


Função do design

Antes de conhecermos as características fundamentais

na busca por um perfeito diálogo entre estes dois campos

do conhecimento, vamos entender quais funções o design

vai assumir na construção de ambientes interativos, diante

de um universo digital cada vez mais dinâmico e efêmero.

"No mito grego da Medusa, os incautos que olhassem

nos olhos do monstro, se transformavam instantaneamente

em pedra. Um segundo era suficiente para selar o destino

do observador. No design de interfaces não é diferente, a

primeira impressão é definida num piscar de olhos. Sendo

assim, num primeiro momento, o design seria o equivalente

ao canto das sereias, com a função de atrair e seduzir os

navegantes. Superada a breve - porém difícil - etapa da con-

quista, o design tem a função de facilitar a vida do visitante.

Ou seja, tem que ser claro e direto para diminuir ao máximo

o tempo que separa o usuário do que ele quer ou precisa.

Interfaces no estilo esfinge ('Decifra-me ou te devoro') estão

fadadas ao fracasso", analisa Christian Laurito, diretor de arte

da HomeWebbing (www.homewebbing.com.br).

Ou seja, o design assume o papel imprescindível de

garantir que um projeto seja realmente funcional em seu

uso. "O significado mais próximo da palavra 'design' seria

'projeto'. Design não é algo puramente estético. A sua

função sempre segue algum objetivo pré-estabelecido:

seja no design gráfico, de produtos ou no interativo. Mas,

infelizmente, nem sempre isso é compreendido. Uma

brochura pede uma abordagem totalmente diferente de

uma embalagem. Ambos são produtos manuseáveis, mas

possuem propósitos distintos. Um projeto para um internet

banking precisa de um foco muito maior na funcionalidade

do que uma campanha de um game, por exemplo; esse

último permite um grau de experimentação muito maior, já

que tem como público-alvo um usuário mais acostumado

a explorar interfaces. O grande problema vem quando um

produto que deveria ser funcional é difícil de ser usado, e

também quando um produto que deveria ousar se conten-

ta em ser medíocre", argumenta Ricardo Landim, diretor

de arte na agência Goodby, Silverstein & Partners (www.

goodbysilverstein.com).

Evitando a dispersão pela interface

Sabemos que uma das premissas das transformações

recentes ocorridas na web é que o usuário possa partici-

par na evolução do conteúdo de um ambiente, tornando-

se uma das fontes principais de alimentação e atualização

das informações ali contidas. "A internet evoluiu muito

nos últimos anos. Os sites que oferecem serviços estão

cada vez mais usando conteúdo colaborativo e com isso

as interfaces precisam ser bem flexíveis. A simplicidade

nas formas está bem mais presente hoje, já que o usuário

se torna mais exigente e precisa ir direto ao conteúdo

desejado", cita Bruno Magalhães, sócio-diretor da Kindle

(www.kindle.com.br).

Para satisfazer tamanha exigência, alguns cuidados

devem ser tomados na hora de se trabalhar "forma e

conteúdo", cujo objetivo principal é evitar que uma gran-

de massa de informações fique dispersa pela interface,

prejudicando a navegação pelo ambiente. "Primeiramente,

é importante que esse conteúdo seja bem estruturado em

um banco de dados. Com isso, ele poderá ser aproveita-

do em outros ambientes. Seria um início de organização

não visível para o usuário. Em segundo lugar, aí já falando

sobre a interface em si, é importante que o design permita

que as pessoas consigam identificar os blocos de infor-

mação que existem na página. Ela precisa ser facilmente

'escaneável', ou seja, com os principais elementos identifi-

cáveis por um rápido passar de olhos. Vários fatores po-

dem auxiliar nesse sentido: tamanho dos textos e títulos,

cores, grid da página, posicionamento de imagens etc.",

orienta Memória.

O especialista lembra também dos fenômenos co-

nhecidos como "banner blindness". "É o nome dado ao

comportamento adquirido pelos usuários de ignorar con-

teúdos que estejam próximos de elementos que parecem

propaganda. Estudar um pouco sobre tam-

bém é uma boa idéia e pode trazer boas dicas de como

organizar a interface".



Não podemos esquecer ainda da criação de mode-

los de interfaces calcados na funcionalidade. "Ela é a pa-

lavra-chave quando o objetivo é fazer com que o usuário

seja o criador do conteúdo. Nesse caso, é fundamental a

existência de uma interface eficiente - no sentido origi-

nal da palavra, como um mediador entre a máquina e

o usuário. Existe uma regra simples chamada 'custo vs.

benefício': o trabalho que alguém vai ter para completar

uma tarefa não pode ser maior do que o benefício que

ele vai ter após realizá-la. Assim, quanto mais fácil e mais

rápido for a inserção de conteúdo por parte do usuário,

melhor. Esse é o grande segredo de projetos bem-suce-

didos: eles fazem com que algo relativamente complexo

torne-se simples", ressalta Ricardo.

