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Studio
Output

Ritmos dos mais variados ressoam
nos fones de ouvido; designers
trabalham compenetrados em seus
computadores. Os cafés estão nas
mesas e todos vestem jeans e
camiseta. A atmosfera diária na nova
sede do Studio Output, em Londres, é
bem descontraída, e ajuda a aliviar o
trabalho duro que a equipe realiza
todos os dias desde que sua primeira
sede foi criada, em 2002, na cidade de
Nottingham.

Em um dos andares de um
prédio londrino compartilhado com
outras empresas criativas, como a
agência Mainframe, a equipe não se
esforça para ser conhecida por um
estilo individual."Não temos estilo",
decreta o cofundador e diretor
financeira lan Hambleton."Nunca foi
algo que quisemos instituir aqui.
Talvez tenhamos antecipado algumas
tendências, mas gosto de pensar que,
seis meses depois disso, estaremos
fazendo algo diferente, apropriado ao
briefing em questão, e não apenas
porque está na moda", explica.

Talvez esse pensamento
tenha sido crucial para o crescimento
do Output. Mas, certamente,
disposição para encarar desafios
também conta, e foi fundamental para
conseguir o primeiro grande cliente já

em 2004, a casa noturna Ministry of
Sound -conhecida por detectar as
últimas tendências no cenário da
música eletrônica.

Muitos considerariam esse
um cliente dos sonhos, mas o briefing
inicial na verdade era um 'pepino', A
casa estava se tornando um destino
de turistas - como a franquia mundial
de bares Hard Rock Cafe -, o que fez
com que parte de seu público fiel
debandasse. A missão era desenvolver
estratégias visuais de comunicação
para trazer o público de volta.

Deu certo. Todos os
trabalhos do estúdio para a Ministry of
Sound são uma verdadeira
miscelânea de estilos. Composições
com fitas cassete derretidas,
letterings em 3D que distorcem os
limites da realidade, ilustrações
inspiradas na estética manual e
tipografias brilhantes são alguns dos
elementos usados na última
campanha, estratégia que colaborou
para que a casa ganhasse pontos e
mais pontos com a sua velha clientela.

"O fator mais importante
dessa campanha é que ela não
deveria mexer demais com a cabeça
das pessoas.Tudo deveria funcionar
visualmente, trabalhar apenas como
idéia, e não fazer referência a filósofos
como Kant ou Karl Marx - o público da
casa é formado por clubbers", explica o
diretor de arte Dan Moore.

O Studio Output tem se
esforçado muito nos últimos anos
para angariar clientes de renome
internacional. Um dos maiores êxitos
dessa meta foi a conquista da BBC,
mais exatamente da Radio 1, braço da
música popular e juvenil da rede.
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01 A rede inglesa de
bares bluu pediu ao
Studio Output um
rebranding. Pin-ups
em ótima forma
deram uma cara
sexy à marca

02-04 O Studio
Output também
criou os visuais da
Ministry of Sound
que fizeram com
que a casa noturna
recuperasse seu
bom e velho público
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05 Anúncio do
relançamento do
chocolate Wispa. O
Studio Output tem
uma ótima relação
com a agência de
publicidade Publicis,
que os contratou
para esse projeto

06 Trabalhando com
a agência Fallon,o
Studio Output fez o
material promocional
da estação de rádio
BBC 1Xtra

07Essa imagem foi
criada para a marca
de camisetas Ju$t
Another Rich Kid. O
briefing pedia um
'estilo retro único
além de toda e
qualquer tendência'



08 O Studio Output
adora colaborar com
designers de
interiores. O bar
Flores possui objetos
de decoração
minimalista, visto
que o chão, as
paredes e o teto do
local já são muito
detalhados

09 Um dos trabalhos
mais recentes da
agência foi a
produção de gráficos
para o evento Your
Game, realizado pela
BBC Sport e a
Football Foundation

-> Quando a agência Fallon começou
a arquitetar o rebranding das estações
de rádio da BBC em 2008, o Studio
Output foi o responsável pela
implementação de guias de estilo de
todos os sites do portal da rede, além
de se envolver no lançamento da
estação de black music Radio 1Xtra.

Depois de quatro anos com a
conta da Radio 1, Dan Moore acredita
que a natureza dos trabalhos para a
BBC mudou muito."Quando
começamos a trabalhar para eles, em
2004, criamos letreiros para ônibus,
convites de eventos e diversos
projetos de merchandising. Hoje,
fazemos basicamente banners para o
MySpace e outros sites, e um ou outro
anúncio impresso."

Sem dúvida, toda a turma do
Output trabalhou duro para conseguir
o reconhecimento da BBC. Com sedes
em Londres e Nottingham, sua equipe
criativa é formada por apenas 11
designers. Depois dessa conquista, o
estúdio ganhou o selo Investor in
People [Investidor em Pessoas, em
tradução livre, órgão ligado ao
Departamento de Educação e
Emprego inglês] e hoje possui um
seguro no valor de £5 milhões [aprox.
R$15 milhões], tudo isso em prol de
clientes cada vez maiores e melhores.

A estratégia para conquistar
clientes é o foco nas necessidades
específicas de cada um. Se um cliente
chega com um briefing embaixo do
braço, lan se reúne com ele e não o
deixa sair da sala antes de ter escrito
pelo menos um documento de duas
páginas com as metas do projeto.
Depois disso, a equipe cria pelo menos
três mood boards e o cliente escolhe
uma ou duas idéias. 'Já que muitas
das imagens são criadas
internamente, nunca vamos muito
longe em um projeto se o cliente não
está satisfeito. Comunicação e
eficiência são marcas registradas da
empresa", conta lan.

Analisando seus seis anos
como sócios-diretores, lan e Dan são
humildes o suficiente para admitir

alguns erros cometidos durante a
jornada. Por um tempo, o lado
profissional subiu à cabeça do trio e
fez com que esquecessem do lado
criativo. As relações com toda a equipe
de designers são mais sólidas agora
que o trio aprendeu a gerenciar o
negócio em si. Além disso, o
recrutamento de um gerente para a
sede de Nottingham permitiu que os
três voltassem a se envolver com o
design novamente.

"Sem querer parecer que
estamos denegrindo nossa própria
imagem, não somos intelectuais o
tempo inteiro", afirma Dan."Chegamos
no escritório, nos divertimos,
relaxamos e ai é que caímos na
realidade. Você tem que fazer o que
quer se sentindo confortável."
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