
O acesso e a facilidade no uso dos meios de

comunicação e dos equipamentos capazes de gerar

informações, como computadores portáteis, câmeras

digitais, telefones celulares etc., vêm aumentando

exponencialmente a quantidade de novos dados

produzidos pelas pessoas ao longo do tempo.

Para se ter uma ideia do ritmo de produção, uma

pesquisa da Universidade da Califórnia, em Berkeley

(EUA), estimava que "as novas informações fluindo

eletronicamente via rádio, televisão e internet totalizaram

perto de 18 exabytes em 2002" (http://tinyurl.com/u8d2).

Quatro anos mais tarde, a empresa de consultoria IDC

relataria que tais números alcançariam a casa dos 161

exabytes de dados (http://tinyurl.com/5q4hxx). Lembrando

sempre que um exabyte equivale a um bilhão de gigabytes!

Hoje, quando vemos a explosão na venda de

computadores e o crescimento dos acessos à internet, não

seria temeroso visionar que estes dados atingirão volumes

cada vez mais astronómicos. Até porque a web se firma

como um espaço de colaboração, compartilhamento e

troca de informações. Basta ver o tamanho interesse dos

usuários por serviços como álbuns on-line de fotos, blogs

(e os atuais microblogs), comunicadores de mensagens

instantâneas, podcasts, redes sociais, wíkis, entre outros.

Um ponto importante neste debate envolve a

disponibilidade fragmentada dos conteúdos publicados.

Dessa forma, os portais passam a assumir um papel

fundamental na gestão do conhecimento produzido em vias

digitais. "O meme mais dominante do texto seminal (http://

tinyurl.com/743r5) do Tim O'Reílly sobre a web 2.0 é o da

inteligência coletiva, onde as aplicações, através de seus

algoritmos, se tornam melhores a cada interação; a cada

escolha feita pelos usuários. O Google e a Amazon fazem

isso como ninguém. Ao mesmo tempo, a colaboração

dos usuários na web tem ido muito além e nos coloca

como co-autores da produção de conteúdo. Muitas das

iniciativas e tecnologias mais bem-sucedidas hoje são

fundadas no princípio da web colaborativa. Desde os

artigos do Wikipédia, que a prestigiosa revista Nature

compara em seu nível de precisão aos da Enciclopédia

Britânica, apesar dos mais de dois milhões de artigos da

primeira contra os 65 mil da segunda, até a proliferação

de blogs e dos sistemas de classificação por tags. Os

portais têm incorporado estes conceitos de forma ainda

tangencial, exploratória, mas a tendência natural é tê-los

cada vez mais presentes", aponta Adriana Menescal,

diretora da Sirius Interativa (www.sirius.com.br).

Outra boa notícia envolve as possibilidades de

ampliação de oportunidades para quem trabalha no

meio. Tanto é que, ao analisar a estrutura montada para a

manutenção de um portal do tamanho da Globo.com, por

exemplo, podemos dizer que o mercado de internet começa

a caminhar para um modelo industrial de produção. Para

Adriana, este seria um modelo industrial que pouco teria a

ver com o conceito de mecanização em massa do Ford T no

início do século XX e muito mais com o modelo de produção

sob demanda de carros no início do século XXI.

"É um novo processo de incomparável complexidade.

O desafio de montar um modelo e uma infra-estrutura

suficientemente plásticos para moldar diferentes produtos

com diferentes contextos, conteúdos e púbíicos-alvos

não é trivial. Devem-se propor documentos de referência
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para o levantamento de informações sobre o projeto;

de entrevistas estruturadas; de arquitetura (metadados,

vocabulário controlado, rotulação, organização); boas

práticas de usabilidade, conformidade de acessibilidade e

padrões de codificação. Deve-se selecionar (ou construir)

a ferramenta de portal e CMS que melhor comporte o

ecossístema digital. Este é um custo chave que deve levar

em conta não apenas o valor de compra da ferramenta,

mas também seu custo de manutenção e capacitação dos

profissionais que vão fazer o desenvolvimento no dia-a-

dia e de configurar e manter o seu ambiente tecnológico.

