


Atualmente, ao discutirmos websites e produtos digi-
tais em geral, o "Bom Design" é uma questão importan-
te. O intenso desenvolvimento da mídia digital assolou
o mercado com uma grande variedade de produtos
de qualidades distintas. Muitos desses produtos são
realmente eficazes, mas um número significativo deles

petição vai se acirrando, perguntamo-nos se existe al-
gum critério orientando o desenvolvimento de novos
produtos para o meio digital. Será que existe algum
modelo prático que possa ser usado como critério para
se julgar a qualidade desses novos produtos?

ga um significado ambíguo. De 1949 a 1955, o Museu de
Arte Moderna, em parceria com o Merchandise Mart de
Chicago, produziu uma série de exposições e programas
educacionais com o intuito de promover a excelência do
design nos Estados Unidos. A iniciativa recebeu o nome
de programa "Bom Design" e o diretor Edgar Kaufmann,
Jr. contou com a ajuda de alguns dos maiores designers da
época. O programa foi um sucesso sob vários aspectos:
orientava a atenção do público e das empresas para a qua-
lidade dos produtos, influenciava a percepção do consu-
midor e incentivava os fabricantes a aprimorar a qualidade
de seus produtos através da utilização de profissionais do
design. Mas o programa também foi controverso, pois ele
promovia alguns produtos específicos selecionados pelo
próprio Kaufmann e seu corpo de jurados. Porém, temos
que admitir que o critério de "bom design" não era equivo-
cado. Todos os produtos eram exemplos de bom design e

produtos selecionados também representavam os gostos e
preferências de um grupo relativamente pequeno da elite e
muitos outros exemplares de bom design acabaram por ser
relegados a um segundo plano. Ao longo do tempo, os pa-
drões do programa "Bom Design" tornaram-se ditatoriais
na opinião de muitos, impondo-se como um obstáculo à sa-
tisfação pessoal em relação aos vários produtos que nos cer-
cam em nossa vida diária. O referido programa acabou pro-



É neste ponto que o design de hoje diverge de forma signifi-

cativa do design do passado. Os designers criam um produto
diferenciado, mas sua postura está mais intimamente compro-
metida com a experiência humana. Os designers de hoje ex-
ploram a essência dos produtos, voltando sua atenção para a
performance e para o modo como são interpretados pelas pes-

soas que os utilizam. Por essa razão, muitos designers exploram
a "experiência do usuário" e empregam idéias oriundas das ci-
ências sociais e comportamentais. Sendo assim, não somente

forma e função são exploradas, mas também forma e conte-
údo, uma vez que este último é exatamente o que as pessoas
buscam em suas experiências digitais. Em resumo, os designers

exploram a utilidade, usabilidade e desejabilidade dos produtos.

idéia muito generalizada de que a função primordial de um
diretor-executivo é dar um rosto público às operações de uma
empresa. Enquanto a expressão visual é parte importante no
trabalho do designer, a essência do seu trabalho consiste em

movendo padrões muito limitados para um país que passava
por uma grande transformação tecnológica, social e cultural.

Um bom design para a mídia digital compartilha algumas
características do "bom design" do passado, mas também
apresenta outras características visivelmente distintas e

tiva do designer em relação à concepção e desenvolvimento
de produtos eficazes e adequados ao mercado. O histórico
movimento do "bom design" e boa parte do entendimento
do design através do século 20 nos deu uma perspectiva ex-

terna dos produtos. O foco estava na forma, na função, nos
materiais, e no modo de produção industrial. Enquanto a
estreita relação entre forma e função indicava o valor do de-
sempenho do produto, o mesmo era julgado separadamente
da sua situação de uso imediato. Na realidade, a exposição

dos produtos apresentados no MoMA, destacava sua inde-
pendência solitária. Os produtos eram expostos em pedes-
tais, contra paredes de fundo neutro, indicando uma expres-
são cultural com significado simbólico. As pessoas tinham

descobrir a principal argumentação de um produto: a extra-
ordinária trama que dá forma à interação humana. Por trama,
ou mesmo por argumentação, quero me referir à capacidade
de um produto de se ajustar completamente ao ser humano

ajudando-o em uma determinada atividade, seja ela uma bus-
ca por informação, a realização de uma transação ou o prazer
em descobrir como as pessoas se expressam através das no-

vas mídias. Design não é um aspecto trivial nos avanços das
tecnologias de informação. É a disciplina fundamental para
a humanização de todas as tecnologias, direcionando-as aos
propósitos humanos e ao entretenimento. Através da cria-
ção de ambientes digitais interativos, a postura do designer se



É aqui, portanto, que lhes ofereço minha interpretação pes-
soal sobre o que vejo despontando à nossa volta em relação
aos produtos digitais. Ao me deparar com um website ou
outro produto digital pela primeira vez, me pergunto: Qual
o seu propósito? Como ele pode ser útil na minha vida? Em
resumo, busco conteúdo e finalidade e, definitivamente, me
comprometo a acreditar naqueles que conceberam e desen-
volveram o produto. Eu acredito que os designers tenham

domado a complexidade daquele conteúdo, moldan-
do-o com competência intelectual e objetividade. A
criação de um produto convincente é o resultado de um
trabalho bem feito. Na realidade, a primeira tarefa do de-
signer é entender o conteúdo do produto. Por esse moti-
vo, ele geralmente trabalha em conjunto com especialistas
em conteúdo. O que o designer acrescenta, no entanto, é
uma dose significativa de bom-senso que, por vezes, falta
aos especialistas. Estes, embora conheçam o assunto em
questão, não necessariamente sabem como apresentar sua
lógica às pessoas comuns.

