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Wexley School for Girls

Saiba porque
algumas das
maiores marcas do
mundo são atraídas
por esta agência
Por: Charlotte West

0 nome pode ser confundido
com o de um internato para
garotas, e o escritório, com um
restaurante c h i n ê s , mas a a g ê n c i a
norte-americana Wexley School for
Girls não é nem uma instituição de
e d u c a ç ã o e muito menos um lugar
para comer yakisoba, por mais que
seus fundadores, Ian Cohen e Cal
McAllister, relutassem em admitir
isso no c o m e ç o da história da
empresa. "Evitávamos ao máximo o
título de agência de publicidade",
conta Ian. "Não conseguíamos definir
o que eramos, até que percebemos
que os clientes precisavam dessa
informação. Acabamos concluindo
que somos uma agência de
publicidade e, hoje, tudo é publicidade.
Pegamos uma marca e tentamos
expandi-la o máximo possível. Em
uma empresa, até o recado da caixa
postal pode ser publicidade."
Tanto Ian como Cal
trabalharam em agências de
publicidade tradicionais antes de
fundarem a própria empresa, em
2003. Para eles, o que diferencia a
Wexley School for Girls das
concorrentes é a adoção e o uso
inteligente de técnicas de mídia de
ponta. "Quando começamos, ficamos
muito empolgados com novas
possibilidades de comunicação que
surgiam, como guerrilha, virais, web e
design interativo. Em 2003, a maioria
das agências ainda não estava pronta

para projetos desse tipo", afirma Ian.
"Quando começamos a explorar e nos
especializar nessas áreas, tivemos
sorte de o mundo da publicidade ter
se dado conta do poder delas pouco
tempo depois, quando o marketing
integrado tornou-se algo essencial."
Um dos projetos mais
bem-sucedidos da Wexley School foi
o curta Winner Take Steve, produzido
para a Nike, em 2004. O filme,
inspirado no tagline "You're faster than
you think" [Você é mais rápido do que
pensa, em tradução livre],foi exibido
em vários festivais de cinema nos
EUA. Ele mostra dois meninos, ambos
chamados Steve, competindo para ver
quem ganha o direito de ficar com o
nome. Para dirigir o curta, a agência
recrutou Jared Hess,diretor e
roteirista do sucesso de bilheteria
Nopoleon Dynamite."Na época, não
existia YouTube. Por isso, colocamos o
filme no site da Nike", lembra Ian. Hoje,
o curta se tornou um vídeo virai.
Para Ian, o objetivo
primordial de todos os projetos da
Wexley School é criar uma ligação
entre os clientes da agência e seus
consumidores. Na publicidade
moderna, isso é alcançado tanto com
novas formas de comunicação quanto
com maneiras inovadoras de usar
mídias mais tradicionais. "A cada três
meses aparece uma coisa nova para
aprender, mas as coisas antigas não
se tornam obsoletas
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01 Pôster e anúncio
para o show de
lançamento do
Windows Vista, em Los
Angeles, que contou
com a apresentação
da bandaJefferson
Starship

02 Um dos pôsteres
para um concurso de
beleza de celulares,
feito para a
operadora Virgin
Mobile. As pessoas
tiravam fotos de seus
celulares e as

postavam online para
que concorressem ao
título de Miss Mobile
do mês. Este pôster
foi criado para a Miss
Mobile de março,
chamado Miss
Skinny Dip

Criamos
coisas interessantes e
divertidas, pois temos
que competir pela
atenção e pelo tempo
das pessoas

03-06 Respectivamente:
a parte de fora do
escritório da Wexley
SchoolforGirls.o
minigolfe, o trailer e a
sala branca. Tudo tão
excêntrico q u a n t o o
nome da agência
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07-09AWexley
School participou
da c a m p a n h a de
l a n ç a m e n t o do t i m e
de f u t e b o l S e a t t l e
S o u n d e r s FC,
c h a m a d a Numbers.
0 projeto

apresentava os
jogadores do t i m e
com seus
respectivos números,
para que as pessoas
soubessem para
q u e m estavam
torcendo

