
Pegue um grão de feijão, um chumaço de

algodão umedecido em água e um copo plástico

descartável. Ajeite o algodão no fundo do copo

e coloque o grão de feijão sobre ele, lembrando

de manter o copo em um ambiente iluminado e o

algodão sempre umedecido.

Quem não se lembra de tal receita, uma tarefa

muito comum nas aulas de ciências dos primeiros

anos do ensino médio. A germinação do feijão é um

dos exemplos da origem de uma grande plantação,

que deve ser cercada de cuidados para que seja

alcançado um bom resultado no final do processo.

Este conceito se aplica também ao

desenvolvimento de qualquer produto ou serviço.

Na concepção de projetos interativos, o bríefing será

um instrumento valioso para materializar desejos e

expectativas, além de guiar toda a sua produção.

Nesta entrevista, Juliana Diniz, diretora de projetos

da DIZ'AIN Soluções Interativas {www.dizain.com.

br), compartilha um pouco de sua experiência na área,

relatando os desafios e a importância desta ferramenta

na produção de um projeto.

Wd :: No livro "Briefing: a gestão do projeto de

design", o designer Peter Phillips destaca que nem

todos os projetos necessitam de um briefing, porém

ele é útil para quase todos os projetos de design.

Diante disso, quais seriam as diferenças na produção

de um briefing envolvendo um projeto interativo?

Juliana :: É muito importante colocarmos que

atualmente é muito difícil recebermos um bom briefing.

A correria é tanta que fica difícil os clientes saírem das
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palavras: moderno, inovador, arrojado e clean.

Nessas horas, realmente é melhor não perder

tempo com o briefing. A produção de um briefing

para um projeto interativo é um pouco mais complexo,

por estarmos falando de uma mídia peculiar que têm

muitas variáveis tecnológicas e visuais.

Acredito na parceria que deve haver entre

profissionais de marketing e tecnologia. Em muitos

casos, dependendo do porte e do tipo de projeto,

esta parceria é necessária para que cada profissional

entre com sua experiência.

Em projetos interativos, o primeiro item do briefing

deve especificar o tipo de projeto que está sendo

proposto, como, por exemplo: campanha on-line, site

institucional, site de e-commerce, portal corporativo,

intranet e por aí vai. É neste momento que o cliente

verá se é necessário envolver outras áreas ou não.

Feito isso, outra grande diferença nos briefings

interativos é a especificação técnica. Parece duro

atrelar um briefing a questões técnicas, mas essas

orientações geralmente nos guiam a uma solução

mais adequada às expectativas do cliente. Muitas

vezes, ele não consegue explicar o que realmente

espera, pois não sabe se expressar tecnicamente.

Wd :: Philips ressalta ainda que a elaboração

do briefing deva ter a responsabilidade dividida:

"de um lado, alguém que represente a demanda

ou que faça a encomenda do projeto; do outro,

aqueles que atendam à demanda e desenvolvam o

projeto". Na prática, de que modo o cliente deve

ser envolvido e incentivado a participar ativamente

desta etapa de produção de um projeto?

Juliana :: Concordo plenamente com a colocação

de Philips. Acredito que a construção de um

briefing pode ser dividida em etapas no qual os

envolvimentos variam.

Na primeira etapa, temos o briefing que

representaria a demanda do cliente. Nesta

construção, o envolvimento será apenas dele, que

por sua vez pode envolver outras áreas da empresa.

A segunda etapa pode ser a de entendimento

deste briefing por parte do fornecedor selecionado.

Nesta etapa, a participação passa a ser apenas dele.

Em muitos casos, uma demanda específica do

cliente, que venha com várias referências atuais, ao

serem analisadas mais de perto, vira outro tipo de

solução e a empresa fornecedora sugere outro caminho

a ser seguido. É nessas horas que uma boa empresa

de mídia interativa consegue reposicionar o cliente e

convencê-lo de que o caminho deve ser revisto.

