ma análise conceituai de 12 cases digitais

pesar de ter sido lançado em 2001,
o livro "Homepage: Usabilidade - 50
websites desconstruídos" (www.useit.
com/homepageusability), de Jakob
Nielsen e Marie Tahir, ainda é um
material útil nos estudos sobre as diretrizes de usabilidade na web.
Inspirados pelo modelo de análise feito por Nielsen e Tahir,
decidimos lançar uma versão adaptada ao universo do design de
interfaces, através da desconstrução de 12 projetos: 10 de agências
digitais do país; um internacional (mas com participação significativa de brazucas); e outro desenvolvido no âmbito governamental.
Mas antes de revelarmos o resultado deste trabalho, vamos
conhecer os parâmetros utilizados ao se avaliar a qualidade de
uma interface. "Eles mudam de acordo com o método de avaliação utilizado, com os objetivos do produto. O próprio conceito de
'qualidade' é muito difícil de delimitar. Para um site de e-commerce,
por exemplo, qualidade pode ser medida pelo número de produtos
comprados, pela taxa de processos de compra que foram iniciados e finalizados sem abandono de carrinho. Isso não se aplicaria
a uma campanha de publicidade on-line, que busca apenas divulgar um produto ou uma marca", explica Mauro Pinheiro (www.feiramodema.net), professor assistente do departamento de Desenho
Industrial da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
Apesar dessas limitações, o professor descreve alguns princípios que podem ser levados sempre em consideração. "O primeiro
diz respeito à facilidade de uso. Com algumas exceções de produtos
muito segmentados, toda interface deve ser de fácil aprendizado,
fácil de usar. A interface visa a permitir a utilização de um sistema de
informação, seja ele voltado para: fazer compras, consumo de notícias, jogos e passatempos ou mera exposição de uma marca. Deve
ser possível identificar as opções de navegação, os mecanismos de
interação e poder - com pouco tempo de uso - prever resultados de
cada interação. Idealmente, mesmo quem nunca usou aquele tipo
de produto, deve ser capaz de aprender a usá-lo em pouco tempo."
Em seguida, aparecem os aspectos referentes à universalidade de acesso. "Já não é mais tolerável que existam sistemas que
excluem pessoas com necessidades especiais. Temos tecnologia,
conhecimento e talento suficientes para que isso não ocorra mais.
Sistemas que não tem acessibilidade para 100% dos usuários possíveis não podem ser considerados com boa qualidade. Ao contrário,
demonstram incompetência e falta de qualidade."
O terceiro, e mais subjetivo, como ressalta Mauro, está relacionado com a linguagem. "Cada produto tem um público específico,
que por mais abrangente que seja, demanda uma linguagem própria para uma comunicação efetiva. Isso é traduzido não só graficamente, mas em cada elemento do discurso que é apresentado:
texto, imagem, som, todos os elementos trabalham no sentido de
construir essa linguagem. Mas nem sempre vemos produtos com

