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e 2012 já tem uma palavra mágica 
para o universo digital, pode ano
tá-la: "UX". Jeito abreviado de cha
mar a user experience, a sigla virou 
tendência e hoje está no centro dos 

planos estratégicos das grandes empresas. 
Basicamente, a disciplina consiste em ofere

cer uma boa experiência ao usuário. Segundo 
Luciana Feres, diretora da marketing da Coca-
Cola Brasil, ela é fundamental para a reputa
ção da marca de pioneira na interação digital. 

"Temos oferecido experiências memoráveis 
aos nossos consumidores, e sabemos que esse 
tipo de oferta depende cada vez mais da user 
experience como um componente-chave do 
processo", diz. "Sempre colocamos o consu

midor no centro de nossas experiências, e no 
digital isso passa por um entendimento pro
fundo de usabilidade." 

A Coca-Cola leva o assunto tão a sério que 
organiza workshops internos sobre o tema e 
capacita seu time de marketing digital para 
que o desenvolvimento dos projetos sigam 
premissas claras de usabilidade. Quando 
os projetos estão no ar, a companhia faz um 
acompanhamento semanal de resultados e 
performance, buscando otimizar os resul
tados. "Uma das variáveis que avaliamos e 
tentamos aprimorar ao longo do processo é a 
usabilidade", conta Luciana. 

Cases da marca focados na user experien
ce não faltam. Sucesso no digital e no mundo 

off-line, a campanha "Abra a felicidade e cole
cione" tem motivado o público a colecionar e 
trocar tampinhas. "Sons urbanos", da Sprite, 
levou ao ar a campanha sem trilha sonora e de
safiou o consumidor a elaborar uma trilha ex
clusiva com base no filme, que exibia imagens 
do dia a dia das ruas. 

Quase três milhões de votos foram computa
dos no site www.sprite.com.br, e a trilha ven
cedora iria ao ar em fevereiro. Na campanha 
"Refresque suas ideias", Sprite estimulou o in-
ternauta a criar imagens por meio de uma fer
ramenta no site da marca, depois selecionadas 
por voto popular e um júri. 

"Esses projetos são exemplos de platafor
mas criadas trazendo a user experience para 
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o centro do desenvolvimento", analisa Lucia
na. "Quando fazemos isso, conseguimos ala
vancar métricas importantes de engajamento, 
como o tempo dedicado pelos usuários aos 
nossos sites e o percentual de retorno aos sites." 

Para ela, a melhor maneira de aplicar a disci
plina de UX ao marketing é colocando o consu
midor no centro da experiência. "Precisamos 
oferecer plataformas fáceis de usar, intuitivas 
e, ainda assim, surpreendentes", diz. 

Como a Coca-Cola entende que esse co
nhecimento não deve ficar somente com as 
agências, a companhia iniciou um processo 
de capacitação de seu time interno de consu-
mer connections. 

"Ter um bom entendimento de usabilidade 
e aplicá-lo aos nossos projetos é fundamental, 
pois existe uma relação direta entre boa usa
bilidade e bons resultados de campanha", re
sume Luciana. "O investimento em marketing 
digital cresce, e a importância da usabilidade 
cresce na mesma proporção." 
Mais simples, mais rápido, mais prazeroso 
Especialista em user experience, Amyris Fer
nandez, coordenadora do curso de comuni
cação em mídias digitais da FGV-SP e respon
sável pela área de experiência do usuário do 
Buscapé, conta que a disciplina, antiga, atin
giu o centro das discussões sobre a interação 
humano-computador nos anos 1990. 

"Isso foi quando a computação chegou ao 
desktop, a pessoas comuns. E ela foi evoluindo. 
Hoje, não trabalhamos interfaces apenas no 
desktop, mas nos tablets, smartphones. Exis
tem portas que são totalmente digitais." 

A regra número 1 da usabilidade é que 
toda interface precisa ser fácil de se usar. 
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"O foco é tornar o uso mais simples para 
todo mundo", explica Amyris. "Eu quero 
vender uma ideia e fazer a pessoa comprar 
essa ideia, seja ela consumir conteúdo ou 
efetuar, de fato, uma compra." 

Com os conhecimentos da disciplina, in
terações são desenhadas, visando agradar o 
cliente. O exemplo off-line que Amyris gosta 
de usar é o do Mc Donald's: "Eles fazem tudo 
em vermelho e amarelo, para você comer 
mais e comer rápido. Na computação, nós es
tudamos onde é melhor colocar o botão para 
o cara comprar no site." 