fundamenta em uma comunicação eficaz e convincente. Isso
significa mais do que simplesmente transmitir informação
ou fazê-la de modo persuasivo através da sedução e mani-
pulação. Significa atrair o público de usuários finais em um

Essa é uma questão difícil que requer não somente bom-
senso, mas também um especialista conhecedor tanto da
mente quanto do corpo. Por essa razão, os designers traba-
lham em conjunto com especialistas em "usabilidade" Eles
são psicólogos cognitivos e cientistas sociais. São especia-
listas que estudam os limites da memória de curto prazo
nos seres humanos, os modelos mais atraentes de displays
e a disposição de uma pessoa comum em lidar com a ambi-
güidade e a incerteza. Aqui também, o designer acrescenta
algo importante muitas vezes negligenciado por técnicos es-

Raramente consigo julgar a lógica completa de um produto
digital logo ao primeiro contato com ele. É por isso que a
confiança é importante na fase inicial. Lógica, estrutura e
uma série de regras de compromisso, mesmo de promes-
sa, surgem ao longo do tempo. É neste momento que a se-
gunda questão vem à minha cabeça: Tenho fácil acesso ao
produto? Consigo usá-lo desde o primeiro momento em
que o cursor pisca na tela? Consigo explorá-lo sem medo
de cometer erros fatais? Não estou exigindo instruções
precisas, porque, assim como a maioria das pessoas, gosto
de explorar o ambiente virtual ao meu modo. Porém, exijo
dicas importantes de navegação. Elas podem ser especial-
mente importantes quando, por exemplo, o produto serve
a um propósito intensamente prático, como a realização de
transações financeiras. Na verdade, esta é a segunda tarefa
do designer: entender minhas necessidades e limitações e



ultrapassando o prosaico e o corriqueiro. A usabilidade é
levada em conta quando nos deparamos com um novo pro-
duto. É o que nos permite explorá-lo e descobrir o que ele
tem a nos oferecer. Mas existe ainda uma terceira pergunta
que me vem à cabeça logo em seguida às duas questões an-
teriores: Será que eu quero mesmo explorar este produto?
Essa é uma pergunta muito pessoal. Ela vai além da utilidade
do produto e das questões de usabilidade. Quando tenho op-
ções no mercado, por que devo escolher este produto e não
aquele? Por que me sinto mais à vontade com este website
em particular ou com alguma outra conveniência digital?
Este é o domínio sutil do desejável - embora muitas vezes
menosprezado, especialmente quando a cultura da empresa
está focada na engenharia e na programação computacional
ou quando existem poucas opções disponíveis no mercado.
A condição de desejável, no entanto, representa um
papel importante e decisivo na escolha do produto.
O tom e a qualidade da voz com a qual o produto "conversa"
comigo faz com que eu me sinta mais à vontade e, conse-
quentemente, constrói-se uma ponte de identificação e con-
fiança entre mim e o produto.

À primeira vista, isso é assunto para especialistas em mar-
keting, uma vez que eles estudam o apelo dos produtos
em diferentes segmentos do mercado. Por esse motivo, os
designers trabalham em conjunto com especialistas em
marketing, desenvolvendo estratégias de branding fortes e
consistentes. Enquanto o marketing tende a parar assim que
o estágio da análise é atingido - recorrendo às qualidades
gerais que atrairão um grupo comum de consumidores -
por sua vez, os designers transformam esse estudo em ca-
racterísticas reais do produto. Em função da natureza do seu
próprio know-how, os designers exploram as características
inesperadas e imprevisíveis, o que acrescenta um fator de
distinção à voz de um produto. Às vezes, essas característi-

utilizá-lo. Esta é uma decisão estratégica de design e funda-
mental no desenvolvimento de todo e qualquer produto. Se
esses são os critérios de bom design no ambiente digital, fica
evidente que eles não estabelecem um simples padrão para se
mensurar adequadamente o valor de cada produto. Na prá-
tica, o critério ajuda a explicar a incrível diversidade de bons
produtos e de designers nos dias de hoje, uma vez que as va-
riedades de utilidade, usabilidade e desejabilidade são enor-
mes. E mais, os critérios aqui sugeridos devem ajudar a guiar
o planejamento estratégico de design enquanto os gestores
buscam nichos de oportunidades e produtos com diferencial
no mercado. O verdadeiro desafio na busca de um bom de-
sign é saber distinguir, em cada caso, como os elementos de
utilidade, usabilidade e desejabilidade são bem ou malsucedi-
dos no que diz respeito a uma comunicação efetiva.'

"Originalmente publicado na Gain: AIGA Journal of Business
and Design. Republicado aqui com a permissão do autor e da AIGA,
a Associação Profissional Americana de Design.utilidade, usabilidade e desejabilidade representam um pa-

pel central no que diz respeito a um bom design de websites
e produtos digitais. Mas ainda existe uma última etapa para
torná-los ferramentas úteis de desenvolvimento de produto:
descobrir o equilíbrio adequado entre essas três qualidades
para um produto em particular e para as pessoas que irão
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