uma abordagem correta dessas questões. Muitas vezes seguem um
modismo, sem ter visão crítica, e pecam por não usar uma linguagem adequada ao público ao qual se destinam."
Já em relação aos erros mais comuns cometidos nesta área, Mauro
destaca, por exemplo, a falta de foco na ação pretendida. "Muitas
vezes, algumas interfaces pecam pelo excesso de elementos e opções
de navegação. Embora em alguns casos isso seja uma estratégia, na
maioria das vezes causa mais ruído do que ajuda. Isso ocorre mesmo
com grandes produtos: a Amazon é um caso exemplar de excesso
de opções na interface. Mas, não por acaso, uma vez iniciado efetivamente o processo de compras, as opções de navegação são reduzidas
ao mínimo. Ali, eles voltam a ter um foco bem claro.- finalizar o processo
de compra. Mas nem sempre isso é levado em consideração nos produtos interativos. Apresentar muitas informações não é necessariamente melhor. Em muitos casos, vale a máxima less is more."
Outro lapso muito comum envolve a aplicação de determinada
solução sem visão crítica sobre a sua adequação ao problema.
"Incomoda-me o uso indiscriminado do Flash, por exemplo. É uma
ferramenta muitas vezes mal utilizada, que gera mais problemas
do que benefícios. Normalmente, os sites em Flash são mal implementados, ficando inacessíveis para pessoas com necessidades
especiais, alterando comportamentos que são padrão na web ou
substituindo elementos de navegação do browser por elementos
próprios, mais difíceis ou mesmo impossíveis de usar. Costumo ser
avaliador de sites e é assustador ver a quantidade de sites inacessíveis, que 'corrompem' comportamentos que deveriam ser esperados na web, sem necessidade. O mesmo tem acontecido com o uso
indiscriminado de AJAX, Javascript e DHTML. Repetem-se soluções
sem a menor crítica, para seguir um modismo", argumenta.
Para finalizar, o professor lembra que, atualmente, os sistemas
de informação demandam uma solução multiplataforma. "Não
basta funcionar neste ou naquele browser, tem que funcionar em
telefones celulares, sejam eles de tela de toque ou não. O iPad, da
Apple, é uma nova plataforma e outras virão. Esse é um dado que
não dá para ignorar. Apesar disso, é assustador ver quantos produtos são dependentes de uma plataforma ou uma solução específica. A não ser que a estratégia seja segmentar o produto, sistemas
de informação que não sejam multiplataforma demonstram falta
de qualidade. Têm que funcionar em diferentes condições de uso,
nem que seja sacrificando determinadas características do sistema.
É possível trabalhar com versões, sem comprometer o acesso ao
conteúdo. A solução mais simples, muitas vezes, é a mais adequada,
mas muitos produtos ainda ignoram essa prática. Repito: temos tecnologia, conhecimento e competência suficientes para fazer direito.
Desconsiderar essa questão atualmente é um erro grave."
Conhecidas algumas das principais características envolvidas
na análise de interfaces, confira nas próximas páginas os conhecimentos compartilhados na descrição de cada case. Boa leitura!

CAPA

CASE: APLICATIVO BHTRÂNSITO
EMPRESA: MOBI AN
TECNOLOGIAS: CocoaTouch +
Objective C
http://mobian.com.br/bhtTansito/

A R Q U I T E T U R A DE I N F O R M A Ç Ã O : O

aplicativo prima por uma facilidade
no acesso às informações, evitando
que o usuário precise navegar por
vários itens, até alcançar a informação
desejada. Por isso, sua navegação
possui - no máximo - dois níveis de
profundidade e as listas de câmeras e
painéis podem ser configurados pelo
usuário, de forma a deixar em cima os
itens que mais acessa.

Fonte: Leandro Alves (sócio-diretor)

I N F O R M A Ç Ã O V I S U A L A O I N V É S DE T E X T U A L : em todo
o aplicativo, primamos por exibir as informações de forma
visual, uma vez que o usuário pode estar parado no trânsito
e precisa entender a informação com rapidez. Um bom
exemplo é a exibição das condições de tráfego, diretamente
sobre o mapa - com as linhas coloridas -, junto da indicação
de sua posição, por meio de GPS.

CONTAGEM REGRESSIVA: devido a uma restrição do
sistema da BHTrans, as imagens só podem ser atualizadas
a cada minuto. Para deixar claro este requisito do sistema,
e não frustrar ou deixar o usuário ansioso, optamos por
exibir o tempo restante para a próxima atualização.
D E S E N V O L V I M E N T O ÁGIL: sua primeira versão, lançada em

dezembro de 2009, tinha o mínimo de funções necessárias
e foram implementadas da maneira mais simples possível.
Com o feedback dos usuários, estamos constantemente
melhorando o produto e adicionando novos recursos.
ATUALIZAÇÃO A U T O M Á T I C A : o aplicativo recebe
as informações diretamente do site da BHTrans,
permitindo que fique atualizado instantaneamente,
tanto no caso de inclusão de novas câmeras, quanto
na atualização da situação do trânsito, devido a um
acidente, por exemplo.

