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Conteúdo

À procura de ícones
Wanted busca criar marcas fortes transformando-as em símbolos culturais

Por Eduardo duartE ZanElato ezanelato@grupomm.com.br

W3Haus lança 
produtora e holding
Nonconformity deve ter, até 2013, mais três  
empresas — todas focadas na entrega em digital

Ações transmídia, concepção de cultu-
ra de marca e construção de marcas 

ícones. Esses termos são os mais comuns 
de se ouvir dentro da Wanted, agência 
com ares de butique comandada pelos 
sócios Raphael Costa Neves, Jeffis Carva-
lho e Patrícia Weiss — ela, incorporada à 
sociedade um ano depois da criação da 
empresa, em 2011, após uma longa con-
sultoria para definir seu posicionamento. 

O modelo de trabalho da Wanted, ins-
talada num charmoso escritório no Jar-
dim Paulista, em São Paulo, atrela a cria-
ção de conteúdo proprietário como ferra-
mentas de construção de marcas fortes, 
em diferentes plataformas. “Somos trans-
mídia porque essa é a forma que conta-
mos qualquer história das marcas, de for-
ma muito mais conectada com a cultura”, 
explica Patrícia. “A nosso ver, é preciso es-
tar conectados com a cultura brasileira e 
contar histórias de forma relevante, mui-
to além das fronteiras tradicionais, com 
a participação das pessoas. Envolvendo 
entretenimento ou não.”

Além da geração de conteúdo perti-
nente para as marcas, outra modalida-
de de atuação adotada pela agência é a 
de consultoria — de negócios, e não só 
de comunicação. O trabalho é encabe-
çado por Patrícia, que entre 2009 e 2011 
foi vice-presidente de planejamento da 
Leo Burnett. Antes, teve passagens por 
M&C Saatchi, Africa, Ogilvy e DM9DDB, 
entre outras agências. A intenção é que 

No ano em que pretende crescer 72% 
em faturamento (embora valores 

não sejam mencionados), a W3Haus, 
agência digital independente dos só-
cios Tiago Ritter, Chico Baldini e Ales-
sandro Cauduro, lança nova produtora 
e passa a se organizar numa holding, 
chamada Nonconformity. “Nosso tra-
balho é parte de um gigante ecossiste-
ma, com diferentes entregas. E preferi-
mos que tudo seja feito dentro de ca-
sa”, afirma Ritter, CEO da W3Haus. Ele 
e seus dois sócios passam a integrar o 
conselho do Nonconformity. 

A nova produtora digital chama-se 
Huia e nasce com a intenção de atender 
à demanda de clientes por branded con-
tent e, também, produzir peças de mídia 

filme que serve de guia cultural da cidade 
(com detalhes sobre locações de cinema 
no Rio). Exposições de arte foram organi-
zadas com artistas que participam do fil-
me. Até um drink foi criado no bar Astor 
(que, por uma noite, teve seu nome tro-
cado por Astro, em menção ao filme). E a 
Fiat foi a marca parceira do filme, tendo o 
modelo 500 incluído no projeto por meio 
de ações de product placement. “É um ca-
so em que a marca permeia o projeto, mas 
não participa como ato de consumo”, ex-
plica Patrícia. “Quanto menos merchan-
dising for, melhor.”

Caso semelhante é a série Penetras de 
Luxo, que se apropria da cultura dos VIPs 
e da exclusividade para brincar com um 
tema recorrente na cultura contemporâ-
nea. Uma versão inicial foi filmada e está 
disponível na SundayTV, do Terra. Nela, o 
500, da Fiat, participa quase como perso-
nagem. A intenção, agora, é oferecer a sé-
rie — produzida pela Bossa Nova — para 
um canal pago, a fim de que o argumen-
to possa ser desdobrado. 

Já em projetos criados para marcas, a 
Wanted foi responsável pela criação da 
marca, da identidade da loja virtual, das 
estratégias online e da campanha de lan-
çamento do e-commerce de óculos escuros 
Livo. Até um curta-metragem foi produzi-
do como parte do projeto de lançamento. 
Trabalho semelhante foi desenvolvido para 
a revendedora de vinhos Sonoma — que 
se soma a uma rede de clientes tão distin-
tos quanto a Florestal Santa Maria (uma 
reserva para venda de créditos de carbo-
no, em Mato Grosso) ou o  PontoFrio.com 
(a Wanted atua como agência criativa pa-
ra campanhas sazonais online e off-line, 
embora não compre mídia).

Em todos os casos, a intenção é criar 
um ecossistema em torno das marcas para 
que seja possível definir claramente qual 
é seu propósito na vida das pessoas. E, 
assim, convertê-las em ícones. “Porque 
não podemos transformar uma marca 
num novo James Dean?”, provoca Patrícia.

a Wanted ofereça desde soluções de co-
municação até auxílio em mudanças es-
tratégicas, como novos produtos ou re-
posicionamento de marcas. “Precisamos 
estar debruçados sobre os negócios e os 
objetivos dos nossos clientes”, diz Patrícia.

Alguns cases criados desde o surgimen-
to da agência exemplificam sua forma de 
trabalho. Uma delas é o filme — ou proje-
to transmídia — Astro, uma fábula urbana 

em um Rio de Janeiro mágico. O primeiro 
longa-metragem de Paula Trabulsi, dire-
tora e sócia da Bossa Nova Films, foi des-
dobrado numa série de eventos e conteú-
dos criados e executados em parceria com 
a Wanted — além de Carvalho ter sido um 
dos roteiristas do filme (ele também é res-
ponsável pelo roteiro do programa Saia Jus-
ta, do GNT). Neves desenvolveu um apli-
cativo para smartphones com o nome do 

negóCios
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Neves, Patrícia e Carvalho exploram criação de conteúdo e 
referências do imaginário coletivo para construir marcas

Cauduro, Baldini e Ritter: novas empresas para que tudo seja feito dentro de casa

digital para as demais empresas do gru-
po. Embora incubada no escritório da 
W3Haus em São Paulo, a intenção é de 
que até o final do primeiro semestre de 
2013 os 15 funcionários sejam transfe-
ridos para outro endereço e que a Huia 
consolide atuação independente — po-
dendo, inclusive, prestar serviços a ou-
tras agências. A operação será coman-
dada por Carlos Todero, que segue como 
diretor de criação da W3Haus.  

Outras três empresas devem ser lança-
das pelo Nonconformity ao longo de 2013, 
embora os sócios não revelem quais serão 
as áreas de atuação. As novas operações 
devem aproveitar talentos internos — e, 
consequentemente, provocar mudanças 
no organograma da W3Haus. Neste ano, 

os diretores da agência foram admitidos 
como sócios minoritários: além de Todero 
e Leo Prestes na criação, Guilherme Na-
torf (operações), Fernanda Tegoni (aten-
dimento) e Rafael Macias (canais) entra-
ram para o quadro societário. 

A formação de um grupo com cinco 
empresas justifica o surgimento da hol-
ding. O nome, Nonconformity, deriva da 
missão da W3Haus, conforme explica Rit-

ter, de ser inquieta diante das situações 
e desafios com os quais deparam. Atual-
mente, o grupo tem escritórios em São 
Paulo e Porto Alegre, com 300 funcioná-
rios no total.  A expansão, segundo Ritter, 
não é uma preparação para venda a algu-
ma rede internacional. “Estamos mais fo-
cados em aproveitar as oportunidades de 
negócios do nosso mercado”, frisa.

Eduardo duarte Zanelato
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1539, p. 20, 10 dez. 2012.




