
Fundada em 1958, a Wunderman é sinônimo de

sucesso no mercado de comunicação e marketing:

são mais de 100 escritórios em 55 países. Segundo

dados da Advertising Age (www.adage.com), ela é

a número um do mundo no ranking das empresas

de marketing de relacionamento e aparece como a

quarta maior agência digital.

Em 2008, a empresa completa 50 anos de

existência e o mercado brasileiro marca presença nessa

comemoração, pois São Paulo faz parte de suas raízes.

"A Wunderman é tão cosmopolita quanto São Paulo.

Além de sermos o hub criativo de algumas contas

on-line regionais, como Nokia e Johnnie Walker, para

toda a América Latina, temos aqui criativos com os

mais variados tipos de formação: designers, motion

designers, ilustradores, animadores, redatores e

diretores de arte - sendo que muitos, inclusive, foram

recém-importados de outros países. E agora, além de

receber gente de fora, também estamos exportando

alguns profissionais para outras sedes da Wunderman:

Miami, Nova York e Madrid- Ou seja, assim como

a cidade em que vivemos, somos uma salada de

culturas, influências e diferentes idiomas", explica Eco

Molíterno, VP de criação do escritório brasileiro.

O segredo para tornar este cenário produtivo

envolve um constante estímulo à criatividade e

participação de seus profissionais dentro de cada

projeto. "Mais do que dinheiro, status ou cargo, as

pessoas querem, acima de tudo, ter condições para

realizar um bom trabalho, sentindo-se à vontade dentro

da agência. Por isso, na Wunderman, o departamento

de criação é o mais democrático possível. Todo mundo

pode opinar, dar idéias e propor novas ações para os

clientes. Além disso, o fato de ter uma equipe bastante

unida fez nascer muitas amizades e, em vez de um

ambiente hostil e competitivo, aqui a solidariedade

reina soberana - menos durante os históricos embates

de pebolim no fim de tarde, é claro".

Segundo Eco, tudo isso ajuda a manter a essência

de trabalho voltada para a criação de diálogos entre

pessoas e marcas, independente do meio onde isso

aconteça. "Seja com um site, com uma mala direta ou

com uma ação de mobile, nosso objetivo é estabelecer

relações duradouras dos nossos clientes com seus

consumidores. E somos muito influenciados, é claro,

por todo o histórico de marketing direto que a

marca Wunderman carrega. Aproveitamos o fato de

termos uma enorme expertise em análise de bancos

de dados para fazer uma comunicação on-line cada

vez mais direcionada e assertiva. E a criação tem um

papel fundamental nisso, pois precisa ser, ao mesmo

tempo, clara, didática e encantadora - e os resultados

positivos dos últimos anos mostram que estamos indo

no caminho certo".

Vamos conferir nas próximas páginas um pouco

desta história bem-sucedida, com a apresentação dos

últimos grandes projetos realizados pela Wunderman

Brasil. Boa leitura!



Nokia XpressBands
Tecnologias: Flash + HTML + MySpace
www.myspace.com/xpressmusic

Nokia Music Rooms
Tecnologias: Flash + Photoshop + SMS
www.nokia.com.br/musicrooms

Com o mote "Quem tem banda, sabe: não é fácil sair

da garagem", a Nokia resolveu investir neste segmento

do mercado musical, através da criação do concurso

XpressBands. Segundo Alexandre Prado e Rafael Taiar,

diretores de criação associados, a escolha do MySpace foi

fundamental para o desenvolvimento do projeto.

"Primeiro porque o concurso foi até onde as bandas

estão. Além disso, o site foi desenvolvido sobre a

plataforma do Myspace, misturando Flash e HTML para

facilitar a integração com todas as funcionalidades da

comunidade. Dessa forma, pudemos proporcionar uma

experiência diferenciada para os usuários, através de peças

completamente interativas, animadas e sonorizadas. Todos

os recursos do Myspace também foram customizados,

garantindo assim uma perfeita adesão à proposta da marca."

Em relação à linha gráfica, a proposta era conceber um

ambiente que pudesse transmitir visualmente a cultura de

bandas, mas que não ficasse restrito apenas a um estilo.

"Nosso desafio, portanto, foi equilibrar uma verdadeira

avalanche de estilos e identidades musicais em uma só

linguagem. Começamos através de uma cuidadosa escolha de

tipografias diferentes (que normalmente não combinariam em

outros projetos) para representar essa variedade de estilos.

