
Pelas mãos, o homem é capaz de definir e deli-
near formas, manipular objetos e produzir símbolos
escritos para se comunicar. É através dela que vamos
vivenciando mais uma nova transformação: a tecno-
logia móvel.

Sua evolução traz mobilidade aos processos de
comunicação, tanto de áudio como de texto e de
vídeo, além de permitir a produção de inúmeras tare-
fas em um meio compacto e reduzido materialmente.

Dados mais recentes, divulgados pela Anatel (Agência

Nacional de Telecomunicações), apontam um universo de

cerca de 115 milhões de habilitações ao Serviço Móvel Pessoal

(SMP) no país.

Outro estudo interessante envolvendo o mercado móvel,

desta vez realizado pelo Centro de Estudos sobre as Tecno-

logias da Informação e da Comunicação (CETIC.br), mantido

pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), revelou que

38% dos entrevistados possuíam telefone celular com acesso

à internet.



Apesar do otimismo envolvendo tais números,

sabemos que os aspectos econômicos ainda repre-

sentam um grande entrave para uma rápida expan-

são no uso da telefonia celular como meio de acesso

a web. Porém, eles já demonstram o surgimento de

uma fatia de mercado com poder aquisitivo consi-

derável que justifique a produção, mesmo que em

pequena escala, de projetos interativos na área.

Além disso, o segmento representa a abertura

de novas oportunidades para quem trabalha com

o design. No blog DWD:3 (http://dwd3.blogspot.

com), Luli Radfahrer, professor da USP e colunista

da Revista Webdesign, confessa que "se começasse

minha carreira hoje, trabalharia com conteúdo para

celulares". A seguir, saiba quais são as principais ca-

racterísticas na concepção gráfica de sites voltados

para dispositivos móveis.

A experiência de navegação em ambientes móveis

A regra básica, de se conhecer o perfil do público-

alvo para qual vai se destinar o seu projeto, não

muda em nada quando falamos de trabalhos volta-

dos para os dispositivos móveis. É bom saber que

talvez ela se torne ainda mais fundamental, por ser

um ambiente em constante transformação.

A pesquisa do CETIC.br é um bom parâmetro

para iniciarmos a nossa investigação. Quando per-

guntados sobre as principais atividades realizadas

pelo telefone celular, 74,5% dos entrevistados

responderam "para efetuar e receber chamadas

telefônicas", ou seja, função primitiva de qualquer

aparelho telefônico móvel.

Mas as atividades ao celular não param por aí:

46,23% utilizam "para mandar e/ou receber mensa-

gens SMS", 10,36% "para acessar músicas ou vídeos

(excluindo tons telefônicos)", 8,75% "para mandar

e/ou receber fotos e imagens", 5,38% "para acessar

a internet" e 1,97 "em outras atividades".

Diante disso, em termos de navegação, o que

seria igual e o que mudaria no comportamento do

usuário ao se relacionar com os dispositivos móveis?

"Há duas diferenças principais: a primeira delas é o

limite de controles dos dispositivos móveis, pois a

maioria deles conta com controles direcionais. So-

mente alguns smartphones e PDAs têm facilidades

de caneta (stilus) com comportamento parecido

com o do mouse, o que facilita um pouco a vida.

A segunda delas é o limite da tela, obviamente.

Isso obriga os designers a construírem interfaces

muito mais objetivas. O contexto de uso também é

diferente, o usuário de internet mobile geralmente

está em movimento, portanto, precisa de serviços

e respostas rápidas", afirma Juliana Constantino,

diretora de criação da AgênciaClick (www.agencia-

click.com.br).

Para Celina Uemura, designer e developer em

Flash na Inphonix (www.inphonixbrasil.com), esta

questão também precisa ser analisada através da

comparação na maneira como utilizamos o compu-

tador e os dispositivos móveis.

"A interface é totalmente diferente, levando-

se em conta o tamanho da tela, o teclado e a forma

como o usuário se comporta em relação ao disposi-

tivo se comparado com um computador. As pessoas

podem acessar conteúdo por dispositivos móveis

em qualquer situação. Quando usamos computador,

nos 'desligamos' por um tempo de tudo ao nosso

redor. É quase um ritual, precisamos ter um tempo

para ligar o computador, esperar ele inicializar, e

mesmo que já esteja ligado, precisamos sentar na

frente dele para começar a usar. Com um dispositivo

móvel, não precisamos disso tudo e por isso mesmo

a chance de se dispersar ao usar o dispositivo é mui-

to maior. As pessoas acessam celular quando estão

na rua andando ou esperando alguma coisa. Preci-

sam dividir a atenção com outras coisas. Mesmo que

seja um buraco na rua, ou alguém chamando elas".