Ficha Técnica
Gerente de projeto:
Fabrício M a r c h e z i n i

Diretora de design de interação:
Karine D r u m o n d

Concepção da ideia e desenvolvimento:

NAVEGABILIDADE: o vasto conteúdo

do site é melhor aproveitado através
de ligações transversais. Cada produto
apresentado mostra conteúdo
relacionado a ele. São notícias, dicas de
maquiagem, looks e outros produtos
apresentados de forma conveniente e
dentro do contexto.

PAINEL DE D E S T A Q U E S : apresenta-se

em perspectiva, de modo a exaltar
lançamentos, novas funcionalidades do
site ou outros canais correlatos da Avon.

MENU: fixo e no formato horizontal. Contém fácil acesso
para todo o conteúdo do site e está presente em todas as
páginas internas.

Ficha Técnica

I M A G E M E M D E S T A Q U E : este espaço foi criado para destacar graficamente o
elemento visual da campanha vigente. O site estreou com a atriz Ana Paula
Arósio. Depois,.a imagem foi alterada para a mesma atriz com a temática de verão.
Atualmente, o elemento é um conjunto de batons, que está presente em alguns
catálogos da Avon.

Diretora de criação: Ludmilla Rossi
Gerentes de projeto: Alexandra Zagur e Christian
Nigmann
Diretor de arte: Renato Cunha
Desenvolvimento: Danilo Costa, Fábio Paes,
Gabriel Caires, Bruno Marques, Neemias
Teixeira e Ricardo Borowski
Arquitetura de informação: Nivaldo Silva
Redator: Rodrigo Ferreira
Atendimento: Carolina Merfa e Alexandra Zagur
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LISTA DE IDEIAS E FILTROS:

o site é a principal plataforma
de votação. Portanto, a grande
maioria do espaço útil da
interface foi usada para expor
ideias e facilitar o voto. Elas
são inicialmente ordenadas
por ranking, deixando claras as
regras do concurso. Fizemos
questão de expor os avatares
para que o site tivesse uma
cara mais "real". Ao votar, uma
mensagem de sucesso, sempre
diferente, sugere que os usuários
compartilhem a ideia no Twitter
ou Facebook. Foram milhões
de votos até agora, mais de um
bilhão de impressões na mídia e
300 mil novos fãs na página da
Pepsi no Facebook.

ABAS: os projetos são dividi-

dos em categorias. Cada uma
tem sua cor, que é a mesma
usada no fundo dos retângulos das ideias. Na home, projetos de diferentes categorias
são listados no mesmo espaço,
de f orma que o ranking que
interessa, o relacionado ao
prêmio em dinheiro, fique
claro. O clique nas abas filtra
os projetos, fazendo com que
a página fique toda com ideias
de uma só cor. Isso facilita a
experiência do usuário, que
não precisa aprender a usar
uma nova interface, já que a
página interna é basicamente
a homepage.

CASE: PEPSI REFRESH PROJECT
AGENCIA: HUGE
TECNOLOGIAS: CSS 3 + Doctrine
+ Drupal+jQuery + XHTML + Zend
Framework + WordPress
www.refresheverything.com

HEADER: a Pepsi resolveu, pela primeira vez em 23 anos, não investir no
Super Bowl, mas distribuir a verba de
$20 milhões em um projeto de mídias
sociais e crowdsourcing. Pessoas
comuns mandam ideias para fazer um
mundo melhor que concorrem em
votação popular por financiamento
da Pepsi. Todo mês são distribuídos
$1,3 milhão aos vencedores. Um dos
nossos principais objetivos era deixar
imediatamente óbvio do que se tratava
a campanha. Optamos por usar logo
de cara letras garrafais para explicar a
natureza do projeto.

B L O G : a Pepsi fez uma parceria com a

Good Magazine para a parte de conteúdo da campanha. O blog traz notícias
sobre o concurso, faz a cobertura de
projetos vencedores e oferece informações gerais sobre os assuntos tratados
nas categorias.

