
Design de
interfaces na
Era da Geração Y

No livro "Geração Y: Era das conexões,

tempo de relacionamentos" (http://migre.me/

b4oL), o consultor Sidnei Oliveira apresenta

um interessante panorama sobre os anseios

e os desejos de uma nova geração que nasce

amplamente estimulada pelas facilidades

oferecidas pelo mundo tecnológico.

Segundo ele, se fôssemos descrever algumas

de suas características mais marcantes, podemos

citar "a transgressão como ferramenta de inovação

e a busca da satisfação imediata de seus sonhos".

Diante disso, quais são as transformações

que esse novo cenário traz para o design de

interfaces? E quais seriam os principais desafios

envolvendo o trabalho de se projetar experiências

em ambientes digitais?



Beto Macedo

Diretor de criação e sócio-fundador da
Bumaiê

www.bumaie.com.br

"Não vou ler esse texto enorme. Esse assunto é

velho, vi ontem. No trampo? Tô lá faz seis meses e ainda

não me deram aumento. Tá demorando muito para

explicar sobre o que você vai falar...

Muito prazer, meu nome é Geração Y. Não aceito

'porque não' como resposta e você precisa lutar para

ganhar a minha atenção.'

É diante dessa expressiva mudança de comportamento

que o design de interfaces vem ganhando novas formas. E,

se o público mudou, melhor falar a língua dele.

Para entender essas transformações, vamos voltar

um pouco a 'fita' e lembrar como eram as interfaces

tempos atrás. Você vai observar que a metáfora foi a

maneira encontrada para situar os usuários em ambientes

virtuais - ou seja, foi preciso ilustrar programas e sites

com ícones que representassem objetos físicos para

explicar como eles deveriam funcionar. Exemplos: folhas

de papel representam um arquivo de texto, o e-mail é

um envelope de carta, cortar tem ícone de tesoura, sair é

uma porta aberta e assim por diante.

Isso não significa que de lá para cá tudo mudou, mas

surgiram outras soluções que dispensam essas metáforas.

Um link de uma interface, por exemplo, não precisa

necessariamente ter a cara de um botão com volume

e profundidade. Hoje, é possível organizar arquivos e

disponibilizar conteúdo por tags. O modus operandi é

outro e dispensa obviedades.

Por isso, o design de interfaces deve contemplar os

anseios dessa atual geração. A comunicação deve ser

clara e objetiva, a experiência de navegação estimulante

e permitir interação do usuário, a estética precisa trazer

frescor, a tecnologia possibilitar um acesso rápido e,

principalmente, o projeto deve ser estruturado de modo

que ele seja encontrado.

Some a tudo isso a rápida transformação das

tecnologias e das tendências em que vivemos hoje

e perceberá que o design de interfaces precisa ser

construído para suportar futuras mudanças. Muitas vezes,

nem tão futuras assim. Para resumir, não há fórmulas. É
tempo de ouvir cada vez mais seu público-alvo e não
ter a pretensão de acertar sempre ou de ditar as
coisas. Não é à toa que o termo 'colaborativo' nunca foi

tão ouvido quanto nos últimos tempos."

Eduardo Loureiro
Experience designer e coordenador de
experiência do usuário da Mapa Digital

www.eduardoloureiro.com

"O imediatismo e a urgência do contexto em que

vivemos é fruto das atitudes e das necessidades dessa

geração, que por sua vez é fruto do nível tecnológico

que alcançamos.

Ao mesmo tempo em que a ânsia por informação

aumenta, o tempo para absorvê-la diminui. Então,

se até agora tínhamos que saber trabalhar interfaces

extremamente complexas para comportar tudo de uma

vez só, estamos chegando a um momento em que essa

profusão de informação está sendo revista.

Não é por acaso que hoje temos o revival do

minimalismo e da Bauhaus. Isso se deve a própria

característica inquieta dessa geração. Tudo é muito

rápido e substituível, principalmente na web. Então,

não podemos correr o risco de perder a visita,
o clique, ou a participação das pessoas (que

hoje é o que realmente importa), porque a
interface está confusa, difícil demais de se usar e
consequentemente frustrante.

Manter o foco do que fazemos nos reais desejos

dessa geração é um dos principais desafios que temos a

enfrentar. E isso não dá para resolver tentando imaginar

ou simplesmente perguntando para as pessoas o que elas

querem, porque no fundo elas não sabem. Pesquisa é a

palavra de ordem para ser bem-sucedido nesse turbilhão

sócial-tecnológico.

Também temos que começar a perceber que projetar

experiências não é apenas sobre causar impacto visual.

Muitas vezes, proporcionar uma boa experiência de uso é

antes de tudo tornar a interface (ou seja, nosso trabalho)

invisível. E esse conceito está atrelado há algo muito

maior do que a interface que estamos criando.

