
Por Que Usar o
Design Responsivo

57% dos usuá-
rios dizem que 
não recomen-
dam negócios 
com um site 
com um design 
ruim para 
mobile.

O QUE É

VANTAGENS

COMO ENCONTRAR

O design responsivo é 
aquele que adapta a 
resolução, tamanhos 

de imagens e forma de 
exibição para qualquer 
dispositivo em que o 

site seja acessado. 

Em dispositivos mobile 
as pessoas não têm 
paciência para lidar 

com sites confusos e 
que geralmente são 

causados por um 
design não adaptável.

Todas as interações 
disponibilizadas tem 

que ter um propósito e 
ser diretas ao ponto. A 
experiência do usuário 
precisa ser clara e fácil.

Um profissional que saiba 
programar pode desenvol-
ver um design responsivo 

personalizado.

Você também pode en-
contrar temas responsivos 
que já vem prontos para 

utilizar no seu site.

UM PROFISSIONAL UM TEMA
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É preciso lembrar que 
a capacidade de pro-
cessamento de cada 

dispositivo é diferente 
e, mesmo os mais mo-

dernos, geralmente 
tem diversas aplica-

ções rodando ao 
mesmo tempo.

As adaptações para 
uma experiência em 

mobile devem levar em 
consideração o motivo 
pelo qual a pessoa está 
acessando por disposi-

tivos mobile e o que 
ela espera daquela 

interação.

Até 86% dos 
emails são lidos 
em dispositivos 
mobile.

86%80% dos usuá-
rios de  internet 
têm um smar-
tphone.

80%

57%

Mais de 50% 
dos usuários de 
smartphone os 
usam imediata-
mente depois 
de acordar.

50%

63% da geração 
de millennials 
faz compras em 
seus smartpho-
nes todos os 
dias.

63%

Elimina imagens e 
textos muito pequenos 

e quebrados.
Segundo o Google 

61% dos usuários não 
retornam a um site 
mobile que tiveram 

problemas para aces-
sar.

Melhora a experiência 
da audiência favore-
cendo conversões.

70% de todas as pes-
quisas em dispositivos 

mobile resultam em 
ações dentro de 1 

hora.

As ações são mais 
fáceis, ajudando as 
pessoas a clicarem 

mais.
Tablets tem a maior 

taxa de adição de pro-
dutos ao carrinho em 
e-commerces: 8.58%.

Mais que um blog, um estilo de vida.


