
com sede em São Paulo, capital, chama cada
vez mais a atenção das empresas por criar
projetos que ultrapassam a barreira do
celular e do desktop. Chilli Beans, GOL,
Coca-Cola, MasterCard e Volkswagem são
apenas alguns itens da grande - e admirável
- lista de clientes da agência.

Muitas dessas empresas passaram a
contratar a Fess'Kobbi há pouco tempo. Em
2006, o expert em internet Victor Vieira, com
experiência em portais como UOL e iG, foi
convidado para liderar o recém-criado
departamento de Mídias Interativas, que
tinha duas pessoas à época. "A Fess'Kobbi
queria fazer isso há um tempo, mas as
pessoas do departamento não conseguiam
desenvolver o projeto, devido à constante
mudança de formato", conta Victor. "Tive
carta branca para conquistar novos clientes."
E parece que isso deu certo.

EVOLUÇÃO RECORDE
Também em 2006, o designer gráfico David
Galasse se juntou ao departamento de Mídias
Interativas como diretor de criação. Em
pouco mais de um ano, a área cresceu 500%,
e conquistou um leque de clientes diferente
da parte offline da agência, dirigida por
Roberto Tateishi. "Temos clientes que não
saem daqui de jeito nenhum. Pensamos
muito no desdobramento do projeto.
Catequizamos os clientes para que eles
mandem os briefings cada vez mais crus",
justifica Victor.

Para David Galasse, que tem um pé em
projetos offline, a confiança conquistada
com os clientes do departamento interativo



acontece por uma vantagem tecnológica.
"Na internet é mais fácil mudar o curso
das coisas. Já em projetos offline, o
cliente dita mais porque possui mais
referências no mercado. Com a web, a
tecnologia nos auxilia porque o cliente
muitas vezes não tem idéia do que fazer.
O departamento de Mídias Interativas
tem esse respaldo: usar a tecnologia pra
fazer dar certo", compara.

O departamento de Victor e David
conta com mais de 15 pessoas, além de

oito profissionais pertencentes à área
offline. Com uma equipe grande e de
habilidades variadas, a divisão de trabalho
na Fess'Kobbi depende de inúmeros
fatores. São analisados a complexidade e
o prazo de um projeto, e a habilidade dos
profissionais disponíveis. "Procuramos
não dividir os departamentos online e
offline. Há uma semi-verticalização de
lideranças. Um job pode envolver de duas
a 20 pessoas", explica Victor.

A agência também não contrata
freelancers. "Parto do princípio que
ninguém faz tão bem o que eu faço, não
tem o know-how que tenho. Nós não
fazemos prospecção de clientes. Temos é
negado trabalhos", vangloria-se Victor.
Não é para menos: em menos de dois
anos de existência, o departamento de
Mídias Interativas da Fess'Kobbi
realizou por volta de 100 projetos.



UM NÍVEL ACIMA
David e Victor defendem a tese de que a
Fess é uma agência diferenciada. "Temos
uma política de qualidade que é a garantia
da entrega de um projeto no prazo,
funcionando, e ainda com planejamento de
crescimento", afirma Victor. "Outras
agências não têm tradição online, apenas
fazem propaganda nua e crua. Nosso hard
business são projetos interativos que
ultrapassem barreiras", explica o diretor.

Preocupados em trazer inovações aos
projetos, é de se esperar que uma das
coisas menos importantes para a dupla seja
o software ou a ferramenta que será
utilizada na criação de um projeto.
"Nossa especialidade não está no software.
Usamos Flash, Photoshop, 3ds Max,
Maya, qualquer programa que esteja na
nossa frente. Se um cliente me perguntasse
se a dimensão do site será 1024x768, eu
devolveria 'você quer layout quadrado?'
e 'vai ser exibido no celular?' Antigamente
a dúvida era se tal ferramenta funcionaria
em PCs ou em Mães. Hoje, pode ser em
celulares ou num placar eletrônico",
argumenta Victor. David completa: "o
ideal é buscar referências mais puras, de
acordo com o cliente. Muitas vezes, a
solução que achamos não depende do
Photoshop ou do Illustrator, mas
simplesmente de tirar uma boa foto."

A filosofia da Fess'Kobbi é sempre
fazer o melhor projeto possível. O lema
parece óbvio, mas já provocou desconforto
na relação com alguns clientes. "Já
chegaram a achar que estávamos fazendo
menos, quando na verdade eles é que

estavam pagando pouco. Somos uma
agência desconhecida, os nossos projetos é
que são conhecidos. Estamos crescendo,
contratando, ganhando prêmios", argumenta
Victor. "Muitos de nossos clientes vieram
de grandes agências, pois não se sentiam
suficientemente atendidos, mas hesitavam
em mudar para algo novo. Era como
comprar uma calça de marca que desbotou
e depois comprar outra calça, de uma marca
não tão conhecida, mas de ótima qualidade.
A Fess'Kobbi causa essa sensação em
clientes novos porque 99% do nosso suor
caem no projeto", argumenta o diretor.

O AMANHÃ
Dentre os projetos futuros de Victor e
David na Fess'Kobbi, está a preocupação
em manter mesmo ritmo do mercado. "O
mercado vai crescer, então queremos
crescer também. Almejo focar cada vez
mais nos resultados. Quero deixar de
recusar novos projetos por falta de tempo",
desabafa Victor.

Já David gostaria de montar uma equipe
diversa, rica em habilidades, e fazer com
que ela compreenda a importância do papel
de cada um em relação à arte, sem deixar
de entender um pouco do desenvolvimento.
"Normalmente, jovens artistas chegam ao
mercado com muita vontade de fazer arte,
mas não entendem o funcionamento de um
projeto. Há uma rixa da arte com o
desenvolvimento. Tento mostrar para a
equipe que sim, a arte salvará o mundo,
mas é preciso entender que sem
desenvolvimento não há resultado", acredita
David. "As pessoas querem ser mais bem



De cima para baixo: a página da Fess'Kobbi e os sites para a

companhia aérea GOL e a fabricante de brinquedos Candide

atendidas, para que criem um relacionamento cada vez
mais amigável com sua marca. Queremos entender o
gráfico logístico que será alterado graças a um projeto
nosso e compreender onde entramos em matéria de
desenvolvimento da empresa, além de fazer um simples

"Tento provar que a arte salvará o mundo,
mas é preciso entender que sem
desenvolvimento não há resultado." David
Galasse, diretor de criação de Mídias
Interativas da FessTCobbi

site", almeja o designer, criticando clientes que pedem
'pouco': "somos uma agência com foco em resultados,
que propõe ser recompensada por isso também. Os
projetos são sustentáveis, precisam ser realizados com
eficiência. Se a empresa diz 'eu quero só uma
campanha', respondemos 'então, procura um
freelancer'", conclui.

URL www.fesskobbi.com.br

Text Box
Fonte: Computer Arts, ano 11, n. 8, p. 52-55, 2008.




