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Capítulo – I
Objetivos de aprendizagem
•

Entender o mecanismo de reconhecimento das cores.

•

Perceber os cuidados necessários para o uso da cor na Web.

•

Compreender os efeitos e as influências da cor durante o projeto de interface.

Vamos começar estudando a importância do uso da cor no projeto de Web sites. Muitas vezes consideramos a
cor apenas como um fator estético, mas se você observar os objetos que você usa no cotidiano, vai perceber aspectos
interessantes: o botão de ligar e desligar do controle remoto de sua TV é vermelho, quantas cores existem no teclado do
seu celular? O painel do seu carro faz uso de no mínimo três cores, por quê?
O uso da cor proporciona uma importante dimensão na comunicação visual, se a utilizamos com sabedoria
melhora a interpretação de uma mensagem, se mal utilizada pode prejudicá-la. Quando vamos escolher as cores a serem
utilizadas em nossos sites acabamos, às vezes, por perder o sono à noite até tomarmos a decisão. Qual cor? Quantas
cores? Quais combinam? As cores da empresa, o gosto do cliente, nossas decisões durante o projeto nos colocam em
ciladas virtuais.
As escolhas relacionadas ao uso da cor vão além dos meros aspectos pessoais. O uso eficiente da cor depende de
fatores que variam de particularidades como: recursos visuais disponíveis, fatores humanos e do próprio contexto de uso
e do ambiente onde a mesma será utilizada. Vamos explorar este mundo colorido, a maneira como vemos, como
interpretamos, tentando entender melhor para aplicação na Web.

1.

O QUE É COR?

Em 1966, Newton descobriu que a luz branca do sol pode ser
decomposta com o auxílio de um prisma de cristal em radiações de
larguras variáveis (magenta, alaranjado, amarelo, verde, azul, ciano, anil
e violeta). Sem luz não existe cor!
A impressão destas radiações sobre a retina do olho é o que
distinguimos como cor. A cor pode ser definida como um comprimento
de onda. O comprimento de onda para o vermelho é de 580 nm
(nanômetros), para o verde 540 nm e para o azul 440 nm.
Quando você vê um arco-íris, você está vendo a luz solar
decomposta nestas 7 cores. Você sabe o que funciona como prisma
neste caso? As gotículas de água!

2.

A VISÃO HUMANA DA COR

O olho humano é o órgão responsável pela recepção da visão. O
olho é formado pelo globo ocular que é uma esfera com
aproximadamente 2,5 cm de diâmetro. Quando você fixa o olhar sobre
um objeto, a imagem deste objeto atravessa a córnea, depois passa pela íris - que é responsável por regular a quantidade
de luz recebida por meio da pupila.
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Figura - Globo Ocular
Após atravessar o cristalino, a imagem é focada sobre a retina (invertida, depois o cérebro acerta isto!). Você
conhece o mecanismo de uma máquina fotográfica? Nosso globo ocular pode ser comparado a uma máquina fotográfica,
onde o cristalino seria a objetiva, a íris o diafragma e a retina seria a placa ou película. Quando a imagem chega ao
cristalino, ela é ajustada, sendo levada para trás ou para frente, permitindo que ela se projete sobre a retina.

3.

TEORIA DAS CORES

Você sabia que em nosso olho a sensibilidade para o azul é muito
menor do que para o vermelho. Em outras palavras, você vê um
número maior de tons de vermelho do que azuis.

Muitas teorias procuram explicar o fenômeno da visão cromática, mas todas elas se baseiam na observação de
que o olho humano pode detectar quase todas as graduações de cores, quando as luzes monocromáticas vermelho, verde
e azul são misturadas apropriadamente. As cores se dividem em três grupos: primárias, secundárias e terciárias.

•
•
•

Cores primárias - São as cores que não podem ser formadas por nenhuma mistura. São elas: azul, amarelo e
vermelho. Quando misturadas de forma variável produzem todas as cores do espectro.
Cores secundárias - São formadas por duas cores primárias misturadas em partes iguais.
Cores terciárias - São as intermediárias entre uma cor secundária e qualquer das duas primárias que lhe dão
origem (PEDROSA, 1982).

