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Curtas

Santander expande presença na rede social
O Banco San-
tander apresen-
ta sua conta no 
Facebook (San-
tander Brasil) 
com objetivo de 
criar mais um 
canal de inte-
ração na web. 
O banco, que já 
possui mais de 
13 mil seguidores no Twitter, realiza, em média, 350 intera-
ções semanais no microblog. No Brand Channel do YouTube, 
são mais de 120 mil acessos em 2010. Agora no Facebook, 
o internauta também encontra vídeos e informações sobre 
outros assuntos, como sustentabilidade e cultura. Além 
disso, o Santander permitirá criar um histórico e organizar 
as perguntas mais recorrentes em blocos de assuntos para 
facilitar a busca.

Comprafacil.com lança plataforma  
para compras via smartphone
O Comprafacil.com disponibiliza uma ferramenta em seu 
portal que permite aos usuários de smartphones realizar 
compras pela internet. O layout se ajusta à tela do dis-
positivo móvel e as imagens têm resoluções mais baixas, 
facilitando a navegação e a experiência de compra. “Esse 

Não é nada trivial criar um portal de 
fácil navegabilidade. Porém, é uma lição 
vital para os sites corporativos. Para as 
marcas, erros comuns podem ser fatais. 
Com apenas um clique, o consumidor 
pode — e irá — procurar o que deseja 
no portal de seu concorrente. Para não 
correr esse risco, antes de criar um design 
incrível e páginas e mais páginas com 
informações sobre serviços e produtos é 
preciso colocar o consumidor no centro 
da estratégia. Como tudo na web 2.0, é 
ele quem decide o que quer e o que você, 
gestor de marca, deve disponibilizar no 
seu portal. Não adianta forçar a barra. O 
que ele quer é ter à mão — ou melhor, a 
um clique — todas as informações de que 
necessita, de forma simples e rápida. Um 
dos segredos é conhecer de perto o seu 
cliente. O resto você encontra a seguir. 
São dicas certeiras para deixar seu portal 
mais amigável para o internauta e, de que-
bra, conseguir aumentar os resultados dos 
investimentos em marketing digital. 

Conheça o seu consumidor
Defina o seu público-alvo. O universo 

online é baseado na segmentação. As 
pessoas navegam de acordo com os seus 
interesses. Tenha sempre isso em mente 
na hora de rever ou criar o seu portal. 
“Não adianta ser tudo para todo mundo a 
toda hora”, alerta Renato de Paula, diretor 
regional da Ogilvy One América Latina. 

Segundo Patrícia Andrade, da 
DM9DDB, para um site ter boa usabili-
dade é fundamental respeitar cinco regras 
básicas: planejar, reduzir, organizar, infor-
mar e testar. “Planejar significa estudar o 
usuário com atenção, saber quem ele é, do 
que precisa e o que ele quer fazer”, diz.

Existem várias formas de entender 

Deixe o seu site amigável
Veja estratégias de usabilidade vitais para o portal de sua marca ser navegado pelos internautas de forma intuitiva e fácil
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o usuário, ou melhor, o seu consumidor 
digital. Ricardo Almeida, diretor geral 
do I-Group, ensina que a principal delas 
é mapear a navegação do público-alvo 
e os pontos de abandono do site. “Em 
relatórios estatísticos simples é possível 
facilmente detectar os usuários perdidos, 
saber onde eles estão clicando e o ponto 
em que desistem de seguir adiante na 
navegação”, explica. 

Uma sessão de mapeamento consegue 
apontar todos os pontos fortes e fracos da 
navegação, servindo como base principal 
para o trabalho do arquiteto de informação, 
que poderá otimizar a forma com que o 
passo a passo mapeado aparece no site.

Utilize referências digitais 
comuns aos internautas

“Um portal amigável é aquele ao qual 
você está acostumado e conhece a nave-
gabilidade”, explica Renato de Paula, da 
Ogilvy One. Para o consumidor, é mais 
fácil ter a sensação de que conhece o 
site. Por isso, as pessoas costumam es-
tabelecer uma relação de lealdade com 
os seus preferidos. Então, a máxima que 
deve ser seguida aqui é sempre pesquisar 
referências digitais que tenham relação 
com o seu negócio e, principalmente, com 
a sua marca. “Não se deve apenas analisar 
os movimentos dos concorrentes, mas 
também de setores diversos. É preciso 
analisar e entender as novas opções de 
tecnologias que estão atraindo mais os 
internautas”, completa.

Para Alon Sochaczewski, sócio da agên-
cia Sinc, sempre que for possível escolha 
usar convenções dos elementos web (web 
standards) já conhecidos pelos usuários. 
“Isso fará com que eles se sintam em casa.” 

Um exemplo, segundo Renato de Paula, 

são os vídeos. “Antes, essa era uma ferra-
menta pouco utilizada por estar diretamen-
te relacionada à banda larga. Com a internet 
deixando a conexão discada para a de alta 
velocidade, as pessoas já se acostumaram 
com vídeos. Isso simplifica a mensagem, 
permite que seja visual — e é real”, diz. 