Deve-se considerar o custo de produção de conteúdo

textual e multimídia sem esquecer que, uma vez gestados

os produtos deste modelo, ternos ainda um custo relevante

para a sua manutenção, monitoramento e evolução."

Todo este contexto transparece quando falamos do

tempo e da equipe necessárias dentro da cadeia produtiva

de um portal. "Um projeto de maior complexidade pode

ter um ciclo de desenvolvimento entre seis meses e um

ano. Foi o caso de vários de nossos projetos, como os para

Eletrobrás, Embratel e CNI. Do ponto de vista da estrutura

de equipe, deve-se contar, entre outros, com um gestor do

projeto com a adequada formação (idealmente PM! - Project

Management Institute - www.pmi.org); um analista de

usabilidade para aplicar técnicas centradas no usuário na fase

inicial de exploração, criação e implementação; arquitetos

de informação para construir padrões de organização e

navegação consistentes e flexíveis; e analistas de sistemas

com experiência nas principais ferramentas de CMS de

mercado. A experiência prévia da equipe com projetos

de portais e a utilização de uma metodologia madura e

apropriada para projetos de grande porte é fundamental para

levar um trabalho deste porte até o final dentro do escopo,

custo e prazos estabelecidos", diz Adriana.

No livro "Webwriting: redação & informação para a web",

o especialista Bruno Rodrigues ressalta que "...um portal

possuí ferramentas que constróem um real relacionamento

entre quem produz e quem consome informação. Muitos sites

de grandes empresas não incluem nem conteúdos verticais,

nem ferramentas de relacionamento, mas ainda assim se

dizem portais". Assim, antes de nos aprofundarmos nos

elementos envolvidos na criação e no desenvolvimento de

projetos deste porte, é preciso responder a seguinte questão:

quais são as características que definiriam um ambiente

como um portal?

"Certa vez, em um evento, foi feita esta pergunta

a plateia e o silêncio foi revelador. A distinção entre um

site e um portal nunca foi muito clara, mas o fato é que,

na prática, esta caracterização não tem muita relevância.

É uma tecnicalidade. Um site, como um portal, é um

ponto de acesso único para um compreensivo conjunto

de informações sobre um mesmo assunto (portal vertical),

ou assuntos (portal horizontal), ferramentas e sistemas

legados. Caso se queira estabelecer uma distinção, uma

analogia poderia ser entre um site e uma casa - não

importa o tamanho, e entre um portal e um condomínio

- que seria um conjunto de casas ou sites. O Globo.com e

o UOL seriam portais neste sentido. Funcionariam como

um guarda-chuva para outros sites. Um portal pode ser

também um ponto de acesso restrito ao conteúdo das

empresas (portal corporativo) ou mesmo construído por

cada um de nós (portais pessoais), como o iGoogle (www.

google.com.br/ig) ou o Netvibes (www.netvibes.com).

A minha definição preferida acabou sendo a resposta

espirituosa, mas de certa forma verdadeira, dada no

mesmo evento que citei há pouco: 'Um portal? Bom... Um

portal é bem mais caro!", argumenta Adriana.

Para Ricardo Saldanha, CEO do Intranet Portal

(www.intranetportal.com.br), esta questão precisa

ser avaliada do ponto de vista do segmento a ser

atendido pelo ambiente. "É importante lembrar que

muitas pessoas ainda se confundem com a profusão de

terminologias: portal, portal corporativo, intranet e, mais

recentemente, enterprise 2.0. Mas, acima da discussão

sobre nomenclatura, há dois universos muito claros: um

relacionado ao mundo B2C (grosso modo, representado

pela internet) e outro relacionado aos mundos B2B e B2E

(grosso modo, intranet e extranet). Quando estamos no

mundo B2C, a principal disciplina envolvida, do ponto

de vista da obtenção de resultados, é o webmarketing.

