Freddie Öst
_NascidoemSeul,
na Coreia do Sul,
Freddie foi adotado
por pais suecos.
Estudou Design
Gráfico na Inglaterra
ecofundouoSnask
"para desafiar o
mundo do branding
e da comunicação,
e também para
ficar rico".

Magnus Berg
Nascido em
Estocolmo, o
cofundadordoSnask
Magnus Berg abriu
sua primeira empresa
aos 15 anos. Depois de
uma temporada como
jogador profissional
de hóquei, estudou
Design Gráfico com
Freddie no Instituto
deArtesdeCúmbria.

Situado no centro de Estocolmo,
o Snask é um jovem estúdio que
defende ser melhor provocar
reações fortes e fazer alguns
inimigos do que ficar em segundo
plano. Freddie Öst e Magnus Berg
se conheceram quando estudavam
Design Gráfico no Instituto de Artes
Cúmbria,emCarlisle, Inglaterra,
o que fez com que nutrissem um
grande respeito pela cena de design
britânica. "Existe uma consciência
de design entre a população inglesa,
pois eles sabem a diferença entre
publicidade e design gráfico", conta
Magnus. Segundo Freddie, na Suécia
não existe uma cena de design:
"Tudo é considerado publicidade, e
as pessoas nunca ouviram falar de
Stefan Sagmeister ou Peter Savill".
O livro tellmewhy, escrito
pelos fundadores do estúdio
Karlssonwilker, Hjalti Karlsson e Jan

Erik Kockum
_ Q u a n d o tinha
15 anos, Erik, de
Akersberga, Suécia,
tentou entrar para a
equipe de juniores do
Arsenal. Conheceu
Freddie e Magnus
depois de estudar
Gerenciamento de
Projetos, na Escola de
Negócios da Suiça.

Wilker, convenceu Freddie a abrir
um estúdio. O nome Snask surgiu
por acaso. "Conhecemos uma moça
que abusava do uso da expressão
'eye-candy' [algo como atraente,
em português].Traduzindo para o
sueco, 'eye-candy' é 'Snask'", brinca
Magnus. "Snasktambém significa
nudez, fofoca e doce no nosso
idioma. E, se existe algo que vende
muito bem, são todas essas coisas",
completa Freddie.
A dupla lamenta o fato
de a maioria das agências suecas
estarem cheias de engravatados
e terem sido nomeadas a partir do
sobrenome dos fundadores. "Cadê
a personalidade desses lugares?",
brincam. "Nós usamos ternos, mas
não achamos que isso gera sucesso;
apenas nos ajuda a seguir o mesmo
padrão dessas agências chatas
e rígidas. Somos todos seres

humanos: o cliente assiste a
filmes ruins e come batata frita,
assim como qualquer pessoa."
O primeiro trabalho
do Snask foi feito quando eles
ainda eram estudantes. "Não
entendíamos do negócio e não
sabíamos quanto cobrar", lembra
Magnus. A dupla sugeriu R$3,5
mil como pagamento e depois
duplicaram esse valor. "Ficamos
com medo da reação deles,
mas adoraram o design e não
relutaram em pagar por ele. Hoje,
sabemos que era uma quantia
pequena." Para Freddie, começar
uma empresa toma muito tempo.

"Lembro-me de ir ao zoológico
para obter inspiração. Seis de
nós passaram uma semana em
um apartamento em Estocolmo,
apenas para bolar a concorrência."
O resultado desse
período de reclusão foi inovador:
"Criamos uma fantasia de animal,
que chamamos de Snaskus, e,
depois, o colocamos em uma jaula.
Magnus e eu nos vestimos como
o apresentador naturalista Steve
Irwin [conhecido pelo programa
O Caçador de Crocodilos] e fomos

até o zoológico entregar o material
pessoalmente", conta Freddie.
A equipe achava que
o projeto tinha chances de ser
um sucesso total ou uma falha
imensa. "Recebemos uma carta
do executivo de marketing dizendo
que nunca tinha visto nada como
aquilo. Ele falou para não nos
preocuparmos com os resultados
e que seríamos bem-sucedidos
se continuássemos assim",
lembra Magnus.

04 A agência de
representação
Luger/Live N a t i o n
c o n t r a t o u o Snask
para produzir o
m a t e r i a l de sua
f e s t a a n u a l , em
que novos
a r t i s t a s seriam
apresentados

05 Pesquisas
mostraram que os
agentes estavam
ansiosos em relação
ao que faria sucesso
no ano seguinte,
então o estúdio
divulgou que o artista
seria um "remédio"

06-07 0 convite da
Luger/Live Nation foi
embalado em uma
caixa de remédios,
com pílulas contra
ansiedade, detalhes
das prescrições e
CDs cheios de
músicas prontas
para fazer sucesso

->
Hoje, o estúdio evoluiu
muito. "Éramos dois garotos
famintos e talentosos como
artistas gráficos", avalia Freddie.
"Podíamos fazer um ótimo design,
mas a diferença agora é que
sabemos como colocar valor no
nosso trabalho" continua Magnus.
Um ano depois do
trabalho para o zoológico, o
Snask aceitou outro projeto
inovador: renovar o visual do
Malmö, grande festival que ocorre
anualmente na Escandinávia.
"Tínhamos jantado com uma das
organizadoras, que se tornou
responsável pelo festival. Ela nos
chamou para renovar o evento
seguindo nossos critérios", explica
Magnus. A sustentabilidade era
uma preocupação constante dos
organizadores. Por isso, toda a
campanha foi feita à mão e com
objetos reciclados.
Essa aparência manual
se espalhou em outros trabalhos
do estúdio, inclusive em sua nova

divisão de filmes, que hoje conta
com oito profissionais, incluindo
um fotógrafo, dois diretores e um
especialista em pós-produção.
Stop motion é uma grande
paixão do estúdio."Sempre nos
rebelamos quando o computador
toma o controle de nossas ideias",
conta Freddie."Nossa abordagem
com filmes é igual a com design.
Trabalhamos nos principais
detalhes e gastamos um bom
tempo produzindo a melhor ideia."
O estilo do Snask pode
ser definido pelo uso de negrito,
letras grossas e cores brilhantes.
Sobre isso, Freddie é direto e reto:
"Várias empresas parecem mais
serem compostas de robôs do que
de humanos. 0 mundo precisa
de emoção, e ela não surge de
marrom, cinza ou azul."
www.snask.com
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