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Amanda Duarte começou a demonstrar interesse pelas 
artes desde muito pequena. Fez cursos de desenho 
no estilo mangá, mas parou aos 13 anos de idade e 
se arrepende disso até hoje. Na época da faculdade, 
decidiu cursar publicidade porque acreditava que 
a direção de arte era a profissão mais próxima do 
meio criativo que poderia chegar. Porém, aos 20 anos 
de idade, ela resolveu abandonar tudo e começou a 
estudar desenho, pintura digital e ilustração, trazendo 
de volta as inspirações de sua infância.

Atualmente, Amanda tem seu próprio estúdio chamado 
“Limetown", que produz ilustração, concept art e 
atua principalmente nos mercados de publicidade, 
entretenimento e editorial. >

Amanda Duarte began showing interest in art when 
she was very young. She took manga drawing classes 
but stopped when she was 13, which she regrets up 
to this day. When she was at university, she decided 
to study advertising because she believed that art 
direction was the closest she could get to a profession 
in the creative field. However, at the age of 20 she 
decided to abandon everything and began studying 
drawing, digital painting and illustration, bringing back 
the inspirations of her childhood.

Currently, Amanda has her own studio called “Limetown" 
which produces illustration, concept art and acts mainly 
in the market of publicity, entertainment and editorials. >
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Na entrevista concedida à Zupi, Amanda conta um 
pouco mais sobre sua história e trabalho:

[Zupi] Quais são suas principais inspirações?
Minha principal fonte de inspiração é, sem dúvida, a 
internet. Seja olhando referências de outros artistas no 
CGHUB ou Pinterest, ou acompanhando bobeiras do 
dia-a-dia no Facebook, o computador hoje concentra a 
maior parte das horas e atividades do meu dia. Claro, 
às vezes o tão temido bloqueio aparece, aí a melhor 
coisa é sair um pouco na rua, ver gente, tomar um ar...

[Zupi] Você utiliza alguma técnica?
Minha principal técnica é a pintura digital, no 
Photoshop; apesar de também trabalhar com vetor no 
lllustrator e animação no After Effects. Quase 100% do 
meu trabalho é digital.

[Zupi] Suas ilustrações feitas a partir de vetorização 
têm muito movimento. Como você faz para que 
fique interessante?
Tudo que eu faço em vetor eu tento manter o mais 
gráfico possível. Em desenhos vetoriais, o objetivo não 
é definir a forma com iluminação realista, textura, ou 
grande riqueza de detalhes; ela tem que ser interessante 
na sua forma mais básica. Para chegar num resultado 
legal, é importante que se tenha um estudo inicial 
extenso, toda uma etapa de experimentação e testes, 
pra saber o que funciona e o que não funciona - e 
no vetor isso é até mais fácil porque cada objeto fica 
separado, e você tem ferramentas que te permitem 
rapidamente editar linhas, mantendo o desenho limpo.

[Zupi] Quais são os principais temas que você tenta 
representar em sua arte?
Eu particularmente gosto muito de pintar figura 
humana e personagens no geral, especialmente 
figuras estilizadas com acabamento realista. Muito 
dos meus estudos giram em torno de feminilidade e 
“coisas fofas”, mas não penso em me limitar a isso. Na 
verdade, qualquer desafio é sempre muito bem-vindo!

[Zupi] Quais foram as principais dificuldades ao 
abrir seu próprio estúdio?
Acho que uma das maiores dificuldades é conseguir 
organizar os próprios horários; às vezes o principal é 
saber a hora de parar. Como uma boa workaholic, se 
eu não tomar cuidado acabo trabalhando 24 horas 
por dia, sete dias por semana. É bom saber separar 
um tempo pra descansar, ver a família e os amigos, 
senão a produtividade cai e até o seu trabalho acaba 
ficando estagnado.

Muitas vezes é difícil também conseguir manter 
um fluxo constante de trabalho. Você passa a 
absorver diversas funções adjacentes: atendimento, 
administração, contabilidade. Conseguir trabalho 
é sua responsabilidade agora, então você tem que 
saber investir uma parte do seu tempo e dinheiro 
em prospecção de cliente e branding, por exemplo. 
Pode assustar um pouco a princípio, mas é tudo uma 
questão de organização! >

In an interview with Zupi, Amanda talks a little about her 
history and work:

[Zupi] What are your biggest inspirations?
My greatest source of inspiration is, without a doubt, the 
internet. Be it looking at references from other artists 
on CGHUB or Pinterest or following day-to-day silliness 
on Facebook, the computer now takes up the largest 
part of the hours and activities of my day. Of course, 
sometimes the dreaded creative block appears and 
then the best thing is to go out in the street a bit, see 
people, get some air...

