
Tutorial – Balsamiq Mockups for Desktop 

Esse tutorial foi desenvolvido pelos alunos do 4º ano do curso técnico em 
informática, do IFRN campus João Câmara. 

-  Ailton Rodrigues; Cláudio José; Edmilson Dias; Jackson Rauup e Jéssica Martins. 

Conhecendo o Balsamiq 

É um software que visa aprimorar a criação de mockups, ou seja, o estágio 

inicial de desenvolvimento de produtos, aplicativos, páginas, etc. O 

software é desenvolvido com a tecnologia Adobe AIR, portanto roda nas 

plataformas Windows, Mac e Linux. Apresenta forma online e desktop. 

Não é uma ferramenta gratuita, mas você pode realizar uma 

demonstração free de 7 dias. 

1º Passo: abra o Balsamiq desktop dando dois cliques, 

aguarde enquanto a tela inicial do programa abre. 

2º Passo: conheça a tela inicial do Balsamiq, 

perceba que na parte superior esquerda possui 

um menu com File, Edit, View e Help. Já na 

parte superior central possui os tipos de 

componentes existentes no Balsamiq. 

3º passo: No botão “All” estão todos os 

componentes, mas eles também estão filtrados ao lado desse botão. O 

primeiro filtro é “Big”, onde estão componentes considerados grandes, 

como por exemplo, gráficos, janelas de navegador e de diálogo, mapas do 

site e de ruas, campos de textos grandes, entre outros.  

 

4º Passo: O segundo filtro é o “Buttons”, que possui componentes do tipo 

butão, como CheckBox, Button Bar, Help Button, Multiline Button, entre 

outros botões. 

 

5º Passo: O terceiro filtro é o “Common”, que contem componentes do 

tipo comum, como Vertical Scroll Bar, Link, Label, imagem, ícones, entre 
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outros.

 

6º passo: Em seguida temos o filtro “Containers”, que filtra componentes 

que são containers, como por exemplo, Field Set, janela de navegador, 

tabelas verticais, entre outros componentes. 

 

7º Passo: Também temos um filtro do tipo “Forms”, onde estão os 

componentes que dão forma visual a uma página, como por exemplo, 

Horizontal Hule, NumerricStepper, Color Picker, entre outros. 

 

8º Passo: No menu central, também possui um filtro “Iphone” para criar 

protótipos de programas para ele. Nesse filtro, podemos encotrar 

componentes como Alert Box, Iphone Keyboard, iphoneMenu, 

iphonePicker, entre outros componentes. 

 

9º Passo: Também possui um filtro do tipo “Layout”, onde estão 

componentes responsáveis pela estrutura visual da página, tendo 

componentes como barras de rolagem horizontal e vertical, assim como 

tabelas verticais. 

 

10º Passo: Já o filtro de “Markup” contem componentes que marcam ou 

criam anotações em relação a alguma parte do protótipo criado, 
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possuindo componentes de blocos de notas, setas que apontam alguma 

observação. 

 

11º Passo: O filtro “Media” possui componentes de mídia, como botões 

de operações com músicas, reprodutor de mídia, ícones de imagem. 

 

12º passo: Para visualizar os projetos ativos é só clicar no item do menu 

chamado “Project Assets”, onde estarão todos os projetos criados ativos. 

 

13º Passo: Por fim, temos o filtro do tipo ”Text”, contendo componentes 

que permitem a escrita de texto, como por exemplo, TextArea, Text Input, 

Balões com textos, campos de escrita de busca, entre outros. 

 

14º Passo: Para facilitar a busca dos componentes, o 

Balsamiq possui um campo de busca na parte 

superior esquerda da tela do programa, esse campo 

é chamado de “QuickAdd”. 

- Usando os componentes: 

15º Passo: Para utilizar qualquer 

componente, basta clicar duas vezes 

nele e arrastar até a área de trabalho de 

modelagem do Balsamiq. 
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16º Passo: Para Alterar as 

propriedades dos componentes, 

basta clicar no componente que 

aparecerá uma janela contendo 

as informações do componente e 

permitindo a alteração, basta 

maximizar essa janela. 

17º Passo: O Balsamiq também possui um menu de ações aos 

componentes, que permite a exclusão, edição, recorte, voltar ou adiantar 

uma operação, entre outras. 

 

-Como baixar a ferramenta: 

Para ter acesso á ferramenta, você pode visitar a página oficial clicando no 

link a seguir: http://balsamiq.com/download/. O Balsamiq possui uma 

versão de testes com apenas sete dias de licença, no entanto a ferramenta 

na sua versão completa não é gratuita.  

 

 

 

 

 

 

http://balsamiq.com/download/