Ficha Técnica
Partner, Director of User Experience: Gene Liebel
Partner, Executive Creative Director: David

Skokna
Partner, Director of Production: Aleksandar
B A R R A DE STATUS: a barra, que por aqui aparece colada com o rodapé, é na

verdade persistente. Ela fica sempre colada na parte inferior, acompanhando a
rolagem. Sua principal função é a contagem dos votos. Cada usuário tem dez
votos por dia e pode votar todos os dias. Ela também tem os links para login
e cadastro, além de um botão visível para o envio de novas ideias, matériaprima principal do site.
I N F O R M A Ç Õ E S C O M P L E M E N T A R E S : o objetivo é explicar o projeto em mais deta-

lhes com dados fundamentais: contagem regressiva para o final da votação, número
de ideias concorrendo, data de anúncio dos resultados e, finalmente, a quantidade de
dinheiro distribuída. O vídeo logo abaixo funciona em tela cheia, mas apenas na área
útil do browser, evitando que o usuário perca os controles. Quando fechado, o vídeo
pausa no frame exato em que parou. Caso o usuário volte, ele toca dali em diante.

Kirovski
Design Director: Felipe Memória
Creative Director: Joe Stewart

Engagement Director: Rachael Greer
Art Directors: Liang Zhang e Ryan Frank
Interaction Designers: Jennifer La Placa, Carl
Collins e Angel Anderson
Copy Director: Ross Morrison
Technical Director: Lawrence Edmondson
Technology Producer: Felix Brinadze
Web Developers: Rafael Mumme, Brian Nguyen
e Lukas Mairl
Project Manager: Ana Breton

"TIME SPENT": visando aumentar o tempo do

usuário no portal e, considerando, através de
pesquisas, que ele nem sempre chega pela home,
todas as páginas foram pensadas contendo
conteúdos cruzados de vídeo, redes sociais,
concursos culturais etc, para amplificar a navegação.

I M P A C T O VISUAL: para trabalhar com

C O M P A R T I L H A M E N T O : criamos uma iconografia própria para
apresentar um recurso que permeia todo o portal, o de compartilhamento do conteúdo com Twitter. Facebook. Orkut ou
e-mail. No rodapé, o Arcorito (personagem da marca) explica
como funciona. Um recurso divertido e muito importante para
a autodivulgação do portal.

campanhas que mudam constantemente, criar
um impacto visual diferenciado e ainda dar mais
dinamismo ao portal, chegamos em uma solução
inusitada onde um Flash roda no background.
Assim, as campanhas "escapam" de seus limites,
interferindo em todo o portal e dando vida nova
a cada mudança.

IDENTIDADE VISUAL: respeitamos o guide da marca, criando um layout
que explora seus elementos e, a partir deles, dar vida a novas brincadeiras. É o caso dos headers dos produtos. Neles, vencemos o desafio
de combinar a linguagem visual dos produtos ao guide chefe da marca.
Uma babel que deu samba.

Ficha Técnica

JQUERY: utilizado para solucionar problemas de usabilidade, deixando o portal
mais dinâmico e direto. Uma dessas soluções foi o menu que abre "empurrando" o portal para baixo, deixando um espaço clean e confortável para a
leitura do segundo nível de navegação. No caso do item "Nossas Marcas", essa
solução foi essencial para que deixássemos a navegação mais direta, devido ao
grande número de subitens.

Diretor de criação: Vitor Elman
Planejamento: Leandro Corrêa e Vitor Elman
Gerentes de projeto: Ana Morales, Renata Neves
e Paula Santana
Diretores de arte: Erika Cabral, Vicente Sulzbach
e Juliana Ribeiro
Programação: Bruno Corrêa e Vanessa Martins
Programação Flash: Raphael Galvão,
Redatora: Rogéria Vianna

CASE: PORTAL BRASIL
AGENCIA: GRUPO TV1
TECNOLOGIAS: Flash+HTML+Zope/Plone
www.iirasll.gov.br

A R Q U I T E T U R A DE I N F O R M A Ç Ã O : para atender

ao volume de conteúdo gerado pelo portal,
fez-se necessário profundo estudo sobre a
categorização e a organização dessas informações. Chegamos a três menus principais, um de
públicos ("Para"), outro de assunto ("Sobre") e o
de formatos ("navegue por"), onde os temas de
um conversam e são espelhados no outro e viceversa. O objetivo é que o usuário consiga sempre
encontrar a informação que procura.

