
Criatividade e talento são algumas das prin

cipais características citadas quando falamos do 

perfil de um profissional. Porém, existem outras 

tão importantes quanto estas. Podemos citar duas 

delas: dedicação e esforço. E foi com elas que o 

designer Daniel Kusaka conseguiu abrir as portas 

para o desenvolvimento de seu trabalho na web. 

' "O primeiro escritório em que trabalhei era 

especializado em design gráfico. Quando tínha

mos alguma demanda de internet, fazíamos os 

layouts e terceirizávamos o desenvolvimento com 

uma empresa de tecnologia parceira, especiali

zada em PHP. Naquela época, apesar de gostar 

muito de trabalhar com mídia impressa, já fazia 

alguns cursos e buscava aprender mais sobre 

internet. Quando apareceu o projeto de um site 

de um músico, cujo briefing indicava que a melhor 

solução seria o desenvolvimento em Flash, minha 

chefe achou melhor fazer o layout no escritório 

e me passar o desenvolvimento para fazer como 

freelancer, já que ela não tinha conhecimento téc

nico suficiente para gerenciar o processo. Depois 

disso, aproveitei alguns contatos que já tinha com 

pessoas do meio musical e comecei a desenvolver 

novos projetos". 

Aliado ao seu talento, a dedicação tem 

proporcionado também uma evolução qualitativa 

no portfól io de Daniel. "Procuro sempre avaliar o 

potencial de cada trabalho que aparece, pois uma 

oportunidade financeira ruim pode ser uma grande 

chance de mostrar seu talento. Procuro ir além do 

que o cliente pediu. E sempre bom propor novas 

idéias e projetos, principalmente para quem trabalha 

com internet, onde os custos de produção são baixos 

se comparados aos de mídia impressa. Chegar com 

uma peça ou uma idéia nova em uma apresentação 

de projeto sempre causa boa impressão. São nesses 

momentos que conseguimos projetos com soluções 

que vão além do briefing, e que acabam fazendo a 

diferença no nosso port fó l io" . 

Além disso, as horas de preparação e as refe

rências utilizadas para cada trabalho irão refletir 

no resultado final. "Sempre estudo os casos com 

muito cuidado, buscando um conceito para unir o 

estético e o funcional da forma mais simples. Apesar 

de transitar entre o design gráfico e o webdesign, 

tenho uma linguagem muito gráfica e sempre valo

rizo a tipografia. Mesmo quando faço criação para 

internet, utilizo como referência projetos gráficos, 

principalmente editoriais. Sempre admirei o trabalho 

realizado por Ricardo Leite, na Pós Imagem Design -

atual Crama Design Estratégico (www.crama.com.br) 

-, Neville Brody (www.researchstudios.com) e vários 

outros escritórios ingleses. As agências Group94 

(www.group94.com), Grafikonstruct (www.grafikons-

truct.com.br) e Oestudio (www.oestudio.com.br) são 

mais algumas entre tantas outras", finaliza. 

http://www.crama.com.br
http://www.researchstudios.com
http://www.group94.com
http://www.grafikons-
http://truct.com.br
http://www.oestudio.com.br


É comum que os projetos que envolvam grandes 

desafios sejam os mais marcantes também na carreira 

de um profissional. Neste trabalho, Daniel lembra que 

a principal dificuldade foi criar um layout que fosse 

representativo e harmônico para o trabalho pessoal 

da diretora de teatro, roteirista e atriz Ana Kfouri, e 

das três companhias que ela dirige. 

" Levando em consideração que cada uma das 

companhias tem uma identidade visual própria e que 

cada espetáculo realizado por elas tem um projeto 

gráfico diferente, cheguei à conclusão, após alguns 

estudos, que seria inviável trabalhar com todas essas 

linguagens e, ao mesmo tempo, seria incoerente 

privilegiar apenas algumas. Minha solução foi criar um 

layout com personalidade, utilizando cores fortes e di

ferenciadas, tipografia simples e imagens tonalizadas, 

criando assim uma identidade própria para o site." 

Novamente, a pesquisa sobre o perfil de públi-

co-alvo seria fundamental para definir os detalhes e 

os rumos das etapas de criação e desenvolvimento. 

"São freqüentadores de teatro alternativo mais con

ceituai e menos comercial. Assim, o site pedia uma 

estética diferenciada, mas limitava a inovação em 

termos de navegação". 

Este projeto transparece uma das grandes van

tagens para quem transita entre o design gráfico e 

o webdesign. "O número de portas para conquistar 

um novo cliente é maior. Este trabalho é um exemplo 

de um cliente que comecei fazendo a parte gráfica e 

acabei conquistando a parte de internet também", 

revela Daniel. 

A idéia na concepção gráfica do hotsite erà seguir 

o projeto gráfico da campanha de lançamento do 

CD/DVD. "Se por um lado o fato de pular as etapas de 

pesquisa de tipografia e paleta de cores facilitou, por 

outro era preciso criar uma peça diferenciada dentro 

de uma linguagem já explorada. O grande desafio era 

levar o clima do espetáculo para o hotsite. Por isso, a 

opção de usar uma imagem diferente no background 

para cada página. Para completar a percepção do 

visitante com relação ao conteúdo do produto, foram 

disponibilizados trecho das faixas do CD e DVD". 

Dessa forma, a estruturação da arquitetura do 

hotsite seguia uma lógica bem simples. "Não foram 

necessários grandes estudos para definir uma gr id. 

Como a idéia de explorar as imagens do espetáculo 

no background das páginas deu muito certo, optei 

por expor o conteúdo com bastante l iberdade, bus

cando sempre um denominador comum que apre

sentasse o conteúdo de forma clara e não ofuscasse 

a imagem de fundo" . 

Além disso, havia a preocupação com o perfil dos 

visitantes. "O público-alvo é sempre determinante em 

todas as decisões. Nesse caso, influenciado principal

mente pela faixa etária, houve mais restrições com 

relação à inovação e ousadia". 
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