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?• alcance o público-alvo desejado, normalmente composto por pessoas que
respondem de modo diverso a cada mídia." Ela afirma que o modo como uma
campanha se molda depende inteiramente do cliente, do público e da adequação do
conceito criativo desenvolvido. "Pode ser qualquer coisa, desde uma aplicação
interativa na internet e marketing online até anúncios e propaganda de guerrilha."

Para o chefe de criação da agência Story Worldwide, Lars Hemming
Jorgensen, os clientes procuram pela solução de um problema, e raramente a
resposta é apenas uma peça de trabalho, como um site ou um novo logo. "A solução
precisa ser construída em volta do público-alvo e estar disponível na forma com a
qual esse público deseja interagir. Afinal, é ele quem está no controle", adverte,
emendando que esse tipo de campanha está em crescimento. "Todos estão
reconsiderando seu mix de marketing colocando mais ênfase no digital."

Muitos dos projetos feitos pela consultoria criativa Stylorouge englobam
uma série de mídias. "Temos trabalhado predominantemente no mercado

fonográfico pelos últimos 25 anos", conta JamieGibson, que
trabalha nas áreas de design impresso e multimídia da
empresa. "Então temos que ser versáteis e ter orgulho de
poder traduzir a essência de um conceito em impressos,
vídeos, design interativo e em qualquer mídia que ainda está
por vi r. A banda que está sendo promovida e também o público
que ela está tentando atrair têm uma compreensão diferente
das linguagens de comunicação utilizadas. A internet, as
redes sociais e os downloads contribuíram muito para isso."

A Enable Interactive criou campanhas digitais
cross-media para ONGs e instituições de caridade, além de
projetos para marcas do mercado da moda e esportivo.
Entretanto, o diretor de criação Darius Pocha tem visto uma
diminuição na utilização de canais tradicionais por parte dos
clientes. Isso está ligado à tendência de que muitas empresas
desejam que uma única agência lide com toda a campanha. ->





"Isso não funciona bem quando uma equipe gigante
trabalha na mesma coisa e discute a toda hora", alerta.

A visão de 360 graus
A maioria dos projetos do estúdio norueguês Oslo são
cross-media. "Quase todas as identidades que fazemos
terminam em mídias diferentes da impressa", conta o diretor
de criação e sócio-fundador Svein Haakon Lia. "Os outros 99%
são soluções customizadas para a web." O diretor conta que o
cross-media pode ser um benefício para os designers. "Faz
com que você possa pensar em conceitos mais enxutos,
dramatizados deforma diferente em cada mídia."

Para Svein, a maioria dos clientes precisa pensar
cross-media e é responsabilidade dos designers recomendar o
bom uso de cada canal. "Nossos clientes cross-media típicos
são empresas de telecomunicação. Eles normalmente
executam campanhas em três telas (TV, celulares e PCs), além
de usar materiais impressos e designs indoors."

Darius Pocha vê muita liberdade no design
cross-media. "Você pode pensar sobre as coisas em
360 graus." Contudo, ele defende a execução de um projeto
assim por um designer ou uma equipe só. "Fazer tudo
no mesmo lugar garante que um processo seja linear", justifica.



O desafio midiático
A agência de marketing integrado Balloon Dog vê a maioria dos grandes projetos comerciais
atingir múltiplas plataformas. O diretor Chris Murphy atenta para a necessidade da
consistência entre cada mídia. "O design deve ser versátil o suficiente para tocar em d iversos
pontos do subconsciente do consumidor. Qualquer marca de revenda precisa assegurar que
haja consistência entre os anúncios impressos, online e o ambiente das lojas, além da
embalagem. Às vezes o perigo está em tentar ser muito complexo: mesmo em projetos
cross-media, a simplicidade é o meio mais eficiente de comunicação."

Darius Pocha admite que trabalhar em um projeto cross-media, mesmo podendo
ser uma solução simples, não é algo fácil. Entretanto, ele afirma que, com um bom
planejamento e os contatos certos, nenhuma plataforma é inconquistável. "Um dos
pontos-chave é que você nunca deve tentar trapacear se não entende uma mídia. Chame
um especialista, torne-o parte do processo criativo e permita que ele converse diretamente
com o cliente se isso for ajudar", aconselha.

Por mais necessárias que possam ser as habilidades
cross-media no mercado criativo atual, de nada adianta enrolar o
cliente promovendo algo que você não sabe fazer. Nesses casos,
vale usar os seus contatos buscando designers com expertise nas
áreas que você não domina, buscando a melhor solução para todos.
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