Eu quero vender para alguém. Já na outra seara, onde

prevalecem íntranets e portais corporativos, o que traz

resultados é a abordagem de ciência da informação

(organizando conteúdos) e gestão do conhecimento

(com foco em colaboração). Um é front office; o outro

é back office. Isso muda tudo. Tudo ficaria mais fácil se

o mercado assumisse essa diferenciação - o que vem

acontecendo gradativamente".



Uma vez compreendido os universos existentes para a

construção de portais, vamos conhecer as boas práticas na

criação de interfaces. Longe de funcionarem como padrões,

como ressalta Rodrigo Rodrigues, coordenador de design

do iG (www.ig.com.br), alguns estudos e pesquisas com

usuários, através de testes de usabilidade, servem como

parâmetros úteis para indicar uma melhor experiência de

navegação dentro destes ambientes.

"O tamanho das fontes nos títulos e textos, o uso de

cores que facilitam a legibilidade e também a disposição dos

elementos na página são alguns exemplos de preocupações

que se deve ter no desenvolvimento de portais. Atualmente,

o grande desafio em relação aos portais B2C é criar uma

página versátil, ágil e organizada, mas ao mesmo tempo

atraente. As informações devem ser bem claras e intuitivas,

mas sempre haverá espaço para a utilização de elementos

gráficos e cores que garantam a identidade da empresa.

Estes itens certamente contribuem para que o visitante passe

da condição de simples usuário para cliente e principalmente

para a fidelização desse cliente."

"Não há um padrão claro a ser seguido, mas existem

boas práticas que, normalmente, adotamos quando

estamos criando sites que têm muito conteúdo e que têm

público variado, sendo eles portais ou não. Geralmente,

em sites com conteúdo extenso e muitas páginas, deve

haver uma preocupação maior com a consistência dos

elementos visuais. Por exemplo, a navegação deve ser

bastante clara e posicionada sempre na mesma área da

página. Devemos também nos preocupar com a hierarquia

visual, como títulos e subtítulos. Todas essas práticas têm

como objetivo principal não deixar que o usuário se perca

no vasto conteúdo. Também nos preocupamos com a

leitura, pois sites grandes tendem a ter textos longos em

suas páginas. Então, a área de conteúdo deve ter um bom

contraste entre texto e fundo para tornar a leitura mais

fácil e agradável. Normalmente, usamos fundo claro para

isso. Letras grandes também ajudam, pois tornam a leitura

mais fácil. O importante é sempre conhecer o público-alvo,

para que se possa adequar o visual às suas necessidades",

completa Adriana.

No caso dos portais corporativos, Ricardo ressalta

a preocupação envolvendo três questões fundamentais:

1} a construção da arquitetura de informação a partir do

universo da organização ou cadeia de valor; 2) a clareza de

que conteúdos podem ser vistos de vários ângulos; e 3) o

conceito de construção em "legos".

"Se estivermos falando de um universo restrito,

é muito mais fácil mapear quais são os termos e até

testá-los, de forma a construir labels muito aderentes e

uma estrutura de Al bastante intuitiva. Além disso, não

preciso (e não devo) oferecer uma única forma de acesso

ou navegação: um mesmo relatório pode ser encarado

como algo de uma determinada área (porque foi ela que

o produziu), mas também pelo macro processo a que

está associado, por exemplo. Precisamos superar de

vez a ideia de que Al é igual a um único menu, rígido e

estático (pode haver, por exemplo, um menu contextuai

pelo perfil do usuário, que é diferente para cada grupo

de pessoas, dependendo das suas funções e atribuições).

Por fim, cada vez mais as ferramentas tecnológicas estão

sendo construídas a partir de legos: pequenas partes

(chamadas de portlets, webparts, widgets ou gadgets,

dependendo do fornecedor) que podem conter desde

um conteúdo estático até um pequeno sistema. Isso traz

um forte impacto no papel do arquiteto de informação, já

que ele não pode pensar mais apenas em uma navegação



linear, em que cada página continha basicamente um único

conteúdo. Hoje, as páginas contêm vários legos e isso gera

uma maior complexidade de construção."

