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O ano de 2013 é comemorativo para o Colletivo.
E o marco de uma empreitada que começou em 
2003 e hoje colhe resultados por meio do esforço e 
da criatividade de David Bergamasco, Fabio Couto, 
Marcelo Roncatti e Vanessa Queiroz. O estúdio que foi 
inaugurado pelos quatros sócios com 700 reais para 
bancar o aluguel de uma salinha - que, como definem, 
parecia mais um depósito sem janelas -, cresceu e 
conquistou clientes como Itaú, Hope, Accessorize, 
Conspiração Filmes, Havaianas e GE.

O quarteto se juntou por conta daquelas 
casualidades da vida. Eles eram estudantes de design 
na Universidade Anhembi Morumbi e fizeram o 
trabalho de conclusão de curso juntos. As afinidades 
apareceram na convivência e indicaram que era 
possível abrir um negócio. “Tínhamos uma vontade de 
criar um estúdio que não existia no Brasil. Se existia, 
era focado apenas em design gráfico, e queríamos 
fazer algo que abrangesse todas as áreas", fala

Vanessa Queiroz. De certa forma, isso se tornou o 
modelo de negócio do estúdio, que foca em criação, 
independente do meio.

O nome de batismo seria Célula, se já não estivesse 
registrado. Com isso, mudaram para Colietivo por 
conta da pegada urbana, mas, principalmente, pela 
característica multidisciplinarque representava a 
forma como queriam se estabelecer no mercado. Os 
primeiros trabalhos que apareceram eram na área 
de estamparia. Era um mercado que oferecia certa 
liberdade de criação, coisa que não teriam com uma 
agência, por exemplo. “Independente se achávamos o 
trabalho legal ou não, fazíamos com qualidade”, lembra 
Fabio Couto.

A equipe abriu mão de certas regalias para poder 
investir no negócio. Quando alugaram a primeira 
sede, no bairro da Vila Olímpia, cada um trouxe 
seu computador para bancar a estrutura até terem 
recursos para adquirir equipamentos. Como faziam 
freelances individuais, os primeiros clientes eram os 
freelas de cada um que viraram freelas do estúdio.
Eles abdicaram do dinheiro durante um ano, já 
que não contavam com sócio-investidor, para fazer 
o Colietivo vingar. O que sobrava de grana era o 
suficiente para bancar transporte e alimentação.

Para serem conhecidos no mercado, o quarteto 
criou material para um portfólio diferente do comercial, 
que pudesse exprimir uma linguagem própria. “Não 
achávamos que nosso portfólio sozinho tinha força.
Por isso fizemos um site com um mural on-line para as 
pessoas enviarem imagens. Tinha um apelo autoral para 
mostrar que estávamos ligados ao universo criativo”, ;
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investir. Esse foi o famoso dar um passo para trás para 
dar dois para a frente.”

Foi por conta dessa ação que, agora, o Colletivo se 
aventura pelo mercado de cinema. Primeiro, a equipe 
desenvolveu a marca da produtora Conspiração. 
“Comentamos que gostaríamos de fazer um cartaz de 
cinema. Pensávamos em um pôster estilo Star Wars, 
algo com ilustração, mas jogaram um balde de água fria 
porque esse modelo [que não traga a foto do ator 
principal, por exemplo] não funcionava no mercado 
brasileiro. Porém, tinha as mídias sociais e perguntaram 
se queríamos fazer.”

O primeiro filme foi Os Penetras, em que 
trabalharam durante um ano. A abordagem inicial foi 
fazer um concurso para que as pessoas participassem 
da produção do filme, interagindo com o diretor ou os 
atores. Em seguida, começaram a criar conteúdo e 
construir na web a imagem do longa. “Montamos um 
game que chegou na faixa de 40 mil downloads em um 
mês. Criamos ainda interações fora das mídias sociais 
para distribuir ingressos para o filme”, explica Fabio. 
Esse projeto trouxe outros como Gonzaga - De pai 
para filho, A Busca, Serra Pelada, Hush e O Tempo e 
O Vento. “Entramos no mercado de cinema e amamos. 
Os projetos são curtos, ficam cerca de quatro meses 
na casa”, revela Vanessa.

