
Quando os prazos dos 
inúmeros trabalhos que você tem 
para fazer começam a apertar, seria 
ótimo ter em mãos um software 
que pudesse gerar conceitos e 
ideias rapidamente. Felizmente, 
ainda não existe nada do tipo, pois 
provavelmente tiraria o emprego de 
muitos profissionais de criação. 
Contudo, há várias ferramentas que 
podem ajudar você a organizar seus 
pensamentos, definir prioridades e 
dar à sua imaginação um ponto de 
partida. Além de ajudar a tornar 
qualquer projeto mais produtivo, 
pode ser a solução para os temíveis 
momentos de branco criativo. 

Claro que essas ferramentas 
não substituem o Creative Suite. A 
maioria não gera conteúdo, pois não 
foi projetada para isso. O que elas 
fazem é ajudá-lo a criar, compartilhar, 
discutir e mapear ideias, conceitos e 
elementos importantes para um 
projeto. Esse processo de 
desenvolvimento e compartilhamento 
pode ser abstrato ou concreto, de 
acordo com suas preferências. Por 
exemplo, você pode usar uma 
ferramenta de mapeamento de ideias 
para organizar um conjunto de 
associações de marca, de modo a 
escolher com mais clareza as que 
quer destacar em um projeto. 
Aplicativos do mesmo tipo também 
podem ajudá-lo a definir funções, 
metas e resultados de uma equipe. 

Quem trabalha para clientes 
não pode se preocupar apenas em ter 
ideias, é preciso pensar em como 
apresentá-las e vendê-las também. 
Por isso, alguns softwares incluem 
opções de apresentação e 
gerenciamento de projetos. Eles são 
recomendados para estúdios de todos 
os tamanhos e, além de simplificarem 
e aumentarem a eficiência das 
apresentações, podem melhorar o 
gerenciamento interno da empresa, 
fazendo com que todos entendam 
suas funções. 

OThoughtOffice (www. 
thoughtrod.com) é um "assistente 
criativo de brainstorming", que usa 
várias estratégias para auxiliar o 
usuário a inventar, analisar, promover e 
escrever sobre produtos. Apesar de ser 
direcionado a gerentes corporativos e 
escritores, algumas funções de 
mapeamento, naming e brainstorming 
podem ajudar designers a explorar 
ideias e definir projetos. Sua versão 
básica custa US$ 95 (aprox. R$ 150), e 
vem com quase 14 mil perguntas que 
podem ser respondidas para dar 
partida no seu processo de 
brainstorm; ainda há funções de 
avaliação que o ajudam a checar a 
qualidade e a relevância de novas 
ideias. As versões mais avançadas têm 
mais perguntas e atualizações de 
conteúdo. 

O iMindMap é uma coleção 
de ferramentas de mapeamento de 
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http://thoughtrod.com
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 49, p. 60-62, set. 2011.