10 Stand montado no
jogo NBA All s t a r de
2007.O objetivo era
lançar um novo
smartphoneda
T-mobile.Os painéis
externos eram
digitais, permitindo

que a boca e os olhos
do jogador fossem
animados. Dentro do
stand, os visitantes
podiam ver sonhos,
pensamentos e
memórias do jogador
usando o aparelho

instantaneamente. Nosso trabalho
vai muito além da promoção das
marcas. Daqui a pouco aparece outro
Twitter da vida e todos os clientes vão
querer marcar presença lá. E nós não
queremos apenas levar as marcas
com as quais trabalhamos para o
Facebook e as outras redes sociais:
queremos que elas sejam relevantes
onde estiverem."
Quando perguntado sobre a
origem do curioso nome da agência,
Ian liga seu Mac para mostrar um
vídeo sobre um convento na cidade
fictícia de Wexleyshire, na Inglaterra,
onde as freiras eram conhecidas por
terem "uma maneira holística de
colher meloas". Ian e Cal decidiram dar
à agência o mesmo nome do convento,
em homenagem às "orgulhosas e
inovadoras freiras agricultoras".
As excentricidades não
param por aí. O escritório da Wexley
School tem um restaurante chinês de
mentira, um trailer com isolamento
acústico e uma área para piqueniques
que também serve de refeitório e sala
de reuniões matinais, que começam
precisamente às 9h07. A decoração do
escritório de Cal é inspirada em um
açougue e o de Ian, no seriado S.O.S.
Malibu, com direito até a uma cadeira
de salva-vidas. A dupla diz que o
objetivo disso tudo é fazer com que a
equipe não se sinta em um local de
trabalho. Eles veem a decoração e o
nome da agência como um exercício
de branding criativo. "Isso pode ter nos
custado alguns trabalhos, mas
gostamos de pensar que ajudou a
filtrar os clientes errados", conta Ian.
Entre os grandes clientes da
Wexley School estão Microsoft,
T-Mobile, Virgin Mobile e Seattle
Sounders FC. A agência é conhecida
por fazer loucuras de tempos em
tempos - como cobrir cidades com
neve falsa para promover o resort de
esqui Copper Mountain e levar
banheiras quentes a faculdades para
recrutar talentos à Microsoft -, mas
Ian frisa que sempre há planejamento
por trás de tudo.

nosso objetivo é conectar os clientes
com seus consumidores. Fazemos
coisas interessantes e divertidas
porque temos que competir pelo
tempo e a atenção das pessoas. É
preciso dar ao público um motivo
para prestar atenção em uma marca.
O humor é uma das maneiras de
conseguir isso, mas não o usamos
para tudo. Depende sempre do
cliente", explica Ian.
Em 2009, a Wexley
School trabalhou na campanha de
lançamento do time Seattle Sounders
FC, da Major League Soccer, a maior
liga de futebol dos EUA. O briefing era
dar ao futebol uma imagem mais
acessível e democrática que a dos
esportes tradicionais da terra do Tio
Sam, como beisebol, basquete e
futebol americano. As ações da
campanha incluíram a distribuição de
cachecóis do time para torcedores
com ingressos comprados, que
também foram confeccionados em
tamanho gigante e colocados em
pontos turísticos de Seattle.
"Sabíamos que não
podíamos fazer com que o futebol
se tornasse tão popular como os
esportes tradicionais do país, a ponto
de serem exibidos na TV aberta. Mas
conseguimos colocar o time nas ruas.
Assim, as pessoas puderam conhecêlo e se sentiram parte dele", explica Ian.
O diretor atribui o sucesso
da campanha para o Seattle
Sounders, que aumentou muito a
venda de ingressos para os jogos, à
disposição excepcional do cliente. A
administração do time permaneceu
aberta a todas as ideias malucas da
Wexley School durante todo o
processo de concepção da campanha.
"Acho que nunca se deve forçar algo
na cabeça do cliente", reflete Ian. "As
coisas devem acontecer
naturalmente. Se tivermos que
convencer nossos clientes a aceitar
alguma ideia, ela provavelmente não
é a mais adequada."

"Não fazemos essas
loucuras sem um propósito, pois
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