[Zupi] Do you use any technique?
My main technique is digital painting in Photoshop, though 
I also work with vectors in Illustrator and animation in After 
Effects. Almost 100% of my work is digital.

[Zupi] Your illustrations made with vectors have a lot of 
movement. What do you do to make them interesting?
Everything I do in vectors I try to keep as graphic as 
possible. In vector drawings, the objective is not to 
define a shape with realistic lighting, texture or very rich 
details; it has to be interesting in its most basic form. 
To get a cool result, it’s important to do an extensive 
initial study, a whole phase of experimentation and 
tests, to know what works and what doesn’t work - and 
with vectors this is even easier because each object is 
separate and you have tools that allow you to quickly 
edit lines, keeping the drawing clean.

[Zupi] What are the main themes you aim to represent 
in your art?
I personally really like to paint the human figure and 
characters in general, especially stylized figures with a 
realistic finishing. Many of my studies revolve around 
femininity and “cute things", but I don't plan on limiting 
myself to this. Actually, any challenge is always welcome!

[Zupi] What were the biggest difficulties in opening 
your own studio?
I think one of the greatest difficulties is organizing your 
own time; sometimes the main thing is knowing when 
to stop. Like any good workaholic, if I’m not careful I 
end up working 24 hours a day, seven days a week. It is 
good to know when to put aside a time to rest, see your 
family and friends, otherwise your productivity goes 
down and even your work ends up stagnating.

It’s often also difficult to keep a steady flow of work. 
You start absorbing several adjacent functions: client 
relations, administration, accounting. Getting work is 
your responsibility now, so you have to know how to 
invest part of your time and money in prospecting the 
client and branding, for example. It can be a little scary 
at the beginning, but it’s all about organization! >
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[Zupi] Mesmo com pouco tempo no mercado o 
estúdio já fez trabalhos para empresas grandes 
como Globo, Senac, IBM E IBMEC. Como funcionou 
o processo de criação?
Aqui na Limetown, o que geralmente acontece é: 
o cliente chega com uma idéia, e o nosso trabalho 
é fornecer o conteúdo visual necessário para fazer 
aquela idéia acontecer; seja uma ilustração, um 
game ou uma logo.

Muitas vezes a nossa opinião diverge da do cliente. 
Para evitar muito retrabalho e desgaste, a nossa 
proposta é sempre ir aprovando por etapas - primeiro
o rascunho, depois tons, cores e, posteriormente o 
resultado final. Assim já afinamos desde o inicio com 
a opinião de todos e agilizamos o processo.

[Zupi] Como foi a experiência de participar do 
Imaginism In-House Workshop no Canada?
Eu participei do workshop de agosto a setembro, e foi 
uma das melhores experiências que já passei! Tanto 
do lado do estudo quanto do lado do descanso. As 
aulas foram excepcionais, com profissionais “top” do 
mercado de ilustração e concept art, sem contar as 
pessoas maravilhosas que conheci. São 30 dias muito 
intensos, com aulas de 10 da manhã às seis da tarde
- com direito a tarefas enormes pro dia seguinte -, 
convivendo com mais três alunos, acordando juntos, 
estudando juntos, comendo juntos. Você sai de lá até 
mais pesado, com uma carga de conhecimento que 
você vai usar pra tudo no seu futuro como artista, e 
com amizades que vão durar a vida inteira!

[Zupi] O que você mais gosta na concept art?
A melhor coisa do concept art é a liberdade criativa. 
Você ali está criando um universo inteiro, definindo 
como serão os personagens, cenários, a linguagem 
do filme ou jogo como um todo. É como se você 
estivesse definindo o alfabeto antes de escrever um 
livro, a diferença é que é você quem vai criar as letras, 
definir como elas vão ser usadas. É um mundo de 
possibilidades à sua frente; a meu ver é um dos tipos 
de trabalhos que mais exigem da sua criatividade. É 
extremamente desafiador e prazeroso. >

[Zupi] Even with little time on the market, your 
studio already does work for big companies like 
Globo, Senac, IBM and IBMEC. How does the 
creative process work?
At Limetown, what generally happens is: the client 
comes to us with an idea and our job is to provide the 
necessary visual content to make that idea happen, be 
it an illustration, game or logo.

Our opinion often diverges from the client’s opinion. 
To avoid a lot of reworking and waste, our strategy is 
to always approve in stages: first the draft, then tones, 
colors, and then the final result. That way, we refine 
everyone’s opinion from the beginning and we make the 
process more agile.

