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Existe algo de muito atraente nos sites criados pelo 
estúdio Mark Boulton Design (MBD). Eles são organizados, 
precisos, funcionais e a tipografia é impecável. Depois de 
alguns minutos conversando com o fundador, Mark Boulton, 
é possível entender de onde vem a abordagem usada. Com 
experiência em design gráfico e tipografia, Mark se tornou 
especialista em design para web nos últimos 15 anos, e 
acredita que o mundo do design está apenas caminhando 
nas su perfícies do q ue é possível fazer.

"Não criar site só de imagens" é um dos 
fundamentos do MBD para fazer sites. O estúdio dedicou 
os últimos 18 meses para trabalhar design responsivo 
- a ideia de que um site deve se adaptar 
ao navegador, ao tamanho de tela e às capacidades do 
dispositivo. Aliás, este é um dos tópicos que Mark 
contempla em suas palestras que dá ao redor do mundo.
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> “Recentemente, por conta
do design responsivo, pudemos ter o 
conhecimento do controle do processo 
de design da mesma forma que é 
possível fazer com o impresso”, 
explica. “O que está nos direcionando 
neste caminho é um livro sobre web 
design responsivo, na verdade é mais 
como um movimento, encabeçado 
pelo web designer Ethan Marcotte. 
Projetos deste tipo não são mais 
possíveis de criar em Photoshop. O 
processo antigo não se aplica. É 
preciso sair daquele ambiente e focar 
nos navegadores.”

Em vez de modelos em 
Photoshop serem o centro do design, o 
web design responsivo utiliza o

conteúdo como centro. “Uma das 
partes mais complicadas em um 
projeto é o conteúdo. Criar a ideia de 
um site, sem conteúdo novo, é muito 
fácil, pois você está focado no layout 
que quer passar ao cliente. Se não há 
nada, escrevemos títulos ou 
colocamos algo nosso mesmo. 
Algumas vezes alguns clientes 
perguntam:'Por que você escreveu o 
conteúdo?'. E respondemos: 'Como 
ainda não tinha nada escrito, usamos 
algo porque não queríamos colocar 
Ipsen Lorem'.Temos que enfrentar 
esses problemas.”

Quando um cliente possui 
grandes produtos e uma história para 
contar, o processo flui melhor. Esse foi

o caso do site feito para a Hiut Denim, 
uma companhia de jeans criada por 
David e Clare Hieatt. Não é apenas um 
site que vende jeans, pois ele tem 
mais a dizer. A empresa está 
localizada em Cardigan, no Reino 
Unido - cidade que possuía uma 
grande fábrica de jeans com uma 
produção semanal de 35 mil calças e 
que, de uma hora para outra, foi 
fechada. A Hiut mostra que a cidade 
está produzindo jeans novamente, 
mantendo as pessoas e suas 
habilidades na própria cidade. Existem 
diversos tipos de informação, 
fotografia, vídeo e blog no site deles 
que conta essa história.

Entretanto, não é possível

01-02 Visuais 
estonteantes, história 
engajada e um layout 
que se adapta a 
qualquer navegador e 
resolução, o site da 
Hiut Denim e um dos 
projetos da Mark 
Boulton Design

03 Além de sites 
concisos e limpos, 
o estúdio Mark 
Boulton Design 
publica uma série 
de livros de design 
pela editora Five 
Simple Steps
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extrapolar muitas barreiras com o 
design responsivo sem pensar nos 
padrões do meio on-line: “Criamos o 
site no começo de 2012 e é 
inteiramente responsivo. É 
interessante ver por essa perspectiva: 
é preciso levarem conta algumas 
convenções de pagamento e outras 
coisas", conta Mark Boulton.

Oito pessoas formam a 
equipe que pensa na estrutura dos 
sites, incluindo especialista em 
experiência de usuário, designers, 
desenvolvedores e a mulher de Mark, 
Emma, que gerencia o local. Mark 
construiu sua carreira passando por 
diversos locais como Inglaterra e 
Austrália, antes de se fixar no sul do

País de Gales.
A lista de clientes que se 

beneficiaram com o estilo da MBD é 
extensa: o jornal belga De Standaard, 
ESPN, e iniciativas on-line como 
English Heritage, British Energy Direct 
e Drupal. Ainda são processos em 
andamento, e desenvolver 
ferramentas para design responsivo 
consome tempo. Enquanto 
trabalhavam no site World Skills, uma 
competição para trabalhadores como 
eletricistas, encanadores e 
cabeleireiros, tiveram que criar um 
mapa do evento. “Foi feito em 3D e 
levou uma semana para o Nathan, um 
dos designers com quem trabalho, 
criar. No fim do evento apenas 20

pessoas usaram o mapa. Então meu 
ponto é que, antes de embarcar em 
um projeto, é preciso realmente ver os 
benefícios que ele trará”, af irma.

O MBD criou o Gridset, um 
aplicativo que calcula 
automaticamente a largura das 
colunas e rodapés para layouts de 
web, permitindo que os designers 
foquem no conteúdo em vez de nos 
cálculos. Para testar é só entrar no 
www;gridsetapp.com. “Queremos 
encorajar as pessoas a brincar e 
experimentar”, conclui Mark.
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 66, p. 44-47, fev. 2013.