A orientação vertical da interface

Na concepção gráfica de uma interface voltada para dispositivos mó-

veis, os especialistas apontam que a orientação vertical parece ser a

linha a ser seguida. Diante deste aspecto, surgem os primeiros desa-

fios na hora de se definir o grid e a arquitetura da informação de um

site voltado para estes ambientes.

"Antes de tudo, como qualquer projeto gráfico, precisa se definir

o público-alvo e seu objetivo: quem vai acessar o conteúdo, qual será

o dispositivo utilizado etc. O conteúdo definitivamente será disponi-

bilizado na orientação vertical. Mas precisa se pensar que tem que ser

bem menos conteúdo. A informação precisa ser mais simples e mais

resumida. A navegação passa a ser mais verticalizada, ou seja, possuirá

muitos níveis. Com isso, o usuário precisará dar mais 'cliques' para

chegar à informação", explica Celina.

Assim, é preciso manter o foco na objetividade no desenho da

interface. "A orientação vertical é uma escolha natural, uma vez que a

rolagem é um dos recursos mais disponíveis e simples de ser usada na

maior base de aparelhos. O importante é levar em consideração que

a tela pequena não comporta informações concorrentes. Portanto, é

necessário aprofundar a estratégia de navegação para oferecer alter-

nativas pertinentes ao usuário, assim como garantir algumas 'âncoras'

até a página principal", orienta Juliana.

Além disso, a diversidade dos programas utilizados para navega-

ção surge como outro obstáculo a ser vencido. "Esta dificuldade é mui-

to semelhante à que vivemos no começo da internet: a diversidade de

browsers. No caso dos celulares, é ainda maior que na época do Explo-

rer versus Netscape. Cada fabricante cria seus padrões e a tecnologia

evolui diariamente, criando novas possibilidades".

Cores e tipografia em tamanho reduzido

Outras etapas do design, como a escolha da combinação cromática e o

uso de tipografia, terão que ser trabalhadas de forma minuciosa. O mo-

tivo? O nível de tecnologia disponível nos diferentes aparelhos utiliza-

dos pelos usuários. O primeiro exemplo se refere à definição de fonte.

Segundo Juliana Constantino, a baixa resolução da maioria das

telas não colabora com muita elaboração na hora de escolher a tipo-

grafia. "Tente desenhar um 'N' com serifa em um espaço de cinco por



cinco pixels e fazer com que ele fique diferente de um 'H'. Evidente-

mente, os browsers mais sofisticados, como o Safari mobile, superam

essas dificuldades, mas temos que lembrar de várias pessoas que

acessam sites WAP, com todos os seus limites", ressalta.

A dica, então, é estudar as características envolvendo o público-

alvo do seu projeto. "Difícil pensar em tipografia quando se está em

ambientes móveis. Claro que vai depender se o conteúdo a ser criado

será para um iPhone ou um celular. Tendo em foco o seu objetivo e o

dispositivo, é necessário verificar qual será a tecnologia utilizada (como

WAP, XHTML, Flash ou outra). E aí é possível determinar a família tipo-

gráfica. Muitos dispositivos não possuem recursos tipográficos. O que

se pode fazer é usar a fonte que o dispositivo possui (em geral, uma

fonte sem serifa) e mudar o tamanho da letra (que varia muito de acor-

do com o dispositivo, alguns aceitam até quatro tamanhos diferentes).

Como se pode perceber, ainda não existem muitos padrões quando

falamos de dispositivos móveis", diz Celina Uemura.

A regra se aplica também quando falamos da combinação cromáti-

ca das interfaces. "Os modelos mais antigos de celulares são mais restri-

tos em termos de cores. Alguns aceitam 256 cores, isso quando não são

monocromáticos. Se for produzir conteúdo para dispositivos com estas

restrições, precisamos sempre verificar isso. Os modelos mais novos

aceitam mais cores (como QVGA ou WVGA, que aceita 18 bits, 262.144

cores)", indica Celina. "Mais do que a combinação cromática é impor-

tante ter cuidado no uso das imagens. Por exemplo, quem acessa um

site WAP provavelmente paga por dados trafegados e não ficaria muito

contente em pagar mais por um menu feito com imagens, que funciona-

ria perfeitamente se fosse feito em texto", acrescenta Juliana.

Para finalizar, as recomendações envolvendo a criação e o desen-

volvimento de bons projetos valorizam a importância dos conceitos de

simplicidade e objetividade. "Procure ter foco no objetivo e público-alvo

e simplificar o design, o conteúdo e o desenvolvimento. É possível criar

sites para PC e dispositivos móveis, porém um site para PC nunca vai ficar

o ideal se visto num dispositivo móvel por causa da sua estrutura de na-

vegação (arquitetura de informação) e quantidade de conteúdo. Por isso,

se a idéia é fornecer conteúdo para dispositivo móvel, a melhor solução é

criar um site com este objetivo", orienta Celina.



