
Nova tendência:
web de resultados

O TERMO USABILIDADE TEM
FEITO A CABEÇA DOS
GESTORES DE SITES
COMERCIAIS, DOS PORTAIS
E ATÉ MESMO DE QUEM
CUIDA DE ENDEREÇOS
INSTITUCIONAIS E DE
CUNHO SOCIAL SUA
TRADUÇÃO É SIMPLES:
O MÁXIMO DE FACILIDADE
NA NAVEGAÇÃO PARA
CONQUISTAR O USUÁRIO
DE INTERNET
por Cláudio Ferreira
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C
omo disse o poeta, "navegar é
preciso", porém isso não basta
quando falamos em Internet em
pleno ano 2005. Os

administradores dos sites brasileiros
começam a entender que é primordial fazer
com que o usuário ache a experiência tão
rica e interessante que faça daquele
endereço algo confortável e próximo daquilo
que desejaria se relacionar e interagir. Pelo
menos é o que os portais IG e UOL e o site
de e-commerce WebMotors visualizam.

"Muitos fatores influenciam a idéia de
usabilidade: o tempo de resposta, a clareza
no uso do português ou da língua do
internauta, como a informação é
disponibilizada, se o scroll (a barra de
rolagem) é amigável, se existe um padrão
nas páginas, uma identidade visual etc, etc",
enumera Rodrigo Buzzatti, diretor de
negócios da Neoris, empresa que
desenvolve sites há oito anos. O executivo
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assegura que o conceito, mesmo que ainda
não nomeado corretamente ou em todas as
suas nuances, já é bem difundido no Brasil.

É certo que na maior parte das vezes
este conhecimento é empírico e desprovido
de um conhecimento mais profundo,
literatura ou mesmo pesquisa com os
usuários-foco do site, mas isto está
mudando. Amyris Fernandez é o que se
poderia chamar de consultora de
navegabilidade, pois participa da elaboração
de sites recomendando a visão mais
apropriada para muitos endereços na
Internet, até mesmo na crítica e discutida
área governamental (veja mais no Box: E o
setor do Governo?). "Mas falar nesses
termos é algo muito novo. Nem a minha mãe
entende exatamente o que eu faço", ironiza.

Em suas atividades, ela extrapola o
conceito de usabilidade da web para
também fazer testes e medições do gênero
também em software e mesmo em
equipamentos. Nos últimos meses, ela
revela, se envolveu na montagem do
capítulo local do grupo Usability Professional
Association. No momento, ainda colhendo
assinaturas e correndo para a conclusão
dos quesitos legais para seu lançamento -
talvez ainda este ano.

Nossa língua
Localmente, no entanto, ela admite que

muitas empresas ainda têm resultados
precários, sem uma visão moderna. "É
comum ver um excesso de anglicismos
(palavras da língua inglesa) nos sites. O que
deveria ser uma coisa básica, mas não é. O
usuário não tem a obrigação de conhecer
outra língua que não a dele", aponta Amyris.
A consultora detecta ainda um problema
comum ao mercado brasileiro: "a última
coisa que uma empresa faz é ver se o
produto é "usável" de uma forma atraente
pelo seu consumidor".

Resumindo, a usabilidade deveria vir
muito antes, no primeiro momento de
concepção do endereço, até como uma
forma de rever e estabelecer processos que
vão servir como fundação para a iniciativa e
o crescimento futuro do site. "E, muitas
vezes, nem precisa ser bonito", brinca
Amyris, com certa dose de seriedade.

Na prática, o primeiro passo para
entender a usabilidade é estabelecer o
público ou os públicos do site,
posteriormente quais os objetivos de quem
monta o endereço na web para, enfim,
verificar junto às áreas técnicas e de
comunicação as abordagens e os possíveis
problemas e acertos. "A maturidade de um
website surge depois do erro e da
pesquisa", completa Amyris.

Desde o início de 2004, o UOL, que já
tinha o tema entre suas preocupações, se

debruçou com maior ênfase sobre o tema,
passando a enxergá-lo de maneira mais
formal e estruturada. "Mudamos a
arquitetura e o design do portal e estamos
na fase final de implementação. O objetivo
é tornar a navegação mais curta e óbvia,
fazendo com que em três cliques o
internauta chegue na informação que
deseja. E para isto a organização é vital",
aponta Márion Strecker, diretora de
conteúdo do UOL, que destaca uma
grande evolução na questão da
usabilidade no Brasil.

