
A pluralidade na formação da sociedade brasileira

já foi tema de inspiração para diversas composições da

música brasileira. Dois Chicos, Buarque e Science, figuras

representativas de duas gerações e estilos musicais

diferentes, são exemplos deste cenário.

Nos versos iniciais de "Paratodos" (http://tinyurl.

com/paratodos), o primeiro vai descrevendo o resultado

de toda essa mistura: "O meu pai era paulista / Meu avô,

pernambucano / O meu bisavô, mineiro / Meu tataravô,

baiano / Meu maestro soberano / Foi Antônio Brasileiro".

Já em "Etnia" (http://tinyurl.com/etniascience), Science e

sua Nação Zumbi revelam os efeitos e as conseqüências desta

composição nas manifestações culturais do país: "Costumes,

é folclore é tradição / Capoeira que rasga o chão / Samba que

sai da favela acabada / É hip hop na minha embolada".

Apesar de todas as nossas dificuldades sociais e

econômicas, podemos dizer que o Brasil é um país com uma

visão aberta ao convívio de diferentes etnias, produzindo

através delas uma imensa riqueza cultural.

Quando trazemos os efeitos da pluralidade na

concepção dos meios de comunicação, talvez a internet

seja a que mais utilize este modelo de pensamento

em suas transformações. Ultimamente, o movimento

web 2.0 foi um dos propagadores destas mudanças, ao

revelar o poder dos blogs, das redes sociais e dos wikis,

que reforçam a necessidade da participação ativa dos

usuários na evolução dos ambientes digitais. Surge, então,

o conceito de conteúdo gerado pelo usuário, também

conhecido como User Generated Content (UGC).

"Este conceito traz consigo uma mudança de paradigma.

Nesse novo ambiente, o usuário tem mais poder em relação

ao que é consumido na internet. E quando falamos de usuários

consumindo conteúdo de outros usuários, estamos falando

também de uma mudança nas relações sociais. Um usuário

se relacionando com a edição on-line de um famoso jornal

é muito diferente da relação de um usuário consumindo

fotos de outros usuários, através do Flickr, por exemplo. O

relacionamento on-line torna-se muito mais próximo, informal

e interessante. Mais poder para o usuário também significa

mais conteúdo disponível, o que aumenta cada vez mais a

avalanche de informações que sofremos. Hoje, vivemos entre

ler artigos de amigos e notícias nos jornais. E o tempo para

isso continua o mesmo", avalia Fábio Seixas, sócio-diretor do

Camiseteria.com (www.camiseteria.com).

Dessa forma, vivemos um momento de plenas

transformações, no qual a criação e o desenvolvimento de

projetos interativos passa por uma forte mudança conceituai

em relação aos projetos tradicionais. "Imagine criar um

livro infantil e dar na mão de uma criança (a interatividade

se resume praticamente a folhear as páginas). Agora, no

lugar do livro, pense em levar várias crianças a um parque,

estender uma canga no chão, espalhar cubos coloridos,

folhas em branco, giz de cera, instrumentos musicais etc.

Se o cenário for bem projetado, a vontade de interagir e a

necessidade humana de se relacionar com os outros vai fazer

o resto", argumenta Christian Laurito, diretor de arte da

HomeWebbing (www.homewebbing.com.br).
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•O que não pode faltar em um site deste porte

Apesar de não existir um padrão específico e ser

preciso avaliar as características do projeto, já é possível

apontar alguns elementos essenciais na construção de um

ambiente com conteúdo gerado pelo usuário.

Para Pedro Markun, diretor do Jornal de Debates

(www.jornaldedebates.ig.com.br), transparência é uma

palavra-chave nesta caminhada. "Não importa tanto se

o seu conteúdo vai ser moderado desta, daquela ou de

nenhuma forma; se vai haver ou não seleção de conteúdo; é

fundamental que todos esses passos e termos estejam bem

explicitados e que um acordo seja de fato estabelecido entre

os usuários e o site."

