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O blogueiro, tuiteiro e grande 
contribuidor do mercado criativo 
Nicolas Roope é cofundador da 
empresa Poke. Ele também fundou a 
Hulger, Plumen e o coletivo Antirom; 
é copresidente do festival anual 
Internet Week Europe (www. 
internetweekeurope.com) e 
presidente do The Lovie Awards 
(www.lovieawards.eu), o único 
prêmio a honrar a amplitude de 
conteúdo on-line. 
www.pokelondon.com 

Computer Arts: Qual a melhor forma 
de entender o usuário da internet? 
Nicolas Roope: Existem diversas 
maneiras de coletar essas 
informações. É importante entender 
quais valores serão priorizados e 
selecionar o melhor meio de pesquisar. 
Se você está tentando descobrir uma 
melhor colocação dos botões na tela, 
provavelmente um sistema A/B -
entradas e saídas - funcionará. Mas 
se você trabalha u m sistema complexo 
ou novos conceitos de interação, então 
uma pesquisa cara a cara pode ser 
mais produtiva. 

CA: O que deve ser considerado ao 
construir site de múltiplas 
plataformas? 
NR:Os problemas de layout nos sites 
de múlt iplas plataformas são 
faci lmente resolvidos. Quando um site 
é reimaginado para iPad, por exemplo, 
essa conversão pode ser muito óbvia. 
Um exemplo claro é o site da Poke, 
pokelondon.com, visto em um desktop 
ele mostra o site padrão, mas em um 
celular a primeira coisa que aparece é 
a distância que o usuário está do 
escritório em um mapa. Nós 
percebemos que muita gente que 
entra no site pelo celular está se 
dirigindo ao nosso escritório, então 
simpl i f icamos as coisas. 

CA: O que os designers devem evitar 
em termos de navegação e estrutura? 
NR: Um exemplo c lássico é s i tes de 
moda que não d i fe renc iam seção 
mascu l ina e femin ina . Homens 
s imp lesmen te não se enga jam em 
moda femin ina (com a lgumas 
exceções), então por que mis tu rar 
o conteúdo? 

CA: Quais novos itens que os 
desenvolvedores de web devem 
conhecer? 
NR: O caso das múl t ip las 
p lataformas é o pr incipal , t rabalhar 
com algumas coisas de HTML5 e 
fazer essas experiências e s istemas 
são legais t ambém. Acho que a 
f ragmentação das mídias sociais é 
um desafio para o designer, que 
precisa l idar com diversos casos em 
um grande projeto que exija criar 
uma coesão entre esses elementos 
distr ibuídos e torná- los chamativos. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 64, p. 59-61, dez. 2012.




