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"A gente quer ver, horizonte distante". Estes versos

da composição de Marcelo Camelo, integrante da banda

Los Hermanos (www.loshermanos.com.br), refletem bem

o dilema de um processo criativo, onde é preciso buscar

a inovação e a originalidade, que garantam o diferencial

de um projeto no mercado.

Um dos exercícios mais praticados pelos profissionais

da área é consultar diversas referências, que ajudem na

pesquisa de novas formas de expressão e estimulem

também a criatividade. Porém, nesta caminhada, é

preciso muito cuidado para não tornar um trabalho em

uma cópia de suas fontes de inspiração.

"As cópias que vi na web até hoje foram feitas

por pessoas menos experientes. Em geral, garotos

em início de carreira, ou profissionais realmente ruins,

amadores. Muitas vezes, essas pessoas admiram tanto

determinado trabalho, que acabam perdendo a noção

da referência. Minha impressão é de que, na maioria

das vezes, eles não fazem por maldade, mas por

inexperiência mesmo. Não existe uma fórmula do tipo:

não use a mesma fonte, troque as cores, mude o

grid. Seria o fim da picada! O que existe é trabalhar

sério - e muito - e entender as necessidades do

cliente, do projeto, do negócio", orienta Felipe

Memória, interaction designer da HUGE.

"É muito fácil confundir inspiração com cópia.

Procure fazer um pequeno teste: tente contar sua

idéia para uma pessoa que não saiba nada sobre o

que você está criando. Se você precisar dizer algo do

tipo 'é muito parecido com aquele vídeo do YouTube',

ou ainda 'bem próximo daquele site que te mandei na

semana passada', para que a pessoa entenda o que

você criou, então provavelmente você está copiando",

alerta Raphael Vasconcellos, diretor executivo de

criação da AgênciaClick.

Uma vez entendida esta questão, em tempos de

web colaborativa, convidamos alguns profissionais

para compartilharem suas referências. A seguir, você

será contemplado com uma valiosa lista de projetos

interativos que fazem a cabeça dos criativos brasileiros.
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Facebook
www.facebook.com
"Preciso colocar o Facebook na lista porque é um exemplo de comunidade
muito bem-sucedida. É um dos poucos sites que está mudando a maneira
como as pessoas se relacionam no mundo inteiro. Essa força é muito mais
grandiosa do que qualquer site de entretenimento efêmero. Também vemos
as possibilidades de adicionar aplicativos, marcas entrando no mundo do
usuário de uma maneira menos invasiva do que banners. É um dos estudos
de caso mais impressionantes da web."

Get The Glass

www.gettheglass.com
"Um dos sites mais bem produzidos que já vi. O assunto, 'curiosidades sobre
o leite', é um tema pouco palatável, e a North Kingdom soube transformá-
lo em um jogo altamente divertido. Aqui cai a barreira da internet (nós,
normalmente, damos um desconto para jogos on-line, que ainda não são
equivalentes aos melhores de PS3, por exemplo) e estamos próximos de um
grande jogo de tabuleiro virtual."

The Eco Zôo

www.ecodazoo.com
"Bem ao estilo japonês, com muita tecnologia e com soluções visuais em 3D
típicas de jogos da Nintendo, o site consegue mostrar informações sobre
animais e passar sua mensagem ecológica de uma maneira extremamente
poética e clara. O site se propõe a fazer uma coisa, e faz isso muito bem. É
extremamente engajante. Fiquei triste depois de revirar todos os cantos do
site e perceber que não tinha nada mais para ver. Quantos usuários fuçam
todas as partes de um site?"

Uniqlo Try

www.uniqlo.com/try
"Imagine criar curiosidade em torno de simples peças de roupa on-line sem
focar nelas? A Uniqlo conseguiu contextualizar um conteúdo relevante ao
target e mapeá-lo de forma altamente criativa, simples, tecnológica e rápida
a cada produto. Então, você é levado pela curiosidade em cima de um novo
conteúdo e por tabela recebe as informações dos produtos. Genial!"
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Amazon
www.amazon.com
"Possui uma funcionalidade tão bem resolvida, garantindo assim que uma
enorme quantidade de pessoas, dos mais diferentes graus de 'digitalização'
aderisse a ele em suas rotinas de navegação. Tem outra referência de usabili-
dade que, apesar de ser fora da web, merece ser mencionada: o iPhone."

Cirquedusoleil.com

www.cirquedusoleil.com
"É legal conhecer os sites de cada espetáculo do circo. Eles estimulam a
experiência on-line, envolvem, surpreendem. Colocam a tecnologia a serviço
da criação. E, com isso, criam magia. Ou seja: traduz bem a proposta do
grupo."

Nike+
www.nikeplus.com
"É um site que resolveu uma grande questão da Nike: reconectar os
corredores com a marca. O site funciona como um 'personal trainer' dos
usuários, estimulando-os a correr mais, através de diversas ferramentas
on-line: tracking de performance, criação de playlists para cada corrida e
encontros da comunidade de corredores."

TechEB/og
www.techeblog.com
"É um site que traz sempre referências bacanas do que tem sido feito de
interessante no mundo da tecnologia, em diversas plataformas: vídeo, web,

games, celular etc."

Text Box
Fonte: Webdesign, a. 5, n. 56, p. 30-32, Agosto. 2008.




