


o livro "Design para a internet: pro
jetando a experiência perfeita", 
Felipe Memória reforça tal des
crição, lembrando que, há algum 
tempo, o uso de bibliotecas de 

padrões de interfaces é algo muito comum na indústria de desenvol
vimento de software e que "o designer de interfaces deve conhecer 
profundamente os padrões e as práticas mais utilizadas na web". 

Nesta caminhada, trabalhar com bibliotecas de padrões de 
interfaces, também conhecidas como ULdesign pattem library, 
vai ajudar no cumprimento eficaz desta tarefa. "A biblioteca de 
padrões é uma ferramenta que ajuda na organização e na padro
nização do trabalho da equipe, além de proporcionar a constru
ção de conhecimento coletivo, uma vez que tira o conhecimento 
da cabeça dos designers para documentá-lo de forma que todos 
tenham acesso para usar, modificar e melhorar. É um processo 
contínuo e um exercício de organização interna", afirma Eduardo 
Loureiro (http://eduaTdoloiireiro.com), coordenador de experiência 
do usuário da Mapa Digital (http://www.mapadigital.net 

Diante disso, vamos logo conhecer algumas das principais vanta
gens de sua aplicação no processo de produção de projetos digitais 
e interativos. "É importante considerarmos dois pontos fundamen
tais, que justificam o seu uso. O primeiro é que os usuários passam 
mais tempo navegando em outros sites do que no seu e, por isso, ele 
está mais acostumado com convenções. O segundo é que, se todos 
os modelos de interações forem exatamente como ele imagina, seu 
esforço passa a ser direcionado para comprar, consumir informa
ções, se relacionar etc. - e menos para entender como se navega no 
seu ambiente. Todo padrão que é muito usado passa a ser modelo 
mental dos usuários, tornando-se uma base heurística. O benefício 
disso é reduzir a carga mental no uso desses ambientes interativos, 
tornando as interações mais fluidas e prazerosas, assim como ser
vir de referência para desenvolvedores - que não precisam ficar tes
tando a eficiência de cada componente que é criado", cita Renato 
Rosa, sócio-diretor da RED (www.redder.com.br). 

Outro aspecto fundamental, como destaca Caio Cesar (www. 
caiocesar.cc), um dos coordenadores do curso de design de inte
ração da PUC-Minas, está no fato de que estas bibliotecas são 
construídas a partir de pesquisas, experimentação e observação. 
"Assim sendo, é muito maior a chance de que elas tenham sido 
desenvolvidas levando-se em conta modelos mentais específi
cos dos usuários-alvo dos tipos de serviço em questão bem como 
suas características e necessidades. Não devemos deixar passar 
em branco a questão de que estas bibliotecas servem também 
para mostrar o que funciona e o que não funciona nos diferen
tes navegadores e suportes que usamos. Elas servem como um 
denominador comum para que seja possível garantir integridade 
visual e funcionamento dos sistemas em diferentes plataformas, 
suportes e navegadores. Complementando o assunto, em virtude 
da abrangência e da complexidade das bibliotecas, é comum que 

os elementos lá presentes trabalhem também a questão da acessi
bilidade. Por último, o uso deste tipo de recurso proporciona um 
resultado final que garante a identidade entre os projetos. Isso é 
muito importante para a consolidação do projeto e para que o usu
ário identifique onde está (tanto no sistema quanto na rede como 
um todo) com mais facilidade." 

Além destes fatores, Daniel Blumenthal (www.biumenthai.com. 

