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Louis Clement
_Diretor de criação da
Skive, Louis costumava
trabalhar com televisão.
Ele conheceu Sean
Singleton e Ben Palmer,
cofundadores da
agência, enquanto
comandava um canal
online de comédia
que também se
chamava Skive.

ReshSidhu
Diretora de arte da

Skive, Resh trabalha
com uma equipe
criativa de oito
pessoas. Ela entrou no
estúdio em 2004 e já
passou pelas empresas
Extreme Music, Emap
e Red Pepper.

Jake Prime
_Jake comanda o time
de desenvolvimento
da Skive, composto por
10 pessoas, entre
desenvolvedores, Action
Scripters e arquitetos da
informação. Ele
trabalhou na agência
Dare antes de ser
contratado pela Skive,
em 2005.

Acostumada a
projetos cross-media
e a grandes
orçamentos, a
agência londrina
reafirma ao repórter
NickCarsonsua
vocação para
trabalhos complexos

Grandes campanhas cross-media
geralmente são produzidas da
seguinte maneira: antes de qualquer
coisa, o cliente contrata uma agência
que será responsável pela criação da
identidade do projeto. Feito isso, a
agência delega a outros estúdios a
produção de conteúdos para vários
suportes, que vão de televisão a
celulares. Essa empresa deve ser
capaz de comandar todo o andamento
da criação e resolver de forma rápida e
eficiente qualquer problema que
aparecer. É exatamente a
especialidade da agência Skive.

A história da empresa
começou quando seus fundadores -
Sean Singleton, Louis Clement e Ben
Palmer - se conheceram em uma
empresa especializada em conteúdo
de entretenimento. Como na época a
banda-larga não era tão difundida
como é hoje, o negócio faliu. Apesar de
terem trabalhado com mídias Velhas',
como publicidade e televisão, o trio
decidiu continuar a explorar o território
digital e, em 2001, fundaram a Skive.

"Tínhamos um grupo
pequeno de designers que entendiam
de Flash, um programador e u ma
equipe de gerência, mas ninguém
sabia direito no que estava se
metendo", conta Louis, diretor de
criação. "Seis meses depois, o último
dos quatro diretores atuais, Anthony
Sommerville, se juntou à equipe. Em
2002 chegou o diretortécnico
Matthew Don."Daí para a frente, a
Skive só cresceu até chegar ao
número atual de 36 funcionários."

Após anos produzindo jogos
simples em Flash e conteúdo viral, a
equipe passou a trabalhar com

filmagens ao vivo e composições no
After Effects para criar experiências
cada vez mais imersivas. O primeiro
trabalho de sucesso, na opinião de
Louis, foi uma campanha para o
barbeador Gillete M3 de 2005.
"Voltada para homens de 28 a 24
anos, a campanha girava em torno de
um game viral de jet ski que foi jogado
mais de 112 milhões de vezes por 25
milhões de usuários", conta o diretor.

Em 2009, a Skive chegou a
trabalharem 15 projetos de uma vez
só, que vão de simples anúncios
online, widgets e aplicativos até sites
voltados a todo o continente europeu.
No entanto, Louis acredita que foi a
grande campanha interativa
produzida para o Exército Britânico -
intitulada "StartThinkingSoldier"
[Comece a Pensar em ser Soldado] -
que realmente elevou os padrões da
agência. "O tamanho do projeto, a
intensidade de nosso envolvimento, a
fantástica execução e os resultados
que está gerando devem atrair mais
clientes", prevê o diretor de criação.

O trabalho foi conquistado
graças ao relacionamento com a
agência Publicis.comaqualjáhavia
colaborado. Após algumas reuniões
- durante as quais a equipe da Skive
sugeriu a idéia de uma perspectiva
imersiva em primeira pessoa para a
campanha - veio uma sessão de
duas horas com a divisão de
marketing do governo britânico. A
agência de Louis impressionou e foi
contratada no dia seguinte.

O briefing era aumentar o
recrutamento de jovens de 17 a 21
anos, especialmente os que nunca
consideraram a idéia de servir o
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01 Algumas das tarefas
interativas da
campanha'Start
ThinkingSoldier'. O
governo britânico fez
questão de mostrar
certas armas, como o
míssil Javelin e o rifle de
longo alcance L115A3

•• O tamanho do projeto [Start
ThinkingSoldier],a intensidade
do nosso envolvimento, a fantástica
execução e os resultados que
está gerando deve atrair mais
clientes para nós
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02 Um dos muitos
anúncios da
campanha 'Start
ThinkingSoldier'.
Com mais tempo e
dinheiro, a equipe da
Skive também teria
integrado a telefonia
móvel no projeto

03 As idéias da
Skive para os
anúncios visuais da
campanha geraram
peças para outras
mídias: a perseguição
de um rebelde por
um túnel virou um
anúncio de rádio