Moreira (diretor de criação/planejamento), Carlos Junior èNtylilene Ferraz
te) e Juliana Burger (arquitetura de informação)

CORES E TIPOGRAFIA: as cores da bandeira do Brasil foram
utilizadas em uma versão suave, destacando alguns elementos que necessitam de atenção com cores mais fortes
como o amarelo. A fonte Arial foi utilizada para conteúdos
dinâmicos, o que além de ser acessível permite uma boa
legibilidade. Para criar uma identidade leve, utilizamos
a Helvética Neue em lugares estratégicos, destacando
pontos da navegação, como o menu.

LEGIBILIDADE: utilizamos o fundo branco como padrão para facilitar a
leitura dos textos e oferecer uma leitura agradável. Para cada perfil ou
tema, criamos planos de fundos com imagens que melhor traduzissem
o assunto. Em datas comemorativas, eles serão trocados de acordo
com cada data. Na versão para o exterior, nos preocupamos em transmitir da melhor forma imagens do Brasil direcionadas para este público.

USABILIDADE: recursos padrão e de fácil reconhecimento pelo usuário foram utilizados a fim de facilitar
a navegação e a usabilidade do portal. Alguns
exemplos: logo com link para a página principal
na lateral esquerda do site, menu fixo na lateral
esquerda, caixa de busca no canto superior direito e
destaques acima da "dobra" para o que entendemos
serem as informações mais procuradas e atualizadas (serviços e notícias).
(CONES: foram utilizados não apenas como elementos de ilustração, mas também como apoio
ao texto e conteúdo. Na página principal, encontramos os ícones na esteira de serviços e na área
"Navegue Por", criada para organizar conteúdos
de acordo com a maneira com que são apresentados, se vídeo, texto, minisites etc.

Ficha Técnica

IDENTIDADE VISUAL: pensando em quebrar a seriedade que um portal de um

Diretor de criação/planejamento: Maurício Moreira
Planejamento: Daniela Noyori e Carolina Rezende
Gerentes de projeto: James Salinas, Franco Rosário
e Fernando Fogaça
Diretores de arte: Carlos Junior e Milene Ferraz
Tecnologia: Carlos Cima. Julio Monteiro e Danilo
Gomes

país traz, optamos por uma paleta de cores e tipografia leves. Utilizamos imagens
fortes, criação de ícones padronizados e de grids para servir de base aos módulos que foram criados para montar templates. Conteúdos que têm a necessidade
de um tratamento diferenciado são trabalhados como minisites. onde podemos
explorar mais recursos visuais.

Arquitetura de Informação: Marco Moreira e Juliana
Burger
Editores de conteúdo: Ernesto Bernardes e Ana
Lúcia Araújo
Atendimento: Daniela Cangiano

CASE: PORTAL ODEBRECHT
AGÊNCIA: SIRIUS INTERATIVA
TECNOLOGIAS: Drupal + Flash + HTML
www.odebrecht.com.br

A R Q U I T E T U R A E HIERARQUIA DA I N F O R M A Ç Ã O :

o número de categorias de primeiro nível foi
intencionalmente controlado tanto para focar
nos conteúdos foco (serviços, responsabilidade
socioempresarial) quanto para guardar espaço
para sua evolução. Ao mesmo tempo, pela natureza institucional do projeto, se optou por uma
navegação estruturada sem o uso de aceleradores de DHTML e com sub-homes. Este fluxo intencional de navegação permite contar ao usuário
histórias sobre o universo da organização.

