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Meio & Mensagem — Como foi criada a Hiper Island e quais 
foram as inspirações de seus fundadores?
Christian Olsson — Nossa origem é uma história bastante 
interessante que começou em 1995 com a reunião dos 
três sócios fundadores: Jonathan Briggs, professor de 
e-commerce na Kingston University, nos arredores de Lon-
dres; David Erixon, um jovem estudante especialista em 
tecnologia da informação e empreendedor; e Lars Lundh. 
Eles estavam reunidos em um projeto de um CD-ROM, 
algo ainda muito novo na primeira metade dos anos 90, 
quando tiveram a ideia de entrar na área de educação de 
forma inovadora. O Erixon era um estudante genial, mas 
contestava o modelo educacional no qual tinha se forma-
do e tinha paixão por discussões sobre novas formas de 
ensino. Esses debates tiveram como desfecho a criação de 
uma instituição com abordagem inovadora, onde os alunos 
seriam responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento, 
um lugar para onde corressem pela manhã e adiassem 
o retorno no final do dia. Essa foi a premissa com a qual 
criaram a Hyper Island, numa ilha da pequena cidade naval 
de Karlskrona — sudoeste da Suécia — num edifício que 
era um antigo presídio da Marinha, desativado nos anos 
60. O local ainda é uma atração turística no verão e sem-
pre recebemos visitas de veteranos que trabalharam no 
presídio. Escolhemos o local, no entanto, por considerar 
essa ilha um local muito bonito e o prédio desse presídio 
um local fantástico. Mantivemos a operação toda pequena 
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A ilha da 
revolução digital
O desprezo pela metodologia tradicional de ensino e a iminen-
te digitalização do mundo em meados da década de 90 foram 
as forças motrizes para a criação da Hyper Island, instituição 
sueca considerada hoje por muitos dos principais profissionais 
de comunicação digital como a grande referência mundial na formação de novos 
talentos para a área. Em vez de professores de carreira com inúmeros títulos aca-
dêmicos, o corpo docente tem como credencial obrigatória o sucesso no mercado 
de trabalho. No lugar de intermináveis leituras e baterias de provas, os alunos são 
estimulados a desenvolver o próprio conhecimento participando de projetos com 
briefings elaborados por clientes virtuais e prazos para concluir os trabalhos. “A ideia é reproduzir o ambiente e 
a rotina de trabalho de uma agência”, conta Christian Olsson, um dos sócios-diretores da Hyper Island, que no 
mês passado esteve no Brasil a convite da agência interativa Sinc e concendeu esta entrevista a Meio & Mensagem. 
Para Olsson, que também é ex-aluno da Hyper Island, o sucesso da escola está na fórmula pedagógica inovadora 
e na crescente demanda por profissionais com sólida formação nas disciplinas digitais. 
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e cercada de mística até uns quatro anos atrás quando 
abrimos nossa primeira filial em Estocolmo.

M&M — Como estava a demanda por profissionais com co-
nhecimentos digitais nessa ocasião? Houve algum apoio do 
governo sueco?
Olsson — Naquela ocasião, a Suécia não estava formando 
universitários preparados para lidar com as novas mídias 
que estavam surgindo. Com a perspectiva de uma era 
digital, a Hyper conseguiu um grande incentivo finan-
ceiro governamental para iniciar seus cursos e preparar 
as novas gerações. Nosso primeiro programa curricular 
focava em design, tecnologia e negócios com duração de 
dois anos e com uma metodologia distinta da tradicional. 
Nossa operação começou em pequena escala, com ape-
nas uma turma de 40 alunos que formamos em 1996. Os 
cursos custam hoje em torno de 13 mil euros por ano, 
mas, se tivéssemos um direcionamento essencialmente 
de negócios, poderíamos tranquilamente cobrar o dobro 
dessa cifra. É importante desenvolver nos alunos tanto a 
capacidade de liderança quanto a de fazer parte de um 
time. Nossos cursos são direcionados para mídia digital, 
direção de arte interativa, animação, design gráfico, 
gestão de e-commerce e aplicativos mobile. 

M&M — Qual é o cenário atual da Hyper Island em termos de 
alunos e professores?