"Basicamente, a arquitetura de informação firma-se

na investigação de três fatores: usuários (quem são eles e

quais as suas necessidades?), conteúdo (o que o projeto

vai publicar?) e contexto (a cultura, as relações sociais e as

tecnologias aplicadas ao projeto). Identificar e equilibrar

esses fatores corretamente, sem esquecer de incluir os

requisitos de negócio do cliente, é meio caminho para

um projeto bem executado. Ao meu ver, o design de

interface (e a usabilidade junto com ele) deve expressar o

que foi identificado na arquitetura de informação. Logo,

não há fórmulas prontas: cada projeto tem uma solução

própria. Avalie o que o mercado está fazendo, antecipe-

se a tendências, mas não perca o foco nos seus usuários",

acrescenta Moisés Ribeiro, projetista de interface da AG2

(www.ag2.com.br).

Outra etapa fundamental na produção de um portal

envolve a escolha do sistema de gestão de conteúdo.

Dessa forma, alguns detalhes vão ajudar na hora de

selecionar uma determinada plataforma com eficácia. Para

Bruno Pacheco, diretor da Made Internet Services (www.

made.com.br), o principal deles envolve a facilidade e a

praticidade no uso da ferramenta.

"Muitos pensam que para administrar o conteúdo

de um portal é necessária uma ferramenta complexa.

Isto está errado! O portal lida com conteúdo editorial

imenso, além de pedir uma atualização just-ín-time com

os acontecimentos do dia-a-día. Uma atualização rápida

e simples faz-se necessária pela dinâmica do trabalho.

Além disso, o sistema deve ser 'escalável', permitindo

o incremento de novos módulos ou funcíonalidades que

são necessários com o crescimento do portal, e robusto,

permitindo que o portal receba um grande número de

acessos simuítâneos, sem perda de performance.

Para isso, o CMS (Content Management System) deve

possuir a função de 'cachear' as páginas quando houver

atualização por parte do produtor de conteúdo. Dessa

forma, os usuários estarão visualizando sempre páginas

estáticas (HTML), exigindo menos processamento do

servidor, pois a aplicação não estará acessando banco de

dados a cada visita."

Em relação aos portais corporativos, é importante

ressaltar que os gerencíadores de conteúdo são apenas

um dos elementos de uma suíte de portal. "Mas, em

qualquer caso, a escolha deveria partir de premissas

técnicas e de negócio. Na prática, dois parâmetros

acabam pesando muito: qual o universo tecnológico

da organização e qual a política de licenças que ela

tem com os fornecedores. Em outras palavras: é muito

comum que a lógica do custo-benefício sobreponha

uma avaliação de negócio, porque é comum a empresa

já ter uma diretriz tecnológica (exemplo: usar tudo em

plataforma Microsoft/.Net) ou já ter comprado um pacote

de softwares, onde está incluída a suíte de portal (aí ela

acaba querendo usar o que já tem)", afirma Ricardo.

No processo de produção de um portal, não

podemos esquecer da etapa de coleta de dados que

vão contribuir para justificar o investimento feito em

um projeto deste porte. Segundo Adriana, apesar de as

empresas já saberem investir em boas ferramentas de

métricas web, falta ainda um uso efetivo ou um melhor

entendimento sobre o valor das informações extraídas

por estes aplicativos.

"Para isso, é preciso contar com um profissional, seja

na agência web, seja internamente, capacitado e dedicado

à coleta, análise e geração de recomendações a partir

destes dados. Deve existir urna coordenação e integração

entre a extração de dados e a equipe responsável
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peia manutenção do projeto. Esta sintonia, muitas

vezes, também não existe. A partir deste ambiente, é

recomendável aplicar um conjunto de técnicas qualitativas

e quantitativas para a coleta de dados aspiracionais,

comportamentais e demográficos dos usuários do projeto.

Podemos incluir nesta equação: testes de usabílidade;

card-sortings; pesquisas comparativas; questionários

periódicos; A/B split tests; análises de log de busca;

estudos de conversão e visitação. As métricas específicas

devem variar de projeto a projeto, mas o ponto focal

é que esta deve ser uma atividade contínua, realizada

por um profissional dedicado e que esteja inserida

em um processo iterativo de análise-recomendação-

implementação. A aquisição da mais cara ferramenta de

mercado terá pouco valia se não estiver inserida em um

processo chancelado pela gerência do projeto."

