
Dominic Minns/

Plug-in Media

O diretor de criação da
Plug-in Media já
trabalhou como
ilustrador e em tiras
de quadrinhos. Sua
empresa é
especializada em jogos
online em Flash e
mini-sites. Entre seus
clientes estão Philips,
Sony e o Guardian.
www.pluginmedia.net

Anna Haigh/

Action Cat

Anna é um estúdio-
de-uma-mulher-só
especializado em jogos
online, animação e
ilustração. Ela contrata
freelancers para
ajudá-la em seus
trabalhos. Entre
seus clientes estão
BBC,Channel4e
Volkswagem. www.
actioncat.co.uk

EdTempleton/

Red Design

Ed é um dos maiores
colaboradores da
ComputerArts e da
Computer Arts
Projects inglesas. Ele é
fundador da Red
Design, uma agência
multidisciplinar.
www.red-design.co.uk

Carl Rysh/

Crush Design

A empresa de Carl faz
design e direção de arte
para impressos,
internet, motion e
eventos. Fundada em
Brighton.no Reino
Unido.em 1999,sua
lista de clientes inclui
Diageo, Heíneken,
Nokia e Samsung.

Jeremy Baines/

Howard/Baines
O diretor de criação da
Howard/Baines é
membro da Sociedade
Internacional de
Designers Tipográficos.
Sua empresa trabalha
com tecnologias
inovadoras para criar
aplicações da internet
para clientes como a
Reuters.www.
howardbaines.com

Garrick Webster/

ComputerArts
Editor da ComputerArts
inglesa e mediador
dessa edição da Mesa
Redonda.
www.computerarts.
co.uk
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Sento com os experts de
cada área para discutir como
transformar o conceito em
algo bacana
EdTempleton Red Design

Há uma parábola do web design que
conta o seguinte: os designers criam um
ovo perfeito e entregam-no aos
desenvolvedores. Esses quebram o ovo e
colam os seus pedaços, o que faz com
que o ovo nunca mais seja idêntico ao
inicial. Quando um trabalho interativo se
completa, os designers raramente ficam
felizes com o projeto online.A Computer
Arts inglesa chamou cinco designers
para perguntar se um dia artistas
digitais e programadores conseguirão
viverem harmonia.

Garrick Webster: O que define o ponto
de partida de um projeto online de
sucesso? A aparência inicial do design
ou a funcionalidade do código?

EdTempíeton: Acredito que é o conceito
que define o ponto de partida. Não é
somente uma coisa visual, mas também
não é apenas um código. O modo com
que experimentamos e fazemos
qualquer projeto interativo na Red Design
é pensando primeiro no conceito, que é a
grande idéia, e depois nos sentando com
os experts de cada área para discutir
como transformar esse conceito em um
trabalho bacana.

Dominic Minns:Com certeza a primeira
coisa é o conceito narrado. Uma narrativa
objetiva é crucial, queira o produto final
demande uma ou não. Se todos
entendem a seqüência do que você está
tentando criar, designers ou
programadores pensarão do mesmo
modo na hora de tomar decisões.

Carl Rush: É preciso haver uma idéia. Se
você não tem uma idéia, pode conversar
com a equipe para criar uma. Sem uma
idéia não há projeto, ou há?

Anna Haigh: No meu caso, primeiro
visualizo algo e depois penso 'como isso
funcionaria? Depois converso com
programadores para ajustar a minha
primeira idéia. Para mim, o aspecto visual
vem primeiro.

CR: Infelizmente não possuímos um
programador em nosso escritório.
Normalmente depois que temos uma
boa idéia somos nós mesmos que
pensamos isso vai funcionar?'

Jeremy Baines: Na Howard/Baines
temos uma regra de não permitir que
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Designers e desenvolvedores
irão se separar cada vez mais. Softwares como
o Flex e o Silverlight permitem que eles, os
designers, se desvencilhem do código

inicial. Quando você cogita inserir um
banco de dados em um site, ele demanda
mais tempo e dinheiro do que o esperado.

JB: Eu já recebi um briefing em que em
uma unha havia 'ele deve ser uma rede
social'. Como assim? É apenas uma linha
em um briefing de 20 páginas que
incomoda demais.Todo ano você entra um
item sem sentido nos briefings.

GW: Algumas empresas criativas
afirmam que os formandos da área de
design não estão preparados para
trabalhar. Isso é um modo de dizer que
eles precisam entender de programação?

ET: Esse ano, em particular, fiquei
maravilhado com o padrão de quem está
se formando. E mesmo assim não vi
nenhum designer que sabia programar.
Havia muito poucos fazendo animação ou
motion graphics, mas ninguém que eu
imaginei que daria um bom designer e um
bom programador ao mesmo tempo.

CR: No ano passado precisávamos de um
designer gráfico que soubesse programar.
Recebemos por volta de 80 currículos.
Entrevistei dez pessoas. O cara que

escolhemos tinha 17 anos, mas eu podia
dizer somente a partir do seu site que ele
entendia de design. Ele fazia tudo no Flash
e dava pequenos toques que apenas os
designers reparam. Achei fantástico! Ele
está de saída do país e com certeza se
dará muito bem. E nem foi para a
faculdade ainda.

