
Complexidade exige malabarismos dos designers 
 
No início da história da Internet no Brasil, quando os modems atingiam a velocidade, hoje 
obsoleta, de 9.600 bits por segundo, a ordem dos gurus do design era criar portais seguindo um 
padrão minimalista, com poucas imagens e vários links para as outras páginas. 
 
Os links, por sua vez, levavam a níveis que não tinham mais fim, o que irritava o internauta e 
dificultava o acesso às informações desejadas. Foi até criada uma associação, a Bandwidth 
Conservation Society, em que designers divulgavam meios de reduzir ao máximo o tamanho da 
página. Porém, com a chegada de processadores mais potentes, a multimídia e conexões mais 
velozes, os preceitos da tal associação caíram em desuso.  
 
Com o tempo, foi se verificando que esse método de disposição das páginas era ineficiente. Além 
de não ser possível imprimir todas as páginas juntas, havia uma enorme confusão em relação à 
organização. Foi a partir daí que a idéia de portal começou a ganhar estruturas mais organizadas. 
 
Funcionalidade e simplicidade tornaram-se palavras de ordem. Para atingir o público-alvo, o 
designer trabalha em conjunto com programadores que desenvolvem bancos de dados e 
mecanismos de atualização, utilizados por redatores e editores para deixar o conteúdo em dia.  
 
O designer de portais acha-se, em todo esse mecanismo, numa função de jogador de iscas, para 
fisgar os internautas para um conteúdo específico presente na capa ou home page. Diversos itens 
são levados em consideração para que seja evitada a evasão definitiva do site, frente a ausência 
do conteúdo desejado ou confusão visual. 
 
A desorientação em termos cognitivos é um dos fenômenos da mente que mais preocupam os 
designers na hora de criar o layout de um portal. Determinar a disposição dos serviços, o 
posicionamento para uma visibilidade eficaz dos parceiros, levando em conta ainda os espaços 
para anunciantes e janelas pop-up é fundamental para que o usuário não desista de acessar as 
páginas do portal.  
 
Nacional e importado 
Na carona do acesso gratuito, provedores aproveitaram para lançar-se também como portais 
horizontais. O iG, lançado no início de 2000, trouxe uma home mais simples, concebida com a 
participação de Mariana Ochs, brasileira radicada em Nova York e seu escritório, a MODesign. 
 
Mesmo com a pouca idade, o portal de Nizan Guanaes passou por pelo menos cinco modificações 
de impacto. “Buscamos dividir as áreas de informação, num design mais consistente”, diz Cristian 
Santoro, coordenador de design do iG.  
 
Para Andrea Flecha de Lima, gerente de programação e conteúdo do MSN. as alterações não 
podem ser muito frequentes. “O layout não pode ser constantemente mudado, porque o usuário 
terá de ‘reaprender’ a navegar no portal. O diferencial, a mudança, fica mesmo a cargo do 
conteúdo”, afirma.  
 
Porém, o MSN teve seu visual modificado recentemente, com a inserção de guias que levam aos 
QuickLinks, caminhos para canais como floricultura online, downloads e outros. Para essas 
mudança, foi convocado o escritório de design norte-americano Rare Medium.  
 
A  home brasileira segue o mesmo padrão de suas 33 versões, presentes em todo o mundo. 
Resultado do feedback dos usuários, as mudanças no design são efetuadas por um grupo 
composto de designers, gerentes de produto e técnicos. 
 
Detectando falhas 



Para testar a eficácia do design das páginas, os portais agora contam com um importante aliado: 
os laboratórios de usabilidade, que ajudam a observar as dificuldades na navegação e os pontos 
fracos do design. 
 
Lá, o processo é conduzido por especialistas em recrutamento, que convidam semanalmente 
usuários de diferentes classes sociais e graus de conhecimento em tecnologia, para serem 
apresentados aos projetos piloto e navegar neles por cerca de 30 minutos. Mecanismos de 
captação de estímulos auxiliam na análise. Portais como o Globo .com já experimentam 
otimizações no trabalho, graças ao novo método. “Através do que observamos no laboratório, 
definimos os rumos que o layout irá tomar, assim como eventuais mudanças e implementações”, 
diz Marcello Póvoa, diretor de criação da pontocom carioca. 
 
Esse recurso, no qual o Globo.com é pioneiro, é usado também por outros portais, como o Terra e 
o MSN, que também testam todas as páginas antes de serem publicadas. 
 
Acrobacias no design 
 
Em meio a tantas mudanças, o Terra Lycos (que já foi NutecNet, ZAZ e somente Terra) mantém 
doze pessoas divididas em duas equipes, a de arte e a de webdesign. Sandra Pecis, gerente de 
conteúdo do portal, coordena o fluxo de trabalho, que é orientado para projetos de design para 
curto e médio prazos. O portal, concentrado em notícias na maior parte do dia, tem seus 
destaques enriquecidos pela arte desenvolvidapela equipe interna. Os profissionais de design 
ainda trabalham na adequação de banners, anúncios e janelas pop-up em geral, quando estes não 
correspondem ao padrão gráfico das páginas. 
 
