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Como muitas marcas bem- 
sucedidas que nasceram na era 
digital, o Google não tem sido re-
conhecido pelo seu investimento 
em publicidade, especialmente 
na TV. Por isso, sua aparição no 
break do Super Bowl neste ano 
causou uma certa surpresa. Afi-
nal, trata-se da companhia cujos 
fundadores um dia disseram que 
haveria primeiro um dia frio no 
inferno antes de eles aparecerem 
em um comercial. 

Mas veio o filme “Parisian 
Love”, o do Super Bowl. Ele foi 
criado in-house: pelo Google 5, 
um grupo de estudantes recru-
tados de escolas de publicidade 
e design. Esse programa é uma 
experiência lançada no ano 
passado pelo Google Creative 
Lab e por seu diretor executivo, 
Robert Wong. A empresa bus-
cou talentos em 12 instituições 
com a proposta de ter a equipe 
atuando lá por um ano. Depois, 

O clube dos 5 do Google
Trabalhos do Creative Lab, área de projetos especiais, chamam atenção para o  
pequeno grupo de talentos vindos da tecnologia, publicidade e do design
Da Creativity

eles seriam encaminhados para 
o mercado. Essa seria uma 
maneira de injetar sangue novo 
na corporação e ainda formar 
profissionais para este mundo 
pós-digital e colaborativo. “Pare-
ce que toda agência com a qual 
converso deseja mais expertise 
digital”, diz Wong.

Para o Google 5, a empresa 
atraiu cerca de 400 interessados. 
A princípio, a ideia era ter um 
designer, um diretor de arte, 
um redator, um filmmaker e 
um programador. No entanto, 
foram aprovados dois redatores 
(Tristan Smith e J. Smith), dois 
designers (Anthony Cafaro e 
Jonathan Jarvis) e um progra-
mador (Michael Chang).

O grupo desenvolveu diversos 
projetos, como a animação “The 
Crisis of Credit Visualized”, que 
explica a quebradeira financeira 
vivida nos EUA por meio de 
gráficos que teve mais de um 

milhão de views online. Os jovens 
do Google 5 atuam junto com os 
demais profissionais do Creative 
Lab, entre eles os líderes dessa 
área especial. Todos dão palpites 
e colaboram com ideias nos proje-
tos do “clube dos cinco”. Isso tem 
sido benéfico para esses recém-
formados. “A faculdade de publi-
cidade te prepara para ser muito 
competitivo. Existe essa espécie 
de instinto assassino que ela tenta 
criar na gente. Tive de me repro-
gramar”, conta Tristan Smith.

 Então, chegou o tempo em 
que esse grupo cumpriu o prazo 

de um ano. Tristan Smith, Cafaro 
e Jarvis foram contratados pelo 
Google. J. Smith foi parar na 
Wieden+Kennedy de Portland 
e Chang é um programador 
freelancer e atualmente faz um 
projeto para Barnes & Nobles. 

O Google 5 já está com novo 
grupo. Como ocorrido com a 
turma anterior, os jovens – os 
designers Grant Gold e Chris 
Lauritzen, os redatores Chris 
Trumbull e Natalie Hammel e o 
expert em tecnologia George Mi-
chael Brower – foram designados 
para trabalhar em mais outros 

projetos. Desde os que envolvem 
search aos que tratam de Google 
TV e do Google Chrome (o brow-
ser da companhia).

Brower é um dos respon-
sáveis por um dos highlights 
do Creative Lab deste ano. O 
admirável trabalho criado para 
a banda Arcade Fire, que teve 
ainda a colaboração do diretor 
Chris Milk e da produtora @
radical.media. 

Esse projeto, chamado de 
The Wilderness Downturn, foi 
desenvolvido para uma música 
do Arcade Fire (We used to 
say). Foi elogiado como uma 
evolução do vídeo-clipe. Em 
um site especial, o usuário – de 
preferência no Google Chrome 
– interagia por meio do Google 
Maps e do Google Street View, 
vendo cenas gravadas com fotos 
disponibilizadas no serviço do 
Google. Ao final do “percurso” 
(um homem corre pelas ruas), 
permeado por figuras de pássa-
ros, era possível fazer desenhos 
e enviar uma mensagem aos 
amigos. 

