
Web é hoje um poderoso canal de comunicação que pode

ser explorado por qualquer tipo de empresa para agilizar

seus negócios e ganhar dinheiro, mesmo que não seja

uma empresa de e-commerce. Porém, nem toda empre-

sa está preparada para explorar os recursos interativos

te se comunicar com seus clientes e futuros clientes de

forma direta e eficiente. Quando já se fala em Web 2.0 e até Web 3.0, muitas

empresas ainda estão no estágio 1.0. Os próprios escritórios de escritórios

de design, pais da matéria, por exemplo, ainda têm um longo caminho a

percorrer para aprender a explorar todo o potencial da rede mundial.

Em um giro pelos sites das empresas saímos com a impressão de que

muitos escritórios de design estão mais preocupados em criar sites boni-

tinhos para que os colegas vejam, do que navegações eficientes na hora

de encontrar uma informação. Pecam muitas vezes pelo excesso de efeitos

Flash e navegação rebuscada, de difícil acesso ao que realmente interessa

ao internautas. "Não é fácil fazer um site com uma arquitetura e navegação

práticas/funcionais", afirma Ney Valle, titular da Dupla Design.

A maioria dos designers quer mostrar através do site seu portifólio, as

principais áreas em que atua, a forma de trabalhar na construção da imagem

da empresa ou produto e sua postura frente ao mercado. Para eles o site é

como se fosse um cartão de visita, para divulgar os trabalhos realizados e

assim atrair a atenção dos clientes e futuros clientes.



Mas será que o site cumpre esse papel? Será que não está rebuscado

demais? Será que aquela descrição da "Missão" ou "Filosofia" da empresa,

geralmente textos bobinhos com divagações cheias de lugares-comuns, vai

convencer alguém a comprar design? Será que o futuro cliente necessita

saber dessa "Missão" ou "Filosofia"? Será que o site é objetivo corno os

próprios designers dizem ser?

"Nosso site è um cartão de visita no qual mostramos nossa essência,

nossas instalações e nosso trabalho de forma 'direta e objetiva'. Vender é

uma conseqüência, pois o próprio nível dos trabalhos e o nosso histórico é

que tem rendido bons frutos, o site funciona como uma vitrine", afirma Lou

Chades, titular do Studio Lou Chades.

Para Elisa Tendolini, titular do escritório Olho Gráfico, o site ideal é

aquele que apresenta a imagem da empresa pelo seu visual, contém o posi-

cionamento e as áreas de atuação de uma maneira clara e objetiva. A quali-

dade dos materiais representada na boa visibilidade do portfólio e "áreas de

utilidade" para acesso de parceiros, fornecedores e.clíéntes.

Esse discurso tão parecido entre os designers faz com que os sites tam-

bém sejam parecidos, eficientes nas mesmas coisas e pecando nas mesmas

coisas, como reconhecem os próprios profissionais. "Tenho visitado vários

sites de empresas de design e percebi que têm pouquíssima diferenciação,

seja em termos de estrutura do site, seja em seu visual", afirma Giovanni

Vannucchi, sócio da Oz Design.
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Em suas "viagens" pelos sites dos concorrentes, ele diz ter constatado

que a cor laranja parece ter sido escolhida como a cor da moda entre os de-

signers, gerando dúvida a respeito de qual site o internauta está visitando.

Apesar disso, o designer afirma que os sites dos escritórios mais atuantes

estão ficando mais profissionais, apresentam menos efeitos especiais e mais

ênfase na forma de trabalhar, nos clientes e no posicionamento.

Há quem defenda o direito de cada um optar pelas suas particularida-

des, mesmo que elas não sejam a melhor opção. "Cada um desenvolve o

site de acordo com seu modo de ser, da forma que melhor represente a sua
*

marca. Em muitos casos, os designers fogem dos padrões para se identificar

de forma diferenciada. Às vezes isso dá resultado, e às vezes não", afirma

Eduardo Len, titular da Len Design. Para Ruis Vargas, titular do escritório de

design Laika, é fundamental adequar o discurso da marca ao target, porque

quem pretende agradar a "Chicos e Caetanos" navega por águas turvas.

Atire a primeira pedra quem não estiver com seu site desatualizado -e os

escritórios de design não são exceção. Quando falamos no assunto, o que

mais ouvimos desses profissionais é que o site está sendo reestruturado e

que em breve terá nova versão, só que às vezes essa nova versão demora

um bocado para chegar.

É aquela velha história: "casa de ferreiro, espeto de pau". Os escritórios

de design têm profissionais que poderiam atualizar seus sites, mas lhes falta

tempo. "O designer faz o trabalho para os outros, mas não consegue tempo

para fazer o seu, e manter um site atualizado dá muito trabalho, é preciso

gerar imagens, conteúdo etc. etc.", afirma Ney Valle.