Cada plataforma exige um tipo diferente 
de interação. No smartphone, conveniência e 
contexto são essenciais. "Onde eu estou agora, 
na rua da minha casa ou na Avenida Paulista? 
Quando estou sentada em frente a um PC, esse 
contexto não é tão necessário", compara. 

Os grandes cases de UX, para ela, estão no e-
commerce, como o One Click Buy, da Amazon. 
Com um só clique, o usuário faz a compra, sem 
precisar ter o cartão de crédito na mão, já que o 
site o armazena. 

"Se você está fazendo uma compra na in
ternet e começa a demorar muito, a te pedir 
muita informação, acontece a mesma coisa 
de quando você está num mercado e a fila é 
grande: você larga a cesta num canto e vai 
embora", diz a professora. 
Sistema pronto para o público-alvo 
Desde que a Buscapé Company adquiriu os 
direitos de parte do Resolva.me, rede de reco
mendações entre clientes, prestadores e em
presas de serviços brasileiros, os esforços em 
UX para o aplicativo aumentaram. 

"Esses investimentos são uma necessidade. 
Ainda vemos empresas lançando produtos 
achando que o público deve estar pronto para 
usar o sistema, quando é o sistema que deve 
estar pronto para o público", diz Juliano Mar
tinez, CEO do Resolva.me. A tendência, ele 
observa, é estudar a audiência, aplicar testes e 
lançar uma versão 1.0 que já proporcione ex
periência adequada ao usuário. 

Com o suporte do Buscapé, que está pre-

sente em 28 países e recebe 60 milhões de 
visitas mensais, a empresa vai rastrear a 
navegação dos usuários no seu sistema. "É 
um trabalho constante e amplo, uma vez que 
temos clientes muito diferentes: arquitetos, 
músicos, pedreiros, marceneiros. A estraté
gia é entender o papel dos meios digitais na 
vida dos diferentes segmentos." 

Especializada em UX no Brasil 
No final do ano passado, a agência digital de 
design estratégico e experência do usuário 
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Huge, do Grupo Interpublic, passou a operar 
no Brasil. Com sede em Nova York, ela tem ago
ra escritórios em Los Angeles, Londres e no Rio. 

"No Brasil, as pessoas ainda veem o digital 
apenas como um meio de comunicação. Mas 
é preciso enxergar o digital como um negócio, 
porque ele não serve só para você falar com os 
consumidores. Esse é o grande desafio", diz Fe
lipe Memória, sócio e responsável pela área de 
design de produto. "As agências brasileiras são 
mais voltadas para campanhas. Nós fazemos 
mais o business online." 

Líder da estratégia de UX de projetos digi
tais de clientes como PepsiCO, CNN e HBO, 
ele explica que o termo é novo. "Significa o 
que o usuário sente ao interagir com certa 

marca, produto ou serviço prestado. A dis
ciplina mistura design, arquitetura da infor
mação, usabilidade." 

Um trunfo para o País é que os nossos usuá
rios estão acostumados com a interação digital, 
ele analisa. "As redes sociais são um fenômeno 
mundial, mas o Orkut pegou no Brasil antes de 
o Facebook explodir nos EUA", lembra. 

Um dos principais projetos da Huge foi o Pep
si Refresh, premiado em Cannes. A marca usou 
sua verba destinada ao Super Bowl - mais de 
US$ 1 milhão - para premiar consumidores 
que criassem boas ideias de como fazer um 
mundo melhor. A plataforma criada pela agên
cia estava alinhada com o conceito da marca 
de "to be good" - fazer o bem. 

Já o aplicativo HBO GO, disponível nos EUA 
para smartphones e tablets, figurou em qua
se todas as listas de melhores apps de 2010. 
O serviço de streaming de filmes e programas 
de TV foi desenhado com uma série de diver
sões e interações até o usuário chegar ao seu 
objetivo final, o conteúdo. "A ideia era fazê-lo 
chegar lá sem se preocupar em como chegar 
lá", lembra Memória. 