Para Sandra, o espaço ocupado pelos anunciantes não influenciam na liberdade de criação. 
“Dispomos de espaços fixos para a publicidade, o que não interfere no planejamento estético, que 
só muda em seu espaço central cujo conteúdo e, consequentemente o design, são alterados de 
acordo com o período do dia”. 
 
Santoro, do iG, não vive a mesma situação: “Espaços vendidos na última hora, assim como pop-
ups e banners, atrapalham todo o planejamento visual feito anteriormente”.  
 
Quanto às limitações por conta do espaço de anunciantes, Andrea, do MSN, afirma não ter 
problemas. “Temos milhões de usuários, com necessidades diferentes, que não podem ser 
esquecidas. Por isso, não priorizamos o parceiro na parte principal, mas sim, os distribuímos ao 
longo da homepage”. 
 
Poucas possibilidades 
 
Quando se fala em projetos voltados para Palm e WAP, a cautela é notável e a limitação de 
espaço para a criação, um item controverso. “Acredito que a portabilidade e a praticidade de se 
ter o conteúdo de um portal em um handheld supera qualquer possível limitação no design”, diz 
Marcello Póvoa.  
 
Por outro lado, Márion Strecker, diretora de produtos do UOL, mostra-se crítica: “As possibilidades 
de design nos sistemas WAP e Palm são mínimas. Mas a pró pria Web era limitada, há pouco 
tempo atrás. A tecnologia só pode evoluir”, afirma.  
 
Os portais estão apostando nessas plataformas aos poucos. No iG, apenas duas pessoas atendem 
toda a demanda dos projetos de design do serviço SeliG, de navegação via celular.  
 
Design para conquistar 



Os canais, sites dependentes dos portais, adotam o mesmo padrão gráfico adotado na capa, 
mantendo o conceito de “brand um brella”. São exemplos os sites Globo News, do Globo.com, o 
The Girl, do Terra e o Amigos Virtuais, do UOL.  
 
Apesar de existir um projeto gráfico, que é imposto a todas as páginas como a inclusão da barra 
de atalhos para navegação na parte superior, os sites ligados à home não seguem o mesmo 
estilo. 
 
Esta estratégia, usada principalmente em lançamentos, busca oferecer um diferencial para o 
internauta, fugindo da mesmice em termos gráficos. 
 
“É aí que o usuário encontra o ‘elemento surpresa’, que consideramos um dos maiores desafios na 
elaboração do projeto de design, por ser um dos itens que vai determinar a atratividade do site”, 
diz Sandra Pecis. Com mais de mil sites abrigados sob o seu imenso guarda-chuva, o UOL 
enfrenta o grande desafio de manter a home page e as 36 páginas secundárias das estações 
temáticas (canais). 
 
Suas páginas nunca foram projetadas por um único designer. Elas sempre tiveram interferências 
de estilo de diversos profissionais, desde sua concepção, por Cassio Leitão Camarero, em 1995.  
“Vejo o design como parte de nosso ‘core business’” diz Márion Strecker, diretora de produtos do 
UOL. “Sempre trabalhei pessoalmente no desenvolvimento de cada capa e aprovo pessoalmente 
cada nova homepage de estação ou canal produzido internamente”. 
 
Pouco tempo após o anúncio de sua própria marca, o Grupo Abril adicionou seu conteúdo ao UOL, 
o que requisitou um maior número de links, dispostos em forma de elipse. Essa era a primeira das 
muitas tentativas do portal para ajustar seu imenso conteúdo ao espaço da home, já que uma das 
maiores exigências em termos de design em um portal é a ausência, ou a menor quantidade 
possível de scroll (rolagem).  
 
Contrariando normas que ainda são tendência no web design da atualidade, os portais trazem 
informações de sobra, mesmo com os espaços de publicidade, que convivem com as seções 
temáticas da homepage. Os maiores desafios estão em fazer com que haja equilíbrio em meio a 
profusão de imagens e texto, sem prejudicar a localização rápida do que se quer.  
 
Futuro 
Para o futuro, podemos esperar, segundo os especialistas, cada vez mais recursos multimídia, 
informações e serviços dos mais diversos, para atingir todos os públicos. O e-commerce, em 
ebulição na Internet, é um dos pontos nos quais os portais vão investir cada vez mais.  
 
Há, ainda, espaço para inovação em portais verticalizados, que trarão mais opções para o usuário 
de plataformas como Wap e Palm. A transmissão de dados cada vez mais veloz, tendem a 
impulsionar os projetos gráficos dos portais, fazendo com que a rapidez dos acontecimentos, tão 
peculiar ao meio virtual, faça com que o projeto excelente de hoje torne-se obsoleto amanhã.  
 
E do que um portal precisa para ser eficiente? “Posso citar a clareza e um layout que seja preciso. 
Nem poluído, nem pobre esteticamente, como pontos essenciais”, diz Sandra Pecis. Na opinião de 
Marcello Póvoa, “Os portais deveriam ser mais objetivos, menos voltados para texto e mais para 
multimídia”. 
 
Para Cristian Santoro, “Os portais brasileiros são poluídos e desorganizados. Na ânsia de inserir 
anúncios, acaba-se deixando o design em segundo plano” Márion Strecker rebate: “Quanto mais 
informação e mais anúncios, mais complicado é fazer uma página. Fazer uma página com uma 
única foto é moleza”. 
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