No segmento, há toda uma cultura de internet que a 
equipe do estúdio foi percebendo aos poucos. Por

Aprender habilidades sempre era um desafio que, no 
entanto, era pautado pela necessidade. Quando 
mudaram para a sede atual do Colletivo, dividiam o 
espaço (e o aluguel) com o estúdio Animatório. Após 
renovarem o aluguel, a produtora Lobo fez uma 
proposta para o Animatório se juntar a ela. “Entramos 
em pânico, já que não tinha como pagar o aluguel 
inteiro”, comenta Vanessa. Foi aí que resolveram 
investir e profissionalizar os serviços de digital. 
“Quando resolvemos ampliar a empresa e abraçar a 
internet, sabíamos que era um investimento nosso e de 
mais ninguém. Por isso, reduzimos nosso salário para

>justifica Fabio. Era uma etapa de se virar para crescer, 
e uma das soluções foi fazer parceria com uma gráfica. 
Enquanto o Colletivo reformulou a marca da gráfica, ela 
forneceu a impressão para o material de divulgação do 
estúdio, que incluía pôster e cartões de visitas.

Esse material experimental foi como a porta de 
entrada para grandes trabalhos. Na época, havia 
um site chamado Brazil Inspired, que apresentava 
aos estrangeiros trabalhos brasileiros de design. "O 
dono do portal divulgou nosso trabalho e, cerca de 
10 dias depois, uma agência chamada TracyLocke, de 
Connecticut, nos contatou para perguntar se tínhamos 
interesse em desenvolver a identidade visual do evento 
esportivo X Games”, afirma Vanessa. Nesse trabalho, 
que foi finalizado em 2005, tiveram liberdade para 
colocar a linguagem de ilustração própria do estúdio. Na 
sequência, outra oportunidade de fazer trabalho fora: 
um vídeo para a Nickelodeon. “Ligaram e perguntaram 
se sabíamos fazer motion design, mas nunca tínhamos 
feito. Tudo que nos ofereciam, topávamos."
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exemplo, é essencial ter mais engajamento do que “likes” 
na página. O responsável pela métricas fica o dia inteiro 
acompanhando visualizações, com isso, vê os posts que 
não dão certo e indica o que precisam mudar ou a 
linguagem a ser usada. “Você nunca sabe quem está do 
outro lado, por isso tem que testar", diz Vanessa.

Antes, apenas os sócios ficavam responsáveis pelos 
projetos. Hoje dividem a demanda entre a equipe por 
ela estar madura. “Temos um diretor de arte que dirige e 
a equipe que vai trabalhar com ele. Não fazemos 
esquema de dupla, como em agência", explica Vanessa. 
Eles não alocam uma equipe só para um trabalho, já que 
os funcionários tem que ser híbridos, ou seja, quem faz 
ilustração também ajuda em projeto de marca.

O estúdio evita certos costumes já arraigados no 
mercado, como varar noites para entregar projetos. 
"Conseguimos trabalhar com planejamento. É bem 
complicado as pessoas criarem de madrugada. Vemos 
o cenário de trabalho e, se é alteração do cliente, 
analisamos se é possível aumentar o cronograma por 
conta da solicitação”, comenta Fabio. Segundo eles, 
apesar de já terem passado muitas madrugadas assim, 
consideram que isso afeta a qualidade do projeto.

A admiração das pessoas pelo Colletivo é evidente em sua 
página do Facebook, que reúne mais de 26 mil seguidores, 
e na plateia, muitas vezes lotadas, das palestras que dão

em universidades e eventos criativos. “Nesses anos, nos 
preocupamos em discutir nosso modelo de negócio para 
fazer a empresa comercialmente ter respiro e fluxo de 
caixa positivo. Dinheiro nunca foi tão modelo de negócio 
quanto o reconhecimento da qualidade do nosso 
trabalho. Quando vemos essa admiração, parece que o 
esforço e o stress valeram a pena", fala Fabio. Prova 
desse carinho pelo estúdio foi quando colocaram o toy 
Verdugo (criação para comemorar os 10 anos do 
Colletivo) à venda. A tiragem era limitada e se esgotou 
em apenas 24 horas.

A sintonia entre os sócios, que ajudou a alcançar o 
sucesso, vem do fato de eles serem muito diferentes. 
"Quando nos reunimos para discutir uma ideia, cada 
um tem uma opinião distinta. Temos discussões 
calorosas, mas nunca deixamos de chegar em uma 
resolução ”, assume Vanessa.

Entre tropeços e acertos o Colletivo conseguiu 
ocupar o patamar atual. Em palestras, quando 
estudantes de 20 e poucos anos perguntam quanto 
vão ganhar inicialmente, é daí que vem o grande 
conselho: “Você tem que pensar se é bom naquilo e se 
vai conseguir se desenvolver. Se é bom, o resto vem.” A ut
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Caixa de texto
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, n. 74, p. 52-57, out. 2013.




