
O FIM DA FRONTEIRA ENTRE DESIGN E TECNOLOGIA 
Até algum tempo atrás, era bem simples defi
nir onde começava a criação e onde termi
nava a tecnologia, e vice-versa. E essa fronteira 
está cada vez mais tênue porque tudo está se 
tornando software dentro de uma esfera de 
mudança horizontal, abrangente e com altas 
doses de tensão. 

Sim, emoção, pois crescem as exigências sobre o programador, 

um coder que entenda de design, de arte e, se exigindo de um 

designer, que entenda de programação. Que linguagem de pro

gramação você fala além do português e do inglês? Bem possível 

que essa venha a ser a pergunta a que você terá que responder 

em sua próxima entrevista de emprego naquela agência dos seus 

sonhos. Mas o que, afinal, está acontecendo para que as coisas 

entrem nesse processo de fusão a frio? O que está mudando no 

mundo e no mercado que o perfil desses dois profissionais está 

convergindo para um só? Uma singularidade? Um ser híbrido, 

vindo de outro planeta, quem sabe? 

O conflito entre pensar criativamente e pensar logicamente 

é um dos mais antigos paradigmas que habitam a face da Terra. 

Pesquisadores afirmam que ambas as "especialidades" estão cada 

uma de um lado do cérebro, assim não se misturam nem ao nível 

biomolecular, então por que forçar a barra? Melhor deixar cada 

um do seu lado, certo? Errado. Nesse caso, quem está puxando 

a mudança não somos nós, mas uma entidade silenciosa e, de 

certa forma, invisível, chamada "software". 

Nos últimos anos, temos assistido a uma evolução sem pre

cedentes nos mais diversos aspectos que envolvem a área de 

engenharia de software. Se na década de 1970 ele era complexo, 

de difícil entendimento, restrito a computadores de grande porte 

e a uma elite de programadores, hoje o software é escrito em "lin

guagem natural". Ou, a partir de ferramentas simples, pode estar 

embarcado em múltiplas plataformas, de PCs a celulares, de 

tablets a games. Se antes para aprender programação era preciso 

alguns anos de estudos, hoje basta saber encontrar na internet 

bons cursos online, fóruns e exemplos de código. O problema é 

organizar todo o aprendizado, uma vez que a multiplicidade de 

padrões, tipos de linguagem e plataformas pode criar uma certa 

confusão na cabeça dos iniciantes. 

Iniciativas geniais, como o OpenFrameworks, permite não 

só entrar no universo da programação, mas avançar sobre o 

Arduíno, a plataforma aberta do momento, a qual permite expe

rimentações cada vez mais profissionais. O fato é que sempre 

encontro designers "colocando a mão no código" e programa

dores interferindo no "processo criativo". Entre ambos, existe 

uma ponte que ainda é preciso construir. Essa ponte deve ser 

uma nova abordagem para formação desses profissionais, uma 

"grade de disciplinas" que está parte no design, parte na com

putação e parte no aprendizado da cultura do software. Nessa 

linha de pensamento, tal curso inovador precisa ensinar os 

princípios do design e da interação, modelos computacionais 

e de informação visual, programação em plataformas abertas, 

técnicas de prototipação, fundamentos de projeto, enfim algo 

completamente novo. 

Também quando observo o mercado, ainda é uma realidade 

encontrarmos nas empresas um conflito interno sobre "quem 

será responsável pela área digital": marketing ou tecnologia. Se 

pensarmos nos ativos digitais que uma empresa possui, fica claro 

que o digital precisa ser uma área independente, a qual tem a 

missão de "conectar" marketing e tecnologia. Se a área digital está 

debaixo de tecnologia, tende a ser vista como back-end, como 

baixo grau de participação na concepção e na criação dos ati

vos digitais. Se está debaixo de marketing, tende a ser vista como 

uma área visionária, mas com dificuldade de colocar em prática 

os projetos digitais por falta de conhecimento das estruturas 

computacionais. 

De um lado, podemos entender os ativos digitais como mate

rializações de produtos e serviços para o universo virtual dentro 

de um contexto de software cada vez mais desenvolvido, como 

sistemas embarcados em múltiplas plataformas (web, tablet, 

celulares, smartphones...) com diferentes níveis de integração 

com os sistemas legados corporativos (CRM ou ERP, por exem

plo). De outro, são canais de comunicação, ações em redes sociais 

e de marketing digital que precisam estar alinhadas com as estra

tégias de vendas da empresa. Então, somente se posicionando 

como uma área independente de marketing e tecnologia, a área 

digital poderá desempenhar as duas visões plenamente. 

Entretanto, o maior desafio ainda é o de encontrar um líder 

capaz de gerenciar essa área digital, um profissional capaz de 

compreender os tons de cinza da área de criação e o "preto e 

branco" da tecnologia. Não tenho dúvidas de que o ciberespaço 

é um democratizador da educação, e o software está cada vez 

mais presente não só em sua área de origem, mas em todas as 

áreas. No final, tudo serão bits, tudo será digital 

Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 85, p. 86, jul./ago. 2011.