Não seja moderninho
Portal deve ter uma interface simples 

e pouco explorável. “As pessoas não 
querem ter de aprender a mexer em um 
portal novo”, orienta André Matarazzo, 
chief crea tive officer (CCO) da agência 
Gringo. Para entender essa máxima, ele 
diz que basta acompanhar a evolução dos 
portais. “Hoje, muitos deles são parecidos. 
São simples, leves, sem firulas, focados no 
conteú do, que fica aberto na home, com 
scroll gigante.” Segundo Matarazzo, essa 
tendência é confirmada por números reais. 
“Há anos medimos os sucessos e insuces-
sos dos portais; 95% dos ‘diferentinhos’ 
morreram ou se tornaram mais simples.” 

 
Cuidado com o conteúdo

O Twitter trouxe uma grande mudan-
ça na maneira de se comunicar. A ideia 
de “menos é mais” está sendo cada dia 
mais levada ao pé da letra. Por isso, as 
informações devem ser diretas, claras e 
precisas. “É importante revisar o conteú-
do que está no portal. As informações têm 
de ser importantes para as pessoas que 
vão ler. O excesso vira ruído de comuni-
cação”, avalia Tiago Ritter, sócio-diretor 
da W3Haus. Ele faz uma comparação com 
um armário de roupas. “Se não cabe no 
meu armário, não cabe no meu portal. 
Assim como você não precisa das roupas 
de inverno à mão durante o verão, nem 
todo o conteúdo deve estar na capa. É 

“Evite exagerar nas interrupções, 
principalmente via pop-ups. Cerca de 98% 
das pessoas procuram o X para fechá-los. 
Para interromper a navegação de um 
usuá rio, é preciso que seja com algo rele-
vante, divertido e de entretenimento”, diz 
Renato de Paula, da Ogilvy One.

“Se o site é grande, ter busca interna 
é indispensável”, afirma Alon Socha-
czewski, da Sinc.

 “Links para a home no canto supe-
rior esquerdo e campo de busca no canto 
superior direito não estão lá, na maioria 
dos sites, por acaso. Manter esse padrão 
irá facilitar a vida do usuário”, diz Tiago 
Ritter, da W3Haus.

“Sites de e-commerce precisam ser 
diretos e práticos. Eles têm de entregar 
uma experiência positiva, obviamente, 
mas nunca em detrimento da praticidade”, 
lembra Ricardo Almeida, do I-Group.

“É preciso atentar para as diversas 
plataformas que o usuário irá usar. É 
importante ter uma versão para ser aces-
sada pelo celular, por exemplo”, finaliza 
Juliana Constantino, da AgênciaClick.

Fuja dos erros

é o ano dos smartphones e estamos apostando nas compras 
via mobile. Essa é uma grande tendência no mercado mundial 
e saímos na frente no Brasil”, revela Gustavo Bach, diretor de 
marketing do Comprafacil.com.

MRV Engenharia escolhe slogan pelo Twitter
A MRV Enge-
nharia, que com-
pletou 31 anos 
e m  o u t u b r o , 
lançou um con-
curso no Twit-
ter para eleger 
seu novo slogan. 
Para participar, o internauta deve ser seguidor do perfil oficial 
da MRV (@mrvengenharia) e enviar sua sugestão de slogan em 
um tweet no formato “#EuQueroUmIpad #NovoSloganMRV @
mrvengenharia Bom de morar. Bom de investir.”, mantendo 
as hashtags, mas substituindo o exemplo pelo slogan que 
tiver elaborado. Os tweets podem ser enviados até o dia 4 de 
novembro. O resultado do concurso cultural será divulgado 
em 17 de novembro.

Chamyto define pela web final de filme
A Chamyto disponibilizou no site da campanha “Do tamanho 
da sua vontade”, que divulgou o novo petit suisse Chamyto 
Super Big, da Nestlé, três versões para o internauta escolher 
o final do filme divulgado nacionalmente na televisão. Em 

duas semanas fo-
ram registrados 
no site (www.
nestle.com.br/
superbig) mais 
de 70 mil visi-
tantes únicos, 
desse total, 52% 
participaram da escolha do melhor final para o filme. A 
Giovanni+Draftfcb foi a responsável pelo desenvolvimento 
da campanha.

Batavito vira game online
A Batavo estreia ação digital com objetivo de reforçar o novo 
posicionamento da linha de leites fermentados Batavito, 
junto ao público tween (entre 8 e 14 anos). A Wunderman 
criou um game online em que o internauta faz parte de 
uma banda de pop/rock. No www.batavito.com.br, que in-
tegra a campanha assinada pela agência Dez Propaganda, 
as estrelas são os 
integrantes da banda 
fictícia. O internau-
ta que tocar com a 
banda virtual passa 
a concorrer a 70 Nin-
tendos Wii e a uma 
viagem aos parques 
da Disney na Europa. 

preciso definir uma hierarquia, com base 
em estatísticas que mostram o que os 
visitantes dizem e querem.”

Um erro bastante comum é basear a 
navegação e o conteúdo na linguagem 
interna da empresa. “Apesar de a compa-
nhia se dividir por setores, usar a mesma 
lógica para o site não é a melhor solução 
se olharmos do ponto de vista do usuário”, 
afirma Luciano de Almeida, diretor de 
projetos e inovação da AG2.
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