Sobre o universo dos projetos voltados para os

segmentos B2B e B2E, será preciso ampliar a análise

dos dados. "Existem métricas técnicas e de negócio.

Quantitativas e qualitativas. Todas têm o seu valor. As

técnicas são os tradicionais pageviews, visitantes únicos

e afins. Ajudam mais a gestão do ambiente do que

propriamente a defesa de que seja algo que agrega valor.

Se usarmos ferramentas mais ricas de medição nesta área,

que permitam trilhar o caminho do usuário, por exemplo,

melhor ainda. Mas mostrar a eficácia para a organização

está diretamente relacionado a obter melhores resultados

nas atividades-fim. Se um gerente de projeto nos conta

que ficou mais fácil e ágil manter o time atuando de

forma coordenada, isso é uma métrica qualitativa de

negócio inequívoca. Se conseguirmos mensurar os ganhos

efetivos e a redução de custo advinda do uso do ambiente

integrando legados, conteúdo e colaboração, melhor será

o resultado, pois mostramos quantitativamente que vale a

pena", orienta Ricardo.

A apresentação do relatório IMP Brasil 2007 (índice de

Maturidade dos Portais Corporativos Brasileiros - http://

tinyurl.com/3z5w8z), produzido pelo Grupo Conectt (www.

conectt.com.br), aponta que "o mercado relacionado a

'Portal, Content & Collaboratíon' está avançando, aqui e lá

fora, e atingindo a puberdade".

"Em várias corporações, portais têm nascido como

a consolidarão de diversas iniciativas web isoladas,

sejam departamentais, regionais, ou de necessidades de

negócio específicas. Neste cenário, os projetos de portais

corporativos representam a busca por padronização,

produtividade, eficiência e redução de custos por parte

de empresas que adotaram intensivamente a web em

seus processos de negócio, e que buscam otimízar e

maximizar os ganhos que esta plataforma pode oferecer à

corporação", analisa Adriana.
Diante disso, surge uma grande oportunidade para

as agências digitais, que vão precisar atender alguns

requisitos para que possam atuar neste segmento. "As

agências digitais normalmente são agências web. Logo,

possuem competências mais voltadas para viabilizar o B2C,

e não o B2E/B2B. Se elas quiserem aproveitar essa onda,

terão que incorporar competências que hoje a maioria não

possui, a começar por analistas de negócio que entendam

de processos corporativos. Competências em ciência

da informação e gestão do conhecimento também são

necessárias, algo incomum na grande maioria das agências.

Por não entenderem que são dois mundos à parte, é

comum ver agências dizendo 'faço sites e intranets', como

se fosse a mesma coisa... Fora os elementos básicos do

mundo web, como infra e alguns conceitos primordiais,

o restante é muitíssimo diferente", alerta Ricardo,

coordenador da pesquisa IMP.

Portanto, fique atento às oportunidades e busque

negócios que sejam adequados ao perfil de sua agência.
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"É um dos mais ricos e complexos ambientes web com

centenas de sites e um invejável modelo de organização,

inovação e colaboração. É financiado por seus próprios

usuários. Mais de 90% dos britânicos optam por pagar

uma taxa mensal e participam ativamente para manter

a BBC na vanguarda, tanto em tecnologia quanto em

conteúdo. Muito antes da web participativa, a BBC

sempre teve em seus usuários a sua força geradora."

(Adriana Menescal)

"É outra boa referência de um planejamento muito acima

da média e que possui um modelo de monitoramento,

através de pesquisas periódicas qualitativas e

quantitativas, que sempre indica os ajustes a realizar e

os novos caminhos a trilhar para melhorar a qualidade de

interação de seus usuários." (Adriana Menescal}

Text Box
Fonte: Webdesign, a. 5, n. 55, p. 30-38, julho. 2008.




