


"A popularização da banda larga e dos plugins de Flash embutidos nos nave
gadores alavancaram a experiência de consumo"

Wd :: Nos últimos cinco anos, quais foram as

principais transformações ocorridas na criação e no de-

senvolvimento de sites de comércio eletrônico?

Norton :: Esse período foi essencial para o amadure-

cimento da prática do comércio eletrônico, a começar pela

prova da viabilidade do modelo de negócios e afirmação do

seu potencial "infinito" de crescimento. A consolidação do

mercado, o hábito dos clientes e o dia-a-dia das atividades

tecnológicas e promocionais trouxeram a maturidade a

este novo canal de vendas e inseriu novos players no mer-

cado varejista tradicional. No Brasil, a consolidação das

operações do Submarino e da Americanas.com, e sua tão

comentada fusão, transparecem apenas a ponta do iceberg

deste fenômeno ainda sem proporções definidas.

Não foi só o mercado do comércio eletrônico que evo-

luiu. Inevitavelmente este desenvolvimento foi apenas um

desdobramento da evolução da internet como um todo,

da sua infra-estrutura de Telecomunicações, da cultura dos

seus usuários e principalmente das novas ferramentas de

interação (Google, blogs, comparadores de preço etc.).

Do lado prático da criação e do desenvolvimento dos

sites de comércio eletrônico, conceitos foram racionali-

zados e finalmente documentados. Grandes cases e boas

práticas surgiram, adaptadas ou não da realidade do varejo

do mundo físico, mostrando novos caminhos a seguir.

A crescente importância do Google como ferramenta

essencial na organização de informações e suas imposições

na organização/otimização do código-fonte obrigaram as

lojas sérias a repensar seus sistemas e interfaces desde o

início. O que eram apenas recomendações bem intencio-

nadas dos movimentos de web standards (webstandards.org)

se tornaram grandes ferramentas de negócio. Um site bem

indexado pelo Google é garantia certeira de vendas com um

baixo investimento em publicidade e comunicação.

Além do fator Google, outra grande contribuição da

evolução da internet ao setor de comércio eletrônico foi a

popularização do acesso banda larga e dos plugins de Flash

embutidos nos navegadores. Estes aspectos alavancaram a

experiência de consumo e abriram um grande leque de pos-

sibilidades de interface para a comunicação promocional.

Wd :: Quando falamos de sites neste segmento, a

Amazon.com ainda é considerada a principal referência

no meio. Quais características específicas, em termos

de design e desenvolvimento tecnológico, fizeram a

Amazon se tornar líder neste mercado?

Norton :: A Amazon está anos-luz à frente dos de-

mais competidores. Informalmente, sempre nos referimos

a ela como "Mother Amazon". Tal vantagem competitiva

é fruto de anos e anos de tentativas e erros, experimenta-

ções que desbravaram os melhores caminhos para a venda

on-line. Sua estrutura interna incentiva à inovação e ba-

seia-se em processos eficazes de planejamento, criação,

desenvolvimento e homologação para garantir um sistema

bem construído, estável e extremamente inteligente.

Seu sucesso hoje é fruto de um excelente trabalho de

visão e planejamento. A começar pelo seu exímio banco de

cadastros de produto - desde sempre referência para toda

e qualquer consulta ou dúvida sobre livros, CDs, DVDs etc.

- que estabeleceu os alicerces para o aperfeiçoamento con-

tínuo através de novas ferramentas e serviços oferecidos.

Com o passar dos anos, a Amazon focou seus esforços

na inteligência de sistema, uma complexa e robusta tecno-

logia de análise de dados e cruzamentos de informações.

Sua interface, sempre simples e direta, é apenas o suporte

de acesso a uma gama infinita de informações.

Wd :: Levando em consideração alguns aspectos, como

design, tecnologia e segurança, quais seriam as principais

diferenças no modelo adotado pelos principais varejistas

on-line no Brasil em relação ao mercado internacional?

Norton :: O mercado internacional, por referência da

própria Amazon, enfatiza o desenvolvimento tecnológico

constante em detrimento do intensivo uso promocional

dos recursos de design. Se compararmos as práticas inter-

nacionais às nacionais, notaremos uma grande diferença

na função das peças de design. Aqui, a grande maioria

das vendas provém de grandes esforços promocionais,



"Atualmente, a questão da segurança em transa

ções on-line é muito mais cultural do que técnica"

campanhas de massa em grandes portais, e-mails temáticos, banners, ta-

blóides/listas de produtos etc. Esta lógica segue a linha tradicional de

comunicação do varejo off-line.

Mas, no caso específico da Amazon, a situação é exatamente oposta.

Seu complexo sistema de inteligência e a simplicidade da sua interface

privilegiam a informação, tornando-a um dos maiores ativos da companhia,

dispensando assim freqüentes investimentos em mídia e produção de campa-

nhas para concretizar as vendas.

Pessoalmente, acredito na existência de um meio termo nesta disputa.

