  superior	  
qualidade	  e	  a	  camara	  e	  camara	  
de	  video	  sao	  melhores
e	  porque	  é	  mais	  GIRO não

voz,	  agenda,	  ver	  mail,
Tirar	  notas,
tirar	  photos,
fazer	  videos,
consultar	  mapas,
jogar,
As	  vezes	  ler
mas	  é	  muito	  raro
so	  quando	  estou	  muito	  
aborrecida
E	  preciso	  de	  me	  distrair	  
e	  nao	  tenho	  mais	  nada
nem	  livro	  nem	  ipad

o	  design,
a	  funcionalidade,
o	  peso,
o	  ecran,
a	  bateria,
a	  qualidade	  da	  
camara,
A	  facilidade	  de	  
manter	  upto	  date nada

O	  facebook	  nao	  se	  trata	  de	  ser	  mais	  
dificil,	  nao	  tem	  as	  mesmas	  
funcionalidades,	  por	  isso	  nunca	  é	  uma	  
experiencia	  tao	  completa

No	  computador	  navego	  mais
pelo	  facebook	  e	  no	  telemovel	  em	  
geral	  é	  so	  para	  fazer	  updates	  de	  
status	  e	  photos

Sérgio 33 Samsung	  Omnia	  7	  (Windows	  7) Janeiro	  2011
Porque	  tem	  Windows	  phone	  7,	  
e	  pela	  qualidade	  do	  hardware Não

Telefone,	  
produtividade,	  internet,	  
lazer,	  jogos.

É	  leve,	  ecran	  bom,	  
agradável	  ao	  
toque.

Da	  aplicação	  bing	  e	  
da	  sensibilidade	  
excessiva	  do	  botão	  
para	  pesquisa

Tenho	  mais	  dificuldade	  em	  utilizar	  as	  
aplicações,	  em	  descobrir	  as	  
funcionalidades Demoro	  mais	  na	  interacção.


