
Quando o CEO do estúdio Psyop, Justin
Booth-Clibborn, diz que está ocupado,
não se iluda: está mesmo. Além das
pressões típicas de um gerente de uma
das empresas criativas mais lucrativas
do ramo do design - como o
gerenciamento de uma equipe de 75
pessoas e uma lista de clientes do calibre
da Adidas e da Microsoft-, há a'humilde'
porção de US$30 milhões (aprox. R$50
mi) faturados após a venda de parte do
Psyop para o grupo de investimentos
israelense Fortíssimo, o que permitiu a
entrada do estúdio no mercado de ações
norte-americano e também para a
história do design, como a primeira
empresa do ramo a entrar na bolsa de
valores eletrônica norte-americana
NASDAQ. Um dos motivos do negócio
certamente foi o sucesso da série de
anúncios Fábrica da Felicidade criada
pelo Psyop para a Coca-Cola, que foi
transmitida durante os trailers na rede
de cinemas Cinemark.

O Psyop foi contratado pelo
escritório holandês da agência de
publicidade européia Wieden+Kennedy.
A agência queria a ajuda do estúdio
norte-americano em um projeto para a
Coca-Cola."Eles pediram que nós
criássemos um mundo dentro de uma
máquina de refrigerante da Coca, com o
objetivo de transmitir toda a felicidade
que advém da garrafa", explica Todd
"Falamos com a Wieden em uma
sexta-feira. Na quarta já estávamos
voando para Amsterdã."

Para o anúncio Fábrica da
Felicidade 2, o Psyop continuou com o
tema original, mas criou um produto final
muito mais fantástico. "Fizemos uma
versão épica do anúncio, mais longa e

melhor. E ainda não terminamos- há
mais porvir", promete o diretor.

O Psyop está em um estágio
crucial do desenvolvimento de um
estúdio. A empresa ganhou uma
reputação quase lendária por criar
anúncios animados inteligentes, criativos
e impressionantes para gigantes do
mundo corporativo. Depois do anúncio da
venda do Psyop para o grupo Fortissimo,
alguns admiradores do estúdio passaram
a desconfiar de uma provável abordagem
mais comercial e menos criativa.

Se essas pessoas estiverem
certas, a nova fase do Psyop poderá
representar o triunfo da contabilidade
acima do desejo de se criar trabalhos
criativos. "Somos uma empresa, um
negócio, e temos que ganhar dinheiro.
Isso é algo que se tornará cada vez mais
importante conforme o tempo passar",
afirma Justin."Porém, os críticos não
podem esquecer que sempre fizemos
trabalhos bacanas porque queríamos
fazê-los e também porque, para nós, eles
foram e ainda são desafios criativos."
Todd não fica para trás quando o assunto
é saudosismo. "O nosso primeiro
escritório em Nova York era uma casa em
que antes funcionava um bar no qual eu,
Justin e nossos amigos fizemos diversas
happy hours. Ligamos os computadores
lá, mas mantivemos os barris de chope.
Mesmo fechando negócios milionários, o
Psyop sempre fará coisas bacanas",
garante o diretor.

O aspecto descontraído do
primeiro escritório do estúdio se manteve
no novo endereço, que é dividido em três
áreas. A primeira, Justin chama de
'nave-mãe':"é a força primária e
crescente do Psyop", define. Depois, há a
'produção em massa', local em que se
concentram as áreas tecnológicas. Por
mim, há a Lista Negra.

A Lista Negra é a 'divisão de
inspiração' do Psyop. Todd a descreve
como "um local para se criar cultura". É o
playground criativo do estúdio, o núcleo
que a empresa utiliza para nutrir seus
talentos nos campos de design e







animação. "É um modo bacana que
encontramos de levantar a marca e a
reputação do Psyop com a comunidade
de design e de animação", explica Todd.
Enquanto o Psyop investe tempo, energia
e dinheiro na Lista Negra, Justin lembra
que a empresa também precisa manter
seus contadores felizes, sem mencionar
potenciais novos acionistas. Entretanto, a
dupla garante que não há razão para se
preocupar, mesmo com toda a conversa
mercadológica de ambos sobre a
importância do crescimento financeiro
do estúdio. "Temos planos de expansão
significativos e precisamos de capital
para financiá-los. Mas queremos
continuar fazendo as mesmas coisas que
fazemos agora, porém, fazê-las maiores
e melhores", promete o CEO.

"Gostaria de pensar que ainda
temos um pouco daquele bar dentro de
nós", reflete Todd. "Tentamos trabalhar no
Psyop do modo mais colaborativo
possível. É um ambiente com uma forte
atmosfera familiar."

Justin acrescenta que na
equipe do Psyop não há somente seres
humanos."Todos os dias há pelo menos
uma meia dúzia de cachorros correndo
pelo estúdio.Também temos uma mesa
de pebolim e fazemos uma happy hour a
cada aniversário de alguém - é um ótimo
ambiente de trabalho."

O Psyop é uma mistura de
cachorros, barris de chope, trabalhos
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