Olsson — Hoje aceitamos 280 alunos por ano contabili-
zando Karlskrona e Estocolmo, vindos de 14 países. Para 
atender a essa demanda de alunos estrangeiros oferece-
mos há três anos cursos em inglês. A demanda por parte 
de alunos estrangeiros é grande a ponto de promovermos 
workshops com alguns candidatos em seus países, como 
nesta minha passagem pelo Brasil. Nosso corpo docente 
tem hoje mais de 200 professores que ocupam posições 
de destaque na indústria, como Mathias Palm Jensen, 
fundador da Farfar, e Simon Waterfall, da prestigiada 
agência digital inglesa Poke, entre muitos outros. Temos 
também um brasileiro nesse time de professores que é 
o Pablo Marques, diretor de criação da Publicis Modem 
em Londres. Entre nossos ex-alunos temos alguns que 
fundaram importantes agências como Jens Karlsson, 
da nova-iorquina Your Majesty, e Andre Matarazzo, da 
brasileira Gringo. Temos alunos também com posições 
de destaque no mercado, como a webdesigner alemã 
Linda Gavin, da Futurefarmers, criadora da logomarca 
do Twitter; Laura Jordan Bambach, diretor-executiva de 
criação da LBI em Londres; o sueco Luis Daniel Alegria, 
analista de tendências na AKQA em Londres; e o também 
brasileiro Fabio Resende, diretor de criação da Ginga, 
só para mencionar os que estão destacados na última 
edição de nosso catálogo. Ao todo já temos 12 brasileiros 
formados, mas com a expansão internacional dos cursos 
essa cifra vai crescer.
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M&M — O que torna a metodologia da Hyper Island distinta?
Olsson — Para começar não temos professores fixos com 
dedicação exclusiva. Nosso corpo docente é formado 
apenas pelos profissionais mais bem-sucedidos do merca-
do e que se dispõem a dedicar parte de seu tempo a nosso 
projeto. São eles que elaboram toda programação de 
nossos cursos tendo em vista a demanda real que esses 
jovens terão de enfrentar quando estiverem empregados. 
Em vez de salas de aula, dever de casa e provas, nossos 
alunos participam de projetos onde recebem briefings, 
desenvolvem soluções, lidam com clientes virtuais e são 
desafiados a concluir trabalhos em prazos determinados. 
A ideia é reproduzir toda a atmosfera de uma agência, 
com a diferença de que podem falhar e aprender com 
esses erros. Acreditamos que essa nova abordagem que 
estimula o autodidatismo tem ajudado os alunos a se 
prepararem de forma mais adequada para os desafios que 
a digitalização do mercado impõe. Por isso, gostamos de 
testar nossos alunos, instigá-los com desafios e forçá-los 
a buscar as respostas em vez de conferir o gabarito ao 
final do exercício. Alguns até se aborrecem em ter que 
percorrer tantos caminhos, mas muitas vezes não dá para 
simplificar conclusões como certas ou erradas. 

M&M — Qual é o perfil dos alunos que procuram a Hyper 
Island? São universitários em busca de formação comple-
mentar ou profissionais em busca de atualização?
Olsson — Nossos alunos são hoje uma combinação desses 
dois perfis, com uma média de idade de 25 anos. Quando 
começamos os cursos não havia nenhum tipo de pré-
requisito, mas hoje em algumas especialidades como 
o módulo de um ano para diretores de arte interativos 
exigimos alguma experiência profissional dos candidatos 
e algum tipo de formação em design. Mas temos também 
profissionais de dez a 15 anos de carreira que decidem 
passar um ano conosco, para adquirir a roupagem digital 
que o mercado exige hoje. Muitos conseguem melhorar 
suas posições ou até mesmo conquistar empregos novos. 
Nosso histórico aponta que 98% de nossos graduados 
saem de Hyper Island empregados.

M&M — Existem parcerias com agências para dar formação 
subsidiada para seus profissionais?
Olsson — Normalmente a iniciativa de vir estudar na 
Hiper Island é pessoal, mas nos últimos cinco anos têm 
sido cada vez mais frequentes as ligações de agências 
do mundo todo solicitando informações sobre a nossa 
unidade de produção digital, hoje principal alvo de inte-
resse. Temos hoje mais de 600 companhias cadastradas 
em uma rede global da nossa instituição; e escritórios 
em Estocolmo, Londres, Manchester e Nova York. As 
semanas finais do curso acontecem dentro das empresas 
e agências conveniadas à Hyper Island. Muitas agências, 
porém, solicitam cursos intensivos especiais para seus 
funcionários por conta da carência global de profissionais 
com esse tipo de formação. Para atender a essa demanda 
por parte das agências de publicidade, criamos um curso 
que chamamos de Hyper Island Master Classes, que é 
uma versão reduzida e intensiva de nossos programas 
regulares. Em cinco dias, fazemos esses profissionais 
mergulharem fundo para compreender melhor o am-
biente digital e mostrar como sua evolução impacta a 
rotina de diretores de arte, gestores, executivos e demais 
profissionais. O curso segue a mesma metodologia dos 
módulos regulares, onde os estudantes são responsáveis 
por seu próprio desenvolvimento, sendo desafiados a 
resolver problemas colocados por nossos professores. 
O que é muito melhor do que apenas lhes ensinar uma 
tecnologia pura que em três meses pode estar obsoleta. A 
mentalidade digital, que é a pedra fundamental do nosso 
projeto, é a grande ferramenta que permite a esses pro-
fissionais incorporarem as constantes transformações.

