






-> seis anos depois. 0 arquiteto 
William Russell já entrou como sócio 
em 2005 e trabalhou para clientes 
como Alexander McQueen, Krug 
Champagne, H&M eTate Gallery. A 
lista fica completa com o arquiteto 
Lorenzo Apicella, que possui um 
currículo com trabalhos para Museu 
Britânico, Museu de História Natural 
de Londres, Domo do Milênio, Citibank 
e Virgin Airlines. 

A Pentagram foi fundada 
em 1972. Desde essa época, cada 
sócio chefia uma equipe de design 
de forma independente e trabalha 
diretamente com os clientes. Não há 
CEOs, gerentes de projeto ou diretoria. 
0 faturamento da empresa é usado 
para cobrir custos de administração, 
staff, manutenção e um chef, que 
prepara o almoço de segunda a sexta, 
às 13 horas. Incentivar que todos os 
funcionários almocem juntos é uma 
tradição do estúdio. 

Conforme se explora o 
escritório, é possível perceber que 
vários designers estão ocupados com 
identidades, sites e pôsteres. Um 
grupo trabalha em um novo design de 
garrafa para um cliente de prestígio, 
cujo nome ainda não pode ser 
revelado. A equipe de Harry Pearce 
discute sobre o projeto que está 
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preparando para a Witness, 
organização não governamental do 
cantor Peter Gabriel. Do outro lado da 
sala, uma impressora de grande 
formato zune como uma abelha. Ela 
está imprimindo os pôsteres de 
divulgação de um jantar de caridade 
da Pentagram, projeto também 
chefiado pelo sócio Harry Pearce, que, 
sempre que pode, realiza trabalhos 
filantrópicos.Todos são livres para ter 
projetos paralelos além de seus 
trabalhos comerciais. 

Na Pentagram, os sócios 
distribuem o lucro e tomam as 
decisões em conjunto com toda a 
equipe. Alguns chegam a comparar 
esta organização democrática com 
uma comunidade hippie. William 
Russel discorda. "Há, sim, um 
elemento de idealismo radical na 
estrutura da Pentagram, mas isso 
está longe de virar a cara para a 
realidade do mundo do trabalho para 
ser chamado de hippie", justifica. 
"Nossa estrutura é mantida com a 
mesma inteligência, trabalho e 
atenção aos detalhes que colocamos 
em tudo o que fazemos." 

Todos os sócios da 
Pentagram de Londres sentam em 
salas sem portas, próximas à parede 
de trás do estúdio. Suas equipes ficam , 
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