
Manter um portfólio on-line atualizado já se tornou item obrigatório de profissionais

dos mais diversos campos de atuação. Esse conceito ganha ainda mais importância

quando falamos da apresentação dos projetos de quem trabalha com internet.

Diante das vantagens apresentadas pelos blogs, como a fácil e rápida publicação de

conteúdo, além da possibilidade da troca de idéias através de comentários, muitos

profissionais têm aderido ao formato para a exposição de seus trabalhos.

Mas como o mercado tem encarado esta transformação? Podemos considerar os blogs

ferramentas adequadas para apresentação de um portfólio? A seguir, você confere a

opinião de alguns especialistas.



"É fácil observar que os blogs são ferramentas muito úteis quando você quer:

1. Facilidade para publicação constante de conteúdo;

2. Colher comentários sobre esse conteúdo.

Por isso, para quem quer mostrar o dia-a-dia do trabalho e/ou colher opiniões sobre o que tem

produzido, uma ferramenta de blog pode ser um ótimo caminho. Sem falar que, devido à natureza das

engínes dessas ferramentas, achar um blog no Google é bem mais simples que achar um site qualquer.

Em síntese, pensaria o seguinte: sou uma pessoa que gosta de comentar detalhes do meu

processo de trabalho e adoro colher comentários sobre isso? No meu caso, posso dizer que não tenho

facilidade em escrever sobre meu próprio trabalho - para que vou criar um blog?! Para inserir imagens?

Assim, prefiro um HTML simples ou mesmo um Flash.

Agora, se você tem facilidade e algo relevante para dizer, seu blog será útil para muitas pessoas e

seu networking irá aumentar exponencialmente. Compartilhar é crescer, já dizia o livro de networking.

Concluindo, se o intuito é mostrar a qualidade do seu trabalho, penso que um caminho

interessante é selecionar os cinco/dez melhores trabalhos do seu portfólio, caprichar no layout de uma

teia e colocar prints dos trabalhos, em uma lista de imagens mesmo.

E, se você gosta de expor sua opinião sobre as coisas, crie um blog e fale sobre atualidades e sites

bacanas, algo curto que você possa manter atualizado sem esforço.

Só não deixe de colocar os créditos nos projetos do seu portfólio... Se você fez só o ícone,

deixe isso claro."
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"Os blogs são os país das redes de relacionamento, hoje tão

difundidas no ambiente da internet. Ferramenta de fácil utilização,

torna possível a publicação de textos e imagens, a todo o momento,

de qualquer mecanismo que acesse à rede, sem que seja necessário o

conhecimento de softwares ou linguagens específicos.

A bíogosfera é hoje respeitada pela seriedade com que pessoas,

profissionais e empresas das mais diversas áreas a utilizam, transmitindo

um aspecto de confiabilidade bastante positivo para quem quer divulgar

suas qualidades. A interação com os visitantes, através de sistemas

de comentários e do próprio relacionamento que se estabelece com a

comunidade blogueíra, gera o encontro com pessoas que partilhem de

interesses semelhantes.

A utilização do blog como único espaço para apresentação de portfólío

está relacionada ao tipo de trabalho que o profissional realiza. Aqueles

que têm seus projetos publicados na internet podem usar o blog como um

espaço agregador de links e deixar que os próprios sites falem por si.

Se o autor é um designer gráfico, ilustrador, fotógrafo etc., cujo

foco está em material impresso, espera-se de seu portfólío um projeto

claro, adequado às informações que deseja transmitir, o que muitas

vezes pode ser apresentado num bom blog. Porém, se ele se apresenta

como um designer de interface, profissional multimídia ou voltado para a

web, a expectativa é que seu ciberfóíio seja impactante, demonstrando

o domínio do potencial da linguagem da hipermídia. Neste caso, o blog

pode funcionar em paralelo a um site mais complexo, como um local de

comunicação freqüente com os visitantes, informando o que vem sendo

produzido, por exemplo.

Nestes tempos em que as redes de relacionamento se entrelaçam

continuamente, a apresentação profissional na internet é constituída

pela presença em diversos nós na rede. Site próprio, blog, Orkut, Flickr,

YouTube, Facebook etc. formam um grande conjunto de informações

sobre o indivíduo, gerando uma expectativa sobre suas qualidades. Cabe

a cada um utilizar os recursos oferecidos por estes espaços para valorizar

seus atributos."



"Na verdade, por que não? Quando as idéias e as soluções

de um portfólio são consistentes, o formato passa despercebido.

Além disso, o ideal é que os portfólios sejam diretos, mostrando

trabalhos e soluções, e nada é mais direto do que um blog.

Quem procura seus serviços, quer ver do que você é capaz,

e não esperar loadings e animações desnecessárias (salvo se

você quiser vender sua habilidade em animações). Prova dessa

tendência de apresentações rasas é a quantidade de portfólios

no estilo One Page Fólios (www.onepagefolios.com), que seguem

uma estrutura semelhante aos blogs, com leitura rápida e linear.