Observe a figura baixo, construída por Fabris, em 1973. As cores primárias estão no centro, as secundárias (verde,
laranja e violeta) no segundo triângulo. O terceiro ciclo se complementa com as cores terciárias.
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Figura - Círculo das cores (FABRIS, 1973)

3.1.

Cores complementares

São as cores opostas no disco de cores. O vermelho é complementar do verde, o azul é complementar do laranja.
As cores complementares são usadas para dar força e equilíbrio a um trabalho, criando o máximo de contraste. As cores
complementares são as que dão mais contrastes entre si, se queremos destacar um amarelo, devemos colocar junto dele
um violeta.

Figura - Cores complementares (Vera Schuhmacher)

3.2.

Cores análogas

São as que aparecem lado a lado no disco de cores. São análogas porque há nelas uma mesma cor básica. O
amarelo-ouro e o laranja-avermelhado têm em comum a cor laranja. Elas são usadas para dar a sensação de
uniformidade, profundidade, movimento, luz e sombra.
Podemos considerar análogas três cores que se apresentam em seqüência, no círculo das cores, como: o laranja,
laranja-vermelho e vermelho.
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Figura - Círculo das cores (WINCKLER, 2000)

Figura - Cores Análogas (Vera Schuhmacher)

3.3.

O contraste das cores
A sensação da cor depende de três parâmetros: o croma, a intensidade e o matiz (GUIMARÃES, 1997).
Matiz

É a característica que diferencia uma cor de outra, por exemplo, o amarelo do azul, o verde do violeta. Refere-se
a maior ou menor quantidade de luz presente na cor. Quando se adiciona preto a determinado matiz, esse se torna
gradualmente mais escuro, e essas graduações são chamadas escalas tonais. Para se obter escalas tonais mais claras,
acrescenta-se branco.
Observe o que ocorre na figura abaixo, quando acrescentamos branco a cor.

Figura - Escalas tonais (Vera Schuhmacher)

Croma
É a qualidade específica de saturação da cor, que indica o seu grau de pureza. Mas o que é saturação? Imagine
um copo de leite puro. Agora imagine você adicionando a este leite cinco colheres de chocolate em pó. O leite vai ficar
bastante escuro. Agora você começa adicionando leite a esta mistura, a cor vai clareando, mas ainda é marrom, quanto
mais leite você adicionar mais claro vai ficar o leite. Se você adicionar 10 litros de leite à mistura, é provável que o líquido
fique quase branco.
• Podemos dizer que a saturação refere-se à quantidade de branco em uma cor.
• Quando diminuímos a saturação a imagem acaba por ficar em preto e branco, com o grau de saturação em 0.
• Mas quando ocorre ao contrário e aumentamos a saturação, a imagem acaba por ficar quase com um aspecto
irreal.
Luminosidade
É a quantidade relativa de claro ou escuro em uma escala do preto ao branco. É fundamental para a percepção de
profundidade.
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Contraste
É a base à distinção da forma, tamanho, posição, volume e aparência dos objetos. Ele pode ser obtido através de
diferenças do matiz e iluminação. O contraste pode ser usado para alterar a sensação de tamanho entre objetos. Um
exemplo é quando queremos parecer mais magros e usamos roupa preta. As cores contrastantes são diretamente opostas
no disco das cores; como o azul e o amarelo.

Figura - Contraste das cores

DEFINIÇÃO DA COR DE FUNDO DA PÁGINA

4.

Segundo a teoria de detecção de sinais, o cérebro humano interpreta e organiza a informação que recebe em
forma ótima, quando no campo visual há um número mínimo de cores e formas: quanto menos “ruído”, mais claro é o
“sinal”.
Quando você escolhe o padrão de cores de um site é importante observar alguns aspectos relacionados por
Schneirman (2000):

•
•

•

Assunto da página: é um site voltado ao entretenimento? É um site voltado para venda de imóveis?
Público alvo: há algum fator de homogeneização? Sexo (maioria homens ou mulheres), idade (é uma página que
pretende atingir o público infantil ou para jovens procurando diversão noturna), experiência (os usuários são
funcionários de uma empresa com ou sem experiência no uso da internet/intranet)? Existem outros fatores a
serem considerados? Ou os usuários formam uma platéia altamente heterogênea? (usuários de um sistema de
caixa eletrônico de um banco, por exemplo)
Ambiente: qual é ou grau de estresse ao qual os usuários estão submetidos (elevado, como em um sistema de
bolsas de valores?)? Qual é a luminosidade do ambiente?
Veja a seguir alguns exemplos.
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A cor básica de fundo (o Matiz), da página inicial do site Disney, é azul. Uma cor que, além de transmitir
confiança, calma e estabilidade, é perfeitamente visível para a grande maioria da população. Note que apesar do impacto
visual não há muitas cores: fora o azul básico, utilizaram-se o verde, branco e laranja (todas cores positivas, emocionais). O
negro foi abolido da página. As áreas com menor saturação da cor básica estão nas bordas.