Ter uma visão holística nesse processo é fundamental

para se projetar uma boa experiência que dê bons

resultados tanto para quem está proporcionando, quanto

para quem está imerso nessa ação."



Carla Martins

Líder da equipe de Arquiteta de Informação

da Rede Record
www.carlamartins.com

"No momento de projetar uma interface, seja um

game, um aplicativo para dispositivos touch screen ou

qualquer outro ambiente digital, primeiro é preciso

conhecer quem são os usuários para os quais essas

interfaces serão criadas. Para isso, existem diversas

técnicas e pesquisas que devem ser aplicadas, com o

objetivo de conhecer um pouco mais dos requisitos,

objetivos e costumes dessas pessoas.

Por exemplo, uma interface voltada para idosos

deve ser projetada de uma maneira completamente

diferente de um ambiente elaborado para

adolescentes. Conhecer seus usuários é um passo

essencial para a obtenção dos melhores resultados.

Toda interface deve ter como princípio básico ser

'usável'. Porém, os adolescentes de hoje já nasceram

estimulados por esse mundo tecnológico. Assim, é

possível primar por uma navegação mais ousada,

brincar com interações, promover experiências

que exijam alto nível de familiaridade com

interfaces digitais. Para um idoso, o nível de

intimidade com uma plataforma touch screen ou

mesmo com um site é completamente diferente.

E é exatamente isso que faz do design de

interfaces uma área cada vez mais desafiadora: ter

tantos recursos tecnológicos, tantas possibilidades

e, ao mesmo tempo, ter como premissa básica

oferecer um produto claro, simples, fácil de usar e

intuitivo. Porque não importa para qual público seja

direcionado, é fato que a interface deve permitir

que tudo seja encontrado sem que o usuário sinta-se

perdido, frustrado ou incapaz de realizar uma tarefa.

Projetar interfaces no meio da velocidade

cada vez maior com que as coisas acontecem é um

desafio enorme: exige estudos constantes, pesquisas

exaustivas, testes e mais testes, discernimento e

muito poder analítico e de observação'."
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Luciana Cattony
Arquiteta de informação e editora do
blog Planta Baixa

www.plantabaixa.wordpress.com

"Diante da forte influência da web 2.0,

percebemos a integração de vários recursos de

colaboração no design de interfaces: Twitter,

wikis, blogs, redes sociais em geral. A falta

de paciência da nova geração para tarefas

demoradas e a prática de executar mil coisas

ao mesmo tempo impõem uma arquitetura de

informação simples e direta que apresente o

objetivo do site/sistema assim que o usuário

entra em contato com ele.

A praticidade aparece com força total

e percebemos que os usuários estão sendo
convidados a participar da construção da
reputação das marcas através da colaboração
e das redes sociais. Isso agrega credibilidade e

transparência, além de ser poderoso instrumento

na divulgação de nossos clientes.

Ao desenharmos soluções para esse

público, é necessário utilizar uma linguagem

simples e lembrar que todos os comandos da

interface devem levar à ação de forma rápida e

fácil. Problemas de performance não são mais

aceitos: então, esqueça aquela animação que

está linda, porém demora demais para carregar.

Pense na usabilidade, observe e escute os

usuários, pois eles fornecem feedbacks valiosos

sobre a solução que projetou. ,

Nosso maior desafio está na criação de

mundos virtuais, discursos e novas possibilidades

de relacionamentos, que aparecem mais

ousados devido ao anseio dessa geração por

compartilhamento de experiências, mobilidade

e interação. Nesse contexto, novas tecnologias,

como realidade aumentada, interfaces touch

screen e simulações, são nossas grandes aliadas."
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Caio César

Professor e consultor em Design Centrado no

Usuário. Coordena o curso de especialização

em Design de Interação da PUC Minas

www.caiocesar.ee

"Ao observar os jovens da Geração Y, percebo que,

embora eles tenham crescido cercados de tecnologia,

muitas características referentes à relação deles

com novos dispositivos, interfaces e tecnologias

se assemelham às das pessoas mais velhas. O que

muda parece ser o tempo para se adaptar a novos

paradigmas visuais - bem menor - e a atenção dedicada

a uma determinada tarefa - também muito menor.

Muito se diz sobre a capacidade que eles têm

de trabalhar simultaneamente com TV, computador,

dispositivo de áudio e celular. Mas o que vejo é que

quando eles fazem isso, todas as tarefas acabam

prejudicadas devido a pouca atenção dispensada a cada

uma delas isoladamente. Está aí um grande dificultador no

desenvolvimento de interfaces.

Na hora de projetar algo para este público, o quesito

precisa receber atenção especial. A característica é

marcante e muito importante; especialmente quando

estamos diante de um projeto de uma interface que

demandará atenção do jovem para a execução de

alguma tarefa. Quanto mais importante for a tarefa, mais

desafiadora será a concepção de uma interface que seja

eficiente em obter a atenção necessária desse público.

