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E L E I T O S

O Google está variando

T
odos os dias, mais de 1 bilhão de
buscas na internet são feitas na
página inicial do Google em todo o
planeta. Sem que percebamos,
aquela tela branca, com o nome
do buscador em letras coloridas,

já faz parte da nossa vida. De vez em quando,
porém, essa tela está diferente. Às vezes só um
detalhe. Em outras, tudo está completamente
mudado — como ocorreu diariamente durante
as Olimpíadas de Inverno. Pintar e bordar com
o logotipo da firma é uma das atribuições do
californiano Michael Lopez, de 29 anos, web-
designer e ilustrador do Google, onde trabalha
há 6 anos.

Enquanto para a maioria das empresas uma
alteração, mínima que seja, na logomarca só
acontece depois de mil pesquisas, testes e teo-
rias complexas, acompanhadas de campanhas
de marketing para avisar meio mundo da mu-
dança, no Google elas vêm sem aviso. Abre-se
a página e estão lá, onde permanecem durante
a eternidade efêmera de 24 horas.

Desde o começo
da brincadeira,
o logotipo da
empresa já
sofreu mais
de 300 mutações
nos Estados Unidos
e 700 ao redor
do mundo.
Em todos os casos,
elas duram
sempre a eternidade
efêmera de 24 horas

A brincadeira começou em 30 de agosto de
1998, quando os fundadores do Google, Larry
Page e Sergey Brin, colocaram aquele homen-
zinho símbolo do festival alternativo Burnin
Man atrás do segundo “o” do nome da empre-
sa. Era uma senha, para os nerds de plantão, de
que os chefes estavam out of the office. Foi um
sucesso. Fugaz, de 24 horas, mas um sucesso.

Desde então, o logotipo que está entre os
mais lembrados e conhecidos do mundo já so-
freu mais de 300 mutações, nos Estados Uni-
dos, e 700 ao redor do mundo. Todas com a du-
ração de um dia.

Transmutou ao sabor de aniversários ilus-
tres (Da Vinci, Van Gogh e muitos outros) da-
tas comemorativas globais (início do inverno
ou do verão, Réveillon etc) e feriados nacio-
nais, casos em que a alteração aparece apenas
para os internautas daquele país. Entrou no
Google no Carnaval? Pois a tela estava cheia
de confete e serpentina. Resultado do traba-
lho de Michael, que conta com mais 3 de-
signers na equipe.

Michael Lopez coordena a equipe
de três designers que, assim como ele,
trabalham na criação dos ‘doodles’

Para a maioria das
empresas, mudar o visual
da marca é um bicho
de sete cabeças.
No Google, quatro
designers quebram
as suas para redesenhar
o logotipo da firma ao
sabor de festas, feriados
e aniversários ilustres
TEXTO PHYDIA DE ATHAYDE

Aniversário de Van Gogh, em 30 de abril de 2005 Em 9 de junho de 2006, Copa do Mundo O Festival das Lanternas, na China, fevereiro de 2009 28 de janeiro de 2008, 50 anos
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“Eu trabalhava no Google há 3 anos e, um
dia, estava desenhando aleatoriamente, na
minha mesa, quando o Denis Hwang per-
guntou se eu não queria tentar”, disse ao
Outlook, referindo-se ao então responsável
pelas mudanças de logo. Topou na hora e es-
treou seu primeiro “doodle” em janeiro de
2006, no Australian Day, que foi ao ar ape-
nas naquele país. “Não tinha ideia de quan-
tas as pessoas veriam nem de como reagi-
riam. Elas amaram, foi uma surpresa para
mim”, diz, entusiasmado. “Antes do Google
eu era um artista mas, agora, milhões po-
dem ver o que eu produzo.”

A arte final é sempre feita no computador,
mas todas as ideias começam no papel. Ulti-
mamente, Michael pensa em fazer esculturas
para então fotografá-las. “Para doodles, o céu
é o limite.” Quando o conceito é simples, da
ideia até a conclusão, o trabalho leva de duas a
três semanas. O desenho propriamente dito, é
feito geralmente em 6 horas, “ou 1 hora se for
algo muito fácil”.

Os doodles que o mundo inteiro apreciou
durante a Olimpíada de Inverno, em feverei-
ro deste ano, estão entre os mais trabalhosos
para a equipe. “Queríamos que fossem mais
planos e mais gráficos, para representar os
atletas de cada modalidade. Começamos a
desenvolvê-los com seis meses de antece-
dência e foi um processo totalmente inova-
dor, inclusive tecnicamente, porque eles são
diferentes de tudo que já tínhamos feito.”

E que tal o resultado de tanto trabalho ficar
em exposição por tão pouco tempo? “É meio
triste”, admite, “mas cada vez que eles en-
tram no ar e começa aquele zumzumzum, as
pessoas gostando, vejo que vale a pena”.

Na internet os doodles duram um dia, é
verdade. Mas Michael não hesita em levar
para casa lembranças físicas e, portanto mais
duradouras, de sua arte que é tão vista (pense
em bilhões de pageviews!) e ao mesmo tempo
tão efêmera. “Tenho um filho de 10 anos e
sempre levo quadrinhos para ele. Na minha
casa, tenho doodles da cozinha até o quarto.”

LANÇAMENTOS

RACONTE-MOI, STACEY KENT
Neste segundo álbum pela Blue Note, a norte-
-americana Stacey Kent interpreta novos e antigos
compositores franceses, o que ressalta o bom
momento do jazz naquelas plagas. Para os
brasileiros, a versão de Águas de Março provoca
desconfiança. Ao longo do disco, ela mostra que seu
jazz tem mesmo bossa na voz pequena que encorpa
no tango inesperado Mi Amor. Mas é um delicado
sussurro em Désuets que encerra o belo trabalho.

PLASTIC BEACH, GORILLAZ
Atrás da máscara da banda virtual, o pop — um
incômodo quando tocava no Blur — fez bem a Damon
Albarn. Ali produziu hits como Feel Good Inc. Agora é
vez do “álbum-conceito”. Algo como American Idiot
do Green Day, com começo, meio, fim e tema único,
só que de traços mais diversos. Da faixa fácil de se
gostar (Stylo) ao experimentalismo (Sweeptakes), o
Gorillaz entrega um interessante terceiro álbum.

MUNDIALMENTE ANÔNIMO, MAQUINADO
Lúcio Maia é incontestavelmente o motor da Nação
Zumbi de hoje. Livre da obrigação do maracatu no
Maquinado, o guitarrista põe em prática o caldeirão
psicodélico que soa muitas vezes como lenga-lenga
no palco da NZ. Neste segundo disco do projeto solo,
uma agonia urbanoide pontua inclusive faixas de
Jorge Ben e Mundo Livre S/A. O futuro é aqui. Já é.
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de Lego Olimpíadas de Inverno, 12 de fevereiro deste ano Jogos de Atenas, 29 de agosto de 2004

Em 26 de janeiro
deste ano, os
indianos que
acessaram o site
viram este logo em
homenagem à
Proclamação da
República no país
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2, 3 e 4 abr. 2010, Outlook, p. 16-17.
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