E tem mais: os blogs são realmente simples de atualizar. Não

existe mais a necessidade de saber programar para manter (ou

criar) um portfólio. Além dos designers e dos diretores de arte

que não gostam de programação, existem fotógrafos, redatores e

outros profissionais que precisam apresentar seus trabalhos.

Outro ponto positivo para os blogs é a facilidade do RSS

- quase padrão nas ferramentas de gerenciamento. Corn isso, os

interessados são avisados de que você publicou novas peças, e

não se 'esquecem' de você.

Um outro caminho também interessante é deixar seu

portfólio e seu blog pessoal conviverem lado a lado num mesmo

ambiente, com posts sobre o que você acha interessante e suas

opiniões profissionais. Isso pode gerar um maior tráfego na sua

página, e mais pessoas verão seus trabalhos.

Logicamente, se você não é fã de programação, seu layout

pode ficar meio limitado, porque você terá que se adaptar aos

templates. Mas nada que um amigo programador não resolva!"
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"Um portfólío tem como objetivos principais demonstrar competências, conhecimentos,

habilidades e apresentar o profissional. É também uma ferramenta importante para o crescimento

profissional e plano de carreira. O próprio processo de montagem - direção, escolha, edítoría e

controle de como o material deve ser apresentado - gera uma auto-exploração das obras: você

identifica áreas de oportunidades, reflete o que (e porque) tem feito e questiona o caminho que

deseja para a sua carreira.

Para apresentar esse caminho de forma clara e objetiva, o portfólio deve ter foco e valorizar

seus pontos fortes. Deve ser feito para somente urn motivo - apresentar trabalhos, demonstrar seu

desenvolvimento autoral/profissional com o tempo, buscar empregos ou trabalhos freelance - e

não para todos. Assim, você aumenta a efetividade.

Numa sociedade marcada pelo excesso de informação, lembre-se que o senso de controle

e editoria é um ponto importante nesse processo. O portfólio é uma amostra dos seus melhores

trabalhos e não um repositório de todos os seus trabalhos.

Um blog pode ser utilizado como um portfólio e apresenta muitas vantagens adicionais: é

ágil, tem baixo custo de implementação e potencializa o networking e os acessos através das

ferramentas sociais e de comunidades, além do feedback/interação instantânea dos visitantes.

Nesse caso, trate o blog de forma profissional: valorize suas obras (imagens de tamanho

maiores são melhores para apreciação), mantenha o foco do portfólio, seja criterioso e organizado

na seleção. E claro, capriche no design, descrições e informações.

Em contrapartida, um site construído para ser seu portfólio pode ter uma estrutura menos

rígida e criar um ambiente/experiência mais rico de imersão do usuário em suas obras. Nesse

caso, o próprio síte é um ponto importante de sua obra. Seguem alguns exemplos de portfólios

interessantes que utilizam a estrutura de blog como referência: www.designchapel.com, www.

okapistudio.com e www.serialcut.com."
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Daniel Pereira
rabuga@gmail.com

Considero como urna opção alternativa de informação. Fonte confiável acontece apenas quando você possui um conjunto de

dados que te fornece a certeza do assunto, sendo oriundos de diversas fontes, como jornais, revistas e outros, incluindo blogs.

Prêmios: 1 webcam (Siweb) e 1 ano de hospedagem grátis (Plugln)

Luciana Tavares
luciana@metropolis.srv.br

Sim e não. Sim, porque alguns blogs estão constantemente atualizados com informações especializadas e o blogueiro se

preocupa com os seus visitantes. Não, porque, por outro lado, alguns só se aventuraram em fazer, mas se acomodaram e

apenas copiam e colam informações de outros sites, sem nenhum critério.

Prêmios: 6 meses de hospedagem - Plano TOP (Peart) e Curso Flash em turma (Afterweb)

Everson Pereira
everson@eversonjp.com.br

Blogs somente são confiáveis a partir do momento em que a pessoa que escreve consegue provar o que está informando. Seja

com links de outros sites ou com fotos que mostrem o fato. Credibilidade ainda faz a diferença na internet.

Prêmios: Consultoria de Y/ebmarketing (Acessa Host) e 12 meses de hospedagem - Plano VIP (Peart)

Francisco Palácio
fpaladojr@gmail.com

Como a internet é um espaço democrático, e qualquer pessoa pode publicar o que pensa, nem sempre as informações são

confiáveis. Cabe ao leitor identificar a fonte e checar sua credibilidade. Mas os blogs são verdadeiramente a melhor ferramenta

para a liberdade de expressão.

Prêmios: 3 meses de hospedagem grátis (Digiweb) e Livro "Tempo é Lucro" (X25)

Você considera os blogs como uma fonte confiava! cio informação? Por quê?

Text Box
Fonte: Webdesign, a. 5, n. 51, p. 38-43, mar. 2008.




