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6D Estúdio
O aspecto coletivo é crucial para os
sócios que comandam a equipe do
6D Estúdio. Conheça a história do
grupo Carioa Por: NathalieFoiço

Sete sócios com uma lista
de clientes que já ultrapassou a 80a

linha em seis anos de existência. No
currículo, capas de CD, identidades
visuais, ilustrações, videocUpes,
comerciais, projetos gráficos e sites.
É no bairro Jardim Botânico, zona sul
do Rio de Janeiro, que a equipe do 6D
Estúdio extrai todo o seu poder criativo.

Com tantos projetos assinados
e os dedos calejados de tanto
rabiscarem no papel e produzirem no
computador, os designers do 6D
estúdio já puderam ter alguns
momentos de glória. Entre eles, está a
exibição de um trabalho no livro 200
Best lllustrators Wortdwide, publicado
pela Lurzer's Archive. quatro páginas
na coletânea Lati n American Graphic
Design, da Taschen, além de una
recém-conquistada indicação de Site
of the Day (site do dia, em tradução
literal) pelo portal de classificação
Favouríte WebsiteAwards.

A saga do 6D Estúdio começou
em 2002, quando o rnarqueteiro Lula
Freitas convidou o ilustrador e designer
gráfico Emílio Rangel, seu colega de
trabalho na marca de roupas Company
para, juntos,fundarem um estúdio.
"Não demorou muito para chegarmos à
conclusão de que podíamos chamar
outros amigos, com expertises em
outras áreas do design, e criar um
estúdio maior, com mais capacidade de

produção", conta Lula Freitas,
responsável pela administração e
atendimento ao cliente no 6D.

Motivados por uma vontade
unânime de criar urna empresa
multidisciplinar. os sócios do estúdio
carioca decidiram aplicar o conceito de
onestopshop, termo originado na
década de 1920 nos Estados Unidos
que traduz o aspecto completo de uma
empresa, tornando desnecessária a
contratação de outra firma por parte do
consumidor. A parti r dessa chancela, o
6D Estúdio promete satisfazer todas as
necessidades de seus clientes e
firmar-se como estúdio diferenciado
por meio da atuação em todas as
mídias. "Desse modo, os projetos ficam
corri uma unidade gráfica, o que
fortalece a imagem das marcas", explica
Lula. Depois da parceria firmada entre
ele e Emílio, a equipe de sócios ficou
completa com o designer Beto Martins,
o produtorTola Faria, o web designer
Bruno Fraga, o artista 3D Be Vieira e o
designer Mateus Araújo.

No 6D,, & hierarquia é um fator
importante para a organização dos
projetos em andamento. Os quatro
diretores de criação, Beto, Bruno, Emílio
e Mateus, formam suas equipes a partir
dos dez profissionais em design -entre
estagiários, designers juniores e
masters, em ordem crescente. Já Be,
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Os clientes são
conquistados e mantidos por
conta da qualidade do
trabalhos da metodologia
empregada no processo
Lula Freitas
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O que
nos alimenta e nos dá
gás para seguir em
frente é o fato de o 6D
ser o projeto de vida
de todos nós

-> Lula e Tola dividem as tarefas de
captação, administração,finanças,
atendimento ao cliente e gerência de
recursos humanos.

Sem dúvida, o fato de ser
multidisciplinar ajuda um estúdio a
angariar clientes. Afinal, quanto mais
produtos se tem a oferecer, maior
será o seu público-alvo. Porém, para
Lula Freitas, o segredo para se
construir uma lista quilométrica
de clientes é, primeiro de tudo, a
qualidade do trabalho criativo. "Os
clientes são conquistados e
mantidos por conta o'a qualidade do
trabalho entregue e da metodologia
empregada no processo. Além disso,
sempre buscamos manter nossos
material de divulgação atualizado,
principalmente em relação à nossa
presença online", explica.

O sócio do 6D fala sério
quando o assunto é a presença na
internet. No portfólio do estúdio, é
possível conferir todos os projetos já
realizados pela equipe, aspecto que
ajuda - e impressiona - qualquer
cliente. O 6Dtambém possui uma
preocupação especial em se
comunicar com todos os visitantes
de sua página por meio de notícias
relacionadas ao estúdio. Foi nessa
área que a empresa divulgou a
conquista do primeiro Site of the Day

pela página da marca de roupas
femininas Maria Filo, da estilista
Célia Osório.

A marca contratou a equipe
carioca para reformular todo o seu
site. "Além de uma estrutura muito
inchada, eles não estavam obtendc
0 resultado institucional esperado,
tanto nos acessos, que giravam em
torno de 500 e 700/dia, quanto no
aspecto visual, pouco atrativo",
explica Lula Freitas.

Para alterar o cenário
negativo, o 6D foi inspirado pela
última coleção de verão da Maria
Filo, formulada a partir do parque
Jardim Botânico, representado nas
estampas de forma feminina. "Com
isso na cabeça e devido à nossa
íntima ligação com o parque, uma
vez que nosso escritório fica perto de
lá e tambêm por freqüentarmos o
local com nossos filhos, optamos
pela técnica de colagem, que é muito
utilizada pelas crianças", conta. Hoje,
a página possui uma média de quase
2000 acessos/dia.

Outro trabalho que figura
entre os favoritos do estúdio foi o
projeto para a montagem do
espetáculo,4 Noviça Rebelde, em
cartaz desde maio de 2008 no teatro
01 Casa Grande, no Rio de Janeiro.
"Criamos logotipo e identidade
visual, que aplicamos em site.
mobiliário urbano, celular, vinhetas
eletrônicas, entre outras", conta.

Para os sócios do 6D,
inspiração não é o bastante para
tocar tantos trabalhos. "O que nos dá
gás para seguirem frente é o fato de
o 6D ser o projeto de vida de todos",
revela Lula. Em relação ao futuro, o
marqueteiro deixa o lado racional de
lado e desabafa: ''O que vale no fim
das contas é ser feliz; e isso eu
acredito que somos".

Saiba mais sobre o 60 Estúdio em
www.6d.com.br.
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