04-05 A campanha
'Revels Evictiorí
tinha um orçamento
de 40mil libras. A
equipe levou seis
semanas para criá -la
usando Flash,
Premiere, After
Effects, Flix e
QuickTime Pro

02

O guia Skive para redes sociais

A campanha "Revels Eviction",
feita para a marca de confeítos
sortidos Revels, foi outro trabalho
cross-media recente do Skive. A
agência criou um microsite onde
as pessoas podiam escolher e
destruir o sabor de que menos
gostavam. A página conduzia os
usuários a rede sociais como o
Facebook. "É mais fácil incentivar
a discussão em um ambiente no
qual ela já ocorre naturalmente", explica Louis Clement. "Isso também
serve como uma'micro pesquisa qualitativa', já que é possível buscar
opiniões relevantes em fóruns de debate".

As redes sociais também permitem aos clientes maior
controle sobre a moderação das discussões." A decisão de censurar
ou não as discussões deve ser feita com cuidado", afirma o planejador
digital Paul Guerrieria. "Faz sentido remover comentários grosseiros
ou irrelevantes, mas alguns clientes querem remover qualquer
comentário negativo sobre a marca. Se esses comentários não forem
abusivos, eles devem ser lidos. Remover tudo que for dito de ruim
pode fazer com que os usuários se sintam ignorados, o que não é bom
para nenhuma marca".
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07 Os anúncios para a
TV da campanha 'Start
ThinkingSoldier'são
compostos por
situações de múltipla
escolha, que levavam
as pessoas a acessar o
site do projeto

-> exército. Com um púbtico-alvotão
jovem, basear a campanha no meio
digital era uma decisão quase óbvia.
"Optamos por criar um game que dê a
potenciais recrutas uma idéia de
como é o serviço militar", explica Louis.

A agência produziu uma
série de trailers de missões de guerra
que foram exibidos na televisão e no
cinema, e transmitidos no rádio. Eles
mostravam um problema com várias
soluções possíveis e pediam que o
público entrasse no site da campanha
para escolher a que julgavam mais
adequada. Isso era apenas a porta de
entrada de uma experiência interativa
muito mais profunda. "Ela tinha que
refletir os quatro atributos principais
que o exército busca nos recrutas:
trabalho em equipe, liderança, preparo

físico e capacidade de tomar decisões.
Além disso, tinham que mostrar as
diversas funções e oportunidade de
carreira do serviço militar", explica o
diretor de criação.

Para essa campanha, foram
necessários mais do que imagens e
fontes."Definimos os cenários e
pensamos em 18 desafios, que foram
checados pelo governo britânico para
garantir que fossem realistas.
Roteirizamos e criamos storyboards
das cenas que seriam filmadas no
Quênia pela produtora Spank. Feito
isso, corremos para definir outros
detalhes - como o modo de planejar
uma missão".

Com um orçamento de meio
milhão de libras, meses de
planejamento e três semanas de
filmagens na África, esse foi o projeto
mais complexo no qual a Skive já
trabalhou."Foi necessária muita
colaboração entre a Publicis,a Spank, o
governo britânico e nós.Todos se
encontravam regularmente na etapa
de pré-produção para discutir e
compartilhar idéias", lembra Louis.

Essa cooperação foi muito
importante para que as peças feitas
para diferentes mídias tivessem o
mesmo visual." A Publicis Modem
projetou e construiu o site. Eles nos
mandavam PSDs para
acompanharmos o desenvolvimento e
nos visitavam toda semana para
discutirmos o design", conta Louis. "A
Spank contribuiu muito com a
produção dos comerciais para a TV,
além de nos ajudar com os vídeos do
conteúdo online."

De acordo com o chefe de
desenvolvimento em Flash da Skive,
Jake Prime, um dos trunfos técnicos do
projeto foi a coordenação de imagens
entre diferentes plataformas. "Os
ambientes em 3D que criamos, como a
fábrica e a tenda de operações, foram
basedosem imagens feitas por uma
câmera HDR de 360 graus e depois
construídos em Flash" conta. "Também
chamamos Joe Rufian, especialista em
desenvolvimento criativo, para prestar
consultoria sobre o conteúdo em vídeo."

A diretora de arte Resh Sidhu
acha que um dos maiores desafios foi

sintetizar a mensagem do cliente. "O
mais importante é passar os valores
da marca de forma clara, focada e
simples", afirma.

Os militares mostrados na
campanha são reais, mas grande
parte do diálogo entre eles foi
improvisado, o que contribuiu para a
consistência das cenas. Um assessor
do exército esteve presente durante
todo o processo de produção. "O
governo britânico foi extremamente
cuidadoso com o modo com que os
soldados eram retratados", lembra
Louis. "Precisávamos ter autenticidade
e licença criativa, já que estávamos
lidando com um assunto delicado, que
são as guerras, sem glamurizá-las ou
estigmatizá-las. Foi uma verdadeira
missão de guerra."
http://skive.co.uk
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