br), designer de experiência do usuário da Globosat, ressalta ainda 
os ganhos em termos de produção das equipes envolvidas em um 
projeto. "Não apenas para o designer, o uso de bibliotecas internas 
é uma estratégia operacional que atinge todos os profissionais de 
desenvolvimento e permite o lançamento de novos produtos de 
forma mais ágil. Seguir um padrão significa diminuir operações 
de aprendizado. Essa regra é aplicada em todos os níveis, desde a 
nomenclatura de arquivos ou classes, até elementos de interface 
para o usuário. Se temos componentes com funções comuns em 
diferentes interfaces, esses elementos devem ser iguais (ou, pelo 
menos, o mais semelhante possível). Assim, para correções ou 
melhorias, o processo de evolução dos produtos como um todo 
é mais simples de ser executado. Nem sempre a padronização 
minuciosa é possível, mas visar constantemente essa direção irá 
significar em menor tempo operacional. Alguns exemplos que 
poderiam ser observados em um fluxo completamente padro
nizado: compatibilidade tecnológica; profissionais conseguem 
achar os arquivos facilmente; desenvolvedores sabem as classes 
que devem ser alteradas; designers avaliam com mais clareza o 
que não está perfeito; métricas são mais fáceis de serem instala
das; e usuários já estão familiarizados com o uso da interface (ou 
pelo menos parte). Todos podem (devem) sugerir/providenciar 
melhorias, até mesmo o usuário." 

DERRUBANDO UM MITO 
Na segunda edição do livro "Não me faça pensar", Steve Krug faz a 
seguinte recomendação: "inove quando souber que tem uma ideia 
melhor (e todos a quem você mostrar disserem 'uauD; caso contrá
rio, aproveite as convenções". 

A hora é boa para analisarmos os desdobramentos por trás das 
palavras do especialista americano, principalmente porque elas 
vão nos ajudar a desvendar um dos grandes mitos envolvendo o 
uso de bibliotecas de padrões: uma suposta limitação ao trabalho 
criativo e inovador do designer de interfaces. 

"Vejo as bibliotecas de padrões como ferramenta e, como qual
quer ferramenta, elas podem ser utilizadas de maneira correta ou 
incorreta. Geralmente, o argumento de que seu uso inibe a criati
vidade e a inovação é calcada na crença de que usar padrões é o 
mesmo que fazer cópia, o que não é verdade. Primeiro, porque os 
padrões não precisam ser usados de forma literal. Muitas vezes, 
para atender melhor a especificidade de um projeto, é preciso que 
os padrões sejam customizados. Segundo, porque as bibliotecas de 
padrões podem ser fonte de pesquisa e inspiração para a criação 
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de novos elementos. Afinal, é preciso conhecer muito bem o que 
já existe para evoluir, ou quebrar as regras e paradigmas. Além 
disso, bibliotecas de padrões nada mais são que recomendações 
de boas práticas materializadas. É um recurso que o designer de 
interfaces tem a sua disposição e deve ser tratado dessa forma, 
para não virar algo com determinação obrigatória, que faz com 
que a criação fique presa aos padrões que já foram mapeados. Ou 
seja, é uma questão de bom senso-do designer saber utilizar com 
sabedoria tal recurso", argumenta Eduardo. 

'Gosto de ver as bibliofecas de padrões como ferramentas de 
trabalho que favorecem o trabalho criativo, não como limitadores 
da inovação. A medida que o designer utiliza padrões de interface, 
ele se liberta de ter que 'reinventar a roda' e passa a ter mais espaço 
no projeto para dedicar seu esforço criativo a soluções inovadoras 
que façam sentido. Acredito que o uso de padrões deve ser sem
pre dosado com o grau de inovação que o público, o produto e o 
negócio aceitam", acrescenta Mareia Maia, especialista em ergono
mia, usabilidade e interação humano-computador pela PUC-Rio. 

Para finalizar esta discussão, lembramos que ela encontra 
certa semelhança quando falamos sobre o uso (ou não) de wire-
frames. "A biblioteca de padrões otimiza o trabalho, melhora a 
qualidade de interação e direciona os fatores-chaves de sucesso 
de um projeto para diferenciais do negócio. O designer de intera
ção» ou arquiteto de informação - passa a empenhar seus esforços 
não mais em componentes básicos - onde normalmente não há 
necessidade -, mas ao negócio e seus diferenciais competitivos. 
Em virtude disso, acho que o uso dessas bibliotecas contribui para 
o trabalho criativo e inovador. Afirmar tal limitação seria o mesmo 
que dizer que um wireframe limita o trabalho de um designer. Pelo 
contrário, o auxilia a empregar melhor sua criatividade, em fatores 
que realmente importam", diz Renato. 

