


"A internet cresce rapidamente em importância no mercado corporativo como canal principal de

comunicação. Nesse contexto, existe a necessidade de atualização do posicionamento (presença) das

empresas no ambiente web.

A necessidade de redesign de um site pode ser determinada por vários fatores que vou citar, mas a

sua periodicidade vai depender diretamente do seu segmento e forma de atuação. Uma empresa do varejo

de moda, como a C&A, por exemplo, terá naturalmente uma periodicidade maior do que uma empresa da

industria automobilística, como a GM.

Os fatores que eu citaria como principais elementos motivadores do redesign de um site são:

1. Mudança de posicionamento: novo posicionamento no mercado ou segmento.

2. Mudanças na comunicação: isso inclui mudança na identidade visual ou apelo de eventuais

estratégias promocionais de venda e/ou lançamento de produtos.

3. Sazonalidade: empresas que são diretamente afetadas pela sazonalidade e que têm períodos

específicos de uma escala maior de negócios (exemplo: empresas do varejo).

4. Processo de melhoria contínua para atender necessidades/expectativas dos usuários: nesse

caso está em jogo o público usuário e seu perfil. Naturalmente, um perfil de público jovem e heavy

user determinará a utilização de funcionalidades que privilegiem, por exemplo, a alta interatividade e o

conteúdo colaborativo.

5. A possibilidade cada vez maior de transferência de dados e informações via banda-larga, gerando

um leque enorme de alternativas de utilização de rich media e vídeos.

Apesar de todos esses elementos, é sempre bom lembrar que o principal player da internet jamais

sofreu um redesign. O Google segue minimalista e cada vez maior e melhor!"



"Não há prazo certo para o redesenho de um website. O que há são

indicadores de que a validade da proposição de marca, mensagem ou

funcionalidades oferecidas já não atendem ao público-alvo.

Algumas indústrias, como o varejo de moda, demandam renovação

constante do conteúdo e do envoltório de branding no qual ele é

apresentado. A cada coleção, um novo conceito é apresentado e,

com ele, o branding é redefinido. O núcleo funcional do website é

geralmente mantido (incluindo o CMS), sofrendo alterações substanciais

com menos freqüência.

Outras indústrias, com ritmo de renovação mais lento, dependem da

análise de indicadores quantitativos e qualitativos para avaliar se é hora de

uma nova proposta. Hábitos de acesso dos usuários, como páginas e áreas

mais acessadas, funis de fluxo, ticket médio de compras, plataforma de

visualização (navegador + resolução) e participação em ações interativas

podem nortear o constante replanejamento de comunicação digital.

Aliás, esse 'replanejamento constante' é o termo-chave: websites

são entidades orgânicas, sujeitas à constante reavaliação e ajuste de

rumos. Quanto mais naturalmente agência e cliente entenderem essa

mecânica, melhor será o resultado.

Se há alguma verdade inegável nesse processo de avaliação é a de

que cada projeto é único e deve ter seu próprio mix de métricas. Assim

como não há receita mágica para a criação de um aplicativo ou de uma

campanha, não há como determinar a perenidade de uma proposta sem

avaliar constantemente seu impacto ante o público."



"Não é possível determinar um prazo

para mudanças de layout ou estrutura de

um site, tudo depende. Devemos propor

mudanças no site, de acordo com as mudanças

da empresa e de preferência.

Um site deve mudar também sempre

pensando em melhorias para os seus usuários.

O ideal é fazer uma análise de algumas

métricas e, se possível, um focus group ou

outros testes de usabilidade junto ao público

do site e ver o que pode ser melhorado de

tempos em tempos.

Se tivesse que estipular um 'número

mágico' para um prazo de mudança de um

site, eu diria: mude seu site de dois em dois

anos. Nenhuma empresa, por menor ou maior

que seja, muda tanto a ponto de colocar um

site novo no ar de seis em seis meses ou até

menos tempo.

É só se colocar no lugar do usuário: mal

se acostumou com as novidades e você vai lá e

muda novamente? Pense nisso!"
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"O redesenho de um site não é, digamos assim,

uma 'ciência exata', pois depende de diversos fatores

relevantes e, muitas vezes, imprevisíveis. Entre esses

fatores, posso citar o uso de uma nova tecnologia, a

necessidade de reestruturação de usabilidade ou até

mesmo o acompanhamento de uma nova identidade

visual da empresa.

Existem muitos casos de redesenho de sucesso e

tantos outros fracassados. Às vezes, o cliente deseja uma

mudança desnecessária, ou resiste a um redesenho para

evitar antigos traumas no meio do processo.

É impossível apontar o tempo certo da

reestruturação visual de um site, pois cada cliente ou

projeto tem uma particularidade específica.

Cabe ao profissional de internet ser ágil, estar

conectado com as novidades do segmento e ter

sensibilidade para identificar, sugerir e trabalhar as

mudanças no momento exato."
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