Um bom exemplo de como estes desafios podem

ser vencidos são os jogos. Embora a quantidade de

informação e o nível de dificuldade de um jogo hoje sejam

bem mais altos do que 15 anos atrás, as interfaces (e tudo

o que as cerca no jogo) são construídas de modo que o

jovem foque sua atenção nelas. Há muito o que observar,

portanto, nos jogos."

Renato Rosa

Sócio-diretor da RED

www.redder.com.br

"Prefiro falar com meus amigos e minha família por

computador a falar pessoalmente.'

A frase acima foi citada em um estudo do IBOPE,

que trata de hábitos de consumo de mídia na era da

convergência. Esse comportamento não é uma exceção,

mas o reflexo de uma geração característica de pessoas

que nasceram depois de 1980.

A chamada Geração Y gera e consome

conteúdo transmidiático, forma seu perfil a partir

de experiências sociais com produtos, marcas e

informações, influenciando outros públicos. São

usuários cada vez mais pressionados com o volume de

informações disponíveis hoje. Uma geração que busca

individualidade como resposta à extinção do tempo.

Com esse cenário, os desafios no projeto de interfaces

mudaram muito. Cada interação é a busca de uma resposta

a uma única pergunta - um único objetivo. As interações

precisam ser rápidas, simples e diretas. As interfaces

elegantes e funcionais para um conteúdo muito mais

elaborado e pertinente, independente de sua plataforma.

É preciso projetar para pessoas que deixaram de ser

espectadoras e passaram a colaborar, disseminar

e trocar informações de forma mais direta - muitas

vezes em sua própria rede social.

O desafio é entregar uma experiência compensadora

e relevante, diretamente nas plataformas e mídias

sociais, de forma efetiva e duradoura. Levar a

informação até o público - onde quer que ele esteja - e

abrir mão de uma visão proprietária e corporativa, são

grandes desafios. O tempo disponível do usuário será

empregado na busca de novas necessidades e desejos -

futuramente atendido por nós mesmos."



João Paulo Teixeira
Head of Design da Midiaweb Inteligência

Interativa

www.eusou.jp

"A nossa geração vive permanentemente

conectada a multimeios, recebendo multi-informações

e tais informações geram transformações. Como

designers somos os transformadores. E, como
usuários, somos os transformados. Isto nos torna
duplamente responsáveis pelo que criamos.

Estas transformações são constantes e imprevisíveis

e é aqui que está o grande desafio da profissão: os

avanços tecnológicos e as facilidades que este novo

mundo oferece podem disfarçar a qualidade do trabalho

realizado. Neste contexto, a tecnologia é apenas uma

'ferramenta' do design e da criação digital.

A tecnologia torna-se, a cada dia, mais linda, rápida,

perfeita, consagrando-se como a nossa 'menina dos olhos',

mas o fato de ela estar tão presente no nosso dia-a-dia,

de certo modo, pode prejudicar o trabalho do designer

na questão conceituai do projeto (muita tecnologia versus

pouca criatividade).

Aliadas a outras áreas do design e referenciadas por

experiências lúdicas, como a música, o teatro, o cinema e a

cultura em geral, nossas experiências digitais mostram-se

cada vez mais interessantes e criativas.

Nós, designers de interface (ou profissional de

criação digital), não podemos esquecer da nossa essência,

da nossa cultura, do nosso repertório intelectual para

que - de mãos dadas com a tecnologia - possamos criar

experiências digitais fascinantes."

Moisés Ribeiro
Arquiteto de informação do time de UX da
Globo.com

http://moisesribeiro.com

"O design de interface, desde Doug Engelbart - o

precursor das interfaces gráficas -, vive um processo

de evolução, acentuada na última década quando essas

interfaces saem das telas dos computadores e passam a

inúmeros dispositivos. Coincidentemente, esse momento

marca a chegada à vida adulta da Geração Y e com isso a

inclusão econômica desse grupo na sociedade.

Surge então, nos últimos anos, a necessidade de

transição de um design meramente focado em interface

para um design de experiência, que também se ocupa das

emoções, sentimentos, contextos de uso, entre outros

fatores. A multidisciplinaridade nas ações projetuais é um

diferencial dessa nova etapa, onde o profissional de user

experience (UX) deve ser mais polivalente.

O maior desafio, entretanto, é encontrar os meios
naturais para pesquisar e se aproximar dos usuários
do produto/serviço projetado. Pois, um projeto de

experiência irá sempre partir da premissa de que devemos

entender, como ninguém, o nosso público-alvo.

Nesse contexto, o profissional de UX precisa saber como

imergir nos cenários de uso dos produtos/serviços e analisar

se o comportamento dos usuários indica tendências de

consumo e outras pistas que consolidem suas respostas às

soluções de design."
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