Feito isso, é aconselhável uma reunião de

alinhamento para que cada parte coloque suas

especificações e sugestões à mesa e consigam

chegar ao briefing final, feito a quatro mãos.

Wd :: Ainda sobre este assunto, quais ações vão

garantir que o trabalho de criação realmente reflita

o que está descrito no briefing?

Juliana :: No caso dos projetos interativos, a

ação principal é conseguir extrair do briefing as

informações necessárias para a geração do escopo

detalhado do projeto.

Neste processo, é importante a participação ativa

do cliente para que ambos tenham certeza de que o

detalhamento está correto e que as expectativas do

briefing estejam relatadas corretamente no escopo e

as soluções propostas alinhadas com a estratégia, o

público-aívo e as expectativas.

Outra ação importante (e segura) é dividir o



projeto em etapas, para que a cada entrega seja

feita uma análise que cheque se o andamento está

correto e alinhado. Desta forma, possíveis ajustes

podem ser facilmente contornados, evitando

ruídos de comunicação e retrabalho em fases

avançadas do projeto.

Wd :: Em termos de produção de um briefing,

qual o perfil dos participantes e quantos profissionais

devem estar envolvidos neste processo?

Juliana :: Para projetos interativos, o cenário

ideal no cliente é ter o envolvimento de áreas

técnicas e de marketing. Acredito que, no máximo,

duas pessoas, uma de cada área. Essas pessoas

podem interagir com suas áreas em reuniões de

braínstorm para garantir que as melhores sugestões

sejam levadas para o projeto.

Como sugestão, a redação ficaria por conta

da área de marketing, que é menos técnica e

consegue expor melhor as questões de branding,

posicionamento estratégico e desejos.

A área técnica atuaria de duas formas: como

suporte de infra-estrutura ou como área que faz a

demanda do projeto.

Wd :: No livro, Phillips diz que a reunião

presencial é fator imprescindível para as

discussões e a tomada de decisões na elaboração
do briefing. Além disso, ele recomenda o

agendamento de, no mínimo, dois encontros

entre os responsáveis por sua produção. De que

maneira estas reuniões devem ser conduzidas?

Juliana :: Sem dúvida, é preciso existir um filtro

de idéias. Como temos várias pessoas interagindo e

dispostas a colaborar, é preciso um processo e um

roteiro a ser seguido. Em uma reunião apenas, isso

é impossível.

Para projetos de maior porte, certamente será

preciso mais de duas reuniões, mas isso dependerá

muito do grupo formado. As reuniões não devem

passar de uma hora, porque nossa mente não

consegue produzir novas idéias depois de um

período tão longo.

É preciso também ter um bom líder que estimule

o grupo e saiba como conduzir a reunião. Tudo deve

ser anotado para que depois um filtro seja aplicado e

levado para a próxima reunião.

Como uma idéia leva a outra, não podemos nos

importar em usar uma idéia para gerarmos uma nova.

É exatamente assim que chegamos à solução fínaf.

A reunião precisa ter também um tema, mas não

creio que deva restringir os assuntos. Quanto mais

limitarmos, menos inovaremos.



26 ;: Webdesign

Wd :: Sabemos que não há uma fórmula mágica

para produção de um briefing, pois seu formato

vai depender da natureza do projeto e o perfil da

empresa. Falando de projetos digitais, quais são

os elementos/tópicos que não podem faltar no

desenvolvimento de um briefing?

Juliana :: Na D1Z'AIN, utilizamos os seguintes itens:

- Objetivo do projeto;

- Público-alvo;

- Estratégia de posicionamento;

- Expectativas do cliente;

- Peças;

- Mecânica da campanha (em caso de

campanhas. Este item não vale para projetos de

sites);

- Especificações técnicas (resolução mínima,

área útil do conteúdo; tecnologias envolvidas,

compatibilídades de browser);

- Prazo.