Prova e pesquisa
Com freqüência, o portal faz testes com

usuários para ter indicadores dos caminhos
que serão traçados. "De acordo com a
complexidade do que estamos fazendo
podemos até mesmo recorrer a terceiros
que testam situações específicas para
públicos pré-determinados", garante Márion.
Ela cita o caso de um "teste cego", no qual
a pessoa navega pelo site e os analistas

"Muitos fatores influenciam
a idéia de usabilidade: o tempo
de resposta, a clareza no
uso do português ou da língua
do internauta, como a
informação é disponibilizada,
se o scroll (a barra de rolagem)
é amigável, se existe um
padrão nas páginas, uma
identidade visual etc etc"
Rodrigo Buzzatti, da Neoris

indicam as dificuldades e possíveis
melhorias ao observar como as "cobaias" se
comportam durante a navegação.

Apesar do número sem fim de sites-
parceiros, Márion revela que não existe uma
imposição quanto ao que eles apresentam
em suas páginas, mas existem algumas
regras genéricas, "algo sem um nível
absurdo de detalhamento até para não
sufocar a criatividade. Para o usuário é
importante que o conteúdo tenha uma
identidade por trás. Mas, claro, discutimos
questões de funcionalidade, como o peso
das páginas".

Concorrente direto do UOL, o IG,
segundo Alessandra Blanco, responsável
pelas homes e conteúdo do portal,
começou em 1999 inovando ao não utilizar
o menu lateral com scroll. "Em nossas
pesquisas verificamos que o brasileiro
navega por estímulo e nem tanto por
pesquisa ou busca. E-mail, por exemplo,
tinha que ser algo extremamente fácil de
encontrar. Fazemos ainda pesquisas
constantes que avaliam a experiência dos
usuários e testamos conceitos", aponta.

Neste momento, o portal trabalha no
desenvolvimento de um novo layout de sua
home, sendo que a atual está no ar desde
janeiro último. As tendências de usabilidade,
para Alessandra, precisam de um tempo de
maturação o que não impede a busca
constante pela melhoria do website.

Além disso, existe uma ferramenta
específica que faz a contabilização de
entrada das chamadas da home, indicando
o que precisa ser trocado para assegurar a
audiência ou aquilo que tem alcançado mais
apelo. "Descobrimos, por exemplo, que
existe uma grande diferença entre uma
página de conteúdo e outra de e-
commerce, nesta última é preciso ser ainda
mais veloz e leve", garante.

Volta aqui
Esse pragmatismo (velocidade e leveza)

está na pauta do site de e-commerce
WebMotors. "Temos que saber exatamente
quantas pessoas saem e em que seção, se
ele teve dificuldade de finalizar a transação,
quantas páginas visitou...e vamos
trabalhando na melhoria para que o índice de
negócios aumente", aponta André Santos,
gerente de tecnologia do WebMotors.

Um termômetro importante para medir o
sucesso ou fracasso das iniciativas e
mudanças é o e-mail, quando o usuário
sente alguma dificuldade ele não se furta em
mandar sua crítica ou sugestão. Além disso,
o WebMotors, que faz pesquisas qualitativas,
ainda não utilizou testes mais específicos de
usabilidade. "Estamos discutindo a questão
internamente e devemos recorrer a uma
consultoria", completa Santos.
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E o setor do
Governo?
De acordo com o Ibope, 4,4 milhões de
brasileiros passaram por sites com
informações de governos em agosto. Um
número alto e que, se comparado com os
Estados Unidos, chama atenção, no
mesmo período, na terra de Tio Sam,
33,1 % dos internautas domiciliares
visitaram sites com essa característica,
enquanto no Brasil a taxa foi de 37,1%.
No entanto, isso não quer dizer com
todas as letras e números que os
endereços públicos brasileiros têm uma
usabilidade interessante.
A pesquisa realizada pelo Ibope
Inteligência, "Site Fácil: melhores práticas
para governos estaduais", e seus
indicadores comprova essa deficiência.
Boa parte dos 26 estados mais o Distrito
Federal tem sites distantes das indicações
modernas de usabilidade. "Analisamos 30
itens, englobando o primeiro contato, links,
design, conteúdos indispensáveis e
arquitetura da informação, entre outros. E
até mesmo os sites que mais se
destacaram apresentam problemas
básicos, como falta de destaque para
conteúdos importantes, nomenclaturas
inadequadas e utilização imprópria de
banners", admite Marcelo Coutinho, diretor
executivo do Ibope Inteligência.
Se nome e dinheiro fazem a diferença, os
mais alinhados com a usabilidade são
exatamente os endereços dos governos
paulista e carioca, assim como são os de
maior apelo junto aos internautas, com,
respectivamente, 1,2 milhão e 423 mil
acessos. No campo oposto estão Amapá,
Tocantins, Acre, Rondônia e Alagoas, que
estão entre os mais pobres da federação.
Assim como outros sites, o planejamento é
o primeiro e mais importante passo nesse
processo. O maior desafio no para os
governos estaduais é pensar a Internet
como uma ferramenta importante e não
apenas com mais um penduricalho
tecnológico. "Com base em estudos e
recomendações da Organização das
Nações Unidas, verificamos que ainda
estamos longe de atingir o estágio
transacional pleno, para satisfazer os
cidadãos de todas as classes sociais e
desobstruir os meios físicos de
atendimento, construindo uma imagem de
governo eficiente", completa Coutinho.
A maior barreira é a de que o público
precisa encontrar interfaces amigáveis,
menus e ferramentas simples. É claro que
ainda sofremos de um problema de
exclusão digital, porém 15% dos visitantes
em um site como o de São Paulo não
possuem o primário completo.