[Zupi] How was the experience of participating in 
Imaginism In-House Workshop in Canada?
I participated in the workshop from August to 
September and it was one of the best experiences I've 
ever had! From the point of view of studying as much 
as resting. The classes were exceptional, with ‘top’ 
professionals of the market of illustration and concept 
art, not to mention the wonderful people I met. It is 30 
very intense days with classes from 10am to 6pm - with 
huge projects assigned for the next day - living with 
three other students, waking up together, studying 
together, eating together. You leave there heavier, 
with a huge amount of knowledge that you will use 
for your whole future as an artist, with friendships that 
will last your whole life!

[Zupi] What do you like the most about concept art?
The best thing about concept art is creative freedom. 
You are creating a whole universe, defining what the 
characters will be like, settings, the language of the film 
or the game as a whole. It's as if you were defining the 
alphabet before writing a book, the difference being that 
it is you who will create the letters, define how they will 
be used. It is a world of possibilities in front of you; in 
my opinion it is one of the types of work that requires 
the most of your creativity. It is very challenging and a 
pleasure to do. >
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[Zupi] Como é trabalhar na área de design de games e 
quais são as dicas para quem gostaria de lançar jogos 
na App Store como vocês fizeram recentemente?
Trabalhar com jogos sempre foi um sonho pra gente, e 
especialmente pro meu sócio, o Gustavo. Reparamos 
que é um mercado diferente da publicidade ou do 
design, por exemplo - geralmente os projetos são 
mais longos, o que te dá mais tempo para respirar e 
criar com calma.

No nosso caso, como não temos uma equipe à nossa 
disposição, trabalhar com jogos exige que a gente 
domine a fundo todas as etapas da produção. Por 
exemplo, a gente começa com concept art, produz 
muito rascunho, é uma fase bem exploratória. Aí 
começa a produção de assets estáticos: cenários, 
props, sprites dos personagens, seja pintura digital 
ou 3D. Aprovando isso, começam as animações, o 
que costuma ser uma das fases mais demoradas 
do processo. Por fim, desenvolvemos toda a 
identidade visual: interface, logo, ilustrações de cut- 
scenes e material promocional. É cansativo, mas 
extremamente compensador!

O mercado de jogos anda crescendo muito no mundo 
todo, e inclusive aqui no Brasil. O videogame vem 
deixando de ser algo exclusivo do jogador hardcore 
e cada vez mais se volta ao consumidor casual 
também. Hoje temos jogos em praticamente todas as 
mídias, pra qualquer público. Tem bastante espaço 
no mercado pra quem quer trabalhar com isso!

Uma dica que eu posso dar é: investir em design e 
marketing. Já vi muito jogo bom por aí que deixa 
a desejar em aspectos visuais, e isso é mortal: a 
aparência do jogo é o que vende a princípio. O ícone 
do jogo nada mais é do que a capa do livro - isso é 
o que ganha o consumidor na vitrine da App Store.
É essencial saber vender o seu produto também, 
todos os dias são lançados zilhões de aplicativos 
novos. Fazer uma campanha legal, criar um buzz, 
tudo isso é válido pra que seu jogo não fique perdido 
no meio de tantos outros! •

[Zupi] What is it like working in the area of game 
design and what are your tips for those who would 
like to release games in the App Store, like you’ve 
recently done?
Working with games has always been a dream for us, 
especially for my partner Gustavo. We noticed that it is a 
different market than advertising or design, for example
- generally the projects are longer, which gives you more 
time to breathe and calmly create.

In our case, since we do not have a team at our disposal, 
working with games requires us to dominate every 
production stage. For example, we start with concept 
art with a lot of drafts - It is a very exploratory phase. 
Then the static asset production begins: settings, 
props, character sprites, in digital painting or 3D. With 
this approved, animation starts, which is usually one 
of the most time-consuming parts of the process. 
Finally, we develop the visual identity: interface, logo, 
cut scene illustrations and promotional material. It is 
exhausting but well worth it!

The game market is growing around the world, 
including here in Brazil. Video games are no longer 
something exclusive to hardcore gamers — more and 
more casual consumers are playing now too. Now 
we have games in practically every medium for any 
audience. There is a lot of space in the market for 
whoever wants to work with this!

A tip I can give is: invest in design and marketing. I’ve 
seen many games out there that leave something to be 
desired in visual aspects, and this is fatal: the game's 
appearance is what sells. The game’s icon is nothing 
more than a book cover - this is what wins the consumer 
over in the App Store window.

It is essential to know how to sell your product as well
- every day zillions of new apps are released. A cool 
campaign that creates buzz is valid for your game not to 
be lost among all the others! •
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Text Box
Fonte: Zupi, São Paulo, n. 33, p. 8-15, fev. 2013.