O que fazer então? Talvez contratar um profissional para cuidar dessa

tarefa. "O site é uma ferramenta extremamente poderosa e pode tanto abrir

como fechar portas. Se não estiver atualizado, a impressão que se tem é que

o último trabalho foi desenvolvido pela empresa há dois anos ou que as téc-



nicas de determinado serviço estão ultrapassadas", afirma Mareei Okamoto,

da Len Design.

De acordo com os especialistas, a atualização dos sites não necessita

varrer todos os trabalhos que estão lá. Às vezes o escritório deseja manter

aquele trabalho que considera referência, mas pode e deve colocar novos

trabalhos -e por que não-, atualizar a arquitetura e o visual para manter o

frescor do site? A linguagem da Internet muda todo dia.

"Atualizamos nosso site de acordo com o que nos agrada, substituindo

os trabalhos por outros mais atuais e, às vezes deixando alguns trabalhos

antigos por dar valor à nossa história, ao nosso processo de evolução. E

uma referência ao nosso estilo", afirma Chades. Ela promete mudar algumas

coisas no site, acompanhando as novas tendências, novas linguagens, mas

só quando cansar do visual atual.

Giovanni, da Oz, reconhece a desatualização do site de seu escritório.

"Nosso site está desatualizado há alguns anos. Estamos, nesse momento,

em processo de revisão geral do site, mas apesar de sua desatualização,

ainda assim é muito elogiado e bem visto pelos clientes."

Poucos são aqueles que acham tempo para atualizar sua comunicação

via Web, estabelecendo um cronograma de atualizações. Elisa, da Olho Grá-

fico, diz que o site de sua empresa é atualizado freqüentemente. "A atuali-

zação do site é fundamental, pois é um canal fortíssimo de comunicação que

ajuda a conquistar novos clientes e novos colaboradores".

Também a atualização do site pode ser aliada ao ciclo de trabalho e

conclusão de novos projetos, como é o caso da Len fiesign, que atualiza

seu próprio site a cada novo ciclo de trabalho. 'Esse período pode variar,

porque depende do tempo que levamos para a conclusão dos projetos",

afirma Eduardo Len.

Para quem deseja mudar apenas o conteúdo do site, hoje é possível

encontrar softwares que permitem a qualquer leigo atualizar o conteúdo,

como o Aristóteles, concebido pela Laika. "O software é uma ferramenta



para publicação online para sites em Flash que permite aos nossos clientes

manter o site como estrutura viva. Eles conseguem dimensionar, editar e

publicar fotos sem, necessitar editá-las, além de atualizar textos e filmes",

afirma Ruis Vargas.

Hoje os designers -que ainda não solucionaram problemas básicos de co-

municação via Web-têm pela frente desafio maior para quem deseja tornar

seu site interativo e lucrativo, seguindo os conceitos da Web 2.0. O site da

"HowStuffWorks" (http://informatica.hsw.uol.com.br/web-201.htm) traz

várias informações sobre essa "nova" Internet, Web 2.0, que além de render

lucros para quem trabalha com Internet, começa a mudar a forma como seus

clientes se comunicam via Web, em busca de interatividade e negócios.

O termo Web 2.0 foi criado por Tim 0'Reilly, em 2000, depois do es-

touro da bolha pontocom, para definir os sites interativos e dinâmicos que

começaram a substituir os sites estáticos. Na nova era, caíram as barreiras

dos padrões e cresceu a personalização. "O internautas passaram de usuá-

rios passivos a agentes ativos em relação ao conteúdo que circula pela rede.

Aliás'," a troca de dados é a maior marca dessa nova geração: a Web 2.0".

Diante dessas mudanças, talvez esteja na hora de os designers come-

çarem a pensar na nova Internet. Os especialistas dizem que os internautas

-muitos dos quais sequer sabem direito do que se trata essa Web 2,0- são o

coração da segunda geração da Internet. É a opinião coletiva que determina

a popularidade de sites, serviços e programas e é por isso que o termo causa

furor no mundo corporativo. A Web 2.0 é vista como um ótimo canal para

estreitar relações como os internautas e turbinar negócios.

Josh Bernoff, analista da consultoria Forrester Research, diz que críti-

cas resultantes da interatividade do site funcionam como marketing quando

boas e, mesmo ruins, podem ser úteis. Não dá para impedir que critiquem

seu produto, mas dá para participar e responder e, diante de uma resenha

negativa, a empresa pode detectar (e arrumar) um defeito em seu produto,

entender o que deixa o cliente insatisfeito e se mostrar aberta ao diálogo.
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