"Em nossas pesquisas
verificamos que o brasileiro
navega por estímulo e nem

tanto por pesquisa ou busca.
E-mail, por exemplo, tinha

que ser algo extremamente
fácil de encontrar. Fazemos
ainda pesquisas constantes

que avaliam a experiência
dos usuários e

testamos conceitos"
Alessandra Blanco, do IG.

Como parceiro, a empresa utiliza a
Datacraft. Desde 2002 a responsável pelas
questões relativas a infra-estrutura, e não
apenas as óbvias de servidor e links, mas
com um serviço de monitoramento da
experiência do usuário a partir das
dificuldades técnicas como a abertura de
uma página, a performance de download e
outros fatores que afetam a usabilidade.
Enfim, tudo aquilo que foge a um padrão e
pode gerar alertas, o que propiciou a
quebra de alguns paradigmas internos,
como o que dizia que a busca durava
menos de cinco segundos, quando a
percepção do internauta batia com os
números que excediam esse valor.

O resultado é que o WebMotors precisou
fazer investimentos pesados em hardware
depois da otimização da infra-estrutura e
compra de um novo banco de dados, em
2004, para suportar as novas premissas.
Recentemente, a empresa lançou uma nova
versão do website, que reflete a política em
curso, a partir do desenvolvimento feito em
.Net e desembocando em um design
moderno. Um projeto que demandou 20
meses, de outubro de 2003 a agosto deste
ano, e cuja migração durou dois meses.
"Ainda temos muito o que acertar,
entretanto já passamos pela fase crítica.
Estamos aprendendo o caminho ao
caminhar", admite Santos.

Na carne
Algumas vezes a máxima que diz que

"casa de ferreiro, espeto de pau" é
contrariada. A ASUG (Associação de
Usuários SAP do Brasil), migrou,
recentemente, com a ajuda da Neoris, de
uma ferramenta da Microsoft para outra da
SAP. "Eles queriam incrementar a
colaboração e ampliar a idéia de
usabilidade por parte dos associados, e
acho que conseguimos fazer isso. Ainda
não está 100% pronto, porque temos

sempre que evoluir", completa Buzzatti.
Ele revela que a migração foi concluída

em quatro meses, um prazo bem agressivo.
O que definiu a data foi um evento da
companhia de software alemã. Para
conseguir a execução neste tempo, a
Neoris contou com uma metodologia
específica, que evoluiu das disciplinas
técnicas (a tecnologia em si), aspectos da
usabilidade e estudo de processos,
chegando até a governança corporativa,
design e mapeamento de conteúdo.

Buzzatti, da Neoris, aponta que
raramente uma empresa chega com uma
idéia totalmente fechada daquilo que deseja
em seu site, o que obriga, da parte do
integrador, agregar equipes técnicas e de
layout ao processo. "São poucas as
companhias que possuem um
planejamento, com algo mapeado e
organizado", alerta. A anarquia se completa
quando o mercado, ainda em evolução,
oferta mais de 30 ferramentas para a
construção de portais.

Apesar do cenário ainda em aberto, no
global, os profissionais envolvidos vêem
uma maior preocupação com a
usabilidade, principalmente alavancado
pelos grandes portais. No entanto, Márion,
do UOL, observa que isso também trouxe
um efeito colateral, uma maior
"caretização" no aspecto visual. "O design
está mais convencional, até para garantir
essa melhor usabilidade. Mas, no
geral, estamos muito próximos do que é
feito lá fora", completa.
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