DM: O Flash começou como um programa
para criar designs, desenhar, fazer sites,
animações e um pouco de códigos. Mas
acho que ele está ficando tão avançado
que você precisa se especializar em um
item ou outro.

AH: Eu discordo. Conheci algumas
pessoas que são programadores e
designers ou artistas também. Eles
começaram como designers e já foram
contratados como programadores.

GW: Vocês acham que as disciplinas
criativas estão ficando iguais ou cada vez
mais distantes?

DM: Acho que estão se distanciando.

ET: Uma pessoa normal não pode ser
brilhante em tudo. Você precisa montar

~> designers perguntem aos
desenvolvedores dá para fazer isso?' Quando
você faz isso, limita a sua criatividade. Se
temos uma idéia muito louca, a
apresentamos para o cliente e dizemos 'aqui
está a idéia maluca. Ela custará tanto a mais,
mas é muito boa mesmo'. Depois, mostramos
outra idéia. Aqui está o que você pediu
dentro do orçamento. É o que vai funcionar.'

Normalmente eles escolhem a
versão maluca e aumentam o orçamento
porque acabam se apaixonando pela idéia.

ET: Nós já tentamos fazer coisas malucas
assim, mas travávamos quando o prazo
final chegava. O desenvolvedor dizia 'não
devíamos ter feito isso. Vai ser muito difícil
de fazer; precisaremos de mais duas
semanas e ainda não vai funcionar do
jeito que dissemos'.

GW: Web 2.0: bênção ou maldição?

ET: A segunda opção. Hoje, todo cliente diz
'pode ser uma mistura de YouTube, MySpace,
Facebook e Amazon?'

AH: As pessoas não entendem o conceito de
banco de dados. É uma coisa
completamente diferente de se ter um site
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Não acredito que o designer precise
programar. Eles não devem desperdiçar
seu tempo aprendendo esse tipo de
coisa e vice-versa
Dominic Minns Plug-in Media

times de pessoas específicas que são
boas em cada capacidade.

AH: É essencial compreender a equipe e
fazer com que ela trabalhe em conjunto.

CR: Esse é o motivo pelo qual Dominic e
Jeremy possuem um 'mundo perfeito'. Eles
podem simplesmente perguntar para um
programador'isso vai funcionar?'E o
programador pode responder'funciona,
mas por que você não tenta fazer isso?' e
dá uma solução melhor ainda.

AH: Vocês não podem consultar um
programador freelancer?

CR: Nós fazemos isso, mas eles quase
nunca podem ir ao nosso escritório; ficam
apenas ao telefone.

DM:Trabalhamos muito com freelancers
porque somos pequenos, mas a regra é
que eles devem ir ao escritório por um
motivo como esse. Cinco cabeças pensam
melhor do que duas, mas uma delas
precisa ser a líder.

JB: Designers e desenvolvedores irão se
separar cada vez mais. Os designers

sabem o que é preciso para programar.
Softwares como Flex e Silverlight
permitem que os designers se
desvencilhem do código e se preocupem
com o resto. Eles podem deixar tudo para
os desenvolvedores resolverem.

GW: Então os designers não precisam
aprender a programar?

AH: Depende do que você está fazendo. Eu
não faço mais sites, hoje faço jogos online.
Por trabalhar com programadores
freelancers, preciso entender bastante de
programação. Preciso saber como as
coisas vão funcionar e como eles querem
ser pagos, por exemplo.

CR: Os designers deveriam saber um
pouco mais de código do que normalmente
sabem. Quando eu digo 'o que nós
podemos fazer com esse drop-down?, eles
normalmente não têm nenhuma idéia.

ET: Seria melhor se eles aprendessem,
mas nós sempre contratamos um
designer para criar designs antes de tudo.
As idéias são o elemento principal. Se eles
têm outras habilidades e uma delas é
programar, então ótimo. Se um designer

pudesse falar na língua de programação
ou vice-versa, de modo a se comunicarem
com perfeição, estaríamos diante de um
ser híbrido: o designer-programador, que
nunca existirá.

JB: O designer precisa ter uma
compreensão básica de como os códigos
funcionam e deve saber programar um
pouco - mas não deve tocar nos códigos a
partir do momento em que o projeto é
entregue para os desenvolvedores.

DM: É preciso saber como formatar o seu
design para que ele possa ser acessado
pelo programador do melhor modo
possível. Não acredito que o designer
precise saber programar. Eles não devem
desperdiçar seu tempo aprendendo esse
tipo de coisa e vice-versa. Acredito que os
designers fariam muito melhor se
focassem toda a energia que possuem
tentando se tornar designers melhores. A
comunicação é o elemento principal em
jogo. Portanto, é essencial compreender as
limitações de ambos os lados.

Text Box
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