
Um grande projeto 
de comunicação deve 
estar presente em 
diversas plataformas. 
Inspire-se com 
trabalhos cross-
mediae diversifique 
suas possibilidades 

Qualquer campanha publicitária ou identidade 
corporativa que se preze deve aparecer em várias mídias. 
As opções são diversas: material impresso, comerciais de 
TV, sites, aplicativos, games online e para celulares, entre 
muitas outras. Marcar presença em todos os suportes 
relevantes para seu público-alvo é essencial para uma 
marca ou empresa, e a missão de um designer é fazer com 
que isso aconteça. 

Nas próximas páginas, quatro estúdios que 
realizaram projetos criativos mostram como comunicar os 
valores de seu cliente, usando várias mídias como suporte. 
Trabalhando sozinhos ou com agências de publicidade, os 
designers contam como fizeram uso de habilidades 
diversas e aprenderam a lidar com novos formatos para 
atender a um briefing cross-media de forma satisfatória. 



010 acrônimo do 
Museu de Arte de 
Orlando [OMA] foi 
selecionado como 
elemento principal 
dobranding por sua 
versatilidade 

02-04 A grande 
variedade de materiais 
produzidos coma 
marca do museu 
requeriu uma política 
rigorosa para regular a 
utilização da identidade 
visual. A gestão da nova 
identidade foi muito 
mais fácil, já que tudo 
foi feito pela Push 

05 Para o site do 
museu, a equipe da 
Push criou umvisual 
claroelimpo,quetem 
a paleta de cor 
primária e o acrônimo 
da nova identidade 
visual 

O Museu de Arte de Orlando queria 
uma marca que pudesse competir 
em nível internacional; algo 
simples e atemporal o bastante 

para agradar desde crianças a entusiastas da arte. 
Quando recebemos o briefing, logo vimos que nosso maior 
desafio seria criar algo que fosse aprovado por um grupo 
diverso de pessoas (o comitê de organizadores do museu). 
Por isso, procuramos elaborar um projeto de branding que 
fosse simples na superfície, mas que tivesse um 
significado profundo em todas as plataformas em que 
fosse usado. Decidimos explorar formas geométricas, 
devido à importância delas no mundo da arte e do design. 
Esse conceito combinou com o acrônimo do museu, OMA 
[Orlando Museum of Art]. Sabíamos que tínhamos pensado 
em algo eficiente quando vimos que a identidade ficou tão 
bem aplicada em uma camiseta quanto na web, e ainda se 
sustentava como peça de arte individual. 

Conseguimos desenvolver uma marca moderna e 
atemporal, o que, para nós, fez do projeto um sucesso. 
Como se tratava de um museu, o design deveria ser sutil, 
para não desviar a atenção das peças em exibição. De 
acordo com a necessidade do cliente, a nova identidade 
pode ser mais proeminente ou quase transparente, 
dependendo da plataforma em que é usada. 

0 fato de uma única equipe controlar uma marca 
é uma grande vantagem. 0 consumidor pode entender a 
marca como quiser, mas, para que essa comunicação seja 
eficiente, é essencial que um só grupo a crie. Ferramentas 
como manuais de marca devem sempre ser feitos para 
manter as qualidades estéticas da identidade. Assim, a 
marca será forte o suficiente para 
permitir que qualquer vendedor, 
consumidor ou organização interaja 
com ela sem desvencilhá-la de seus 
objetivos www.pushhere.com 

http://www.pushhere.com


01-02 A sinalização 
criada para o prédio 
Dyson,da Royal 
College of Art [RCA], 
tinhaqueserclarae 
trazer o brasão da 
instituição 

03-04 Para telas de 
baixa resolução, o 
brasão real da RCA foi 
desenhado à mão, 
pixel por pixel, de 
forma que os detalhes 
não se tornassem 
borrões 

05Aequipe da 
Jannuzzi Smith 
desenvolveu um 
logotipo 
monocromático, 
que funciona bem 
em qualquer suporte, 
de paredes cinzas a 
monitores de baixa 
resolução 

06-09 Além de 
representar a energia 
e a diversidade da 
RCA, o site da 
facuIdade é muito 
fácildeatualizar.A 
equipe criou uma 
nova interface e um 
sistema de 
gerenciamento online 

A implementação da primeira 
identidade visual da Royai 
College of Art foi bem anárquica, 
mas não em um sentido 

interessante do ponto de vista criativo. A instituição não 
tinha uma versão definitiva de seu logotipo e não havia 
diretriz alguma para reger a imagem da faculdade na web 
e fora dela. A missão da Jannuzzi Smith era examinar as 
plataformas relevantes para o público do cliente e 
elaborar uma solução eficaz para todas elas. 