Website da banda Sepultura

O site do grupo de rock Sepultura é basicamente negro. Combina perfeitamente com o grupo e com a expectativa
dos usuários do site, fãs da banda. Note que, novamente, há poucas cores.
O site “Mais Você” e o da Lancome são adequados ao consumidor principal: a mulher. Cores suaves, femininas,
esteticamente limpo.

Website Mais Você: http://maisvoce.globo.com/perfil_apresentadora.jsp
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Observe, agora, duas versões diferentes de uma mesma página:

Fig. A

Fig. B

A versão figura A é suave, delicada, de uma feminilidade pouco agressiva. Já a versão da figura B modificou
completamente a mensagem: a feminilidade é agressiva, as cores são fortes, vibrantes, até o vermelho (associado à
paixão, ao sexo, ao amor), que não estava presente em nenhum dos seus matizes na versão anterior. Observe como a
figura A é parte do conjunto e não cria desvio de atenção. Já a figura B provoca tanto impacto que é quase impossível
observar o todo sem deixar de notar a foto, que surtirá um impacto muito maior no leitor. Observe que além das cores e
da postura das imagens, também o alinhamento do texto foi modificado.
Nos 5 sites apresentados, observamos que a escolha das cores considera, principalmente, o perfi l do público alvo e a
economia na quantidade de cores. Marmion (2004) sugere ser possível estabelecer as seguintes orientações:

Importante!
•
•
•
•
•
•

Utilize a menor quantidade possível de cores para o fundo de seu site;
Se for utilizar mais de uma cor, utilize cores próximas do espectro, que não criem contraste (fator de distração);
A percepção da cor é afetada pela luminosidade do ambiente. Considere as fontes de iluminação — naturais e
artificiais — do local;
Se o fundo é uma imagem, considere que durante o tempo de carga elementos frontais (foreground) podem não
ser visíveis por falta de contraste;
Utilize fundos simples para não comprometer a compreensão da página, a legibilidade do texto e o tempo para
ser carregada;
O fundo não deve chamar mais atenção do que a informação.
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Na fi gura acima, o fundo utilizado pela banda chama mais atenção do que o texto com as informações da banda. A
legibilidade é prejudicada dificultando a leitura e a atenção.

5.

RECOMENDAÇÕES PARA O USO DE CORES NA WEB

Como você já viu, as cores exercem diferentes efeitos fisiológicos sobre o organismo humano e tendem a produzir
vários juízos e sentimentos.
A cor é um elemento fundamental em qualquer processo de
comunicação e merece uma atenção especial.
Veja a seguir, algumas recomendações sobre o uso da cor, coletadas em Parizotto (1997), Winckler (2002),
Robertson (1993), Nielsen (1996) e Schneidermann (2000):
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Importante!
•

•
•
•
•

•

Recomenda-se o uso de um grupo limitado de cores,
dando ao usuário a opção de mudá-las, máximo de
“cinco mais ou menos duas”.
Use a cor como uma forma de informação adicional
ou aumentada.
Use cor para realçar ao invés de usar sublinhado (e
use sublinhado ao invés de itens piscando).
Sempre que possível, evite usar cores muito quentes,
tais como o rosa e o magenta.
Se for usado um fundo colorido, selecione as cores do
texto de modo a obter o contraste mais forte entre o
texto e o fundo.