Para Laura Lessa, diretora de user experience 
da Huge no Brasil, a disciplina não é uma receita 
de bolo, porque a agência tem clientes com au
diências e objetivos diferentes. "Fazemos pes
quisas com os usuários, entrevistas, testamos 
os protótipos. A chave é compreender o público-
alvo e permitir que o usuário faça as coisas de 
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um jeito simples, rápido, sem se estressar." 
Fora do eixo das especializadas a discipli

na também ganha corpo. Na Ogilvy Brasil, o 
investimento em user experience é crescente 
e passa pela contratação, desenvolvimento e 
treinamento de profissionais. Hoje, a agência 
conta com 15 pessoas que trabalham exclu
sivamente com UX. "Nosso objetivo é fazer 
parceria com faculdades que formem profissio
nais de desenho industrial para assim suprir 
as vagas de arquiteto da informação e designer 
de interação que precisamos. Ainda estamos 
liderando encontros entre um grupo de agên
cias que saíram na frente na área de UXD. O 
resultado de todo esse esforço da Ogilvy vem 
nos rendendo bons resultados. Um exemplo 

de um trabalho recente e de grande sucesso é 
o site que fizemos para a Claro: o primeiro por
tal do mercado para consulta a smartphones e 
tablets", explica Daniel Tartaro, diretor de inte
gração digital da Ogilvy. 
Nos sites de compras coletivas, o arroz com feijão 
O be-a-bá do seu negócio ou o arroz com fei
jão: Claudia Woods, diretora de marketing 
do ClickOn, define assim a user experience. 
"No mundo digital, o termo tem várias defi
nições, depende do contexto. A mais básica é 
a experiência de navegação no site, se eu vou 
me sentir confortável, encontrar o que procu
ro, efetuar uma compra", enumera. 

Outra definição é proporcionar uma expe
riência especial - e, num site de compras co
letivas, a vivência off-line também conta. "Te
mos uma equipe de dez pessoas que avaliam 
cada oferta. É preciso se colocar no lugar do 
consumidor e ver o que é importante para ele." 

No ClickOn, os investimentos em UX são al
tos. A empresa está no quarto site, e cada um 
envolve dezenas de especialistas e testes de 
laboratório. "Nem sempre se trata de uma mu-
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dança visual. Pode ser uma no processo por 
trás do site, para o sistema funcionar mais rá
pido", explica Claudia. 

Alguns itens adicionais fazem a diferença, 
como gravar o número do cartão de crédito 
do usuário, ela conta. 0 mobile também pede 
estratégia especial. 0 e-mail marketing pre
cisa ser visto no celular e direcionar o usuá
rio ao mobile site. 

"É onde você tem a maior oportunidade de 
fisgar o consumidor, respondendo à velha per
gunta 'Onde está o consumidor?'", ela brinca. 
"Se o usuário está parado no trânsito, vê uma 

oferta e gosta, ele não pode esperar para chegar 
em casa, ligar o computador e efetuar a compra. 
E se, quando ele chegar, a oferta já estiver esgo
tada? Será uma experiência negativa." 

Disciplina tocada por vários núcleos 
Para colocar no ar seu novo site, a Azul Linhas 
Aéreas fez um extenso estudo baseado em UX. 
O objetivo era detectar os interesses dos clientes 
e oferecer, na navegação, uma solução eficiente. 

"A nova arquitetura trouxe uma forma 
mais simplificada de pesquisar e comprar 
passagens. Conseguimos resolver muitos dos 
motivos de ligações, mas esse é um processo 
constante, que estamos sempre monitoran
do", diz Fabio Marão, gerente de marketing 

interativo da companhia. 
Segundo Ana Paula Amadio, diretora de 

atendimento da Digitas, agência que desenvol
veu o projeto, uma inovação foi o simulador de 
tarifas. Por meio da ferramenta, o consumidor 
seleciona quanto pode pagar, e o sistema indi
ca os destinos que cabem no seu bolso. Outra 
foi a sessão "Novo na Azul?", criada porque 
uma boa parcela de usuários pesquisava para 
voar pela primeira vez e tinha muitas dúvidas. 

Todo o site foi projetado dentro do conceito de 
"design thinking", para facilitar o entendimento 
e navegação, lembra David Modesto, diretor de 
arte da agência. "A user experience envolve pro
fissionais dos núcleos estratégicos, criativos e 
de tecnologia, trabalhando juntos para oferecer 
ao usuário a melhor experiência." 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 37, p. 34-40, mar. 2012.




