
INOVAÇÃO NA WEB
para garantir o diferencial no mercado

Os segmentos de construção civil e imobiliário vêm

apresentando taxas elevadas de crescimento no país

e a disputa por cada pedaço destes mercados anda

bem acirrada. Diante disso, a internet surge como uma

importante ferramenta para atrair e seduzir novos clientes.

Para que este objetivo seja alcançado, é preciso

investir em projetos on-line que tragam inovação,

proporcionem interatividade e sirvam também como

ambientes eficazes na busca por informações específicas.

Um bom exemplo deste cenário está presente na nova

versão do site da Gafisa (www.gafisa.com.br), empresa

brasileira especializada no mercado de incorporadoras,

construtoras e imobiliárias.

Nesta entrevista, Marcelo Tripoli, presidente da

iThink (www.ithink.com.br), apresenta os detalhes

deste trabalho e ressalta a importância das agências

e dos profissionais estarem preparados para as novas

exigências do mercado web.

Wd :: Nos últimos três anos houve uma mudança

significativa no posicionamento das marcas, quando

falamos sobre o uso da internet como um canal de

relacionamento com os clientes. Diante da experiência

da iThink neste segmento, quais foram as principais

transformações na criação e no desenvolvimento de

projetos interativos? O que as agências e os profissionais

de web precisaram incorporar na prestação de seus

serviços para atender uma demanda cada vez maior?

Marcelo :: Cada vez mais, o consumidor busca

uma experiência na web. Esta experiência não é

necessariamente algo que envolva interatividade ou

grandes produções. Pode ser uma maneira diferente de

organizar as informações de um site institucional ou, no

caso de Gafisa, uma superprodução sim, cujo objetivo

é encantar o consumidor e transformar esta emoção em

desejo de consumo.

Agências e profissionais devem sempre desenvolver

o melhor para o seu cliente, não simplesmente o que

está na moda ou é tendência. Claro que devemos estar

antenados, mas o fazer simplesmente pelo fazer não

agrega valor algum à marca do cliente. Pode chegar a ter

sua visibilidade momentânea, mas se perde com o tempo.

Planejar as ações e construir soluções sólidas, bem

como entender a necessidade do cliente e oferecer

a resposta certa é o caminho. Não tem segredo, só

conseguimos isto com muita pesquisa e estudo de

mercado. É assim que a iThink trabalha, por exemplo.

Está em seu DNA.



Wd :: Outro ponto a se destacar envolve o notório

crescimento das verbas das grandes empresas para

as campanhas de publicidade e marketing na internet.

Na edição de abril de 2007, abordamos este assunto

e o possível embate entre as agências tradicionais de

publicidade e as agências digitais na disputa pelos

grandes projetos. O trabalho para a Gafisa serve como

um bom exemplo. O que uma agência digital precisa

para assumir projetos deste porte?

Marcelo :: Uma agência digital precisa, antes de

tudo, ser uma agência. O que acontece nos dias de hoje é

que temos muitas produtoras que assinam, falam, fazem

e se vestem como agência, mas na hora do "vamos ver",

o resultado nem sempre é o que o cliente espera.

Uma agência precisa ser capaz de entender a

necessidade do cliente e transformar isto em resultados,

não serve apenas fazer uma peça plasticamente bonita.

Tem que ter objetivo, conceito. Tem que vender. O

mercado atual está amadurecendo e os grandes clientes

já sabem que podem contar com as agências digitais, as

verdadeiras, para desenvolver projetos de grande porte.

Wd :: No livro "Briefing: a gestão do projeto de

design", o designer Peter Philips ressalta que "...

o briefing é parte do processo de desenvolvimento

de produtos e serviços, em busca de inovações ou

melhorias das organizações". Na apresentação deste

projeto, vocês destacaram que o cliente apostou na

ousadia, "por quebrar paradigmas, saindo do 'me too'

do mercado". Como vocês procuraram desenvolver

esta etapa no projeto em questão?

