


"Um aspecto que considero importante é deixar claro rapidamente do que se trata o website. E sempre ajuda fazer as
seguintes perguntas: Ele é para resolver algum problema ou oferecer um serviço específico? Qual o diferencial dele em relação
aos demais que oferecem o mesmo? Ele se comunica com a linguagem ou tom editorial das pessoas que ele quer atingir,
criando uma identificação?

Depois de resolvidas essas questões, em termos de interfaces, oferecer pontos de entrada claros ao usuário. Passar um senso
de hierarquia através do conteúdo do site. Deixar a percepção de que determinados assuntos e ações são mais relevantes que
outros. Existem inúmeras formas de resolver essa questão como tamanho de fontes, agrupamentos, cores, fotos e diagramação.
Sempre me forço a lembrar que se damos destaque a tudo, na realidade não estamos dando destaque a nada.

Também devemos lembrar e observar como as pessoas navegam. Acho que a multitarefa é a forma em que cada vez mais
pessoas interagem com as interfaces, especialmente num computador. Você pode estar esperando um vídeo carregar, lendo
seus e-mails, vendo uns três sites de notícias e outros mais, usando Gtalk, Skype etc, tudo ao mesmo tempo.

Então, penso que a exclusividade na navegação e imaginar que as pessoas, quando estão no seu site, só estão fazendo isso
nas 'condições normais de temperatura e pressão' é mera ilusão."

"Eu diria que, quando se projeta uma interface, é importante sempre construir alguns pilares antes de se pensar em desenhar

qualquer tipo de interação.

Primeiro de tudo é preciso saber o que se quer informar, pois muitas pessoas mal conseguem determinar qual o objetivo

a ser alcançado. Faz parte do design de interação definir da melhor maneira possível qual é esta informação, de que forma ela

deve ser passada e como os resultados vão ser mensurados.

A experiência perfeita só existe quando todo o processo funciona. Digo isto, pois se começa a pensar desde 'de onde' o

usuário vai acessar este sistema: A conexão é lenta? Ele vai acessar no intervalo do trabalho?

Os outros pilares são com base em algumas perguntas, como: Quem é o usuário 'perfeito'? O que este usuário faz e o que

ele é capaz de fazer? O que, do dia-a-dia deste usuário, pode ser trazido de maneira transparente para o meio digital? E todas

estas conclusões sempre devem ser tiradas tendo em consideração o objetivo final.

Quanto ao 'reservatório de boa vontade', citado por Krug, eu completaria para 'reservatório de boa vontade para encontrar

o que ele veio buscar'.

Eu gosto de pensar assim: a interface pode representar uma extensão do usuário ou o melhor amigo dele e cada caso deve ser

analisado cautelosamente. Resultados genéricos podem ser grandes inimigos. Pessoas são diferentes: possuem comportamentos,

culturas e idades diversas, e não é em ambientes digitais que elas vão resolver ser iguais."



"Bem, foi bom. Mas pode melhorar! Sabemos que hoje a internet é um poderoso veículo de comunicação e o

usuário está cada dia mais nativo, então seu 'reservatório de boa vontade' diminuiu. Neste cenário, nossa tarefa é

não deixar sua reserva acabar antes de encontrar o que procura.

Assim, acredito que existem premissas básicas que devemos seguir. São elas:

- Testes sempre. Durante todo o processo de criação das telas, eles são fundamentais para aparar as arestas antes

que chegue ao usuário em seu momento de navegação. Converse com a equipe, esteja aberto para sugestões de

ambos os lados e se adapte às solicitações que seu público precisa, caso haja um nicho específico;

- Facilidade e clareza ao acesso às informações, indo além de disposição de blocos informativos. Agora, é mais

do que urgente deixar caminhos tão claros para os usuários que estão navegando quanto para os buscadores que

irão indexá-lo;

- Imagens e animações devem ser dispostas de modo a conversar com o usuário e complementar as ideias.

Lembre-se: possivelmente aqueles que chegarem com uma reserva menor de 'boa vontade' não estarão muito

animados para leituras;

- Incluir a interatividade como regra. Sim, a grande massa de usuários hoje utiliza ao menos uma das robustas

redes sociais, portanto já se acostumou com a facilidade de enviar pequenas mensagens, comentar, seguir, enfim.

Entenda que tudo mudou desde os idos de 2008."



"Hoje em dia, falar em experiência do usuário é ir além da

usabilidade e entender a mídia como um todo. Nem sempre um

produto usual e agradável é sinônimo de uma experiência positiva,

muito pelo contrário.

Há interfaces problemáticas e deficientes quanto ao design,

bem sucedidas no que tange à retenção e memorabilidade, porque

imergem as pessoas no campo das relações humanas e de um

sentimento chamado felicidade.

Sob estas situações, a sensação de bem-estar é tão intensa que

todos são capazes de desempenhar qualquer tipo de tarefa, ainda

que esta demande um grande custo, e como consequência se tornam

leais ao que se é apresentado.

Logo, a projeção de interfaces deve gerar este sentimento

de fluidez que está diretamente ligado às relações e realizações

pessoais, através de ferramentas que assumam o papel de

extensões invisíveis do nosso corpo, se fazendo imperceptíveis aos

nossos sentidos e otimizando o tempo de aprendizado durante o

processo de navegação.

Transparência e facilidade no uso são sempre muito importantes,

mas por incrível que pareça a complexidade é ainda mais valiosa,

pois desafios são necessários para que o ser humano se entregue

totalmente ao que está fazendo.

Não basta apenas entender o usuário e projetar o produto.

É essencial saber o que é relevante, o que é irrelevante e galgar

degraus, sobretudo na comunicação, para ter a noção exata do que

se passa na cabeça das outras pessoas. "



"A experiência perfeita (ou quase) do usuário é o objetivo entre nós

designers interativos, arquitetos de informação e user experiences. O

projeto não pode ser iniciado sem que o conceito seja extremamente

forte e muito bem perceptível para o uso.

Com aplicativos de métricas, mapas de calor etc, é possível

encontrar uma solução e projetar a arquitetura de informação e o

design favoráveis ao usuário com clareza e limpeza visual.

Os processos que utilizo, antes de traçar uma estrutura, é

pesquisar como o usuário irá se comportar ao navegar pelo site. Além

disso, entender o fluxo de navegação para torná-la mais intuitiva

possível. Ao desenhar a interface, dou prioridade para elementos

de fácil identificação, deixando perceptível para o usuário. Seguindo

essa estratégia, há várias maneiras de resolver o problema.

Sem reinventar a roda, a hierarquia visual é somada por um design

balanceado aos conteúdos relevantes. Aproveitar a tecnologia que

poderá ser aplicada é um grande fator a ser considerado.

Em projetos onde trabalhei na Editora Globo, portais 2.0 como

Revista Crescer, AutoEsporte, Casa e Jardim, Marie Claire e o

recém-lançado Galileu, mostraram que os estudos de arquitetura e

usabilidade evoluíram muito, aumentando drasticamente as páginas

visitadas, os visitantes únicos e o tempo de navegação."

Text Box
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