32ª Bienal
Aplicativo Mobile
Visão e Solução

Este documento declara os principais pontos do projeto a
plicativo mobile da 32ª
Bienal
 objetivos, requisitos e riscos  abordando questões que devem servir de
base para o planejamento e desenvolvimento da aplicação. O documento
também estabelece uma base para a arquitetura da aplicação e resume
brevemente seus conteúdos.
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Visão do Projeto
●

Histórico
Idealizado durante a 29ª Bienal, a instituição começou em 2009
desenvolver aplicativos m
obile c
omo peça de suporte à visitação e
aprofundamento do pensamento curatorial. O projeto assumiu diversos
formatos ao longo das edições e é uma peça de forte apelo tecnológico e
de interesse de patrocinadores e parceiros.

●

Objetivo
De maneira geral, a ferramenta deve estabelecer uma experiência
alternativa ao visitante que de alguma forma amplie o entendimento da
exposição.
Como ferramenta simples de consulta, o aplicativo deve democratizar o
acesso a conteúdos de publicações, garantindo acessibilidade e
disseminação dos conteúdos gerados pel time curatorial.
O uso do aplicativo deve, também, potencializar a experiência no espaço
expositivo com possibilidade de integração entre espaço físico e digital,
como redes sociais e site oficial da exposição.

●

Oportunidades
○
○
○
○
○

Experiência de visitação que extrapola o espaço físico
Espaço para divulgação de ações/programação de parceiros
Conteúdos complementares à experiência no espaço expositivo
Permitir integração entre espaço fisico e meios digitais (internet,
instalações tecnológicas, etc)
Canal de diálogo entre visitante e instituição / exposição
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●

Benefícios
○
○
○
○

●

Requisitos de serviço
○
○
○
○
○
○
○

●

Aproximação entre instituição e seu público
Visibilidade da marca dos parceiros ou potenciais patrocinadores
Maior alcance das iniciativas institucionais / curatoriais
Mobilidade e interatividade dentro do espaço expositivo

Oferecer conteúdos diversos e inéditos
Apresentar mecanismos de busca e consulta
Fácil instalação ou acesso
Disponibilidade no maior numero possível de aparelhos
Atender tanto público nacional quanto internacional
Ser gratuito
Servir de ferramenta de apoio à visita à exposição

Riscos
○ A falta de divulgação do aplicativo pode acarretar baixo
engajamento dos visitantes.
○ Sinalização da exposição pode impactar no engajamento dos
visitantes
○ Atrasos na aprovação das diversas etapas do projeto vão
impactar na data de publicação do projeto, afetando o
engajamento dos usuários.
○ Mudanças no escopo do projeto durante seu desenvolvimento
trarão impactos financeiros que podem inviabilizar a conclusão ou
o sucesso do projeto.
○ Atrasos na edição dos conteúdos podem impactar na data de
publicação do projeto.
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Escopo da Solução
●

Declaração de visão da solução
Assumindo uma solução simples e eficaz para aspectos fundamentais
como navegação e arquitetura da informação, o aplicativo deve
considerar seu uso dentro do espaço expositivo:
●
●
●

Rapidez para localizar um áudio por número localizado nas obras
no espaço expositivo
Rapidez para localizar um texto de uma obra por seu título ou
nome do artista
Rapidez para ver se há algum evento acontecendo naquele
horário

● Principais características
○

Conteúdos
■ Áudio guia
● Áudios de falas e informações para o
entendimento do projeto do artista exposto na 32ª
Bienal.
● Áudios de narrativa poética, alternativa ou que
ofereçam novas perspectivas sobre o projeto do
artista exposto na 32ª Bienal.
■ Programação
● O que está acontecendo no exato momento da
visitação
■ Guia da Exposição
● Textos do Guia da Exposição, publicação vendida
durante a 32ª Bienal (
apenas artistas?)
■ Serviços
● Textos sobre a exposição, localização da
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exposição, dados de contato, informações de
horários de abertura e fechamento da exposição e
seus horários especiais, texto de patrocinador
○

Estrutura
■ Menu de navegação separada entre audio guia, textos do
guia, programação, e serviços.
■ Escolha de áudio através de número de identificação ou
lista completa de áudios
■ Navegação entre textos do Guia refletindo mesma
estrutura da publicação
■ Navegação entre serviços por assunto, uma página para
cada conteúdo
■ Programação lista eventos que estejam acontecendo no
dia da visitação apenas
■ Conteúdos serão bilingue, com troca de língua a qualquer
momento

○

Modelo
■ O aplicativo será desenvolvido em formato webapp 
utilizando tecnologias web, garantindo o acesso a todos
os smartphones do mercado.

○

Gravações
■ As gravações dos áudios acontecerão, em sua maioria,
durante a produção do evento e os mesmo serão
disponibilizados a partir da primeira abertura (press
preview). Contudo, alguns áudios poderão ser gravados
pósabertura, com a participação de artistas e público, de
acordo com as possibilidades e seleções curatoriais ainda
em processo.

○

Requisitos funcionais
■ Busca
■ Compartilhar nas redes sociais
■ Notificação de evento realtime (
?)
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●

Premissas, restrições e dependências
○
○
○

●

O aplicativo deve ser gratuito, para garantir seu longo alcance e
eliminar conflito com o guia da exposição (que é vendido)
Aplicativo terá atualizações (novos textos e áudios) depois de
publicado
Marca do patrocinador precisa ter visibilidade

Forma de desenvolvimento
○

○

○

○

Gestão
■ Projeto terá gestão da área de Internet e Novas
Tecnologias
Acompanhamento
■ A produção da aplicação terá acompanhamento semanal
da área de Comunicação/Patrocinador.
Produção
■ Layouts
● Serão desenvolvidos pela Comunicação(Internet e
Design)
■ Conteúdos
● Seráo produzidos e editados pela Comunicação
(Editorial) e Educativo
■ Revisão dos conteúdos
● Pela equipe Comunciação (Editorial)
■ Publicação dos conteúdos
● Será realizada pelo parceiro de desenvolvimento
■ Desenvolvimento
● Pelo parceiro de desenvolvimento
■ Deploy de desenvolvimento
● Pelo parceiro de desenvolvimento
Aprovações
■ Com o patrocinador
● Captação
■ Dos conteúdos
● Curadoria, Comunicação (Editorial)
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■

■

Do layout
● Curadoria, Comunicação (Design e Internet),
Captação (checagem da marca do patrocinador)
Aprovação Final
● Curadoria, Comunicação, Captação, Patrocinador

Limites e prioridades
●

Limites e exclusões
O projeto não prevê sua manutenção após o tempo de garantia do
projeto, caracterizando a necessidade de contratação de serviços
posteriores ao desenvolvimento do aplicativo para ajustes ou mudanças
na estrutura e nos conteúdos apresentados neste documento.

●

Prioridades do projeto
O projeto tem como prioridade o seu lançamento na abertura da
exposição e o uso de conteúdos préviamente produzidos e editados que
tenham autorização de utilização para aplicativos mobile, sem tempo de
término.

Fatores de Sucesso do Produto
●

A importância da divulgação
O sucesso do projeto está estritamente ligado ao alcance da divulgação.
A medição de acesso do site será obtida através do Google Analytics da
instituição.

●

Quantidade de conteúdos compartilhados
A equipe de Comunicação trabalha em diálogo constante com seu
público das redes sociais, possibilitando a medição do alcance dos
conteúdos produzidos para o aplicativo

●

Gratuito
A gratuidade do aplicativo é fundamental para o engajamento do visitante
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