M&M — Como o senhor avalia a falta de profissionais com es-
pecialização digital? É um problema localizado nos principais 
mercados ou é global?
Olsson — Esse é um tema recorrente em toda a indústria 
da comunicação, desde as grandes agências nos principais 
mercados quanto nas empresas menores. As pessoas co-
meçaram a acordar quanto à dimensão do problema, que 
não se restringe em encontrar profissionais para atender 
a demanda de produção digitalizada e criar peças para a 
internet. A questão é mais ampla, pois está mudando com-
pletamente o mundo em que vivemos. Preparar jovens na 
casa dos 20 anos que são praticamente nativos digitais não 
é difícil, mas expor a questão para executivos na casa dos 
60 anos não é tão simples. O maior desafio nesses casos é 
transmitirmos confiança para enfrentar o mundo digital e 
eliminar o desconforto, uma reação humana muito natural 
em ambientes desconhecidos.

M&M — As agências tradicionais afirmam que estão recupe-
rando o terreno que haviam perdido para as especializadas 
em comunicação digital. Como o senhor vê o papel do espe-
cialista em um mercado que tem o conceito de integração 
como palavra de ordem?
Olsson — Não existe uma resposta fácil para essa dis-
cussão, mas nossa abordagem em Hyper Island quando 
somos questionados pelas grandes agências com quem 
lidamos é de que é preciso harmonizar a visão do pro-
cesso como um todo com os tópicos mais específicos. 
Isso vale tanto para o conteúdo de nossos cursos quanto 
para o ambiente de trabalho. Esse é o modelo de inte-
gração que traz os melhores resultados. É claro que 
especialistas são necessários em algumas áreas; assim 
como não podemos esperar funcionários habilitados para 
atuar em todas as frentes. Da mesma maneira, apenas 
a contratação de especialistas ou aquisição de agências 
digitais não resolve a questão se a corporação não estiver 
sintonizada com a digitalização do mundo. O que muitas 

vezes acontece nesses casos é a empresa comprada ser 
tratada como um departamento digital e ser entulhada 
com as demandas específicas em vez de promover a 
integração. Isso não funciona porque a demanda digi-
tal dos clientes se sofisticou. Os elementos digitais já 
permeiam todo o planejamento da comunicação. Seja 
em design, direção de arte ou gestão, buscamos formar 
alunos para compreender essa nova demanda em todos 
os seus aspectos.

M&M — A proliferação do uso das ferramentas digitais, 
porém, pode criar confusão para os clientes que vão esco-
lher uma agência? Hoje é muito comum ver concorrências 
envolvendo agências de marketing direto disputando contas 
com as digitais. 
Olsson — Essa questão está diretamente ligada ao sonho 
de todo cliente em encontrar uma agência que consiga 

desenvolver para ele uma campanha completa em todas 
as frentes. Quando esse anunciante vai ao mercado bus-
car uma parceria, ele não está preocupado se a agência 
é de marketing digital, direto ou full service. Vence 
quem provar que é capaz de desenvolver a campanha 
cobrindo todos os pontos de contato com o consumidor. 
A digitalização está promovendo uma grande fusão de 
conceitos, com as especializadas ampliando sua oferta de 
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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

“A digitalização está 

promovendo uma grande 

fusão de conceitos, com as 

especializadas ampliando 

sua oferta de serviços e as 

tradicionais cobrindo aspectos 

antes restritos aos especialistas”

serviços e as tradicio-
nais cobrindo aspec-
tos antes restritos aos 
especialistas. Essa 
corrida apenas inten-
sifica a busca pelo 
profissional capaz de 
atuar nessas frentes 
que têm no com-
ponente digital seu 
grande diferencial.
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