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NoelGuevara
Diretor-gerente e

diretor de projetos
televisivos do
Burnwater, Noel estava
no 1° ano do Ensino
Médio quando fundou o
estúdio, em 1998. Seis
anos depois, o
Burnwater evoluía de
uma produtora de vídeo
para um estúdio de
design multidisciplinar.

Cario Mendoza
Chefe de projetos e

roteirista do Burnwater,
Cario está envolvido em
todos os projetos que
passam pela porta de
entrada do estúdio.
Assim como o resto dos
designers da equipe,
possui conhecimentos
artísticos e
administrativos: ele
é formado em
Administração e
Marketing pela Ateneo
de Manila University.

01 0 artista de web
design do Burnwater,
Quix Maiques, ganhou
um concurso do laptop
ASUS'EeePCcom
essa imagem

02-040 primeiro
projeto de animação
3Ddo Burnwater foi
esse anúncio deTV
paraarededeWi-Fi
Ai rborne Access. "0 3D
sempre foi uma parte
importante do

Burnwater. Contudo,
ele é executado
principalmente em
projetos pessoais",
afirma NoelGuevara.
"Esperamos fazer
cada vez mais
projetos em 3D"

050 design digital e a
fotografia estão
integrados em um dos
vários projetos do
Burnwater para a
Levi's. 0 estúdio
atende clientes de
todos os tamanhos,
desde multinacionais
a microempresas

Um estúdio de design que se preze
precisa focar no aperfeiçoamento e na
expansão de suas habilidades no campo
criativo. O Burnwater Design Studios é um
exemplo disso. Criado como uma
produtora de vídeo em 2004 e localizado
em Manila, capital das Filipinas, o estúdio
aumentou rapidamente o seu leque de
serviços, passando a fazer projetos online,
impressos, embalagens e até filmes para
a televisão. Isso sem contar web design,
animações 3D e trilhas sonoras... O
Burnwater faz tudo isso e mais um pouco.

Além de todo um universo de
mídias, o estúdio cuida do branding de
algumas empresas, sejam nacionais ou
internacionais. Entre as filipinas está o
shoppingcenter Rockwell Power Plant
Mall, que, em fevereiro de 2008, escolheu
o Burnwater como seu braço criativo.
Na época, o estúdio já trabalhava para
gigantes como Nestlé, Unitevere Levi's,
mas, mesmo assim, optou por
dedicar-se a um projeto menor por um
motivo especial.

"Sempre fomos fãs desse
shopping. O Rockwell era um dos nossos
clientes dos sonhos", explica Noel
Guevara, que também conta que o estúdio
já havia feito vários projetos pequenos
para o shopping center. "Eles dão muita
liberdade criativa para nós e isso vai
desde a conceitualização do projeto até a

renderização." Dentro do desenvolvimento
de branding do shopping, o projeto favorito
dos designers do Burnwater foi o Rockwell
Easter Carnival [uma espécie de festival
da Páscoa], que deu a eles a oportunidade
de realizar uma de suas primeiras
campanhas crossmedia. "Para o evento,
utilizamos uma série de mídias
publicitárias incluindo pôsteres, displays
digitais, anúncios impressos e até
outdoors" conta Noel Guevara. "Ele
acabou ajudando muito no aumento
dos lucros do cliente."

E pensarqueem 1998o
Burnwater era u m pouco mais do que uma
galeria online de Noel Guevara. Na época,
o pequeno artista tinha apenas 15 anos e
já procurava por oportunidades no
universo do design. "Sabia que seria um
artista assim que descobri o que essa
palavra significava. Comecei a desenhar e
rabiscar quando tinha oito anos. Com dez,
já fazia workshops de pintura."

A partir daí, Noel Guevara
começou a trabalhar em todas as
ferramentas digitais que eram moda
na época - incluindo Microsoft Paint,
trueSpace, Premiere, 3ds Max e
Photoshop - sempre com a ajuda de
revistas e da internet. Contudo, sua idade
mostrou-se um empecilho."Era difícil
encontrar f reelances enquanto ainda
estava no Ensino Médio. Porém, soube ->

A equipe do Burnwater Design Studios
está chamando a atenção de todo o
mundo com a ousadia criativa de sua
equipe.Por Mark Ramshaw
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-> aproveitar para pegar as frutas mais
baixas, mostrando o meu talento em
projetos pequenos", conta Noel.

