0 designer

RexCrowle
Rex é designer gráfico e diretor de animação,
e j á participou do desenvolvimento de vários
games de sucesso da Lionhead Studios, como
Black & White e Fable. Já emprestou seu
talento para animações da Disney e da MTB, e
seus curtas foram destaque em várias edições
do festival onedotzero. Recentemente, integrou
a equipe de produção dos dois jogos da série
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_O briefing

App de iPhone EpicWin
O EpicWin começou como um projeto pessoal
de Rex. A ideia era criar um app que combinasse
as funções de um organizador de tarefas com um
game de RPG, destinado a pessoas que não têm
tempo para se dedicar a jogos com 80 horas de
duração. O plano de Rex era primeiro criar a
linguagem visual do game e depois cuidar de seu
desenvolvimento como app de iPhone. Após
colocar essa estratégia no papel, ele se juntou ao
programadorTak Fung para dar início ao projeto.

O objetivo do EpicWin é ser um
organizador de tarefas que as
pessoas tenham vontade de usar.
Ele insere um app de produtividade
comum em um universo de RPG. Só que, em vez de invadir
uma cidade de goblins ou roubar uma maçã que dê mais
pontos de força, os usuários ganham experiência conforme
realizam os itens de sua lista de tarefas. A ideia é incentivar
as pessoas a fazerem aquelas tarefas chatas, porém
necessárias, do dia a dia.
Usando o EpicWin é possível organizar seu
estúdio, cumprir todos os prazos e ter os fins de semana
livres para... bom, jogar videogame. Realizando suas tarefas
diárias, seu personagem ganha pontos de experiência e pode
alcançar novos lugares e encontrar tesouros. Ou seja, realizar
seus afazeres fica bem mais interessante.

01 0 personagem
Skeleton, em uma
captura de tela da
versão final do app.
Os atributos são
similares aos de um
personagem padrão
de Dungeons &
Dragons

02 A fonte usada
no logo do app é
parecida com a do
logo do AC/DC. Rex
a escolheu para
a l u d i r á origem do
gênero RPG, nos
anos 1970 e 1980
03 Página do
sketchbook de Rex,
que mostra algumas
das ideias iniciais
para o projeto.
Rex desenvolveu o
conceito durante uma
longa viagem de trem

A ideia do app surgiu em 2009, enquanto eu fazia
rabiscos em meu notebook durante uma longa viagem de
trem. Acho que ficar preso em um lugar sem nenhuma
distração é a melhor maneira de criar algo novo. Com tudo
planejado em meu sketchbook, criei um documento no
lllustrator que mostrava interações entre várias áreas, para
fazer a interface de usuário funcionar. Isso foi crucial, pois eu
sabia que teria de convencer algum desenvolvedor a
transformar a ideia em um app de verdade. Era importante
deixar claro o que seria necessário para criar o software.
Além do documento, criei toda a linguagem visual do projeto.

O passo seguinte foi encontrar um desenvolvedor.
Fui direto falar com Tak Fung, um dos meus melhores amigos
na indústria dos games. Ele é muito criativo com códigos e
enxerga os projetos como um todo, não apenas um conjunto
de elementos, o que é raro. Isso foi muito importante, já que
só nós dois trabalharíamos no EpicWin. Apresentei o projeto
aTak enquanto tomávamos um café, usando meu notebook e
um iPod, para que ele tivesse ideia de como o produto final
ficaria na tela de um dispositivo móvel.
Desde o começo, sabia que o design do EpicWin
seria muito influenciado pela arte e pela atmosfera de
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games como World ofWarcraft e Dungeons & Dragons,
mas queria que o visual do app tivesse algo único. Levando
em consideração a proposta do projeto, era óbvio que ele não
poderia ser muito sério. Por isso, decidi mesclar elementos
fantásticos e triviais. Em vez de um guerreiro poderoso,
queria que o personagem fosse um 'CEO da dor', ou uma
'Mestra da Dominação deTarefas'. Isso foi importante para
que o app tivesse personalidade própria, o que é muito útil
para comunicar a ideia a outras pessoas. Meus personagens
tinham que se tornar itens de compra atraentes!
Eu me inspirei no visual dos personagens de
games 3D para criar os avatares. A escolha foi mais artística
do que técnica, já que o app seria todo em 2D. Depois de
esboçá-los, desenvolvi os designs no lllustrator, de modo que
cada personagem parecesse ter sido esculpido em pedra.
Criei uma longa lista de arquétipos com orcs, gólens e todo

tipo de monstro, mas acabei decidindo por personagens
mais humanos. 0 projeto como um todo já era bem maluco,
por isso não quis viajar muito na criação dos protagonistas.
Contudo, quando comecei a criar personagens
adicionais, que poderiam ser comprados separadamente,
não tive medo de ideias exóticas. Assim nasceu oTreeman.
0 conceito de uma árvore imóvel como protagonista de um
game me agradou muito, e foi muito fácil desenhá-la.O
complicado foi pensar em como evoluiria conforme o jogador
passasse de nível. A solução foi fazer com que ganhasse
estilos diferentes de barba, fosse equipada com luzes de
Natal e desenvolvesse outras cabeças!
As imagens de comemoração, que tomam a t e i a
toda quando algo empolgante acontece no game - como
encontrar itens e passar de nível -, ficaram com um visual
parecido com o dos personagens. Elas foram animadas no

After Effects como peças conceituais, fielmente recriadas
em código porTak.
Criar vários itens bizarros para o jogador
colecionar e compartilhar foi muito divertido. O estilo do
design deles ficou um pouco diferente, já que seriam usados
em tamanhos menores e apareceriam nos murais do
Facebook dos jogadores. Já os botões e ícones para os dados
dos personagens ficaram bem simples. Muitos botões foram
criados de acordo com as instruções de desenvolvimento da
Apple, para criar uma experiência consistente entre
diferentes apps. Para mim, quanto menos o usuário perceber
a interface, melhor ela é.
O esquema de cor laranja e marrom ajudou a
endossar a linguagem visual de RPG, além de deixar o design
vibrante e único. Poderíamos ter desenvolvido o app no Ul
padrão da Apple, mas perderia muito da atmosfera que eu

queria criar. Meu objetivo era fazer com que os usuários se
sentissem importantes quando olhassem para suas longas
listas de tarefas, como se estivessem em uma jornada cheia
de provações. Não queria que o visual fosse sem graça, então
escolhi cores quentes e fortes para destacar os elementos.
0 design do app não mudou muito em relação ao
plano inicial, mas as interações foram aperfeiçoadas durante
o desenvolvimento. Certos comportamentos que faziam
sentido no papel não funcionaram bem quando
implementados. Também é importante ter em mente as
possibilidades das telas multitouch. É fácil pensar em um
projeto desses como se fosse um site tradicional, usando
botões para realizar todas as interações.
No entanto, com a tecnologia touchscreen,
é possível criar modos muito mais
sofisticados para o usuário.
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