Marcelo :: A questão era como se diferenciar em

um mercado agitado, em que mais de 20 empresas do

setor abriram capital e estavam captando bilhões para

investimentos. O posicionamento de comunicação já

estabelecido era regularmente questionado por trazer

pouca inovação.

Os sites das maiores construtoras têm uma postura

similar ao de classificados digitais: sites passivos e

monótonos, com excesso de informação e poucas

ferramentas de orientação para auxiliar ao consumidor a

encontrar o que procura.

A iThink e a Gafisa decidiram produzir um filme

interativo para a homepage do site, mostrando

situações que refletissem os interesses e os desejos

do consumidor. Para cada situação, o site traria a

indicação da Gafisa apropriada para seu perfil, onde

o consumidor conseguiria ver todos os detalhes do

empreendimento como se estivesse no stand de

vendas: desde informações, imagens, fotos, plantas e

até mesmo contaria com a presença de consultores de

venda on-line em tempo real.

Todo o processo necessitou de muita pesquisa e

o cliente teve a postura de um verdadeiro parceiro:

sempre auxiliando e participando, muitas vezes

separando um tempo precioso em sua agenda para dar

sugestões e alinhar pontos em aberto e discutir etapas,

além das diversas reuniões de briefing e aprovação.

Wd :: Ao acessar o www.gafisa.com.br, o

usuário dispõe inicialmente de algumas opções

para personalizar a sua navegação. De que maneira

esta etapa contribui para melhorar o período de

experiência no ambiente?

Marcelo :: Não é de hoje que a personalização marca

presença em cases on-line, seja ela feita de maneira

automática ou com auxílio do usuário. No caso da Gafisa,

que é uma empresa de atuação nacional, precisamos

saber alguns dados como estado e cidade para

consumidores ou oferecer acesso direto aos públicos que

não estão interessados em conhecer empreendimentos,

como clientes, sócios, investidores e parceiros.

No caso dos consumidores, ao fornecerem sua

localização, conseguimos auxiliá-los na busca de seu

imóvel, guiando sua navegação de maneira inteligente.

Afinal, não há motivo para mostrar um imóvel do Rio de



"Para cada situação, o site traria a Indicação da Gafisa
apropriada para seu perfil, onde o consumidor conseguiria
ver todos os detalhes do empreendimento como se
estivesse no stand de vendas"

Janeiro para alguém que procura algo em São Paulo.

Ao escolher um desejo de consumo, como o lazer,

nós conseguimos cruzar com outros empreendimentos

que possuem esta mesma característica como o ponto

de destaque, ampliando as chances de acertar o que o

consumidor procura.

Wd :: Na segunda etapa da navegação, ao

escolhermos uma localidade, por exemplo, aparece em

destaque uma área com a apresentação de um vídeo

interativo. Para entreter o usuário enquanto o vídeo é

carregado, vocês criaram um quiz com perguntas que

ajudam a traçar o perfil do cliente. Como surgiu a idéia

de criar esta funcionalidade?

Marcelo :: A criação desta funcionalidade partiu

de uma necessidade dos dias atuais. Infelizmente, o

Brasil ainda não conta com bandas super rápidas como o

Japão, por exemplo. Como a navegação do consumidor

depende de um vídeo, precisamos entretê-lo, enquanto

ele ainda não é carregado.

Surgiu, então, a idéia da criação de uma enquete com

perguntas que pudessem ser usadas futuramente pela área

de novos produtos da Gafisa. Assim, enquanto espera, o

consumidor pode se divertir. Além disso, é possível utilizar

os dados para mapear suas preferências e assim criar cada

vez mais empreendimentos voltados para eles.

Wd :: A bússola que conduz a apresentação do

vídeo é um dos grandes destaques deste projeto,

pois serve como chamariz para revelar os principais

produtos e as novidades da Gafisa. Quais foram os

recursos necessários para o seu desenvolvimento?

Além da função de interatividade, qual a sua

importância dentro do conceito original do site?

Marcelo :: Quando procuramos um imóvel para

comprar, não estamos buscando apenas isto. Buscamos

aspectos aspiracionais e intangíveis como lazer, bem-

estar, conforto, comodidade e praticidade.