Três anos depois, em 2001, a
Burnwater já operava como produtora
de vídeo, tornando-se um estúdio
multidisciplinar em 2004. Na época
formado em Marketing, Noel Guevara
percebeu que o estúdio cresceria mais
rápido se seu leque de serviços fosse
expandido para impressos, internet e
branding. Entretanto, mesmo com essa
estratégia, observou que a maioria dos
grandes clientes já tinha contratado
suas próprias agências e a Burnwater
tinha um portfólio ainda limitado para
concorrer com elas.

"Para conseguirmos contas de
grandes empresas, usei contatos de
colegas de faculdade que tinham sido
contratados por multinacionais.
Também contratei recém-formados das
melhores faculdades de arte daquele
ano", conta Noel. Foi assim que a
Burnwater conquistou um de seus
maiores clientes, o Citibank. "Esse nome

gerou um crescimento repentino e exponencial para o estúdio."
As Filipinas podem não ser o primeiro país em que

se pensa quando o assunto é design em nível global.
Entretanto, o gerente de projeto Cario Mendoza acredita que
isso mudará em breve: "Há um boom de talentos criativos
ocorrendo aqui ultimamente. E ele nasceu com o
crescimento do mercado de design mundial: diversos
cursos relacionados ao campo criativo começaram a ser ->

Tratamos
nossos clientes como
sócios e descobrimos
que somente esse tipo
de colaboração é que
resulta no melhor para
ambos Carlo Mendoza
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10-11 "Teasers para o 12-13 Criação pessoal
Underground Ink, um do web designer Quix
projeto de camisetas Malquez. do
cuja meta é encorajar Burnwater, repleto de
as pessoas a mandar influências
seus próprios designs",
explica Noel

-> oferecidos pelas melhores
faculdades. Mesmo assim, esse
boom não teria sucesso se não
fosse pelos artistas já existentes,
que sempre promoveram o nosso
talento. Hoje é comum sermos
sondados para criar uma campanha
publicitária internacional ou um
desenho animado com roteiro
estrangeiro".

Para o Burnwater, a
inspiração pode vir de qualquer lugar
do mundo. "Acompanhamos
principalmente o design europeu,
que é o que tem mais apelo. A
semântica visual de países como
Inglaterra, Holanda e Alemanha é o
nosso principal objeto de estudo.
Não há um estúdio de design em
particular que nos influencie. Porém,
compramos religiosamente a
ComputerArts para ver o que é novo
e original, além de acompanhar o
anuárlo New Talent Design Annual"

Noel conta que sempre fica
fascinado com a adaptação do
design em diversas mídias. "É como
ganhar inspiração a partir do design
de um celular e utilizá-lo no estilo de
um motion graphíc. E é nisso que
somos bons: em ultrapassar
fronteiras. De vez em quando
também buscamos inspiração nos
grandes mestres da pintura. A

maioria de nós procura desenvolver
habilidades manuais além de só
ficar na frente do computador."

Para Carlos Mendoza, a
abordagem da empresa importa
muito mais do que sua localização.
"O que define o projeto Burnwater é
o nosso envolvimento com os
clientes. Tratamos nossos clientes
como sócios e descobrimos que
somente esse tipo de colaboração é
que resulta no melhor para ambos",
explica Carlos.

O comprometimento em
dar aos clientes um serviço
personalizado é reflexo direto da
formação gerencial e marqueteira
do time da Burnwater. Para Noel,
"a maior força do estúdio é o
pensamento estratégico e o ritmo
de trabalho praticado e advogado
por nossos artistas. Somos um
híbrido de empresa de design e
agência de publicidade com a
agressividade criativa da primeira
acoplada à abordagem estratégica
da segunda. Nosso mantra é
'forma e função. Já nosso lema
sempre foi, e continuará a ser,
'imaginação inteligente'".
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