Desse modo, as páginas de um mesmo site estarão mais
propensas a terem um “padrão” consistente.
Evite confiar na cor como o único meio de expressar um
valor ou uma função particular.
Restrinja o uso do sublinhado para links, para não
confundir o usuário.
As cores muito quentes parecem pulsar na tela e ficam
difíceis de focalizar.
Isso aumenta a visibilidade e a legibilidade do texto.
O uso mnemônico da cor é empregado respeitando os
estereótipos para criar fortes associações para ajudar no
reconhecimento, na lembrança e no tempo de busca. No
site Submarino, percebemos a divisão das seções fazendo
uso da cor para diferenciá-las, a seção de brinquedos é
rosa, a de eletrônicos é azul, a seção abaixo é a de games.

Recomenda-se o uso mnemônico da cor.

www.submarino.com.br

•

Use cores brilhantes e contrastantes com cautela.

•

Use cores monocromáticas para o texto, sempre que
for possível.

•

Recomenda-se o uso de uma cor neutra para fundos.

•

Não use simultaneamente alto croma e cores que
estejam muito distantes no espectro solar.

Esses elementos atraem a atenção do usuário e o seu
emprego deve ser reservado para áreas importantes, caso
contrário o usuário pode achar mais difícil saber para onde
olhar e ficar confuso.
As cores monocromáticas são mais nítidas, aumentando a
legibilidade e visibilidade do texto.
As cores neutras (por exemplo, cinza-claro) aumentam a
visibilidade das outras cores.
Para relações figura-figura e muitas figura-fundo, fortes
contrastes de vermelho/verde, azul/amarelo, verde/azul e
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•

•

Use um código de cores consistente e familiar, com
referências apropriadas.

Use a cor para aumentar a informação mostrada em
preto e branco.

•

Recomenda-se projetar primeiramente em preto e
branco, e então, adicionar a cor.

•

Evite o uso de blink (texto piscante)

•

Evite fundos escuros

vermelho/azul criam vibrações, ilusões de sombras e
imagens posteriores.
a) Vermelho: pare, perigo, quente, fogo;
b) Amarelo: cuidado, devagar, teste;
c) Verde: ande, OK, livre, vegetação, segurança;
d) Azul: frio, água, calmo, céu;
e) Cores quentes (amarelo, laranja, vermelho,
violeta): ação,
f) resposta requerida, proximidade;
g) Cores frias (azul, turquesa, verde-mar,verdealface): status, informação de fundo, distância;
h) Cinzas, branco e azul: neutralidade.
No que concerne ao aprendizado e compreensão, a cor é
superior ao preto e ao branco em termos do tempo de
processamento e de reações emocionais, mas não há
diferença na habilidade em interpretar a informação. A cor
é mais apreciável e a memória para informação colorida
também parece ser superior àquela em preto e branco.
A cor aumenta o processamento cognitivo e visual de uma
informação que funciona bem em preto e branco, pois
ajuda a localizar, classificar e associar imagens.
O uso intensivo de piscar (blink) um texto ou imagem causa
fadiga visual, dependendo das cores usadas para fundo e
texto ou imagem, o olho precisa reposicionar o
correspondente sensor da cor a ser usada, em cada
instante do efeito de piscar, ou, dependendo das cores
usadas, reposicionar o foco a cada instante.
Fundo preto não é recomendado, pois há poucas cores que
contrastam e causa cansaço visual. No caso de impressão
em P & B, a cor usada para o texto ou imagem pode ser
convertida para escuro e se confundir com o fundo (além
de gastar grande quantidade de toner/tinta).
Pode-se acrescentar cores para casos alternativos como
(mantendo-se os padrões):

•

Não usar cores alternativas para links

•

Não tornar a tela muito brilhante ou escura

•

Procure evitar cores que juntas causam ilusões óticas,
como:

•

Use combinações legíveis para texto/fundo:

a) Link ainda não visitado, que fica na mesma página
(âncora) – verde;
b) Link já visitado na mesma página – rosa;
c) Link para o nodo hierarquicamente superior laranja/amarelo âmbar.
Use as cores brilhantes em áreas pequenas e cores suaves
em áreas maiores.
a)
b)
c)
d)

verde/vermelho;
azul/amarelo;
verde/azul;
vermelho/azul;
o preto/branco;
o branco/preto;
o amarelo/preto;
o verde/preto;
o branco/vermelho;
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o
o
o
o
o
o
o
o

preto/amarelo;
preto/verde;
ciano/magenta;
branco/marrom;
amarelo/marrom;
verde/marrom;
ciano/marrom;
magenta/marrom.

a) use azul para áreas grandes ou formas pequenas , azul
•

Use as cores da fóvea e periféricas apropriadamente,
a fóvea fica na região central da retina, é composta
de cones sensíveis ao detalhe:

é bom para fundo de tela;

b) use vermelho e verde no centro do campo visual e não
na periferia;

c) use preto, branco, amarelo e azul na periferia do
campo visual.

