
Talvez os mais novos não saibam, mas a internet já

foi um território dominado por sites feitos de links com

botões grandes, localizados no meio da página principal

da interface, que direcionavam o usuário para páginas

internas recheadas de textos, com o clássico ícone de

uma casinha no rodapé como principal referência para o

retorno à página inicial.

"Algumas delas ainda tinham um logo em 3D tosco

que girava e brilhava no topo. Nem vamos relembrar os

backgrounds! Eu era diretor de arte na DPZ (www.dpz.

com.br) e fui um dos responsáveis para implantação de

computadores no departamento de criação do escritório

carioca da agência, em 1993. O flerte com a tecnologia

começou neste período e, com o surgimento da internet

comercial no Brasil, dois anos depois, virou namoro. Em

1996, fui convidado por um amigo para fazer o primeiro

site da Angélica, apresentadora da Rede Globo. Foi aí que

descobri que era hora de ter a própria agência, focada na

web", revela Eldes Saullo, sócio-diretor.

Assim, um ano depois, em uma sala do Leblon, bairro

da Zona Sul carioca, nasceria a Brainter (www.brainter.com.

br), junção das palavras BRAsil e INTERnet. "Ela é fruto da

reunião de profissionais vindos de agências de propaganda,

fascinados para entender e vencer neste novo mundo.

Nossa força inicial veio com a conquista da conta da UIP

(United International Pictures), distribuidora de filmes da

Paramount, Universal, MGM e Dreamworks no Brasil".

Em termos de identidade criativa, o período de

experiência na DPZ acabou servindo como base no modo

de produção da Brainter. "A principal influência veio de

lá: aquela coisa clean, muito espaço, áreas de destaque

grandes, respiração. Obviamente, é uma área muito

parecida com o mundo da moda, com tendências que

surgem e desaparecem como um flash fotográfico. Em

mais de dez anos, muitos estilos já passaram pela criação,

cada um com sua influência própria, mas tentamos

sempre focar na usabilidade. Ser simples, sem sermos

simplórios. Mas influência neste nosso mundo é muito

relativo. Você vende um projeto hoje com o que há de

mais moderno em arquitetura, usabilidade, interface e

tecnologia. Daqui a dois anos, no máximo, ele já será

jurássico. Mas terá seu charme", diz Eldes.

Ao longo de sua trajetória, uma das características

mais marcantes da agência está na força em resistir aos

altos e baixos produzidos por um mercado em plena

transformação. "Nestes quase 11 anos, já foram muitos

os concorrentes e os negócios da web que surgiram e

desapareceram. Se você pensar que, no Brasil, 90% das

empresas fecham no primeiro ano de vida, somos muito

mais do que vitoriosos. O objetivo sempre foi uma empresa

de 70 anos e não de sete anos ou sete meses. E, acima de

tudo, ser um bom lugar para se trabalhar. A filosofia é a de

que, se temos que passar oito, dez, às vezes 12 horas por

dia juntos, que pelo menos essas horas sejam agradáveis.

Pergunte para quem já trabalhou por aqui".
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Última Parada 174 - Paramount
Tecnologias: ASP + Flash
www.ultimaparada174.com.br

Zed no Planeta Azul - Learning Factory/Cyltura inglesa

Tecnologia: Flash
Interativo, distribuído em CD-ROM

O longo período de relacionamento da agência com a

Paramount, um dos principais estúdios de cinema do mundo,

significa a realização de novos projetos, cercados dos mais

variados desafios.

O último deles envolveu a produção do hotsite do filme

"Última Parada 174", do diretor Bruno Barreto. "O prazo

era fator crucial para o projeto, pois o filme abriria o Festival

de Cinema do Rio de Janeiro (www.festivaldorio.com.br/

site2008), realizado em outubro, e o site precisava estar no ar

na abertura", destaca Eldes.

Em relação à parte gráfica do ambiente, a criação

procurou buscar uma combinação que passasse uma idéia

de caos, desde a tipografia até a apresentação das fotos e

das cores. "Usamos Optima, um tipo sem serifa, mas com um

desenho diferente e que combina com o conceito. Optamos

por cores neutras (preto, branco e terra) para valorizar as

fotos, que são estupendas. Junto com a música, o hotsite

- criado pelo webdesigner Thiago Vagostelo - já adianta as

fortes emoções que podemos esperar do filme".

Já os parâmetros utilizados na divisão dos elementos

pela interface seguiram a estrutura básica aplicada em sites

voltados para o mercado cinematográfico. "Não tem muito

mistério. Trabalhamos com a Paramount há dez anos e o

hotsite de um filme, por mais que você coloque gadgets,

widgets e outros gets, têm uma fórmula de trailer, sinopse,

elenco, downloads. A novidade fica por conta da navegação

rotativa pelos links, já que as fotos permitiram utilizá-las como

belos backgrounds", diz.