Além disso, criamos personagens metade humanos, metade

bichos para simbolizar a mistura de ritmos e sons que vai

acontecer no concurso".

O sucesso do projeto, ressaltam Alexandre e Rafael,

pode ser medido pela aceitação do público-alvo. "A

identidade visual do site foi tão bem recebida, que acabou

transbordando o meio on-line, indo parar em pôsteres, flyers

e até em caminhões adesivados com os ícones da campanha".

Em mais um projeto desenvolvido para a Nokia, os

criativos da Wunderman foram brindados com um novo e

estimulante desafio. Desta vez, eles precisavam encontrar

uma solução que respondesse ao seguinte briefing: "criar algo

diferenciado, que tivesse grande apelo e identificação com o

público-alvo e que ainda pudesse ser modular e personalizável

para cada país da América Latina".

"Assim nasceu a idéia de desenvolvermos um pequeno

prédio para acomodar diferentes tipos de pessoas, com

diferentes preferências musicais. Dessa maneira, cada

apartamento poderia ser 'habitado' por diferentes ações e

conteúdos específicos de cada país. Com o conceito aprovado,

passamos literalmente a construir o prédio e suas adjacências.

Como buscávamos uma estética diferenciada que não fosse

nem 3D, nem ilustração, decidimos construir cada detalhe

diretamente no Photoshop. Desenvolvemos, então, um guia com

perspectivas e proporções para determinar o tamanho exato das

janelas, portas, telhados, árvores e, é claro, das pessoas. Isso nos

trouxe muita liberdade na hora de decidir como seria o 'clima' do

lugar, porém demandou muito mais horas de desenvolvimento e

ajustes", revelam Alexandre e Rafael.

Outra etapa muito trabalhosa envolveu a criação da

arquitetura do site. "Afinal, em uma interface diferenciada como

essa, as decisões de navegação precisariam fazer sentido no

contexto do prédio e não poderiam ser limitadas apenas a botões

frios de interface. Queríamos oferecer algo mais. Algo que desse

liberdade para o usuário passear por todos os apartamentos do

prédio de maneira simples e ainda incentivasse a exploração de

conteúdos novos ou surpresas escondidas em um determinado

apartamento. Por isso, criamos a 'navegação Homem-Aranha':

você pode subir e descer pela parte de fora do prédio e entrar em

qualquer apartamento para explorar o seu conteúdo".



Johnnie Walker Green Label
Tecnologias: Animações vetoriais em 2D + Flash +

Vídeos em 3D

www.johnniewaikergreenlabel.com.br

VIP Experience
Tecnologias: Animações vetoriais em 2D + Flash + Vfdeos em 3D

www.ourworkishere.com/2008/diageo/vipexperience/en/

A qualidade dos trabalhos desenvolvidos para algumas

subrnarcas (Red e Black Label) da Diageo, uma das maiores

empresas de bebidas alcoólicas do mundo, foi determinante para

que mais um projeto ficasse sob a responsabilidade da agência.

"O insightpara criar o conceito de Johnnie Walker Green

Label veio da própria embalagem do produto. Junto com

todos os dados técnicos do whisky, encontramos o título 'O

segredo mais bem guardado de Johnnie Walker', A partir

daí, construímos toda a história: não há quem não goste de

desvendar um segredo, ainda mais se ele é o segredo mais

bem guardado de uma marca mundialmente conhecida.

Mexendo com a curiosidade do público, a promessa foi revelar

a fórmula de Green Label, através de uma experiência interativa,

lúdica e instigante. Ao acessar o site, o usuário era convidado

a viajar 15 anos no passado - idade mínima dos maltes que

formam o whisky - para desvendar o grande segredo, até então

guardado", contam Adriano Abdalla e Rodrigo Jatene, diretores

de criação associados.

O conhecimento prévio sobre o perfil de público-alvo

acabou direcionando os rumos da criação. "Por se tratar de

um público adulto e qualificado, com hábitos de navegação

muito particulares, optamos por fazer um site sofisticado, com

navegação rápida e objetiva. O resultado final foi um site de

produto envolvente, que vai direto ao ponto, entregando 30

usuário conteúdo relevante, muito importante em uma possível

ocasião de consumo".

Além disso, um dos principais desafios era manter a

unidade visual do site, pois cada um dos quatro ambientes

interativos foi desenvolvido por um diretor de arte diferente.