DESENVOLVENDO BIBLIOTECAS 
Para quem ficou convencido das vantagens de sua aplicação 
e está decidido a iniciar um processo de desenvolvimento de 
suas próprias bibliotecas, Eduardo explica, de forma resumida, a 
dinâmica envolvida na descrição dos pontos para cada elemento 
mapeado da interface: 

- PROBLEMA: descrição do problema ou requisito que o padrão irá 
resolver; 
- QUANDO USAR: os contextos em que o padrão se aplica; 
- PRINCIPIO: os princípios de usabilidade em que o padrão se 
baseia; 
- SOLUÇÃO: a forma como o padrão funciona para resolver o 
problema; 
- POR QUE: como e porque o padrão funciona; 
- EXEMPLOS: aplicação do padrão em interfaces reais. 

"Na prática e na correria do dia a dia, passar a guardar em um 
lugar central os elementos mais bem resolvidos, e que se saíram 
melhor em testes, já é um ótimo ponto de partida. Mas complemen
tar os elementos com essas informações (problema, uso, princípio, 
solução, por que e exemplos) é uma ótima forma de organizar os 
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padrões e, acima de tudo, melhorar a recuperação deles para uso 
nos projetos", completa Eduardo. 

Para Caio, outro ponto importante está presente na necessi
dade de um profundo conhecimento do projeto (principalmente, 
os de grande porte) e de tudo o que o envolve. "Quais os diferentes 
siteã e subsites a serem feitos; para quais públicos estes projetos 
serão desenvolvidos; quais os elementos que estes projetos terão 
em comum; o que as pessoas farão nestes sistemas; como isso 
é feito hoje; quais são as suas (dos usuários) demandas; qual é o 
direcionamento criativo deste projeto; e qual a periodicidade pla
nejada para renovações da interface. A partir destas informações, 
pensa-se em desenvolver os elementos básicos que farão parte 
da biblioteca a partir de wireframes e, em seguida, produzindo 
os layouts. Nada muito diferente do processo normal. Entretanto, 
para a construção de uma biblioteca, há a necessidade de se pen
sar como os elementos construídos serão usados e reaproveita
dos, quais as possibilidades de variação nos elementos (cores, tex
turas, letras etc.) e muito importante: tudo com boa documentação, 
para que todos os envolvidos (imagina-se uma grande equipe que 
desenvolve vários projetos em diferentes locais) possam compre
ender como usar os elementos da biblioteca." 

Sobre o período recomendado para a sua criação, Renato 
afirma que essa iniciativa é tomada a partir do momento em que o 
usuário percebe esses ambientes como produtos de uma mesma 
marca, que entrega o mesmo benefício. "Um dos maiores erros 
corporativos na internet é posicionar uma empresa como ela se 
enxerga e não como seu usuário a vê. Métodos centrados no usuá
rio (UCD) são essenciais na construção desses ambientes, que são 
mais bem percebidos e utilizados." 

"Sempre é recomendada a utilização de bibliotecas de padrões. 
Elas podem ser mais amplas (bibliotecas que visam mostrar os 
padrões visuais para construção de menus, abas, formulários, 
procedimentos em etapas e por aí vai... Questões aplicáveis em 
qualquer projeto interativo) ou mais fechadas (construção de 
padrões para uma empresa específica que tem muitos sites ou 
minisites para que todos tenham a mesma identidade). Vai de 

cada caso. Para empresas com uma presença bem abrangente e 
com muitos sites, minisites e subsites, o desenvolvimento de uma 
biblioteca própria é mandatório. Para apenas agilizar processos 
para as agências e as produtoras aplicarem em diferentes clientes, 
o uso de bibliotecas amplas é bem interessante e recomendado", 
acrescenta Caio. 

Um segmento altamente propício à aplicação de bibliotecas, 
como aponta Eduardo, são os projetos para dispositivos móveis. 
"É o contexto onde definitivamente o conteúdo é o que importa. 
As pessoas querem apenas acessar e usar o que precisam usar. É 
onde os conceitos de clareza, simplicidade e imediatismo têm que 
estar mais presentes e o uso de boas práticas e de elementos, que 
as pessoas já sabem identificar e usar, são mais necessários." 