LEMBRAR QUE COR MAL UTILIZADA É PIOR DO QUE NÃO USAR CORES!

Capítulo – II
Objetivos de aprendizagem
•

Entender a importância da documentação do processo de desenvolvimento do design e
implementação de um site.

•

Esclarecer a importância do levantamento de informações nas etapas de planejamento e
definição.

1. DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO SITE
O uso da Internet e de todos os seus recursos é considerado a nova plataforma crítica do comércio, da comunicação e
da informação. O desenvolvimento de um site traz diferentes conseqüências para a organização, que vão de aspectos
financeiros a relações públicas. Este esforço de desenvolvimento pode produzir soluções vencedoras, como o caso do site
de e-commerce <www.submarino.com>, ou desastrosas, pela falta de planejamento ou mesmo recursos, que acabam por
ser desprezados pelo usuário.
O processo de design é uma tarefa complexa e dependente de vários
fatores. Uma estratégia que funciona bem para um site pode estar
totalmente errada para outro.
Quando você inicia um projeto Web, algumas perguntas e respostas são fundamentais. A partir destas definições
iniciais, idéias surgem e decisões são tomadas por todo o curso do projeto.
Um exemplo disto é a definição clara da missão do site e seus objetivos, a partir deles você está,
automaticamente, direcionando todo o futuro do site.
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Descrever estes aspectos sucintamente em um documento que contenha as idéias iniciais do planejamento, evita
que sua memória pregue peças como o esquecimento de prioridades ou mesmo aquela situação constrangedora, em que
você não lembra o motivo pelo qual o formulário inicia com um determinado campo.
O plano documentado evolui por meio de especializações para um documento de especificação. A especificação
permite rastrear decisões de design permitindo o controle do projeto e medição do progresso do desenvolvimento.

Importante!
Para você iniciar o seu trabalho de planejamento e definições é necessário que passemos por 3 pontos
fundamentais:
•
•
•

Identificar os objetivos do site;
Identificar o público alvo do site;
Identificação de necessidades técnicas relacionadas à produção do site.

A identificação dos objetivos
Antes de iniciarmos o projeto de design de um site é fundamental identificarmos os seus objetivos (educação,
entretenimento, vendas, religioso...). Ao definirmos claramente os objetivos do site e sua missão, estamos determinando
fortes indicativos do seu público alvo, conteúdo, função e identidade do site.

A identificação do objetivo, que servirá como baseline do projeto, não deve constar apenas na documentação
inicial do projeto, mas também na página de seu cliente. Observe que, na página principal do site da UNIMED, não fica
claro o objetivo principal da empresa. Plano? Que tipo de plano? De previdência? Seguro? Saúde? Casa própria?
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No site da Guarida, já na primeira página fica claro o objetivo da empresa, pois remete ao seu papel como
empresa do segmento imobiliário.
O objetivo é o resultado pretendido. O fim é projetar uma
mensagem para um público específico, na esperança de
obter dele a resposta desejada.

Importante!
Conforme Lynch e Horton (2002), podemos iniciar a definição de metas do site com perguntas simples, como:
•
•
•
•
•
•
•

Qual a missão da organização?
Como a criação de um site pode apoiar a missão de sua organização?
Qual a atitude que você espera dos internautas que visitarem sua página?
Como você pretende medir o sucesso do site?
Quais estratégias você pretende utilizar no site para atingir suas metas?
O que você espera que os internautas pensem após visitarem sua página?
Como você pretende realizar as manutenções e atualizações do site após sua finalização?