Quem já viveu na prática tal experiência sabe

a importância da aplicação desses conceitos. "Num

recente projeto, tivemos o desafio de preparar uma

estrutura para receber textos enviados pelos usuários.

E, ao contrário dos projetos 'convencionais', nos quais

nossos designers diagramam textos escritos pelos pró-

prios redatores da agência, não tínhamos como saber a

quantidade de informação que seria enviada. Optamos

então por trabalhar um layout com colunas e, dentro

delas, caixas com dimensões fixas. Foi criada uma fer-

ramenta de publicação que permitia um número limita-

do de 15 caracteres para o título e extraia as primeiras

50 letras do texto pra criar o resumo que aparecia na

página principal. Em relação às imagens, foi utilizado

um script que redimensionava as fotos para o tamanho

definido pelos designers", revela Christian. ,

Tecnologia: como evitar o uso pelo uso

Como vimos, outro aspecto interessante nesta Era

de Interatividade é que o avanço da tecnologia permitiu

que o design para mídias interativas expandisse suas

possibilidades. No entanto, tais benefícios devem

ser utilizados através de uma avaliação minuciosa

sobre a sua real importância dentro do desenvolvi-

mento de um projeto, evitando assim o desperdício

conhecido como "uso pelo uso da tecnologia".

"Sempre que uma nova tecnologia entra em

evidência, existe uma busca quase obsessiva de

projetos que possam utilizá-la. O grande problema

é que nem sempre ela é necessária. Olhando para

trás, é fácil traçar uma série de eventos que exem-

plificam o uso pelo uso da tecnologia: java applets

que só serviam para travar máquinas, animações

em Flash desnecessárias, pesadas e irritantes (skip

intro!) etc. O conceito do projeto é que deve ditar

qual tecnologia deve ser utilizada, e não o inverso",

aponta Ricardo.

Além disso, bom senso e estudo são ótimos

parâmetros na hora de se analisar a necessidade de

sua utilização. "Algumas pessoas gostam de usar as

novidades pelo fato de serem ainda inexploradas,

para tentar fazer algo 'diferente' e conseguir um

pequeno marketing em cima da solução. Um bom

designer de móveis, impressos, ou seja qual for a

especialidade, inclusive de produtos interativos,

sabe que não pode usar a tecnologia pela tecnolo-

gia, sem que ela esteja relacionada a um conceito,

que tenha um motivo realmente forte e consistente

por trás. Precisa fazer sentido para ser bem resol-

vida, elegante. Isso faz parte da formação, está no

sangue dos melhores profissionais. O designer

que trabalha com interação precisa estar

sempre estudando, pesquisando, lendo, na-

vegando. Tudo muda com muita rapidez.



Estar antenado em relação às novas tecnologias é

questão de sobrevivência e saber usá-las sabiamen-

te faz parte do show", explica Memória.

Padronização Web 2.0

Outro detalhe curioso desta Era de Interativi-

dade envolve os projetos classificados como Web

2.0, no qual é possível perceber uma certa padroni-

zação, resultando na produção de sites muito pare-

cidos e pouco originais.

Assim, mesmo diante das inúmeras possibilidades

proporcionadas pelo avanço da tecnologia, é certo

afirmar que vivemos num período de receio na busca

por novos caminhos, partindo sempre para a segurança

do que já vem sendo feito com relativo "sucesso"?

"Uma coisa é seguir padrões já estabelecidos

para aumentar a funcionalidade do site e torná-lo

mais intuitivo para o usuário. Outra coisa é a assus-

tadora pasteurização dos sites que se classificam

como Web 2.0: os botões, a tipografia, o tratamen-

to gráfico em geral segue um modismo assustador.

Espero que a avalanche de reflexos e logos que

ironicamente não possuem identidade alguma este-

ja passando", afirma Ricardo.

Para Bruno, assim como qualquer outro tipo

de mídia, a internet passa por períodos recheados

de modismos. "Há uma tendência hoje que acaba

influenciando na identidade e arquitetura dos novos

sites. Mas o grande desafio é procurar observar

como referência o que tem de bom e evoluir. O bom

profissional está sempre pensando como fugir do

que é tendência e estar sempre criando sua própria

solução para os projetos", diz.

Lembrando que experimentação e ousadia

sempre serão acompanhadas de uma boa dose

de risco. "A possibilidade de erro é maior do que

quando uma fórmula pré-estabelecida e testada é

utilizada. Mas as recompensas também podem ser

muito maiores. O iPod é o que é porque arriscou,

porque decidiu investir em uma interface diferencia-

da. Senão seria somente mais um MP3 com botões

convencionais, como todos os outros gadgets exis-

tentes antes dele", finaliza Ricardo.
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