


slo, a capital da
Noruega, é
formada por 40

ilhas e 343 lagos, e
cercada por colinas e

montanhas espetaculares.
Uma paisagem e tanto para artistas em
busca de inspiração. E é esse cenário a casa
da agência de design gráfico Bleed, criada
em junho de 2000. Construído a partir de
um manifesto que aborda a necessidade de
ser diferente, arriscai-, compartilhar idéias,
divertir-se e colaborai', o estúdio atraiu
muitos fãs c diversos prêmios.

Além de ter uma paisagem
impressionante, a capital norueguesa é o
coração político, cultural e econômico do
país, permitindo que se respire ar fresco
enquanto se está numa reunião de negócios.
"Hoje você consegue administrar uma
empresa de qualquer lugar, então, optei por
uma localização saudável. Na Noruega é
possível praticar snowboard e ser o diretor
de criação de urna grande empresa ao
mesmo tempo", entusiasma-se o diretor de
criação, Kjetil Wold.

A internet foi uma ferramenta essencial
para a Bleed na construção de sua base de
clientes internacionais, e também aumentou
o alcance do estúdio dentro da Noruega.
"Noruegueses falara bem inglês e possuem
uma abordagem globalizada no que diz
respeito ao relacionamento com clientes",
observa Wold. "Viajamos quando
necessário, porém, procuramos fazer uso de
novas tecnologias em telecomunicações." O
ambiente globalizado, assim como a
abordagem da agência, abriu um imenso
leque para a Bleed, formado de
possibilidades, idéias e fontes de inspiração
que só fazem a empresa crescer. "A toda
hora aparece um novo job para nós. Desse
modo. podemos sempre experimentar e.
conseqüentemente, nos aperfeiçoar."

A Bleed emprega 14 artistas, com as
mais diversas habilidades, em tempo
integral. São gerentes de projeto, diretores
de arte. desenvolvedores do Flash,
designers gráficos, dentre outras funções.

Para um estúdio que gosta de manter o
leque aberto, aceitando projetos que vão
desde o puro e simples design gráfico até
projetos e exibições de arte. cuidar da casa
e mantê-la arrumada é essencial. "Temos
dois gerentes de projeto, que controlam os
jobs, e um consultor estratégico, que nos
ajuda no gerenciamento dos jobs",
explica Wold.

Cada vez mais os clientes exigem dos
designers soluções cm diversas mídias,
incluindo muitas vezes em um só projeto
impressão, web e motion graphics. Estúdios
sem planejamento criativo penara para
executar projetos assim, coisa que não
acontece com a Bleed. "Novos projetos são
discutidos a partir do momento que chegam;
depois, montamos um time com as
habilidades requeridas para o job. O grupo
pode ter desde dois até oito designers,
dependendo da complexidade da missão",
explica Wold. "Recrutamos nossa equipe
observando também quem possui mais
tempo livre no momento e o crescimento
desse designer em determinada etapa da
criação. Se alguém tiver se destacado em
alguma técnica que envolva o projeto,
deixamos a pessoa assumir a liderança do
job. Nossa equipe c insubstituível."

O estúdio é dividido em duas áreas
distintas. "A equipe fica numa sala onde
podem trabalhar, ouvir música, e também
pensar na vida se isso trouxer inspiração",
conta Wold. "E também ternos a Sala do
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>> Silêncio, caso você precise se concentrar
em algo. Gerentes de projeto e
administradores de negócios são os que
mais usam essa sala."

Tendência cada vez mais comum em
empresas de criação, ninguém tem hora

para a Pepsi Max, por exemplo, envolveu a
participação dos consumidores, que foram
convidados a ilustrar camisetas no site
da empresa.

"No projeto da Pepsi Max trabalhamos
em diversas plataformas ajustando o estilo

marcada para chegar ou sair da Bleed.
"Não há o esquema 'das nove às seis'.
Amamos o que fazemos e temos sorte de
poder criar meios fantásticos de se passar
mensagens às pessoas", conta Wold.

Para evitar trabalhos repetitivos, a arma
da Bleed é a colaboração. O estúdio
procura envolver outros designers e
ilustradores, ou até mesmo o cliente e seu
público. Uma das campanhas da agência

geral da ilustração e a identidade do
projeto. Contratamos uma produtora para
filmar a arte numa tela de fundo verde e
unimos tudo com um desenvolvedor
tecnológico e um designer de Flash."
O cliente gostou do estilo e dos elementos
da arte criada pelo estúdio e decidiu
contratar a Bleed para adaptar o job
aos impressos. "Recriar uma ilustração
complexa da web para pôsteres em alta
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definição não é uma tarefa fácil", confessa Wold.
A Bleed tenta sempre fazer com que o cliente deixe os

preconceitos de lado, pense e experimente visualmente.
"Quando conseguimos estabelecer uma comunicação
saudável, desafiamos nossos clientes a participar
ativamente da criação do projeto", conta Wold. "Nosso
trabalho é inspirado pela arte e por projetos que nos
façam expandir os limites do design gráfico e que nos
ajudem a encontrar sempre a melhor solução."

As promessas da Bleed para 2008 envolvem grandes
aventuras. O estúdio tem planos de executar projetos
mais ambiciosos e, futuramente, de desenvolver a
própria marca. "Gostaríamos de expandir nosso portfólio
com clientes ainda melhores, principalmente se forem
clientes corajosos que queiram desafiar as regras",
visualiza Wold. "Queremos estabelecer a nossa marca
criando coisas como jeans, revistas e objetos de
decoração." Não estranhe se daqui a alguns anos vir
uma loja da Bleed no shopping mais próximo. RT

UHL www.bleed.no
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