0 único pedido do reitor da faculdade na 
época, Sir Christopher Frayling, foi que o brasão real 
- com um leão e um unicórnio nas laterais - fosse 
mantido. Para o site, queria uma solução que 
representasse toda a diversidade e energia da faculdade 
de forma simples. Para isso, foi necessário uma 
mudança radical no conteúdo: uma nova perspectiva 
editorial, projetada por meio de uma nova interface, 
que possibilitou um novo modo de gerenciar textos, 
imagens e vídeos. 

Enquanto trabalhávamos no projeto de 
branding, surgiu a oportunidade de criar também a 
sinalização do campus de Battersea, que estava sendo 
expandido. Eles nos pediram para deixar o branding bem 
visível, em placas simples e claras. A administração da 
faculdade pretendia aplicar o mesmo sistema no 
campus principal, assim que a situação financeira 
permitisse. 

Começamos definindo os requerimentos 
básicos do branding, e depois demos atenção especial 
para mídias específicas, nas quais achamos que poderia 
haver problemas. Clareza e legibilidade são sempre 
importantes, mas é preciso levar coisas diferentes em 
consideração, como quando se está criando a versão 
pequena de um logo para um monitor de baixa resolução 

e uma instalação tridimensional para um prédio, que 
precisa ser vista da outra margem do Rio Tâmisa. 

Trabalhamos com o conceito de um logotipo 
monocromático, que pudesse ser usado de várias 
maneiras. A noção convencional de uma "zona de 
exclusão" em volta do logo foi abandonada a favor de uma 
abordagem que permitisse que a cor das imagens e 
texturas periféricas fluísse através dele. 0 logotipo sem 
cor incentiva o uso livre de complementos. 

0 brasão real foi o elemento mais problemático. 
Por isso, decidimos criar duas versões do logotipo, que 
permitiam modos distintos de uso: um design centrado, 
com o brasão em tamanho maior para situações mais 
formais; e um com o brasão menor, com maior ênfase no 
nome da faculdade, e um logo simplificado, que podia ser 
integrado com outros elementos visuais mais facilmente. 
Assim, desenvolvemos uma identidade flexível o bastante 
para ser usada em diferentes contextos. 

Mesmo assim, ainda surgiram algumas 
questões na hora da aplicação: em impressos e placas, 
os detalhes e a elegância do brasão poderiam ser 
reproduzidos em alta resolução. Mas, em telas pequenas, 
todos esses detalhes poderiam virar um simples borrão. 
Nesses casos, vimos que não poderíamos simplesmente 
reduzir o tamanho do logo, mas sim redesenhá-lo, pixel a 
pixel, simplificando-o para que fosse renderizado de 
maneira elegante. 

A vantagem de apenas uma agência cuidar de 
uma identidade em todas as plataformas é a consistência 
do trabalho. Não que empresas diferentes não possam 
trabalhar bem em um projeto assim, mas é menos 
provável que atuem em sintonia, já 
que terão de aprender sobre as 
nuances do cliente individualmente. 
www.jannuzzismith.cpm 







01-03 A missão da 
Yes Wasabi era criar 
um conceito de 
comunicação que 
apresentasse a ideia 
diferente do MyNY 
Baretornasse o 
lugar atraente 

04-06 A equipe da 
agência não queria 
que os materiais 
transmitissem o 
conceito do barde 
forma caricata. O 

objetivo era 
comunicar com 
elegância e discrição, 
aguçando a 
curiosidade das 
pessoas 

Como a proposta dos donos do MyNY era lançar um 
estabelecimento inspirado nos speakeasies de Nova 
York, nos EUA, o lugar não tem nenhum aspecto de bar 
na fachada. Trata-se de um local fechado, com paredes 

de tijolo e janelas pequenas. O grande desafio foi tentar explicar esse conceito à 
imprensa e ao público, que não sabia o que iria encontrar ali. 

Por um lado, não queríamos que o conceito da comunicação fosse 
marcado pelo posicionamento de speakeasy, pois achamos que seria algo 
perecível. Definimos a comunicação e a experiência de consumidor de forma 
tradicional e correta, com aspectos que valorizassem a boa bebida e a cultura 
de beber drinks sofisticados.Também queríamos que os materiais não fossem 
caricatos. Por isso, desde o início, o posicionamento de imagem para os 

materiais foi calculado de forma a ser muito discreto e 
clássico. O importante era a experiência da bebida e do local. 

O site e as malas-diretas eletrônicas focaram 
as mensagens de forma direta e informativa. Nunca 
convidando diretamente, mas tentando trazer aspectos 
interessantes e curiosos sobre a arte de beber bem. Em 
certo momento, lançamos um desafio pelo site e pelo 
Facebook no qual, ao entrar no site, o público era convidado 
a digitar uma palavra qualquer sobre bebida. A ideia era 
estimular as pessoas a acertar uma chave secreta que 
dava direito a um drink no bar. Era uma proposta 
despretensiosa de convidar o cliente para conhecer o local. 