Wd :: Os especialistas consideram o briefing

uma ferramenta muito útil na hora da aprovação

de um projeto. No entanto, Phillips alerta que,

muitas vezes, um designer não consegue sucesso

nesta etapa, pois baseia sua explicação em jargões

técnicos da área, dificultando o entendimento de

quem faz parte do mundo dos negócios. Diante

disso, quais detalhes serão fundamentais para

garantir o bom uso do briefing neste processo?

Juliana :: Concordo com a opinião de Philips:

os jargões só fazem atrapalhar os dois lados! Eles

devem ser utilizados de forma limitada, porque em

determinadas situações não temos saída. O sucesso

nos projetos interativos está totalmente ligado às fases

de arquitetura de informação, wireframe e conteúdo.

Dependendo do porte do projeto, algumas

fases podem não existir, mas é possível afirmar

que, com ao menos uma delas em mãos,

certamente o resultado final do layout será melhor

e mais fácil de defender.

Outro detalhe importante é usar esta defesa para

trazer o cliente para dentro do projeto, de forma que ele

comece a ver na prática o que foi solicitado no briefing.

Wd :: Quais são os erros que podem

comprometer a elaboração de um briefing? Quais

são as conseqüências de um desenvolvimento

inadequado de um briefing?

Juliana :: O erro mais grave para mim são os

termos genéricos utilizados para tentar definír uma

expectativa. É preciso ser específico e objetivo

neste momento.

Se não for possível encontrar as palavras

que representem idéias, podemos tentar colocar

referências ou mesmo fazer um benchmark para

ter um norte do que a concorrência está fazendo e

também do que quer e não quer.

Se essas referências também não existirem, é

mais fácil não fazer o briefing e marcar uma reunião
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presencial. A empresa fornecedora da solução saberá

fazer as perguntas que ajudarão o cliente a expressar

melhor suas idéias.

As conseqüências de um briefing mal feito, ou de

uma reunião que não aconteceu, podem ser muito

sérias. Além de não atender às reais expectativas

do cliente, o projeto terá um alto nível de refações,

gerando prejuízo financeiro. Ainda assim, quando ele

chegar ao ponto ideai, pode ser que o cliente não

fique plenamente satisfeito.

Wd :: Diante de sua experiência no mercado

digital brasileiro, você acredita que as informações

contidas em um briefing realmente traduzem as

expectativas do cliente?

Juliana :: Normalmente, não de forma completa.

Hoje, quando recebemos um briefing para uma

concorrência ou mesmo de um cliente de conta,

tentamos marcar uma reunião presencial para alinhar

as expectativas e tirar dúvidas.

Muitas vezes, as expectativas estão nas

entrelinhas e, neste momento, a melhor coisa é saber

fazer as perguntas certas, no momento certo.

Se não for possível a reunião, paciência, seguimos

em frente, acreditando ainda que o olho no olho

funciona melhor.

Wd :: Uma desculpa ainda muito utilizada

para justificar a falta de aplicação do briefing

em um projeto estaria presente no fato de ele

supostamente limitar o processo criativo do

designer. Até onde vai este limite e como utilizá-lo

como mais um estímulo ã criatividade?

Juliana :: Não podemos apoiar a criatividade em

definições escritas. O briefing, assim como a tarefa

que é lançada internamente para a equipe, é um guia,

um norte, que não tem relação com a criatividade e

não deve ser utilizado como muleta.

Os profissionais que escreveram este documento

não são profissionais de criação, por isso eles

contratam as agências. Precisamos tirar um partido

criativo de tudo o que está escrito no briefing e no

escopo do projeto.

Dentro destas definições é que o profissional de

criação deve soltar sua imaginação e ter a sensibilidade

de perceber o que o cliente quis dizer ao pedir

determinadas coisas. Definitivamente, o briefing é uma

diretriz para nos ajudar a acertar mais rapidamente.

"Briefing: a gestão do projeto
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