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Os clientes querem trabalhar com pessoas que 
tornem suas vidas mais simples. "O produto final 
precisa ser exuberante, pois o cliente quer profissionais 
que dominem o processo para não terem dor de cabeça 
no final", afirma Jonathan Hills, fundador e diretor de 
criação do estúdio Domani Studios. 

O produto final pode ser qualquer coisa, no 
caso do Domani, já foi uma promoção virtual para uma 
empresa de cosméticos ou uma recriação digital da 
expedição da naveApollo 11."Este foi um projeto 
enorme que fizemos com a Martin Agency e a Biblioteca 
e Museu Presidencial John F. Kennedy", lembra 
Jonathan sobre o site We ChooseThe Moon (www. 
wechopsethemoon.org), em que, com a ajuda de sua 
equipe, recriou o lançamento e o pouso lunar da Apollo 
11 em uma sequência animada. 

No site, os visitantes podiam acompanhar em 
tempo real toda a expedição, como se, em vez de ter 
sido há 40 anos, tivesse acontecido nos dias de hoje. A 
equipe recuperou, por meio da NASA, o áudio de toda a > 
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>viagem. Para engajar o público, 
criou-se uma ferramenta do Twitter 
em que postava informações sobre 
a transmissão. "Sabíamos que 
haveria pessoas fazendo a 
contagem regressiva para o 
lançamento, por isso exploramos 
essa ação", explica Jonathan. 

0 estúdio, agora, valoriza a 
tecnologia em seus projetos, mas, no 
início, o fundamental era só o visual. 
"Somos uma agência criativa com 
grande foco em tecnologia. Antes 
éramos uma agência culturalmente 
restrita." O estúdio fica em uma das 
zonas mais hi-techs de Nova York, a 
região de Dumbo, no Brooklyn. O 
Domani não costuma contratar 
freelancers, com exceção para 

algumas áreas específicas como 
redação e filmagem, já que gosta de 
manter um ambiente familiar. 

Os projetos em que 
trabalham ficam em duas categorias: 
necessidades de mercado, como 
branding e gerenciamento de 
plataformas de conteúdo, ou então 
marketing e comunicação, com 
mídias sociais, games e rich media. 

Por isso, criar para grandes 
plataformas é a chave do trabalho do 
estúdio: "Costumamos fazer muitos 
trabalhos experimentais com jogos 
em Flash e sites, mas também 
fazemos muitos projetos para 
e-commerce", afirma. Recentemente o 
Domani fez o novo site da Umbro, em 
que criou um sistema de 

gerenciamento de conteúdo, em 
apenas quatro meses, para mais de 
30 países. "0 site conta a história do 
produto e faz link com outros 
suportes da história do produto. Com 
isso, engaja o usuário", conta. 

A empresa MacLaren 
também buscou as técnicas do 
Domani para dar uma alavancada no 
e-commerce de sua linha de 
carrinhos para bebê."Fizemos uma 
estratégia aprofundada, vendo como 
eles poderiam vender para mais 
países", comenta o fundador. 

Jonathan trabalhou para 
diversas agências interativas no final 
dos anos de 1990, na época em que 
as pessoas começaram a investir em 
start-ups "pontocom". "Era uma ótima 
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época para se adaptar ao espaço. Porém, cheguei a um 
ponto em que queria estar mais próximo do cliente e, em 
grandes agências, isso não era possível", esclarece. 

Por isso, em 2001, começou a montar o Domani 
com uma equipe de quatro pessoas, para criar relações 
mais pessoais com os clientes. Agora, a empresa conta 
com 35 funcionários."Crescemos muito organicamente, 
mas sem pegar dinheiro emprestado e se construir de 
forma gradual", acrescenta Jonathan. 

O Domani trabalha com marcas luxuosas como 
Estée Laudere Gucci. Para Jonathan não importa o 
projeto, mas a parceria com o cliente. "Somos interessados 

na relação, porque não queremos 
estar distantes do cliente. Buscamos 
clientes com quem possamos 
trabalhar pelos próximos 10 anos. Já 
fazemos isso com boa parte daqueles 
que temos: Nintendo, Estée Laudere 
Starwood Hotels", aponta Jonathan. 

As marcas buscam o estúdio por 
terem uma abordagem muito 
focada. "Somos pequenos, mas 
fazemos muitas coisas e gerenciamos 
de forma mais fluidas do que uma 
empresa com muitos funcionários." 

Os esforços atuais da 
equipe incluem um trabalho em uma 
plataforma de vídeo e uso da 
geolocalização de dados para criar 
um aplicativo que calcula a velocidade 
em que as pessoas andam. Porém, 
desenvolver tais tecnologias não é um 
processo estritamente restrito à 
equipe do estúdio. "Tentamos 
contratar pessoas que estão 
interessadas nesses assuntos", 
explica Jonathan. "Somos uma 
empresa pequena que também se 

empolga em compartilhar coisas. Nos 
esforçamos para estar no topo." 

Todo o trabalho que 
executam consiste em ajudar uma 
marca a se expressar e se conectar 
com seu público."Quando criamos 
experiências interativas, fazemos com 
que as pessoas se sintam 
familiarizadas com a empresa. Não 
estamos apenas pensando nos 
acessos", comenta Jonathan. Afinal, 
quando se tem um público engajado e 
interessado, o número de acessos 
com certeza será maior. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 70, p. 44-47, jun. 2013.




