


CONHEÇA O SEU CONSUMIDOR

Defina o seu público-alvo. O universo on-
line é baseado na segmentação. As pessoas
navegam de acordo com os seus interes-
ses. Tenha sempre isso em mente na hora
de rever ou criar o seu portal. "Não adian-
ta ser tudo para todo mundo a toda hora",
alerta Renato de Paula, diretor regional da
Ogilvy One América Latina.

Segundo Patrícia Andrade, diretora exe-
cutiva da TV1.Com, para um site ter boa
usabilidade é fundamental respeitar cinco

regras básicas: planejar, reduzir, organi-
zar, informar e testar. "Planejar signifi-
ca estudar o usuário com atenção, saber
quem ele é, do que precisa e o que ele quer
fazer", diz.

Existem várias formas de entender o
usuário, ou melhor, o seu consumidor
digital. Ricardo Almeida, diretor geral
do I-Group, ensina que a principal delas
é mapear a navegação do público-alvo e
os pontos de abandono do site. "Em re-

latórios estatísticos simples é possível
facilmente detectar os usuários perdidos,
saber onde eles estão clicando e o ponto
em que desistem de seguir adiante na na-
vegação", explica.

Uma sessão de mapeamento consegue
apontar todos os pontos fortes e fracos da
navegação, servindo como base principal
para o trabalho do arquiteto de informa-
ção, que poderá otimizar a forma com que
o passo a passo mapeado aparece no site.

está acostumado e conhece a navegabili-
dade", explica Renato de Paula, da Ogilvy
One. Para o consumidor, é mais fácil ter a
sensação de que conhece o site. Por isso, as
pessoas costumam estabelecer uma relação
de lealdade com os seus preferidos. Então, a
máxima que deve ser seguida aqui é sempre
pesquisar referências digitais que tenham
relação com o seu negócio e, principalmen-
te, com a sua marca. "Não se deve apenas
analisar os movimentos dos concorrentes,
mas também de setores diversos. É preci-
so analisar e entender as novas opções de
tecnologias que estão atraindo mais os inter-
nautas", completa.

Para Alon Sochaczewski, sócio da agên-
cia Sinc, sempre que for possível
escolha usar convenções dos ele-
mentos web (web standards) já
conhecidos pelos usuários. "Isso

fará com que eles se sintam em casa."
Um exemplo, segundo Renato de Paula,

são os vídeos. "Antes, essa era uma ferra-
menta pouco utilizada por estar diretamente
relacionada à banda larga. Com a internet
deixando a conexão discada para a de alta
velocidade, as pessoas já se acostumaram
com vídeos. Isso simplifica a mensagem,
permite que seja visual - e é real", diz.

NÃO SEJA MODERNINHO

Portal deve ter uma interface simples e
pouco explorativa. "As pessoas não que-
rem ter de aprender a mexer em um por-
tal novo", orienta André Matarazzo, chief
creative officer (CCO) da agência Gringo.
Para entender essa máxima, ele diz que
basta acompanhar a evolução dos por-
tais. "Hoje, muitos deles são parecidos.
São simples, leves, sem firulas, focados no
conteúdo, que fica aberto na home, com

scroll gigante." Segundo Matarazzo,
essa tendência é confirmada por nú-
meros reais. "Há anos medimos os
sucessos e insucessos dos portais;
95% dos 'diferentinhos' morreram



CUIDADO COM O CONTEÚDO
O Twitter trouxe uma grande mudança
na maneira de se comunicar. A idéia
de "menos é mais" está sendo cada
dia mais levada ao pé da letra. Por
isso, as informações devem ser dire-
tas, claras e precisas. "É importante
revisar o conteúdo que está no portal.
As informações têm de ser importantes
para as pessoas que vão ler. O excesso
vira ruído de comunicação", avalia Tia-
go Ritter, sócio-diretor da W3Haus. Ele
faz uma comparação com um armário

de roupas. "Se não cabe no meu armá-
rio, não cabe no meu portal. Assim como
você não precisa das roupas de inverno
à mão durante o verão, nem todo o con-

APRINORE SUA BUSCA
"Um site precisa ser construído pela ótica da au-
diência", ressalta Juliana Constantino, diretora
de criação da AgênciaClick. De acordo com ela,
em geral as empresas criam um universo se-
mântico próprio que nem sempre é comum ao
internauta. "Um exemplo, que vivemos na prá-
tica, foi o de uma fabricante de eletrodomésti-
cos que chama geladeira de refrigerador, mas
descobrimos que alguns consumidores não
conseguiam encontrar informações sobre
os produtos da empresa porque buscavam

por geladeira", conta. Para evitar situações
semelhantes, desenvolva uma boa ca-
pacidade de indexação, que assuma
semelhanças e sinônimos. "Com o

aprimoramento da busca é possível eliminar
problemas simples de entendimento entre a
marca e o consumidor", avalia.

teúdo deve estar na capa. É preciso
definir uma hierarquia, com base
em estatísticas que mostram o que
os visitantes dizem e querem."
Um erro bastante comum é basear

a navegação e o conteúdo na linguagem
interna da empresa. "Apesar de a compa-
nhia se dividir por setores, usar a mesma
lógica para o site não é a melhor solução
se olharmos do ponto de vista do usuá-
rio", afirma Luciano de Almeida, diretor
de projetos e inovação da AG2.

Sochaczewski, da Sinc, complementa: "O
código precisa ser amigável ao buscador. Para
isso, a preocupação com uma boa codificação é
fundamental. É o chamado Search Engine Op-
timization (SEO)". Segundo ele, todas as pági-
nas de um site, mesmo as internas, devem pos-
suir sistemas de busca. "Com a popularização
dos mecanismos de busca e seu crescente uso,
o usuário acaba caindo primeiro em páginas
internas e não na home, mas espera encontrar
uma maneira de achar o que procura."

Outra preocupação fundamental é prepa-
rar o conteúdo para sair do portal. "Com RSS,
usuários não precisam ir até você para saber
o que sua marca tem para mostrar", explica
Matarazzo, da Gringo. Isso permitirá que o
consumidor utilize um agregador de infor-
mações para ler as da sua empresa. • •
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