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Em um escritório em Nova York, EUA, o diretor de 
criação William Richmond-Watson e o designer sênior 
Jonathan Pfeiffer trabalham em projetos grandes que 
variam entre branding, identidade visual, design de 
interior e de produto. William montou o Watson & 
Company depois de uma experiência na agência 
Pandiscio Co., também de Nova York. Ele acredita que, 
apesar do panorama econômico ruim, o Watson & 
Company consegue trabalhos privilegiados. 

Jonathan se juntou à empresa em 2008 
e, desde então, fica surpreso com a diversidade de 
projetos com os quais trabalham: "O que me agrada em 
ser um designer é a diversidade. Temos de trabalhar 
com diferentes clientes e cada hora é uma novidade". 
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> Para cada abordagem, 
há um estudo. "Somos diferentes 
na hora do processo criativo, pois 
contamos com uma rede 
colaborativa de artistas, e 
tentamos construir identidades 
que sobrevivam ao tempo. Além 
disso, queremos que os clientes 
tenham algo para comunicar e 
engajar o espectador de forma 
que ele reconheça o trabalho", 
conta William. 

Os trabalhos notáveis por 
conta da tipografia forte, logos 
impactantes e visuais claros são 
concebidos em colaboração. 
"Sempre chamamos freelancers e 
entrevistamos várias pessoas. Se ela 

se ajusta em algum projeto com o 
qual vamos trabalhar, colocamos na 
nossa lista. Quando executamos um 
projeto, queremos trabalhar com os 
melhores profissionais",justificam. 

O projeto de embalagens 
para a Bath & Bodyworks foi feito 
em partes com grupos diferentes. 
A equipe mudava a cada revisão. 
"Foi meio louco na questão 
administrativa, mas o resultado 
ficou interessante etrouxe 
experiências inesperadas." 

Para William, trabalhar 
com marcas grandes como a Target 
e a Bath & Bodyworks traz uma 
possibilidade de inovação. "O legal 
de trabalhar com essas marcas 
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fortes é que temos um investimento. 
O legal de se envolver em projetos 
assim é poder construir o branding, 
e não só fazer um 'curativo' para 
melhorar algo errado", comenta. 

0 melhor exemplo do que 
William fala é o projeto de cabine 
telefônica para a Keo. "Criamos o 
logo e a empresa gostou do nosso 
trabalho. Depois nos contrataram 
para um projeto de experiência de 
usuário", conta William. A equipe viu 
a possibilidade de gerar conteúdo 
em uma tela vertical. Foram 
chamados para criar a cabine, mas 
um dos problemas era que a Keo 
tinha parceria com uma indústria: 
"Queríamos seguir uma direção: 

usar uma tela LCD e dois iPads, 
mas a empresa queria algo mais 
sofisticado. Não entenderam que 
menos é mais." 

Jonathan afirma que o 
estúdio tem uma abordagem 
peculiar para criar: "Primeiro nós 
construímos ideias fora do 
computador. Botamos as mãos na 
massa fazendo desenhos e 
sketchs". O designer adora criar 
novas fontes. Para ele, tipografia é 
algo crucial. "É a primeira coisa 
que um diretor de arte nota dentro 
do conceito." 

Qual o próximo passo para 
o Watson & Company?"Estamos 
acompanhando outras agências e 

muitas delas estão mudando sua 
abordagem para algo mais 
empresarial", afirma William. 
"Começam com marcas pequenas e 
vão crescendo juntas, de forma 
colaborativa. Como hoje em dia está 
mais fácil encontrar bons designers, 
as agências estão sofrendo um 
processo de remodelação. No futuro, 
prentendemos fazer um branding 
para uma linha aérea, uma rede 
internacional de hotéis e a próxima 
agência de viagem espacial." 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 61, p. 48-51, set. 2012.




