
Ilustração como diferencial no design para web
Somos cidadãos do mundo, mas nunca podemos

nos esquecer de valorizar as nossas raízes. Quando

conhecemos a trajetória de Leandro Lima, talvez essa seja

uma das principais lições que ele tenha a compartilhar.

"O surgimento do interesse e da oportunidade de

trabalhar com design esteve associado a dois lugares

distintos do Brasil. Até os 13 anos de idade, morei no

interior da Bahia. Com essa idade, o meu interesse pela

profissão já estava sendo fecundado inconscientemente e

exteríorizado na forma de desenhos e trabalhos escolares

ilustrados, diagramados e escritos manualmente."

Em 2003, a vida de Leandro passaria por uma

transformação, com a mudança para São Paulo. "No

ano seguinte, entrei num curso do SENAC e tive meus

primeiros contatos com o design, aprendendo sobre as

ferramentas digitais necessárias para criar projetos web,

com o mestre Ricardo Máximo (www.rmaxstudio.com). Em

2005, surgiu minha primeira experiência profissional na

área, com a oportunidade de trabalhar na agência Vision

Comunicação (www.visionline.com.br)".

Essa capacidade de adaptação aos novos ambientes

também trouxe frutos para a sua carreira. "Meu trabalho é

muito recente e está em constante mutação. Ultimamente,

elementos que vêm se repetindo são as cores em tons

pastéis com uma leve saturação, o uso de metáforas

visuais para transmitir uma idéia, preocupação com

detalhes e o uso de texturas, muitas texturas", diz.

Tudo isso alimentado por uma extensa lista de

referências criativas. "A cultura e a história vivenciadas

no meu Estado de origem refletem no meu trabalho. Isso

inclui natureza particular, personagens, pessoas, costumes

e artesanato. Entre outras influências, cito os mangas

geniais de Akira Toriyama e trabalhos de designers,

estúdios e artistas como Glauco Diogenes (www.

glaucodiogenes.com.br), Ana Starling (www.anastarling.

com), Eduardo Recife {www.misprintedtype.com), Rubens

LP (www.ruben5lp.com.br), Abiuro (www.abiuro.com),

Guilherme Marconi (www.marconi.nu), Colletivo (www.

colletivo.com.br), Nitrocorpz (www.nitrocorpz.com) e

Estúdio Mopa (www.estudiomopa.com)".

Além dessas referências, ele encontra na prática

dos esportes uma maneira de desanuviar as tensões

do cotidiano das grandes cidades. "Periodicamente,

eu ando de skate. Além de ser urna forma de relaxar,

possibilita a interação com o ambiente urbano, sua cultura

e seus personagens. É um canal para se ter uma ótica

diferenciada deste espaço".

Toda essa busca e mistura de conhecimentos e

práticas acabaram gerando um maior reconhecimento no

mercado. "De 2005 até 2007, desenvolvi pouquíssimos

trabalhos como freelancer. Em 2008, o fluxo de trabalho

aumentou consideravelmente, principalmente quando

comecei a desenvolver ilustrações com uma identidade

parcialmente formada, difundida em diversos veículos

e com aparições em diversas mídias. Assim, obtive

resultados mais satisfatórios pessoalmente e com boa

aceitação no mercado".

A seguir, Leandro comparti lha um pouco de

sua experiência, através da apresentação de dois

projetos recentes,

Para participar desta seção, um dos caminhos é cadastrar seu portfólío no site da revista: www.revistawebdesign.com.br.



Um dos diferenciais do portfólio de Leandro está

presente em sua habilidade na criação de ilustrações. E

foi justamente isso que contribuiu para que a JET, grife de

roupas e acessórios direcionados para o público feminino

jovem, que iniciou suas atividades este ano, o escolhesse

para produzir o primeiro site da empresa.

"Passado o briefing, comecei a elaborar a estrutura. A

idéia foi emoldurar o conteúdo com uma ilustração farta de

cores, contendo diversos grafismos e elementos interativos

representando a marca e se comunicando de maneira

agradável com o público. Além disso, a página inicial foi

projetada para dar destaque maior a duas áreas: coleção e

festa de lançamento."

Segundo Leandro, o principal objetivo era desenvolver

uma navegação simples e intuitiva, que tornasse a

experiência do usuário mais eficaz, e que apresentasse

também algumas curiosidades.

"Coloquei, em todas as áreas do site, relógios

analógicos sincronizados com algumas capitais do

mundo. É um detalhe da loja física que resolvi digitalizar

por passar atualidade."

No final, ambas as partes parecem ter sido beneficiadas

pelo projeto. "O cliente ficou muito satisfeito com o

resultado e o projeto rendeu diversas citações em sites e

blogs nacionais e internacionais".

O Grupo Mesquita, tradicional empresa especializada

em serviços de logística integrada no mercado nacional,

queria publicar na internet a história de seus quase 90 anos

de trajetória e procurou a agência Vision Comunicação (www.

visionline.com.br) com tal proposta.

Com o desafio aceito, a agência acabou contratando

os serviços de Leandro. A tarefa era conceber um hotsite

que apresentasse tal narrativa . "A empresa possuía um livro

contendo toda a sua trajetória em detalhes. Assim, o que

precisava era digitalizar o conteúdo de forma sintética", revela.

A solução proposta envolvia a criação de quadros com o

resumo de cada década da história do Grupo Mesquita. "Cada

um desses quadros possui ambientação, cores, elementos

significativos para empresa, tipografia e trilha sonora de

acordo com a década exibida".

Outro aspecto, segundo Leandro, é que a dinâmica de

navegação pode ser feita de maneira automática ou realizada

através de uma linha do tempo, localizada na parte inferior da

interface do hotsite.

"Um detalhe marcante no projeto são as pequenas

interações com alguns elementos, como o Fusca na década

de 50, o rádio na década de 40, o navio na década de 80, e

outros mais."
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