CORES E TIPOGRAFIA: todo o visual trabalha,

principalmente, com a cor verde corporativa da
marca e com o uso extensivo de espaços negativos. O uso de cor também marca a diversidade de
seus negócios e participações. Para a tipografia, o
layout faz uso da tecnologia do "Cufon" para usar
fontes mais leves, que combinem com o aspecto
moderno do site, sem que isso interfira no sistema
de administração de conteúdo.
D I A G R A M A Ç A O : o layout foi projetado em cima do
sistema de grids "960.gs", usando um modelo com
16 colunas. Essa organização de espaço de trabalho
permite uma diagramação bastante consistente por
todo o site e, ao mesmo tempo, intervenções criativas no modelo padrão, resultando em páginas com
um fluxo de leitura moderno e organizado.

o projeto gráfico buscava dar leveza à interface,
mas. ao mesmo tempo, destacar através de imagens a grandeza e
a beleza das obras e o retorno que trazem a sociedade. Por isso, foi
proposto o uso da cor cinza para os textos. Ainda assim, o contraste
entre cor de fundo e de texto foi ajustado para 4.5:1, garantindo
uma leitura confortável. Ainda assim, foi proposto o uso do recurso
de redimensionamento de fonte.
LEGIBILIDADE:

APLICAÇÃO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE IMAGENS: a

Organização Odebrecht possui um acervo com uma qualidade excepcional. Para aproveitar isso, todo o projeto gráfico
faz uso de grandes destaques em imagens, como na página
principal ou nas sub-homes. Para evitar um layout excessivamente reto, optamos por tratar algumas das fotos para que
"quebrassem" suas bordas, criando mais dinamismo para as
páginas e dando ainda mais impacto visual.

CURIOSIDADE: enquanto a disposição dos elementos no projeto seguiram uma
organização bem convencional, por se tratar de um portal institucional com bastante
conteúdo, tivemos um desafio grande ao fazer o layout da versão em árabe: como a
orientação da escrita é da direita para esquerda, todos os elementos tiveram que ser
invertidos para manter o mesmo peso e ordenação para os usuários árabes.

Ficha Técnica
Diretora de conta: Adriana Menescal
Diretora de criação: Melissa Toledo
Gerente de projeto: Lilian Grumbach
Gerente de tecnologia: André Delorme
Lideres de desenvolvimento: Diego Costa e Vítor Luz
Analista de experiência do usuário: Carlos Mayrink
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CAPA

CASE: PORTAL TR AMONTINA
AGENCIA: W3H AUS
TECNOLOGIAS: Flash + HTML + MySQL
+ PHP
www.tramontina.com.br

CABEÇALHO: primeira área de visualização é
a marca da Tramontina em destaque, ao lado
menu da área Institucional.

posicionada na área de
navegação global. Na página de resultados, os
usuários podem filtrar notícias por produtos e
conteúdos institucionais.
B U S C A D O SITE:

MENU: após um levantamento sobre os
mais de 16 mil itens existentes, foi realizada
uma reorganização da disposição de linhas
e produtos da empresa no menu. Destaque
também para os segmentos da Tramontina no
menu. Com detalhes informativos no mouseover para contextualização, eles remetem os
usuários para os sites de cada segmento.

GRIDS: destaques para conteúdos e serviços da empresa,
organizados em grids de três e quatro colunas, favorecendo a
percepção e a leitura pelos usuários.

devido a grande quantidade de informações da marca, a área de destaques oferece conteúdos
simultâneos de forma interativa e clara. Ao clicar em uma
área do destaque são apresentadas mais informações sem
sair da página, com opção de acessar o conteúdo correspondente nas seções internas.
ÁREA DE D E S T A Q U E S :

repete itens do menu institucional e serve como
auxílio e reforço na navegação, para evitar a rolagem da
página até o topo.
RODAPÉ:

CASE: RÁDIO HEINEKEN 2010
AGÊNCIA: DIRETTA
TECNOLOGIAS: Actionscript + CSS + Flash +
PHP +XHTML
http://myspace.com/radioheineken

a rádio completou cinco anos de vida com um
grande desafio para 2010. entrar nas redes sociais sem perder a
essência construída no trabalho dos anos anteriores. A solução
foi migrar a plataforma para o MySpace, ganhando mais interatividade e agregando seguidores cada vez mais focados com o
perfil do projeto.
CONCEITO:

A R Q U I T E T U R A D E I N F O R M A Ç Ã O : todo o conteúdo foi organiza-

do de forma com que se adaptasse aos padrões e regras do MySpace. No topo, temos o conceito visual e o campo usado para que as
bandas independentes brasileiras participem da seleção da equipe
de produção dos programas. Os conteúdos foram separados em
boxes de acordo com grau de importância no projeto e a organização segue o padrão do veículo.