Levando isso em conta, percebemos que a marca

Gafisa poderia diferenciar-se da concorrência na

internet, introduzindo em seu novo site ferramentas

que extrapolassem a tradicional busca racional focada

em variáveis quantitativas, como metragem, número

de cômodos e valor.

A proposta era gerar no consumidor um conjunto

de percepções e sentimentos que o convenceriam de

que um imóvel Gafisa não é simplesmente um imóvel,

mas algo especial e inesquecível, a realização do seu

sonho de viver bem.

Após o desenvolvimento do conceito do filme,

fizemos um roteiro, contratamos uma produtora para

execução e acompanhamos todo o processo: desde

a escolha do casting até a finalização do filme e

produção da trilha.

O vídeo exibido no site conta com a tecnologia Adobe

Flash 9 e foi programado em ActionScript 2, .Net C#, além

de integração com banco de dados SQL para a exibição

de dados e imagens de empreendimentos. A compressão

do vídeo foi feita com CODECs de última geração,

desenvolvidos especialmente para projetos web.

Wd :: A inserção de novas tecnologias em um

site exige investimento em recursos e a alocação de

profissionais experientes e especializados. Como esta

etapa foi planejada para este projeto?

Marcelo :: Realmente, as novidades não param

de surgir. O que procuramos fazer é filtrar o que pode

ou não ser bacana para uso em projetos e buscamos

profissionais com espírito 2.0, que estejam sempre

buscando novidades e se atualizando. Em contrapartida,

auxiliamos em tudo que é necessário, como cursos e

compra de livros.



"Os sites das maiores construtoras têm uma postura
similar ao de classificados digitais: sites passivos
e monótonos, com excesso de informação e poucas
ferramentas de orientação"

Durante o amadurecimento do conceito e das idéias,

todas as áreas da empresa foram envolvidas e o que

ainda não era de domínio pleno da equipe foi pesquisado

para implementação no projeto.

Investimos ainda na pesquisa de novas tecnologias,

apesar de difícil, uma vez que este tempo poderia ser

utilizado para produção de novos projetos rentáveis.

Ainda assim, sabemos que estar ultrapassado é tudo que

uma agência não quer e não deve aceitar.

Wd :: A imagem de fundo do site possui textura

e tons mais escuros. Apesar disso, a legibilidade
não foi prejudicada pela escolha de uma combinação
cromática das fontes e das caixas que compõem a
interface. Que tipo de testes vocês procuram realizar
para evitar que uma intervenção gráfica prejudique a
navegação pelo site?

Marcelo :: O resultado é muito estudo sobre

teoria das cores, tipografias e suas aplicações

técnicas diversas de tratamento de imagens e uma

arquitetura de informação consistente, que atenda às

necessidades do usuário.

Wd :: Em termos de tecnologia, o projeto foi
desenvolvido através do uso combinado de ASP,
CSS, DHTML, Flash e Javascript. Pensando nisso,
quais são os parâmetros utilizados pela agência na
hora de se escolher as tecnologias a serem aplicadas
em um projeto?

Marcelo :: Estudamos qual a necessidade do

cliente, com que tipo de ferramentas já existentes

o projeto deve se integrar e principalmente como

construir algo voltado para o usuário - para que

o mesmo possa utilizar os diversos navegadores

existentes sem complicação alguma.

Neste caso, a opção foi mesclar diversas

tecnologias para atingir o resultado esperado. Uma

tecnologia acaba sendo complementar a outra e o

resultado vocês podem conhecer em www.gafisa.com.

br. Seria este um mash-up de tecnologias?

Wd :: O site apresenta uma seção chamada
"Expediente e Créditos", algo pouco comum em
sites institucionais. Por que vocês decidiram
incluí-la neste projeto?

Marcelo :: Nada mais justo do que dar crédito aos

idealizadores e criadores deste grande projeto, que

envolveu a participação de mais de 200 profissionais

- direta e indiretamente, para se tornar realidade. Neste

caso, a revolução tem nome!
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