
O DILEMA
NO USO DA

INTERNET RICA
Nós sabemos que a tentação é grande diante

das mais diversas pirotecnias tecnológicas, mas o bom

senso deve prevalecer na hora de se definir os rumos

de criação de um projeto interativo.

Principalmente quando falamos da escolha do

Flash como plataforma principal no desenvolvimento

de um site. Tal opção deve ser analisada previamente,

levando-se em conta alguns fatores.

De um lado, as inúmeras possibilidades de

conceber um ambiente atrativo para os olhos de um

usuário. De outro, as possíveis limitações envolvendo

as práticas de otimização para mecanismos"de busca e

adequação às normas de acessibilidade na web.

Diante deste dilema, a seguir apresentamos a

opinião de especialistas sobre o que deve ser avaliado

no momento de se definir a criação de sites "full flash".



Zeh Fernando

Desenvolvedor de interfaces

http://zehfernando.com

"Tudo depende da mensagem que queremos passar ao visitante, e de que forma queremos fazê-lo. Websites

com conteúdo textual extenso, onde a principal tarefa a ser realizada pelo visitante é a procura de uma informação,

por exemplo, funcionam melhor quando possibilitam uma navegação muito mais livre, sem introduzir novas barreiras à

experiência do visitante, utilizando assim tecnologias como HTML e CSS.

Já websites que precisam de um conteúdo sonoro e visual rico, de modo a impressionar o visitante, podem

se beneficiar da plataforma Flash. É por isso que Flash é mais indicado quando o resultado precisa ser

um website que envolva o visitante, realmente saindo do lugar-comum da interface estática,

transmitindo assim uma mensagem bastante diferente de um site que meramente informa. Como

exemplo, posso citar sites de conteúdo profundamente gráfico, websites que buscam impressionar ao mesmo tempo que

informam, aplicativos on-line, jogos e advergames, ou experimentos com interfaces mais incomuns.

Embora seja importante lembrar que todos os recursos que geralmente assumimos como sendo exclusivos de

websites em HTML, são possíveis em websites desenvolvidos completamente em Flash. A verdade é que, do ponto de

vista de experiência do visitante, cada plataforma possibilita um uso,bastante distinto do meio, sendo cada qual adequado

a um tipo específico de conteúdo e mensagem."

Luis de Ia Orden Morais

Arquiteto de experiência do usuário

www.webalorixa.net

"Acredito que a discussão em torno de um projeto web não deva começar com considerações acerca de tecnologia

ou aparelhos de busca. Nos anos 90, falávamos e brincávamos com a tecnologia Flash, como se fosse algo auto-suficiente,

como um poodle tecnológico que não necessitava uma razão para existir, senão para deliciar os olhos e ressaltar o status

'iluminado' de quem a dominava.

A web sempre será um espaço para novidades e experimentação, mas diferente de 1995, hoje se reconhece que a

experiência do usuário é a consideração inicial e final, enquanto a tecnologia é um meio.

Se um projeto justifica o uso exclusivo de Flash, ou Silverlight, (como, por exemplo, www.sonyericsson.com/walkman/), e

a experiência do usuário ganha com estas tecnologias, vá em frente e não tema os aparelhos de busca.

Existem formas mais democráticas, inteligentes e, principalmente, humanas de ser encontrado, através de ferramentas e

redes sociais, por exemplo.

No que se refere à acessibilidade, é responsável disponibilizar p conteúdo informativo em um formato mais acessível,

como o HTML, pois estende ainda mais o alcance do conteúdo para pessoas e tecnologias diversas.

Como exemplo, posso citar a navegação pelo site do Vaio do John Malkovich (em inglês), feito em duas versões: uma

em Flash (http://tinyurl.com/vaio-ingles) e a outra em HTML (http://tinyurl.com/vaio-ingles-acessivel)."



Daniet Blumenthal

Designer de Interação na Petrobras

www.biumenthal.com.br

"Normalmente, o principal objetivo de um site é publicar um

conteúdo que seja indexável e acessível, fatores que são prejudicados

ao escolhermos uma solução full flash.

Hoje, ainda é recomendável publicar uma redundância do site

em HTML, o que afeta diretamente o custo do projeto. Com o custo e

benefício inferior, essa decisão precisa ter uma boa justificativa.

O uso do Flash é pertinente em casos específicos, como

produtos de publicidade, que exploram o apelo emocional, ou ainda,

para aplicações didáticas como e-learning, entre outras. Os recursos

interativos que o Flash oferece, se bem utilizados, podem enriquecer

a experiência destes produtos.

Porém, ainda é recorrente o desenvolvimento de flash sites

que poderiam ser totalmente em HTML e evitar que elementos

fundamentais, como o nome da empresa, tenham a mesma

prioridade semântica que o texto 'fechar' em algum lugar do site.

Uma perda considerável por conta de uma ou outra animação, que

na prática não traz nenhum benefício para o usuário. Para estes

casos, estão cada vez mais à disposição frameworks e outros

recursos que possibilitam a prática de elementos dinâmicos,

fazendo uso apenas de Javascript.

Mesmo que os processos de indexação do conteúdo em

Flash estejam sendo aprimorados, se não há um real motivo

para o seu uso, devemos optar por soluções em HTML ou

pelo menos híbridas, separando conscientemente elementos que

podem ser omitidos nas buscas."
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