
O que considerar na criação
de um site de fotografia
Excessos podem prejudicar projeto

A ntes de mais nada, toda pes-
soa deve conhecer seus

objetivos e expectativas
quanto ao site que vai cri-
ar. A quem ele será
direcionado e o que
se pretende colo-
cando-o no ar.

O estilo de
cada trabalho fo-
tográfico deve
ser levado em
c o n s i d e r a ç ã o
também na hora da
execução do design
da "nome". Deve-
se mantê-lo sem
a preocupação
de estar se-
guindo uma
tendência atu-
al ou um modismo visual. Muitas vezes
seguir um modismo ou uma tendência im-
plica em cair em uma armadilha irreparável,
pois seu trabalho correrá o risco de vestir
uma roupa que não combina com as suas
características próprias.

A criatividade é muito importante, mas
cuidado pra não tentar colocar várias idéi-
as no mesmo site, pois você estará exage-
rando, poluindo o visual e, conseqüente-
mente, dificultando um bom resultado.
Uma idéia bem colocada e seguida do co-
meço ao fim do trabalho (o site deve ter em
todas as telas o mesmo clima da home, dei-
xando claro ao internauta enquanto nave-
ga que está no mesmo endereço) vale mui-
to mais que várias idéias mirabolantes. É
importante não cansar o visitante com vá-
rias telas que se abrem sobrepostas umas
às outras. Resuma-as em duas ou, no máxi-
mo, em três.

No caso de sites que têm como foco prin-
cipal imagens, como sites de fotos, a cor
do fundo da tela e os botões de comando
não devem roubar a cena, ou seja, devem
ser escolhidos de forma a harmonizar, no

caso da cor do fundo e, discretos, po-
rém visíveis e de fácil leitura no caso
dos botões (a hierarquia da informa-

ção também é essencial).
Tudo que vem extra, as

informações princi-
pais, deve ser bem
pensado. Músicas,
por exemplo, devem
ajudar a transmitir o
clima das fotos e
não causar ruídos
na transmissão da
mensagem.
Deixar as pessoas

frustradas na hora da nave-
gação é um risco que se corre quando a
informação é "de menos", quando não se
dá o que se espera num site de imagem.
Ex.: fotos muito pequenas que passam
muito rápidas numa fileira e que não am-
pliam ao serem cucadas. O contrário, no
caso, também pode ser um perigo: infor-
mações "de mais". Cuidado!

E..., por fim, criar sites leves, limpos e
de fácil navegação é a solução. Lembran-
do sempre que a vedete do espetáculo são
as imagens fotográficas e nunca o palco
que as mantém. E que, ao fim do show, es-
pera-se que todos saiam satisfeitos, reco-
mendem a outros e, até mesmo, que vol-
tem um outro dia...

Anúncio
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