Identificação dos futuros usuários
De acordo com Nielsen (2000), a Web exige “tempo zero de aprendizagem”. O mais importante é que cada
serviço seja baseado na análise da tarefa dos usuários específicos, assim como em suas necessidades. Os melhores sites
são aqueles que dão suporte ao modo como os seus usuários desejam abordar os problemas.
Não basta ter um visual atraente, o conteúdo pode até ser bom, mas se o visitante tiver dificuldades para
encontrar o que procura, vai abandoná-lo, com certeza.
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Importante!
Identificar a população alvo do site é palavra de ordem para garantir o sucesso do projeto. Algumas perguntas
iniciais podem servir de roteiro para iniciar este trabalho:
•
•
•
•
•

Quem usa o site?
Quem fornece informações ao site?
Quem solicita informações do site?
O que pode atrair o usuário ao site?
O usuário vai apenas ler a informação ou pode optar por imprimi-la?

2. RECOMENDAÇÕES DO W3C PARA NAVEGAÇÃO NA WEB
O W3C é um organismo reconhecido internacionalmente e tem por objetivo, estabelecer requisitos de qualidade
para projetos Web. Entre diversos fatores, são ressaltadas questões relacionadas ao mecanismo de navegação do site. Os
pontos descritos pelo W3C e traduzidos por Dias (2002), fazem menção ao uso de mecanismos de navegação claros para o
usuário.
Um dos pontos mais importantes, a ser observado no mecanismo de navegação é a coerência e a sistematização
da navegação. O uso de informações de orientação, barras de navegação, mapa do site, aumentam as probabilidades de
encontrar o que se procura no site.

Importante!
Para que você proponha um projeto coerente com estes objetivos existem alguns pontos que devem ser
observados:

•

Identificar claramente o destino de cada link. Quando você faz o texto do link pense que ele pode ser lido
fora do contexto, e que neste caso, deve ser claro e ilustrativo o suficiente para ser entendido. Também é
extremamente importante, que o link seja conciso, ou seja: não escreva links longos. Na figura abaixo
temos um exemplo negativo, onde cada link é composto por praticamente uma parte do texto da notícia,
sendo que esta é a home page do site.
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www.ufsc.br

•

Não esqueça de informar ao internauta sobre como o site é organizado. Isto pode ser feito utilizando-se
um mapa do site ou um sumário. Não esqueça de deixar claro ao usuário quais as possibilidades do site em
termos de acessibilidade. Lembre-se o que não se sabe, não se usa! No site da Prefeitura de Porto Alegre o
internauta tem a possibilidade de se localizar rapidamente com a ajuda do mapa do site assim como pode
descobrir todas as informações disponíveis no mesmo.

http://www.portoalegre.rs.gov.br/
•
•
•
•

•

Fornecer barras de navegação para destacar e dar acesso ao mecanismo de navegação.
Procure agrupar links relacionados entre si.
Ao usar funções de pesquisa ofereça diferentes tipos de pesquisa. Assim, você vai atingir diferentes níveis
de competência e preferências dos usuários.
Faça cabeçalhos, parágrafos, listas onde o usuário facilmente identifique a informação.
Não esqueça de fornecer informações sobre coleções de documentos (isto é, documentos compostos por
várias páginas).

Capítulo – III
Objetivos de aprendizagem
•

Estar sensibilizado para o uso de textos breves, coerentes e inteligíveis.

1. ESCREVENDO PARA WEB
Colocar o negócio do cliente na internet é fácil, a parte difícil é acertar seu conteúdo, de forma que o mesmo
atraia repetidamente clientes e visitantes. Os visitantes querem saber duas coisas de imediato: o propósito do site e se ele
contém as informações que busca.
Para descobrir isto, não mais do que meio minuto será o tempo dispensado na busca. A partir desta constatação,
você deve estar ciente que são fundamentais em seu projeto, a clareza do texto e a forma como você irá fornecer esta
informação.
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Você vai perceber que a facilidade da leitura em um site passa pelo aprimoramento no estilo da redação,
simplicidade do texto e brevidade da informação, o que não significa cortes em conteúdo, mas uma escrita mais elaborada
e clara.
Vários estudos confirmam que o usuário ao chegar a uma home page desconhecida, ele olha para a principal área
de conteúdo da página, buscando por títulos e outras indicações do teor da página. Depois desta avaliação inicial é que
toma a decisão de sair em busca de outros sites relacionados para visitar.
Nielsen (2000) nos oferece algumas diretrizes para escrever para a Web:

Importante!
•
•
•

Ser breve. Não escrever mais do que 50% do texto que escreveria para tratar do mesmo assunto em uma
publicação impressa.
Escrever sempre tendo como foco a facilidade de leitura do texto. Usar parágrafos curtos, subtítulos e listas
com marcadores.
Fazer uso de hipertextos para segmentar informações longas.
Textos breves

Ler na tela de computador é cerca de 25% mais lento do que ler no papel. O usuário sente-se desconfortável na
leitura de textos longos. Outro aspecto importante, é o de que devemos evitar a rolagem da tela (barras de rolagem), os
usuários não gostam de rolar a tela.
Veja a seguir, algumas dicas importantes (NIELSEN, 2000):

Importante!
•
•

•
•

•

Brevidade não significa falta de personalidade no texto.
O usuário aprecia uma certa dose de humor e atitude.
Cuidado com apelos de marketing, isto desagrada o usuário.
Utilize-se de links para corroborar fatos que estão sendo apresentados no texto, isto traz credibilidade ao site.
Evite começar uma página com mensagens de boas vindas, elas normalmente não são lidas.
Edição de textos

A credibilidade de um site é duramente atingida, quando o internauta encontra erros ortográficos ou mesmo de
concordância no site. O uso do corretor ortográfico é imprescindível. O emprego correto da linguagem, evita confusões de
interpretação.
Facilidade de leitura
O usuário da Internet é por natureza, impaciente, normalmente não lê completamente, textos contínuos. A
leitura é feita pela escolha de palavras-chave, sentenças e parágrafos de interesse, enquanto partes inteiras de texto são
“puladas” por não lhe interessarem.
Estes fatos são comprovados cientificamente, Nielsen (2000), sugere que seja facilitada a leitura do usuário:
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Importante!
•
•

•

Artigos devem ser estruturados com dois ou três níveis de títulos (título geral da página e títulos e
subtítulos, se apropriado).
Os títulos devem ser significativos (o título deve indicar do que se trata a página ou mesmo a seção).
Utilizar listas com marcadores para quebrar o fluxo de blocos de texto uniformes.
Palavras consideradas importantes no texto, devem chamar a atenção. Podemos obter este efeito
utilizando cor. Cuidado para não utilizar como destaque as cores utilizadas em links.

Dê uma olhadinha na página de abertura do site da empresa Big. Ela leva o internauta a pensar que o site
trata apenas a venda de eletrodomésticos. A palavra eletrodomésticos (parte do título), aparece em destaque,
sendo inconsistente e pouco significativa, considerando-se as funcionalidades do site que se propõe à venda de
todos os produtos existentes no supermercado.

Escrever textos para Web é uma arte, ser breve não significa omitir informações !
Para que isto fique mais claro, vamos dar uma olhada na tabela a seguir. O mesmo texto publicitário sobre o
estado de Nebraska, foi escrito de 5 formas diferentes. O texto é um estudo comparativo relacionado ao uso de
parágrafos de texto, foi aplicado para avaliação a uma amostra de leitores:
Facilidade da Leitura pelo aprimoramento no estilo da redação (NIELSEN, 2000)

Texto promocional

Texto conciso

Layout fácil de ler

Nebraska
é
repleto
de
atrações
reconhecidas
internacionalmente que atraem grandes multidões de
pessoas todos os anos. Em 1996 alguns dos locais mais
visitados foram o Fort Robison Stae Park (355.000 visitantes),
Arbor Lodge Stae Historical Park & Museum (100.000),
Carhenge (86.598), Sthur Museum of the Prairie Pioneer
(60.002).
Em 1996, uma das atrações mais visitadas de Nebraska foram
o Fort Robison Stae Park, Arbor Lodge Stae Historical Park &
Museum, Carhenge, e Sthur Museum of the Prairie Pioneer.
Nebraska
é
repleto
de
atrações
reconhecidas
internacionalmente que atraem grandes multidões de
pessoas todos os anos. Em 1996, alguns dos locais mais
visitados foram:
• Fort Robison Stae Park (355.000 visitantes);
• Arbor Lodge Stae Historical Park & Museum (100.000);

0% melhor

58% melhor
47% melhor
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Linguagem objetiva

Versão combinada (utiliza
os três aprimoramentos no
estilo da redação)

• Carhenge (86.598);
• Sthur Museum of the Prairie Pioneer (60.002).
Nebraska tem diversas atrações. Em 1996 alguns dos locais
mais visitados foram o Fort Robison Stae Park (355.000
visitantes), Arbor Lodge Stae Historical Park & Museum
(100.000), Carhenge (86.598), Sthur Museum of the Prairie
Pioneer(60.002).
Em 1996, seis dos locais mais visitados deNebraska foram:
• Fort Robison Stae Park;
• Arbor Lodge Stae Historical Park & Museum ;
• Carhenge;
• Sthur Museum of the Prairie Pioneer.