REALIDADE DO MERCADO BRASILEIRO 
Recorrendo novamente aos pensamentos expostos por Felipe 
Memória no livro "Design para a internet", ele ressalta que 'seria 
bom se a maioria dos websites apresentasse uma consistência 
semelhante à de programas da plataforma Windows (que seguiu 
o exemplo dado pelas interfaces do Macintosh)". 

Na prática, quem vem dando um bom exemplo na área é o 
departamento de novas mídias da Globosat, com a aplicação 
de tais conceitos na concepção de sites como, por exemplo, do 
seriado House (http://uc.globo.com/house/) e do programa Nós 3 
(http://multishow.globo.com/nos3). 

"Os produtos da Globosat são exemplos de aplicações de um 
padrão planejado. Cada produto mantém sua personalidade 
com um skin próprio, principalmente na home e em elementos 
pontuais (como headers, fundos, estilos etc); à medida que nos 
aprofundamos na experiência desses produtos, percebemos um 
padrão entre os elementos de interface. O usuário que já teve a 
experiência de usar o site de um programa do canal Multishow 
terá uma curva de aprendizado menor quando visitar o site de 
alguma série do canal Universal. Na Globosat, o objetivo do núcleo 
de novas mídias é atender as necessidades dos canais na TV, que 
são bastante semelhantes e criar novos ambientes participativos 

http://uc.globo.com/house/
http://multishow.globo.com/nos3


que complementam a experiência da TV na web. Por conta disso, 
padronizamos as necessidades funcionais comuns para investir 
mais tempo em novos produtos ou em pontos necessariamente 
específicos", revela Daniel. 

Além da Globosat, este é um bom momento para avaliarmos 
também como anda a aplicação e o conhecimento sobre bibliote
cas de padrões de interfaces no cotidiano das agências digitais e 
dos profissionais brasileiros. 

"O uso de padrões de interfaces é muito pouco praticado por 
agências/profissionais no país. Ainda é comum a mentalidade de 
que o designer deve contribuir com adornos e impacto visual emo
tivo, quando deveria estar planejando uma experiência mais con
sistente e funcional. O designer não deve ter como objetivo eviden
ciar suas habilidades, mas sim utilizá-las para criar um bom produto. 
Quando utilizamos as mesmas formas para elementos de mesmas 
funções, estamos sendo consistentes. A função de cada elemento 
deve ser facilmente identificada e a consistência propõe que essas 
funções não precisam ser reaprendidas novamente. Investir em 
bibliotecas de elementos funcionais também auxilia a conter custos 
de desenvolvimento à medida que são reaproveitados. É comum 
investir tempo de design e desenvolvimento elaborando diversas 
formas de fazer as mesmas coisas, quando poderiam ser feitas uma 
só vez corretamente e personalizável (cores e estilos) - conforme 
necessário. Para que desenhar diferentes páginas de login se todas 

terão a mesma função?", argumenta Daniel. 
Para Eduardo, ainda é possível enxergar a aplicação de bibliote

cas restrita apenas ao contexto de sistemas, e-commerces e portais 
de grande porte. "Obviamente, são projetos que claramente exi
gem mais consistência e respeito às convenções de interação, pois 
o seu foco está no conteúdo e na utilização de funcionalidades e 
não na inovação de interação ou do layout propriamente dito. 
Além disso, o conhecimento sobre padrões de interface e como 
utilizá-los no processo de trabalho ainda são pouco difundidos em 
agências digitais, que muitas vezes dão mais valor as inovações 
estéticas, talvez com a mentalidade de que isso traga mais valor 
para os projetos junto aos clientes. O que pode realmente aconte
cer, mas que entra em detrimento com a experiência do usuário, 
que precisa a cada website formular um novo modelo mental 
para utilizar a interface. É claro, cada caso é um caso, grande parte 
dos jobs das agências digitais são peças publicitárias, o que exige 
maior apelo estético e até alguma despadronização proposital 
para instigar o esforço cognitivo dos usuários, mas é preciso saber 
até onde isso é válido e realmente necessário. É preciso ter uma 
visão mais estratégica-e profunda dos projetos, para entender se 
há a necessidade de utilização de padrões ou não. Pensar só na 
questão estética é um erro clássico, mas não quer dizer que ela 
precisa ser esquecida. Alinhar estética e funcionalidade é muito 
importante para projetos de sucesso.' 
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