Segundo Eldes, uma das grandes vantagens de se trabalhar

com este segmento é a possibilidade de ter acesso antecipado

ao que está sendo produzido pelos estúdios. "Assistimos

todos os filmes antes, às vezes até na ilha de edição, como já

aconteceu com um dos filmes nacionais que eles lançaram".

A Cultura Inglesa (www.culturainglesa.net),

tradicional instituição de ensino de inglês, tinha uma

proposta de desenvolver um CD-ROM educativo voltado

para o público infantil.

A experiência da Brainter na produção de projetos

multimídia foi um dos fatores determinantes para a

conquista deste trabalho.

"Usamos todos os recursos e mais um pouco que

o Flash nos permite, principalmente na questão de

relacionamento com o usuário. A história envolve um ET

que cai na Terra e tem que achar pedras combustíveis para

poder retornar ao seu planeta."

Segundo Eldes, o grande desafio foi adaptá-lo para

múltiplas plataformas e gravar os avanços durante o jogo em

um aplicativo em Flash. "Mas nós conseguimos. Tudo com

cores, tipografia e navegação voltadas para a criança. É quase

um roteiro de cinema ou um RPG, transportado para a tela,

mas a idéia era essa mesma".

Outro aspecto a ser considerado era o perfil do público,

que possuía uma característica bem singular. "Não tem

público mais crítico do que criança. Se algo não funciona,

eles são bem sinceros".

No final, a entrega para a realização deste projeto foi tão

grande que Eldes até brinca com o fato. "Uma equipe ficou

alocada exclusivamente neste projeto por oito meses. Só

pensavam em Zed. Alguns até viraram ETs. Ou já eram, não sei".
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Relatório Social - Coca-Cola
Tecnologia: Flash
interativo, distribuído em CD-ROM

Celular Direto - Vivo
Tecnologias: ASP + Flash + SQL Server
XHTML + XML
www.celufardireto.com.br

Sabendo da capacidade da Brainter em superar qualquer

tipo de desafio, a Coca-Cola (www.cocacolabrasil.com.br)

escolheu a agência para que ela desenvolvesse um modelo

digital de seu relatório social.

A proposta era bem clara: transformar algo que sempre é

entregue em papel para os acionistas em um produto interativo.

"O maior desafio era a questão da usabilidade, já que relatórios

têm planilhas imensas de informação", ressalta Eldes.

Nada que os criativos da agência não pudessem

desenvolver uma solução. "O Flash com a lupa e a geração

de PDF foi a solução encontrada para as partes com muitos

números. A webdesigner Roberta Stelling fez um trabalho

interativo excelente, com um visual muito atraente", destaca.

Além disso, a versão off-line do relatório foi utilizada

como base para a organização da grid do novo projeto.

Outra fonte de referência envolvia o perfil do público-alvo.

"Ele sempre influencia. Especialmente no caso de um

relatório que trazia informações sobre ações sociais da

Coca-Cola. A questão da sustentabilidade foi a base de todo

o processo criativo."

A idéia deste projeto era desenvolver um ambiente para

atender todas as revendas da empresa de telefonia celular

Vivo, na comercialização de celulares e de acessórios. Na

prática, como explica Eldes, a tarefa acabou gerando dois

grandes desafios para a Brainter.

"Temos uma boa experiência com e-commerce, com

Amsterdam Sauer, Dermage, entre outros, mas nada que

se compare com Celular Direto. Primeiro, obviamente

pela complexidade do sistema em si, uma loja de celular e

acessórios para os revendedores Vivo."

O segundo desafio ficou por conta da descrição do

briefing. "O cliente chegou para nós e pediu algo leve, queria

que fosse como o Google, uma página em branco com links.

Partimos então para uma interface levíssima, mas que pudesse

gerar valor. O branco do fundo e os tons azulados do menu

e do cabeçalho fizeram do site um sucesso comercial, não

porque é bonito, mas porque é bonito e rápido", diz.

Outro aspecto importante seria atender às

expectativas de dois tipos de perfis de usuários. "Neste

caso em especial, falamos com dois públicos diferentes: o

revendedor e com o cliente final que vai às Revendas Vivo e

compra através do site".
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Carlton Case Study - Souza Cruz
Tecnologia: Flash
Interativo, distribuído em CD-ROM

A experiência de Eldes na agência de publicidade DPZ ainda rende

bons frutos profissionais. Tanto é que este projeto foi resultado de uma

parceria desenvolvida entre as duas empresas.

"O desafio era colocar todo material de comunicação de Carlton - de

filmes até below the line - em um CD de apresentação para a BAT (British

American Tobacco -www.bat.com), em Londres. Conseguimos captar o

look and feel da marca e transformar o projeto em um sucesso interno

dentro da Souza Cruz (www.souzacruz.com.br)."

Sobre o processo criativo, o briefing era bem específico. "O visual

deveria seguir a imagem da marca já estabelecida no mercado: clean com

branco e vermelho". Para finalizar, Eldes revela uma curiosidade deste

projeto. "Tivemos uma bela reunião de pré-produção, talvez a mais longa

da qual já participei".
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