Nos impressos, levamos em consideração 
coerência, limpeza visual e posicionamento internacional. 
Nos materiais digitais, buscamos criar curiosidade, sempre 
evidenciando o fato de São Paulo agora ter um espaço para 
beber drinks e bebidas corretas. Não à toa, o barman 
Marcelo Serrano, do MyNY, ganhou diversos prêmios. 

0 cliente aprovou de primeira a base da 
comunicação. Em diversos momentos, a mensagem era 
mais importante do que o visual. Mensagens como: "Be 
Nice or Leave" (Seja Gentil ou vá Embora), "The Fine Art of 
Bartending"(Afinaartedo Bartending) e"DrinkingCulture" 
(Cultura da Bebida), sempre foram estampadas 
de forma atraente e direta, para que o posicionamento 
do bar fosse explorado. Fomos elogiados pelo cliente pela 
forma sofisticada e correta dos layouts e das peças e, 
sem falsa modéstia, nenhum layoutfoi recusado. 
Ficamos felizes ao saber que as 
pessoas gostaram muito do site e 
dos newsletters. 
wwyy.yesvyasabj.com.br 

http://wwyy.yesvyasabj.com.br


01-03Aequipedo 
Estúdio Alba se 
inspirou na estética 
da música eletrônica 
e em temas espaciais 
para criar o material 
impresso da festa 
Sub Club 

04O site da Sub Club 
também foi criado 
pelo Alba, e fez parte 
da estratégia online 
de divulgação da 
festa, que incluía 
sorteios noTwitter 

05 A equipe levou 
uma semana para 
montara 
ambientação 
dafesta,com 
brinquedos e 
luzes coloridas 

http://dafesta.com


Acreditamos que o cross-media é a 
área que reflete nosso principal 
desejo quando resolvemos montar 
o Estúdio Alba: poder criar uma 

imagem completa para o cliente. Por isso, abordamos 
cada aspecto de nossos projetos de forma bastante ampla, 
sempre tentando acrescentar algo diferente para criar um 
conceito forte, de modo que as pessoas consigam perceber 
que o que estão vendo foi pensado como um todo, 
independentemente de seus suportes. 

AfestaSubstation é um marco na históriada 
noite de Maceió. Depois que parou de ser realizada em uma 
estação de trem, aconteceu em diversos lugares, com uma 
proposta mais relacionada à praia e à natureza. Até que, na 
14a edição, os organizadores resolveram, de última hora, 
resgatar o aspecto urbano, mas de uma maneira diferente. 
Eles queriam atualizar a festa e tiveram a ideia do nome 
Sub Club. Nossa missão era deixar essa mudança bem 
clara para o público. Um ponto bacana foi que o próprio 
cliente sentiu a necessidade da convergência de mídias 
para o projeto. 

A escolha de um clima espacial foi natural. Como 
a festa tinha nascido durante os anos 1990, fizemos uma 
pesquisa de imagens clássicas da música eletrônica e da 
cultura das raves.Também queríamos encaixar outros 
elementos na iconografia, como a famosa saudação do 
Dr. Spock, da série Star Trek. O flyer que criamos é bastante 
explicativo. Ele detalha a mudança da Substation para Sub 
Club e o porquê de a festa acontecer na noite de Natal. 

Durante o processo de criação, fizemos várias 
reuniões com o cliente até finalmente definirmos todos os 
aspectos do projeto. Já tínhamos uma ideia do que 
poderíamos fazer e fomos nos organizando. Com a parte 
gráfica pronta, passamos para a segunda etapa, que foi a 
de produção para a ambientação da festa. 

Queríamos que o projeto fosse desmembrável, 
de modo que os elementos funcionassem sozinhos na 
composição, permitindo sua reorganização para diferentes 
aplicações.Teríamos de fazer com que o ambiente da festa 
combinasse com o que tínhamos proposto no material 
gráfico, sem estourar o orçamento do cliente. Por isso, 
preferimos trabalhar com elementos que fizessem grande 
diferença nos espaços, como brinquedos na entrada e 
instalações de luz em todos os ambientes do novo local. 
Levamos 15 dias para concluir todo o material gráfico, e 
mais uma semana para a ambientação. No dia da festa, 
uma véspera de Natal, chegamos duas horas antes do 
início para nos certificar de que tudo estivesse pronto 
quando as pessoas chegassem. 

A experiência que tivemos com este projeto 
definiu o que queríamos fazer no momento em que 
abrimos o estúdio, e foi nosso primeiro trabalho com 
ambientação. Lidar com fornecedores, acompanhar a 
montagem dos brinquedos, colocar 
a mão na massa para organizar as 
coisas, mesmo na noite de Natal, 
foi bem divertido. 
www.estudioalba.com 

http://www.estudipalba.com
Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 44, p. 42-49, abr. 2011.