Fonte: Daniel Perrone (sócio e diretor de criação)

ESPAÇO PARA COMENTAMOS: o canal de recados usado no
MySpace permite que o usuário possa editar a cor e a fonte
da maneira que quiser. Isso era um problema para a identidade visual da marca. A solução encontrada foi substituir os
comentários do MySpace pelo Twitter da rádio, promovendo
a troca de informações sem agredir a identidade do projeto.

MECÂNICA DOS PROGRAMAS: com a entrada nas redes sociais, os programas da rádio foram
modificados para que as bandas brasileiras independentes também participassem da programação. No primeiro bloco, o produtor musical Maestro Billy apresenta um panorama sobre o que
acontece no mundo independente mundial; no segundo bloco, três bandas do cenário brasileiro
são apresentadas para os usuários.

IDENTIDADE VISUAL: como a empresa possui um rígido manual
de identidade visual usado em todo o mundo, toda a interface do
MySpace foi customizada para que obedecesse todas as regras e
os padrões de sinalização da empresa. O resultado foi um projeto
totalmente adaptado às redes sociais, sem perder o visual adotado mundialmente.

Ficha Técnica
INTERATIVIDADE: além de ouvir a programação da rádio diretamente no portal, via
streamming, o usuário pode baixar os programas via podcast ou até mesmo colocar
o player em seu perfil no MySpace. Alem disso, pode entrar em contato com o produtor do projeto, através do Twitter da rádio, e interagir com os demais seguidores.

Diretor de criação: Daniel Perrone
Gerente de projeto: Fabrício Silva
Diretor de arte: Michel Luciano
Desenvolvimento: Renato Ferreira
Atendimento: Ana Molinari
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CASE: TEIA 2010 - TAMBORES DIGITAIS
EMPRESA: MINISTÉRIO DA CULTURA/
COORDENAÇÃO DE CULTURA DIGITAL
TECNOLOGIAS: CSS3 + HTML+jQuery +
WordPress-Mu(PHP)
http://culturadlgital.bT/teia2010/

A R Q U I T E T U R A E HIERARQUIA DA

INFORMAÇÃO: o trabalho foi dividido em duas
fases: antes (divulgação) e durante o evento,
por causa da cobertura colaborativa (mais
de 40 pessoas). A prioridade nas matérias foi
decisiva para que o site se tornasse uma revista
eletrônica, priorizando matérias com foto e
conteúdo multimídia colaborativo.

C O M B I N A Ç Ã O C R O M Á T I C A : a identidade visual
do evento foi selecionada durante um concurso
público. A solução tinha como marca principal a
cor laranja, bastante brilhante. Para não perder
a característica, utilizamos uma paleta derivada,
com cores terciárias.

Fonte: Yasodara Córdova (gesjêo de desenvolvimento
da coordenação de cultura dígital/Minc)

D I A G R A M A Ç Ã O : a solução encontrada para o grid foi a utilização
do Golden Grid, o famoso 960 (http://960.gs/), por causa da
flexibilidade e boa aplicabilidade em vários tipos de gadgets,
inclusive mobile (quando fluido).

FERRAMENTAS: muitos plugins foram utilizados
para a construção do tema. Podpress (para inserção
de vídeos), nextgen gallery, plugins do Flickr (para
imagens) e outros, além de ferramentas como
livestream.com, até pelo caráter colaborativo.

T I P O G R A F I A : o evento pretendia reunir pessoas de pontos de
cultura, que geralmente não têm muitos recursos para acessar
a internet. Por causa disso, foram escolhidas apenas fontes de
sistema. Para lembrar uma revista, a serifa foi o único pré-requisito
exigido com relação à tipografia.

