FRAMeBOOĸ
Framebook é um framework explicativo, direcionado a designers e
equipes de design, que tem por objetivo auxiliar na percepção da
complexidade e no planejamento do processo de design de livros
digitais. Para tal, evidencia os fatores e subfatores que inﬂuenciam no
processo, bem como as relações entre os mesmos.

Conteúdo, tecnologia e leitor são
os fatores primários do processo
de design do livro digital. Sua
relação conﬁgura o centro do
projeto e dela surge a concepção
conceitual da obra.

A essência do livro digital
consiste em conteúdo e
tecnologia.
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Os fatores secundários são aqueles
cuja relevância geral é menor que
dos fatores primários. Exercem,
porém, inﬂuência considerável
nas decisões de design relativas à
essência do livro digital.

Os fatores terciários estão à
margem do sistema. Ainda assim,
devem ser considerados no
processo de design do livro digital.
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As relações entre os fatores e seus
respectivos subfatores devem ser
consideradas no processo de design
do livro digital.
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O Framebook permite a adição de novos fatores
conforme a necessidade de cada projeto. Lembre
de determinar a relevância do fator (secundário
ou terciário) e as relações com outros fatores que
forem pertinentes.
É possível também adicionar novos subfatores
aos fatores existentes.
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