Hoje o Creative Lab é uma 
unidade com 50 pessoas, traba-
lhando em estreita colaboração 
com o marketing do Google e com 
uma crescente lista de agências 
como BBH e Cutwater. “O Creati-
ve Lab se esforça para repensar o 
marketing através de cada tipo de 
mídia, explica Wong. “Queremos 
pessoas ambiciosas e loucas o 
suficiente para pensar que nós 
podemos realmente mudar o 
mundo”, acrescenta. 

O Google Street View final-
mente desembarcou no Brasil. Na 
quinta-feira passada, o serviço, 
uma funcionalidade do Google 
Maps, entrou em operação por 
aqui, oferecendo imagens de 51 
cidades. Mais de 150 mil quilôme-
tros de vias foram percorridos e 
milhões de fotos foram processa-
das para que possam ser vistas na 
web cenas em 360 graus de ruas 
em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, e os históricos 
municípios mineiros de Ouro 
Preto, Mariana e Tiradentes.

Iniciado há cerca de um ano, o 
projeto teve como parceiro a Fiat, 
que cedeu 30 Stilos, nos quais fo-
ram montadas as estruturas res-
ponsáveis pela captação de ima-
gens. Marcelo Quintela, gerente 
de produto na parte de mapas do 
Google, diz que uma nova fase no 
setor está sendo inaugurada. “O 
Street View conta também com 
as fotos dos usuários. Não é que 
estamos trabalhando com um 
prazo, mas pensamos que ele irá 
atingir 90% das vias mapeadas no 
Brasil em dois anos”, afirma.

O serviço traz também novas 
propostas para as marcas. Flavia 
Simon, gerente de marketing do 

Atrações à vista
Google Brasil, 
explica que o 
Google Maps 
já é uma pla-
taforma dis-
ponível para 
campanhas ou 
projetos de construção de marcas. 
“Com o Street View, a gente pode 
incluir outros setores, como o tu-
rístico e o mercado imobiliário”. 

Foram planejadas duas ações 
de marketing para o lançamento 
do Street View no Brasil. Uma 
delas tem a ver com um recurso 
adicional da funcionalidade: um 
triciclo montado para fazer o 
mesmo trabalho do carro, mas em 
regiões onde o acesso por automó-
vel não seja possível e por locais 
como praias, parques e estádios 
de futebol. 

Foi criado um hotsite para 
que os internautas possam fazer 
sugestões de lugares para onde os 
triciclos poderiam ir. Um concurso 
elegerá os “20 lugares imperdíveis”. 
As propostas podem ser enviadas 
até o dia 18 de outubro, quando 
alguns locais serão apresentados.

Outra ação é o “Encontre 
o Pegman”, concurso para que 
as pessoas localizem o boneco 

amarelo que caracteriza os lu-
gares no mapa onde o recurso 
Street View está disponível. Esse 
personagem dará dicas de onde 
se está por meio do Twitter (@
googlebrasil) e do blog oficial 
da companhia (googleblog.blo-
gspot.com). Quem encontrar o 
boneco e mandar o link do Goo-
gle Maps para um endereço que 
estará no hotsite irá concorrer a 
20 smartphones equipados com 
o sistema Android.

Lena Castellón

Veja neste vídeo Marcelo Quintela 
(Google), Malu Antonio (Fiat) e Ana 

Maria Nubié (AgênciaClick) comentando 
o lançamento do Street View.

1. No browser do seu celular, acesse o       
site www.phdmobi.com

2. Faça o download 
do leitor de tags

3. Abra o aplicativo e 
use a câmera

4. Mire ou fotografe 
esta imagem

5. Assista ao vídeo

O projeto The Wilderness Downturn foi criado para a banda Arcade Fire: envolveu filme, 
animação, programação e o Google Chrome, o navegador da companhia

Ouro Preto é uma das cidades registradas pelo 
Google Street View, já disponível no Brasil
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1429, p. 62, 4 out. 2010.




