


"O segredo está em entender como esses

mecanismos funcionam. Recentemente, a Microsoft

divulgou um estudo sobre o comportamento dos usuários

do MSN. Este estudo baseia-se em bilhões de mensagens

trocadas por milhões de pessoas. Uma pesquisa com tal

volume de informações seria impossível fora da rede. E

esse é o grande valor de análise das comunidades on-line:

uma pesquisa de opinião pode ser facilmente respondida

por milhares de pessoas.

Uma outra questão é a da possibilidade de um

monitoramento não-intrusivo. Você pode passar meses

apenas coletando dados e analisando o comportamento

de uma determinada comunidade no Orkut, sem que

isso seja percebido e conseqüentemente sem distorção

no resultado. Agora, isso gera um problema muito

grave, e entra em um campo que vem sendo debatido

de forma cada vez mais freqüente, que é sobre a

privacidade das informações na rede e a confusão das

esferas públicas e privadas dentro das redes sociais.

Quando falamos de conteúdo autoral, a questão

está mais clara (apesar de não 100%), porém é mais

ou menos consensual que um determinado post

em uma comunidade pertence ao seu autor e não

poderia ser utilizado fora daquele contexto sem seu

prévio consentimento. Mas, quando falamos de redes

sociais, muitas vezes a informação relevante está na

periferia desse conteúdo.

É possível estabelecer padrões de

comportamentos simplesmente analisando de quais

comunidades você faz parte e quais as comunidades

que seus amigos fazem parte. Em um lugar onde o

perfil é público, a quem pertence essa informação?

Recentemente, frentes como a Dataportability estão

trabalhando para criar urna lógica padrão, onde o

usuário teria maior controle dos seus dados. Até lá,

devemos nos precaver."



"Considerando a internet de hoje, muito embora se possa conciuir

que as redes sociais sejam um prato cheio de informações sobre

comportamentos, gostos e preferências, eu vejo que ainda restam

desafios em relação à coleta, organização e interpretação destes dados,

simplesmente porque existe informação em excesso chegando ao fim

de sua vida útil muito rápido.

Ainda não existem metodologias ou ferramentas maduras, ágeis

e ao fácil alcance que sirvam para pescar, separar, processar e enlatar o

'peixe' encontrado na web, de forma tão eficiente quanto em pesquisas

convencionais feitas no mundo off-line.

Mas não podemos reclamar. Informação há, e só um tolo não

veria a oportunidade de aprender com as amostras encontradas

facilmente em redes sociais, mas também em fóruns e sites mais 1.0.

Obter informação na web, através destes meíos on-line, pode acabar

sendo a tarefa mais fácil do processo: é entender e filtrar os dados que

requer tempo e discernimento, pois nem todos sabem o que realmente

querem ou sabem expressar suas necessidades.

Agências e companhias digitais na Europa, Ásia e Estados

Unidos usam estes tipos de pesquisas em redes sociais e sites para

levantamento de dados acerca de usuários muito mais freqüentemente

que se imagina. A razão para isto é que muitas empresas já dedicam

boa parte de seu orçamento em pesquisas direcionadas a avaliar

tendências de mercado e comportamento de consumidores em geral.

Os resultados destas pesquisas convencionais são muito úteis para

esclarecerem quem é o públíco-alvo, suas motivações e necessidades,

mas não podem oferecer informação sobre os detalhes de como

chegar a uma experiência de usuário satisfatória na

web. Descobrir a maneira de interpretar e aplicar

estes dados ainda é nosso trabalho/'
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"A tecnologia é criada pela sociedade para suportar ou estender suas

atividades, mas fazendo isto, modifica as interações entre os membros

da sociedade. A fofoca já existia antes do Orkut, mas estava restrita a

ambientes particulares. Assim, ele permitiu que a fofoca ocupasse espaços

públicos, como os livros de recados. Quando alguns usuários começaram

a se incomodar com isso, o Orkut foi pressionado a oferecer a opção de

tornar o livro de recados particular ou restrito a amigos.

O interessante para nós, designers, é que essa dinâmica fica

registrada, disponível para consulta e até mesmo nossa participação.

Navegando pelo Orkut, podemos compreender muitas questões sociais,

tais corno motivação, identidade, cultura, espaço e tempo, coordenação e

aprendizado. Se antes era necessário visitar lares para estudar os costumes

culinários de seus moradores, agora podemos descobrir muitos aspectos

acessando comunidades, como 'Sou fresco(a) com comida' ou 'Moro

sozinho e cozinho feijão!'.

Entretanto, é preciso interpretar os dados com cautela. Se alguém diz

na comunidade que come feijão todo dia, não quer dizer que ela realmente

faça isso. As pessoas se apropriam da virtualidade, muitas vezes, para

experimentar diferentes identidades. A fala deve ser interpretada não como

um relato fiel da realidade, mas sim como um ato social visando efeitos.

Por isso, é importante aproveitar as possibilidades de interação

que a rede oferece e participar das atividades. A compreensão de

um ato para quem está fora é muito diferente de quem está dentro.

Contexto é tudo em pesquisa social."
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Sérgio Montes
sergio_Imontes@hotmail. com

O tempo de criação e elaboração de um layout está diretamente relacionado a muitos fatores: o conteúdo proveniente

do briefing, seus conhecimentos da área e das ferramentas que utiliza, da sua experiência e, é claro, daquilo que o cliente

pede para ser feito. Além disso, é preciso saber como você funciona criativamente. Costumo utilizar um cronograma bem

definido em horas para cada tarefa com uma margem para rever ou experimentar outras idéias e fazer alguns testes. Na

maioria dos casos, funciona bem.

Prêmios: 1 ano de hospedagem grátis (Plugln) e 1 curso Flash em turma (Afterweb)

Fábio Aires
www.fabioaires@yahoo.com.br

Creio que o tempo para criação de um layout dependa do nicho de mercado e das características comerciais de meu cliente.

Partindo deste princípio, após conhecer o meu cliente, o mercado e o seu público-alvo, procuro trabalhar em três etapas:

o abastecimento de informações de estímulo criativo, seguido da definição da linha criativa da peça e posteriormente

a criação propriamente dita. Desenvolvidas as duas primeiras etapas com sucesso, a terceira, que é a criação, costuma

ocorrer muito rapidamente.

Prêmio: 12 meses de hospedagem - Plano VIP (Peart)

Renata Jourdan
r e_design@uol.com. br

A monitoração do tempo, além de possibilitar um melhor gerenciamento das

atividades cotidianas e profissionais, ajuda e muito na construção de cronogramas

e orçamentos mais fundamentados e bem sucedidos. Minha maneira de controlar o

tempo de todas as etapas, inclusive a criação dos íayouts, é através de uma tabela

que desenvolvi, onde anoto basicamente o número de horas trabalhadas em cada

etapa. A partir desta prática, iniciada quando ainda estava estudando, já tenho uma

boa média do tempo que levo para criar.

Prêmio: 3 meses de hospedagem grátis (Digiweb)

Tony Rodrigues
tonyrl@terra.com.br

Normalmente, começo tudo de trás para frente. Penso logo no último dia e vou

descendo meus serviços. Layouts sempre terminam antes do tempo estipulado.

Muitos bríefings, brainstorms, roughs e mais roughs... Dedicação, relógio do

lado e um café!

Prêmio: 6 meses de hospedagem - Plano TOP (Peart)
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