Em seguida, os especialistas recomendam a adequação

do projeto aos conceitos de liberdade e simplicidade.

"Usuários tendem a não entender interfaces complicadas,

então a usabilidade e a simplicidade acabam sendo as

questões primordiais. Por sua vez, ele precisa ter também

a liberdade de transferir o conteúdo entre os portais, criar

links com seu site pessoal, passar aos seus amigos por

instant messengers, e-mail etc. Um exemplo disso é quando

o usuário cria um ponto de interesse na comunidade do

Apontador.com e recebe o link do ponto imediatamente,

acesso ao mapa, um widget para poder colocar no seu portal

ou site pessoal, entre outros complementos", exemplifica

Renato Augusto, analista de programação do Apontador

(www.apontador.com.br).

"Estamos falando de sites que propiciam a amadores

a criação de conteúdo on-line. E, neste sentido, precisamos

dar ênfase à usabilidade dos sites, gerando sempre uma

maior facilidade para a publicação do conteúdo. Do ponto

de vista de tecnologia, o impacto maior fica na questão

de armazenamento de dados. Com tanto conteúdo

sendo gerado, a demanda por megabytes armazenados

vem aumentando consideravelmente nos últimos anos",

complementa Fábio.

Foco no usuário!

Um dos grandes desafios na concepção destes projetos

é criar interfaces que possibilitem um período de experiência

agradável na navegação e, ao mesmo tempo, evitar que grandes

blocos de informações fiquem dispersos pela tela do usuário.

"A palavra-chave é foco no usuário. É comum o

designer gráfico querer fazer um site bonito, rebuscado...

Mas é preciso entender que um site de conteúdo

tradicional é muito diferente de um site UGC, porque

neste último o usuário precisa enviar conteúdo através

de um software. Então, o designer não vai somente dar

forma a um conteúdo agregando valor a ele, vai projetar

uma interface de colaboração, questão muito diferente.

O mais importante é dar forma às funcionalidades do site,

de maneira que o usuário possa utilizá-lo com facilidade.

Não há regra, mas geralmente esta abordagem leva a sites

graficamente muito simples, como é o caso do Flickr e do

YouTube", orienta Gilberto Jr, sócio-fundador da startup

Amanaiê (http://amanaie.com.br).

Na prática, como destaca Christian, uma boa dica é

simular previamente a dinâmica de participação do usuário

dentro do projeto. "As imagens e vídeos 'subidos' (uploads)

pelos usuários têm que passar necessariamente por programas

automáticos de redimensionamento. Dessa forma, o uso'de

thumbnails, nas páginas iniciais, facilitará a diagramação.

Os textos devem ser trabalhados em camadas. Nas páginas

principais, o número de caracteres dos títulos e dos resumos

deve ser limitado e nas páginas internas o layout tem que se

expandir para acompanhar o conteúdo postado. Acima de

tudo, por se tratar de um projeto de interface, as diretrizes

clássicas de usabilidade devem ser respeitadas".

Estimulando a participação

Resolveu investir neste segmento e criou um projeto

seguindo todas as recomendações de usabilidade, com

interfaces objetivas, simples e transparentes? Parabéns, mas

lembre-se que você completou apenas parte do processo.

Isso porque a evolução de um ambiente baseado no conceito

de conteúdo gerado pelo usuário dependerá da participação

ativa de sua comunidade.

Segundo Christian, quando o assunto é de interesse de

um determinado público-alvo, ele costuma se manifestar de

forma espontânea. "Nos outros casos, a marca tem que fazer

um esforço bem maior. Tem que chamar a atenção através de

investimento em mídia, ações promocionais e marketing de

guerrilha. Tem que despertar o interesse pela participação,

criando um projeto realmente interessante. E, por último,

o que é mais difícil, transformar a interação com o projeto



em um hábito permanente do usuário. É importante destacar

também que 'subir' um vídeo ou escrever, uma nova postagem

é só o elo inicial da cadeia UGC. O conteúdo disponibilizado

deve gerar um 'efeito dominó'. O projeto tem que oferecer

ferramentas para que o conteúdo seja discutido, comentado,

integrado a outros ambientes, repassado a possíveis

interessados e, em alguns casos, até modificado".