27% melhor

Linguagem simples
Quando escrevemos para Web é aconselhável apresentarmos inicialmente, o material mais importante, usando o
princípio da pirâmide invertida. Como a maioria dos usuários, apenas passa os olhos por um texto, Nielsen (2000),
destaca que é importante considerar os seguintes aspectos:
“Pirâmide invertida é um jargão da área jornalística utilizado para identificar
um formato de texto onde a parte considerada mais importante da notícia ou
da informação deve ser apresentada no primeiro parágrafo.”

Importante!
•

Começar cada página com a conclusão;

•

Manter apenas uma idéia por parágrafo;

•

Limitar o uso de metáforas principalmente, em títulos, o usuário pode interpretar de uma forma totalmente
distorcida justamente por sua brevidade.

Uma dica importante é manter o conteúdo de mensagens de texto simples e construtivas. Além de apontar a
existência do problema, devem ajudar o usuário a superá-lo.
Uma mensagem de erro apresentada no site é resultado de uma busca sem sucesso. Isto não fica claro ao
usuário, pois não são apresentadas sugestões, tampouco, uma mensagem indicando que a busca foi mal-sucedida.
Divisão de páginas em partes
Ao escrevermos textos breves, não devemos sacrificar a profundidade do assunto. É possível manter a
profundidade de um texto relativamente extenso, fazendo uso de links de hipertexto, dividindo as informações em
módulos. Informações secundárias podem ser alocadas em páginas secundárias, e mesmo informações complementares
(que não sejam de interesse geral) podem ser disponibilizadas em links complementares.
Ao usar o hipertexto tenha os seguintes cuidados (NIELSEN, 2000):

Importante!
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•

Não faça fluxos contínuos de informação que continuam na segunda página;

•

Divida o conteúdo em partes coerentes, cada uma monopolizando um determinado assunto;

•

O internauta deve poder selecionar somente o tópico de interesse para download;

•

Garanta que os links mais importantes estejam visíveis sem necessidade de rolagem.

•

Um exemplo de problema de reutilização da mídia impressa na Internet; podemos ver na figura a seguir. A
revista Scientific American Brasil exige do usuário a rolagem de 9 páginas para a leitura completa do artigo. Ao
oferecermos o conteúdo na Web;

•

O melhor conselho para artigos longos é reescrevê-los. Se for impossível subdividi-lo, prefira a rolagem ao
oferecimento de duas páginas, do tipo próxima página/página anterior.
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REDAÇÃO DE TEXTOS NA WEB

2

2

Dicas de como escrever um texto:

2

2

2

2

2. SITE NA ÓTICA DA PUBLICIDADE

2

2

2

3. DICAS PARA CRIAR UMA MARCA

2

2

2

2
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Capítulo – IV
Objetivos de aprendizagem
•

Reconhecer características dos diferentes padrões de imagens digitalizadas.

•

Aprenderá a escolher o tipo de arquivo adequado ao tipo de imagem.

Que as imagens e gráficos são extremamente atrativos todos nós sabemos. Mas também é verdade que toda a
atratividade do site é destruída quando a imagem não parece real ou nos parece “borrada”. Pior ainda se tivermos que
esperar vários minutos até que o download esteja finalmente concluído.
Por que as imagens são gravadas em GIF, JPEG e PNG? Qual a diferença entre eles? Qual é a melhor solução para
ser usada no meu site?
Nesta unidade vamos esclarecer estas dúvidas falando sobre formatos, mecanismos de compressão e suas
principais características. Você também estudará uma ferramenta que permite a editoração gráfica e poderá utilizar
livremente sem nenhum custo.
1.

IMAGENS

2

2

2

2

2. TIPOS DE ARQUIVOS DE IMAGEM
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2

2

2
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