"Dessa forma, estabelecemos alguns detalhes básicos, como

a utilização de fotos de um mesmo estilo, além de um padrão

cromáticoe tipográfico".

A repercussão dos trabalhos da Wunderman Brasil vai

ganhando fama mundial. Uma de suas últimas conquistas está

presente no mercado europeu. "Fomos convidados pela Diageo

para participar da concorrência para a conta da Johhnie Walker

Espanha, devido ao sucesso que nossas campanhas haviam feito

em toda a América Latina. Éramos a única agência estrangeira,

concorrendo contra outras cinco de lá. Fomos à escolhida, após

apresentarmos a idéia conceituai do site VIP Experience, que

produziríamos alguns meses depois", revelam Adriano e Rodrigo.

Como Johnnie Walker é um dos patrocinadores da equipe

Vodafone McLaren Mercedes, a proposta foi desenvolver uma

campanha inovadora na Espanha em cima do conceito de

progresso da marca: "Keep Walking".

"Com urn público-alvo amplo, optamos por desenvolver

uma experiência interativa, atrativa e passível de viralização,

tendo um ambiente totalmente 3D e um carro de Fórmula-1 como

protagonista. Navegando por cada componente do carro, o

usuário conhecia os segredos do esporte, enquanto interagia com

o conceito da campanha, sempre apontando para o progresso

pessoal. A trilha sonora do site também ajudou o usuário a

entender o enredo, já que seguia a mesma melodia durante toda

a experiência, mas somava elementos sonoros e mesclava ritmos

referentes à área interativa onde o ínternauta se encontrava."

Segundo Adriano e Rodrigo, a paixão e o envolvimento

do público espanhol com o automobilismo foi uma das chaves

para o sucesso da ação. Por outro lado, este detalhe também

exigiu uma certa parcimônia no desenvolvimento do projeto.

"Fernando Alonso, ídolo nacional, teve urna saída conturbada

da McLaren, equipe patrocinada por Johnnie Walker, no ano

anterior ao da criação do site. Assim, como abordar o assunto

Fórmula-1 e McLaren, sem contrariar o apaixonado público

espanhol? A resposta foi urna execução cuidadosa, colocando o

foco nos componentes de um carro de corrida e não no nome da

escuderia - e, claro, sem citar o nome de pilotos como o inglês

Lewís Hamilton, maior ri vai de Alonso".



Smirnoff Black

Tecnologias: Flash + Vídeo

www.smblack.com.br

Diante do novo conceito desenvolvido para a Smirnoff

Black ("Pura raridade"), a Diageo procurou a Wunderman para

que fosse criada uma ação que divulgasse ao mercado essa

modificação no posicionamento de comunicação da marca.

Segundo Adriano, Alexandre e Rodrigo, a solução foi dividir a

campanha on-line em duas etapas.

"A primeira delas trazia um vídeo interativo, ambientado

nos aposentos de um palácio real russo, onde um excêntrico Czar

conduzia a experiência. No fim, os usuários podiam participar de

uma promoção que levaria o grande vencedor para a Europa. Na

segunda fase, com o conceito de tradição russa e raridade já bem

sedimentados, dirigimos a comunicação para as características

diferenciadas do produto, trazendo ainda opções de receita e

sugestões dos próprios usuários. O site manteve a estética russa,

fazendo uso de elementos sofisticados, como os famosos ovos

fabergé, raros como Smirnoff Black."

Em termos de criação, o desafio era desenvolver uma linha

gráfica que fugisse aos padrões conceituais utilizados normalmente

no mercado. "Partindo do pressuposto de que o produto é uma

vodka produzida seguindo a tradição russa - mas não efetivamente

engarrafada naquele país -, foi necessária uma grande pesquisa

tipográfica e elaboração de vários estudos de trilhas e layouts que

remetessem a algo genuinamente tradicional, com um toque de

sofisticação russa. Para isso, evitamos a tentação (e também clichê)

de utilizar tipografias e elementos que remetessem ao construtivísmo

russo. Para construir a atmosfera de pureza do produto, nada melhor

do que apresentá-lo de modo que transmitisse fluidez, leveza e

transparência - características destacadas do produto em relação aos

concorrentes. Para completar, toda a navegação foi pensada a partir

do líquido da bebida, dando um movimento contínuo e ainda mais

sofisticação ao site".

Text Box
Anúncio

Text Box
Wunderman estimulando o diálogo entre pessoas e marcas. Webdesign, São Paulo, set. 2008. p . 14-17.