Ficha Técnica
DISPOSIÇÃO DE ELEMENTOS: a arquitetura foi feita em conjunto com a editora
da cobertura, de modo que ela pudesse orientar quanto às disposições do
conteúdo multimídia, que deveria ser priorizado. Assim, a cobertura ficou
com a coluna central e a direita, deixando o menu superior e a coluna da
esquerda para o institucional. Todo o material produzido para o layout do site
está distribuído sob licença GPL, inclusive o design e o tema.

Coordenação e Al: Yasodara Córdova
Diretor de criação: Hozielt Huston
Desenvolvimento: Lincoln Sousa
Redatora: Danielle Pereira

CASE: SALA DE IMPRENSA TV GLOBO
AGÊNCIA: CANVAS WEBHOUSE
TECNOLOGIAS: ASP 3 + CSS 3 + jQuery + HTML 4 +
Windows Media Player + MP3
http://imprensa.gIobo.com

optamos por uma
navegação que refletisse a importância das informações,
de maneira muito objetiva e nessa ordem: links de apoio
(home, contato, mapa do site etc); links de conteúdo
aberto, sem necessidade de login (vídeos, grade de programação etc); e links de áreas fechadas (fotos, releases
e radio releases). Os destaques que aparecem na home
só podem ser acessados depois de login, o que estimula
o usuário a solicitar o cadastro, aumentando o mailing da
TV, mas sem permitir acesso ao conteúdo fechado, cuja
utilização só pode ser feita com a aprovação prévia dos
administradores do site.

ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO:

a escolha foi por um fundo
neutro (branco e tons de cinza), deixando que o próprio
material disponibilizado no site - a maior parte dele formado
pelas imagens e vídeos produzidos pela TV Globo - criasse
o ambiente lúdico que desejávamos. Utilizar uma paleta de
cores mais complexa poderia interferir nesse material, que
além de ser dinâmico, é bastante volumoso.
COMBINAÇÃO CROMÁTICA:

CARREGAMENTO DO CONTEÚDO: a rapidez

foi fundamental para que o jornalista tivesse
agilidade em encontrar e usar as informações
que precisa. Nesse caso, podemos considerar
rapidez uma questão de usabilidade. Como se
sabe, a velocidade de carregamento de um site
influencia até mesmo no ranqueamento do
mesmo nas ferramentas de busca.

as fontes, em sua grande maioria em formato
HTML, garantem que o site seja carregado com rapidez.
Também levamos em consideração o peso que queríamos dar
a cada informação. Links de apoio, por exemplo, usam fontes
menores, enquanto as seções têm maior destaque.
TIPOGRAFIA:

I D E N T I D A D E V I S U A L : o fundo branco e os tons de cinza nos outros
elementos do projeto proporcionam um ambiente favorável ao
destaque das informações e do riquíssimo conteúdo audiovisual
publicado no site. O azul pouco saturado nas barras de navegação dá apoio à identidade da marca, sem interferir graficamente
nesse material publicado diariamente.

U S A B I L I D A D E : optamos pela simplicidade, do começo ao fim. Tirando abarra de
navegação lateral redundante, desenvolvido com AJAX/jQuery, não utilizamos
nenhum recurso que pudesse criar conflito nas versões mais antigas dos navegadores. Garantir ó acesso era a maior preocupação. Por isso, utilizamos quase que
integralmente HTML 4 e CSS no desenvolvimento do front-end - e poucas imagens.

Ficha Técnica
Diretor de criação: Marcelo Albagli
Gerente de projeto: Cyro Neto
Diretor de arte: Alexandre Duarte
Desenvolvimento: Fernando Lira, Carlos Oliveira
e Eraldo Sérgio Jr.
HTML/CSS: Hélio Pereira Jr.
Redator: TV Globo
Atendimento: Natália Maia
Aprovação: Andrea Doti
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Ficha Técnica
Diretor de criação: Marcelo Albagli
Gerente de projeto: Cyro Neto
Diretor de arte: Alexandre Duarte
Desenvolvimento: Fernando Lira, Carlos Oliveira
e Eraldo Sérgio Jr.
HTML/CSS: Hélio Pereira Jr.
Redator: TV Globo
Atendimento: Natália Maia
Aprovação: Andrea Doti
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