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O repórter Tom Dennis foi
descobrir como o pequeno estúdio
E3 Media se tornou um gigante do
mercado de design europeu

São poucas as agências que lidam
com seus trabalhos de maneira tão
eficiente e inteligente como a E3
Media. A empresa de criação digital
com sede em Bristol e Londres, na
Inglaterra, é responsável por fazer
com que grandes empresas utilizem o
marketing digital corno ferramenta
primordial de divulgação de seus
produtos. Seja em um projeto com a
energia do microsite feito para o filme
High Schoot Musical, da Disney, ou em
exposições digitais elegantes feitas
para o museu londrino Victoria&
Albert, a E3 consegue ter idéias que
parecem ter sido feitas sob medida.
Foi essa característica que deu ao
experiente estúdio o status de
grande influenciador do mercado
de design europeu.

A mistura de realização
criativa e expertise pragmática é clara
no quartel-general da E3: áreas de
relaxamento com mesas de pebolim e
vídeogames ficam bem ao lado dos
estúdios de teste de usuário da
agência. As paredes que envolvem os
45 funcionários do estúdio são
adornadas por um grande mural

feito por Yakahead, artista urbano de
Bristol, principal sede da agência.

"Quando criamos a E3, em
1997, tínhamos acabado de sair da
universidade e a internet era uma
mídia muito nova",explica StuartAvery,
que fundou a agência em parceria
com o diretor MikeBennet. "Não
havíamos sido treinados para a vida
corporativa e não existiam modelos de
agências digitais para nos servir de
inspiração. Era tudo novo."

Combinando aprendizado
rápido e dedicação, a E3 ganhou a
fama que faz com que recorram à
empresa clientes que precisam de
designs confiáveis, mas mesmo assim
inovadores. O primeiro grande projeto
que define a E3 surgiu em 2001,
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01-02 O trabalho da E3
para o museu V&A, em
Londres, tinha que ser
flexível o bastante para
mudar de acordo com a
exposição, sem
esquecer do brandmg

03AequipedaE3
trabalha com vários
tipos de design.do
corporativo ao
experimental. Esse
site para o salão de
cabeleireiros
Toni&Guy precisava
ser provocativo

04-05 A relação da E3
Media com a empresa
de telefonia Orange
vem desde 2001.
Desde então, a agência
é encarregada das
campanhas digitais e
da presença online da
companhia telefônica

06 Quartel-general da
E3 em Bristol, na
Inglaterra. A agência
emprega 45 pessoas
em seus dois
escritórios, sendo os
estúdios de teste de
usuário localizados
no de Bristol

welcome to Orange
explore our site,
experience our branc
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07-08 A montadora de
carros Kia contratou
a E3 Media para
produzir a sua última
campanha e um
microsite. A equipe
criou uma narrativa
que exibia os destaques
dos principais carros
da marca de forma
divertida

09 A clássica fabricante
de motocicletas
Triumph precisava
adicionar interação
ao seu site. A E3
respondeu com o
microsite My
Triumph, que permite
aos visitantes
personalizarem suas
próprias motos

10 A conta da Peugeot
307 foi uma grande
vitória para a E3, e
resultou nesse
showroom virtual 3D.
Os carros foram
filmados em um
fundo verde antes de
serem trabalhados
como modelos 3D e
inseridos no site
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11A marca de roupas
FrenchConnection é
outra grande empresa
que se utilizou das
habilidades digitais da
E3. Esse site possui a
interface de uma
-avista de alta costura

-> quando a agência criou o site global
da empresa de telefonia Orange.
Stuart conta que a empresa
oressionou bastante a E3, o que
incentivou a equipe a ser mais criativa
e se superar a cada novo trabalho.

O sucesso da agência prova
que abrir seu próprio estúdio é, antes
de tudo, um empreendimento
profissional. "Somos muito mais
comerciais hoje" admite Stuart. "Para
ganharmos os trabalhos que
queríamos, os clientes precisavam
confiar que entregaríamos tudo
dentro do prazo, mostrando resultado.
Mesmo assim, a informalidade e a
ambição que possuíamos no começo
ainda existem, já que não nos levamos
muito a sério."

Mesmo que Stuart defina a
E3 como 'agência criativa e centro de
negócios', não dá para assumir que o
lado criativo da empresa seja
subnutrido - longe disse.
"Encorajamos todos a desenvolverem
especialidades a fim de ampliar suas
habilidades e aumentar a influência
da equipe", explica o diretor criativo do
estúdio de Bristol, Lee Tatham. "Isso
pode ser feito em termos de conceito,
tipografia, branding, motion,
publicidade.viral. Nós não somos
somente uma'agência digital, mas
uma agência criativa que acabou se
especializando nessa área."

"Recentemente quisemos
criar um jogo para a empresa de
energia britânica E.ON, já que eles são
patrocinadores do campeonato inglês",
Lembra Antony Webster, diretor de
criação do estúdio situado em
Londres, dando um exemplo de como
a rede de freelancers da E3 molda
novos projetos."O conceito pedia
muito trabalho 3D, e nós o deixamos
com a agência londrina Sliced Bread
Animation. Eles garantiram um
resultado final maior que todas as
nossas expectativas."

Essa idéia de rede de
contatos criativa vem da Bristol

Media, organização que tem a E3
Media como um dos membros
fundadores. A rede promove
encontros regulares entre criativos
britânicos e já possui mais de 3 mil
membros, oriundos das mais de 1600
empresas que formam o grupo.

"No começo, éramos
basicamente uma casa de produção.
sempre trabalhando por trás de
outras agências de marketinge
propaganda", lembra Stuart. "Agora
somos para nossos clientes a
agência digital que determina todas
as suas estratégias nessa área, o que
prova que sempre é possível crescer."
Stuart enfatiza a importância de
sempre se lembrar de onde eles
vieram e onde chegaram - uma lição
para qualquer um que queira abrir
um estúdio.

Enquanto muitas agências
estão com o pé no freio frente aos
desafios impostos pela crise
econômica mundial, a E3 é muito
mais pragmática e determinaaa em
relação a situação de pânico. Stuart
já percebeu que o investimento que
antes era feito em materiais
impressos está migrando para o
mercado online, com foco na
experiência do usuário e na
usabilidade. o que coloca a E3 em
uma posição muito vantajosa. Depois
de um começo de ano atarefado, a
agência planeja criar campanhas
ainda mais inventivas e quer
aumentar a equipe da filial londrina,

AE3 Media ê um exemplo
de que a atitude profissional é
extremamente importante para se
atingir o sucesso. Stuart assina
embaixo: "Somos conhecidos como
uma agência criativa, mas não se
trata de simplesmente de criar coisas
criativas - queremos que nosso
trabalho faca diferença".
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