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Hoje, quando vamos comprar um produto, seja ele qual for, é difícil não se levar pela 
embalagem, o visual é um fator muito importante em todos os segmentos. A forma com que 
oferecemos um produto possui o papel de deslumbrar o consumidor e fazer com que não só o 
fato do produto lhe ser útil, mas bonito também, seja o suficiente para que o leve para casa, 
não só uma vez, mas sempre quando precisar do mesmo tipo de produto. 
 
Imaginemos que o nosso website seja algo bonito, mas não utilizável. O usuário entrará, e em 
poucos instantes sairá do site, devido ao seu mal-estar na página. Com certeza, este usuário 
não voltará ao site, a não ser que este site seja um Newgly assim como outros que se 
tornaram mania como mercadolivre, ebay, craigslist, orkut, entre outros. Estes muitos, que 
por mais que surjam concorrentes de grande nível, levarão tempo até tomar espaço, já que 
são os pioneiros em suas atividades e nossos amigos internautas tem o costume de ir aonde 
os outros internautas estão (Maria vai com as outras?).  
 
É possível, e é obrigação de todo desenvolvedor, agregar a usabilidade e design em seu 
projeto sem que precise sacrificar muitos detalhes do design, tarefa que não é fácil, já que o 
simples é o mais difícil. Deve-se levar em consideração que dependendo de seu projeto, o 
design deverá sofrer um pouco, pois após a análise de seu público alvo e objetivo do site, terá 
informações cruciais que darão um sentido especial ao website, sabendo-se o quanto irá 
sacrificar o design. Irei citar dois exemplos aqui, e acredito que poderemos provar que é 
possível e que se deve "casar" usabilidade e design. 
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Aqui vemos dois websites de grande acesso na internet brasileira, um possue uma perfeita 
harmonia de usabilidade com design, e outro com pouca usabilidade e design "ruim" (gosto 
cada um tem o seu). Usei estes dois grandes portais por serem do mesmo segmento, logo, 
não havendo desculpas para público alvo, foco, etc... todos são a mesma coisa e possuem o 
mesmo objetivo. Foram marcados dois itens de comparação bem simples, apenas de exemplo. 
 
No site do Terra, o item número 1 na imagem, mostra as notícias sendo mostradas muito 
proximas uma das outras, com difícil dissernimento entre elas. Enquanto na 1 da globo.com, 
observamos claramente que há mais espaçamento entre as notícias, uma cor para diferenciar 
a qual categoria a notícia pertence. Veja que nesse exemplo, a Globo.com utilizou usabilidade 
e visual arrojado, dando maior clareza e facilidade ao usuário de se guiar pelo site, algo 
totalmente contrario ao Terra.com.br. 
 
Agora no segundo exemplo, observamos o menu de cada portal. O item 2 na imagem do Terra 
mostra seu menu, nele não há erros de usabilidade nem de visual, o visual está ok (aqui 
novamente é uma questão de gosto), mas o visual do item 2 na imagem da Globo.com mostra 
o seu menu mais arrojado, com uma facilidade ainda maior do usuário localizá-lo, e navegar 
entre seus canais, devido a diferenciação feita pelas cores.  
 
Seja qual for a situação, o importante é ter a certeza de que para um bom projeto, usabilidade 
e design são necessários e são grandes amigos, sendo possível sim, adicionar visual arrojado e 
usabilidade em um mesmo espaço, e obtendo os resultados almejados. O correto é pensar em 
Usabilidade + Design... e não Usabilidade x Design. 
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