Nesta etapa, mostrar a relevância de como o usuário

será visto é uma das principais iscas para estimular a sua

participação. "Como seres humanos, buscamos sempre o

reconhecimento. O usuário precisa entender que, se ele

participar ativamente, será reconhecido por isso. Neste

sentido, é preciso disponibilizar, de maneira clara para os

usuários, as conexões sociais que ocorrem dentro do site e

as suas conseqüências. Entenda por conexões sociais toda

e qualquer interação entre dois ou mais usuários: pode ser

um comentário num artigo, a foto de um amigo em comum

recém publicada, um vídeo muito visto etc.", diz Fábio.

"Geralmente, os usuários participam para ganhar

reputação, para sentirem-se parte de uma comunidade com

a qual eles se identificam, ou até para ganhar dinheiro ou

concorrer a prêmios em alguns casos, mas sempre há algum

valor para o usuário que está participando. Se o usuário

estiver em primeiro lugar desde a concepção do projeto,

será fácil identificar o valor que o produto agrega a ele",

completa Gilberto.

Cuidado com as armadilhas

Por mais tentador que pareça o desenvolvimento

de projetos neste segmento, procure conhecer algumas

armadilhas que podem determinar o fracasso de um trabalho

concebido inicialmente como algo inovador.

"Tem gente que pensa que UGC é fazer o usuário

trabalhar para você de graça, que é só fazer o site e deixá-

lo lá parado que os usuários virão e criarão conteúdo de

excelente qualidade e o site em pouco tempo valerá milhões.

Não é assim. É preciso pensar no usuário em primeiro lugar,

criar valor para ele. Outro erro comum é copiar modelos que

deram certo lá fora, sem pensar no nosso contexto. Já vi

diversos projetos morrerem por isso", argumenta Gilberto.

Ou seja, como vimos anteriormente, é preciso estimular

sempre a participação da comunidade. "Acreditar que

somente deixando as portas abertas, tudo acontecerá como

mágica, é um grande risco. É importante ter em mente que

as pessoas precisam ser estimuladas. Uma forma é inserir

dados estratégicos e aprender a ouvir os seus usuários. Eles

sabem o que precisam, e não você! Como exemplo, cito o

portal Blaz (www.blaz.com.br), que foi uns dos primeiros a

colocar esse tipo de conteúdo no ar, entre 2003 e 2004, e

fracassou, pois UGC, na época, não era um conceito formado.

O seu idealizador continuou acreditando na idéia e trouxe

os BarCamp (http://barcamp.blaz.com.br) para o Brasil, uma

espécie de UGC ao vivo", revela Renato.

Neste aspecto, como orienta Fábio, procure se envolver

diretamente na administração do ambiente. "Negligenciar a

sua própria participação na comunidade é um dos erros mais

comuns na criação e na manutenção destes projetos. De que

adianta criar um projeto de UGC onde os próprios idealizadores

não participam? Esse ponto é importante para poder gerenciar

a comunidade e moldá-la no caminho certo. Um bom exemplo

disso é o usuário Tom (http://tinyurl.com/tom-myspace), do

MySpace. Ele é amigo de todos os usuários do site".

Para finalizar, Pedro lembra que transparência e

entendimento sobre o que realmente envolve o conceito

de UGC são questões que não podem faltar na produção

de projetos deste porte. "Costumo dizer que é preciso uma

equipe muito mais preparada (e cara) para lidar com UGC

do que para produzir o próprio conteúdo. É um exercício

dialético em tempo integral, que exige conhecimento de

causa e bastante sensibilidade para perceber onde e o que

está acontecendo com as conversações".
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