Wd :: Por que o jornal O Globo decidiu lançar uma

versão móvel de seu site?

Daniel:: O site O Globo.mobi (http://globon.mobi) é

uma aposta da inovação. Nos tempos modernos, as

pessoas querem ficar a par do que acontece na sua

cidade e no mundo, o tempo todo. Os celulares estão

nos bolsos de todos, 24 horas por dia, portanto não há

uma maneira mais natural e democrática de entregar o

conteúdo do que na telinha dos aparelhos.

Wd :: Qual é o perfil do usuário que acessa o

Globo.mobi?

Daniel :: Em um primeiro momento, percebemos

que os acessos eram feitos pelos "early adopters",

que são as pessoas que aderem mais rápido a novas

tecnologias e têm celulares mais modernos.

Mas O Globo.mobi foi pensado para ser aces-

sado dos mais diversos tipos de aparelhos, inclusive

modelos que já estão no mercado há mais de dois

anos. Além disso, a simplicidade e o "peso" redu-

zido das páginas permite que aqueles que não têm

muita familiaridade com tecnologias mais novas

achem o uso do site bem intuitivo.

Wd :: Por que vocês decidiram utilizar o padrão

.mobi no desenvolvimento do site? Quais são as

suas vantagens?

Daniel:: Uma preocupação constante no projeto de

sites para celulares é a diversidade de tamanhos de

tela. O padrão .mobi permitiu que tivéssemos mais

liberdade para fazer o layout do site. As páginas são

leves e têm ótima leitura, mesmo em aparelhos com

telas pequenas.

Além disso, O Globo.mobi foi pensado como

um site interativo, onde o usuário não apenas lê

as matérias, como pode participar fazendo co-



mentários. Também é possível comentar os posts

de blogs e enviar os links das matérias por e-mail

e até mesmo enviar uma sugestão de matéria via

Eu-repórter, o veículo de jornalismo participativo do

Globo Online. O .mobi permitiu a flexibilidade e a

portabilidade necessária para implementar todas as

funcionalidades nos browsers de celulares.

Wd :: Em termos de navegação, o que é igual e

o que muda no comportamento do usuário ao se

relacionar com este tipo de ambiente?

Daniel :: Não há um padrão nos browsers nativos

dos celulares. Cada fabricante usa um padrão dife-

rente e isso é um desafio no momento de desenhar

um site, pois as funcionalidades têm que ser manti-

das nos mais diversos ambientes.

Uma das principais preocupações quando

se projeta sites para celulares é quantidade de in-

formação que é possível mostrar na tela de forma

agradável. Como a navegação no celular é bastante

restrita, opta-se por um formato de site mais verti-

cal, em uma coluna. É preciso fazer a escolha do que

é realmente importante para ser apresentado.

Um site com muitas imagens fica pesado de-

mais para carregar e pode ficar confuso. O Globo,

mobi mostra o conteúdo principal, as notícias, em

uma coluna. Somente a imagem da matéria principal

aparece na capa do site.

O menu é outra preocupação, pois é incômodo

ter que subir até o início da página a cada vez que se

queira navegar pelo conteúdo. No Globo.mobi pode-se

acessar o menu em links no topo e na base da página.

Outra preocupação é permitir que, de qual-

quer página, o usuário possa voltar à capa do site,

diminuindo sensivelmente a quantidade de cliques

necessários para se navegar.

Wd :: Por ser um ambiente reduzido e com algu-

mas restrições técnicas, alguns modelos de publi-

cidade utilizados na internet "fixa" não poderão

ser veiculados nos dispositivos móveis. Pensando

nisso, que tipo de retorno um site para dispositi-

vos móveis pode trazer para uma empresa?

Daniel:: O mercado publicitário está se adaptando

aos poucos às restrições impostas pela mídia nova.

Já existem várias iniciativas, como sistemas de ban-

ners específicos para browsers de celulares, com

relatórios de impressões e cliques. O modelo de link

patrocinado também deve ser usado. O Google e o

Yahoo já oferecem soluções para celulares nos EUA

e em breve isso deve chegar ao Brasil.

Os celulares vão abrir novas fontes de publi-

cidade, como a geo-localização, por exemplo, que

permitiria entregar ofertas de serviços baseados nos

locais em que a pessoa passa para ir ou voltar do

trabalho. Esses serviços podem ser adicionados aos

sites que oferecem conteúdo, ganhando assim uma

relevância ainda maior. O celular é um veículo que

tem um potencial incrível. É uma mídia pessoal e

que pode ser acessada 24 horas.
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