Apesar de o design ser um fator essencial para a interface, não podemos res-

tringir sua atuação apenas às questões de navegação e usabilidade, dado o

grande apelo que imagens e anúncios exercem sobre impulsos consumistas.

Devemos sim dosá-lo criteriosamente para aproveitar seus benefícios, sem

prejudicar ou poluir o fluxo de navegação.

Wd :: No livro "Web Design: E-commerce", da Taschen, Julius Wiede-

mann ressalta que não importa se você é de grande ou pequeno porte, se

vende camisetas ou se tem um portal de astrologia: em ambos os casos,

você pode iniciar um negócio somente de forma on-line ou adaptar seu

negócio ao modelo de distribuição on-line. Pensando nisso, quais são as

vantagens em criar um site nesta área?

Norton :: O meio on-line é um ótimo espaço para novos empreendimentos.

Inúmeros casos de lojas on-line bem sucedidas acabaram por expandir seus ne-

gócios no mundo real e competem em pé de igualdade com os demais players

do mercado. O caminho inverso também é bastante comum. Lojas e serviços

tradicionais tendem a também entrar no mercado on-line, seja para expandir um

novo canal de vendas ou para defender sua posição no mercado.

Se comparado com uma estrutura física tradicional, a grande vantagem

de se iniciar uma operação on-line é o baixo investimento inicial requerido

- baixa barreira de entrada e saída. Existem várias opções para começar a

operar on-line: desde soluções "enlatadas" com lojas pré-formatadas, pas-

sando por sistemas simples feitos por encomenda, até grandes projetos

customizados feito sob medida para grandes operações.

Wd :: Outra questão interessante envolve o planejamento para cons-

trução do ambiente. Assim, quais seriam as etapas envolvidas na criação e





ferramentas de apoio à navegação. Quais

aspectos devem ser considerados na hora

inserir este elemento dentro da criação da

interface de um site neste segmento?

Norton :: Geralmente, os grandes va-

rejistas virtuais contam com uma equipe

própria de criação para manutenção e desen-

volvimento do seu site, o que garante uma

correta aplicação de ícones e o uso planejado

e consistente do design em todo o projeto.

Infelizmente, apesar de mais de uma

década de existência, a grande maioria dos

varejistas virtuais ainda não tem condições ou

consciência do retorno do investimento em

design. Muito encaram esses investimentos

como itens supérfluos em sua operação, pois

ainda não analisaram o verdadeiro impacto

destas ações em suas vendas.

Wd :: A segurança na realização de

transações on-line ainda é considerada

um dos principais obstáculos para o cres-

cimento do mercado virtual. Como esta

questão deve ser trabalhada na criação

e no desenvolvimento de um site de co-

mércio eletrônico?

Norton :: Atualmente, a questão da se-

gurança em transações on-line é muito mais

cultural do que técnica. Do lado técnico, a

segurança será sempre um item de investi-

mentos e atualizações. A tecnologia, apesar

de nunca infalível, chegou a um patamar de

evolução onde o maior risco está na inte-

ração humana com dados sigilosos.

Do lado cultural, a questão é muito mais

de tempo e hábito dos usuários. Por conta

disso, se faz necessário o investimento em

comunicação e orientação no qual o design

exerce um papel fundamental.

Wd :: Uma das características ine-

rentes nas lojas virtuais é a quantidade

de informações a serem disponibilizadas

para os usuários. No livro "Homepage:

50 websites desconstruídos", os autores

Jakob Nielsen e Marie Thair ressaltam que

"as homepages são o patrimônio mais va-

lioso do mundo. São investidos milhões de

dólares em um espaço com menos de um

metro quadrado". Diante disso, quais são

os principais desafios na hora de planejar

a arquitetura da informação de um site de

comércio eletrônico?

Norton :: A arquitetura de informação

em sites de comércio eletrônico é o fator de-

terminante para o sucesso da interface. Uma

boa aplicação dos conceitos de hierarquia e

uma boa divisão dos espaços da página conse-

qüentemente se desdobrarão em resultados

palpáveis em vendas.

Isso torna o design de sites de comércio

eletrônico um dos raros nichos de mercado,

onde qualquer esforço de melhoria de design

pode ser facilmente justificado e analisado

em tempo real, pelo seu impacto nas vendas.

Portanto, a prioridade da arquitetura da in-

formação deve ser sempre a de orientar e

direcionar os usuários em seu processo de

decisão, de busca e compra de produtos.

É importante lembrar que a arquitetura

da informação e o design são tão essenciais

no layout de "vitrines" de produto quanto no

uso de serviços agregados à venda (exemplos:

atendimento ao consumidor, consulta de status

de pedido, páginas de cadastro etc.). No caso

dos serviços agregados, a função do design é

passar despercebido, apenas auxiliando o usu-

ário na interação e consulta de informações.

Wd :: Falando sobre usabilidade, em en-

trevista publicada na edição de janeiro de

2006, Felipe Memória, designer da Globo,

com, ressaltava que "...o aprendizado tem

que ser fácil e a simplicidade tem que reinar,

caso contrário, o concorrente está ali ao lado,
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