
Busca de respostas no 'oráculo da natureza' 
Fred Gelli 
 
À frente da Tátil, agência criadora da logomarca da Olimpíada do Rio, Fred Gelli põe as 
empresas no divã.  
 
Sempre que se vê diante de algum dilema, Fred Gelli consulta o "oráculo da natureza". Sócio-
fundador e diretor da criação da Tátil, agência que assina o design do símbolo da Olimpíada de 
2016, ele tem mais de cem premiações nacionais e internacionais acumulados em 20 anos de 
profissão e orgulha-se em dizer que foi um dos pioneiros no uso de materias reciclados como 
soluções para empresas. "Sempre tive uma preocupação com o ambiente. No começo, levava 
meus projetos para empresas e cheguei a ouvir que era um absurdo eu oferecer papel que 
veio do lixo para embalar alguma coisa". 
 
Gelli fez a defesa de seu trabalho de graduação dentro do tema da biomimética e até hoje é 
defensor dessa técnica, que considera que é possível aprender com as manifestações e os 
contornos naturais e utilizar esse conhecimento em várias outras ciências. "No meu trabalho 
de graduação falei sobre o útero materno. Existe embalagem mais perfeita que essa?" Para 
exemplificar melhor o conceito, ele conta sobre um projeto que acaba de desenvolver dentro 
da linha Ekos, da Natura, um de seus principais clientes. "A embalagem não era prática. 
Existia um problema com os refis. Para a consumidora aproveitar todo o conteúdo, era preciso 
deixar o refil escorrendo por uma noite inteira. Eu devia encontrar uma solução melhor. Um 
dia, estava caminhando, olhei uma folha no chão e ali estava a resposta". 
 
O princípio também serviu para o símbolo 3D da Olimpíada carioca. "De certa maneira, a 
exuberância da natureza carioca deveria estar retratada ali. Era impossível falar de um evento 
que vai acontecer no Rio sem isso. Veja, os morros aparecem no design". 
 
Foi com esse olhar que as nervuras da folha no chão se transformaram em uma solução para a 
Natura. "Criei um invólucro flexível, que pudesse ser dobrado ao meio, como uma folha, e 
permitisse que todo o conteúdo fosse derramado em pouquíssimo tempo". Ainda na linha 
Ekos, ele também renovou a embalagem de todos os produtos e conseguiu chegar a um 
recipiente para os xampus que utiliza 70% de plástico reciclado - novidades que o consumidor 
deve ver em breve. "Eliminei a tinta com os dizeres da marca no recipiente porque isso 
contaminava a mistura do plástico na reciclagem. No lugar, utilizei um rótulo de papel tipo 
bula de remédio. É um espaço importante, que ganha um componente lúdico, onde a Natura 
pode fazer o que gosta: contar a história da matéria-prima que utiliza". 
 
Apesar desses dois exemplos serem exclusivamente sobre embalagens, hoje o trabalho de 
Gelli e da Tátil vai muito além do design de objetos. "Fazemos uma gestão de marca, 
trabalhando com estratégia, expressão e experiência. Tentamos buscar quais são os valores 
principais da empresa e alinhamos isso aos produtos que ela faz. Na prática, posso dizer que 
colocamos a empresa no divã". 
 
Hoje, a Tátil - que está com 21 anos - tem sede no Rio e há 10 anos também possui escritório 
em São Paulo. Juntas, as duas unidades contam com cem funcionários. "É uma equipe 
multidisciplinar. Há designers, claro, e eles são maioria, mas também temos biólogos, 
psicólogos, jornalistas e arquitetos como parte do nosso time", diz Roberto Trinas, sócio e 
diretor de negócios da Tátil. "Formações diferentes garantem olhares diferentes e portanto 
mais ricos", diz. A Tátil atende hoje cerca de 15 clientes e os principais são Coca-Cola, Procter 
& Gamble, Natura e Tim Festival. O faturamento no ano passado foi de R$ 16 milhões e a 
expectativa é crescer cerca de 20% este ano. Na sala de reuniões do escritório paulista, com 
rabo de cavalo e tênis laranja, Gelli concedeu essa entrevista exclusiva ao Valor. 
 
Valor: O que muda depois de ganhar a concorrência do símbolo dos Jogos Olímpicos? 
 
Fred Gelli: Em primeiro lugar, me sinto realizado. Posso afirmar que fazer esse logotipo é o 
sonho de todo designer. Toda a nossa equipe esteve envolvida nesse projeto, com uma 
dedicação emocionante. O problema é que, depois de alcançar o sonho da minha vida, preciso 



encontrar outras coisas para sonhar. Para a Tátil, ganhar essa disputa também é sensacional. 
Apesar de já termos clientes internacionais, como a Nokia, e atender a Procter & Gamble na 
America Latina, o símbolo nos dá uma chancela importantíssima. Isso certamente vai nos abrir 
muito mais portas, tanto aqui no Brasil quanto no mercado externo.  
 
Valor: Qual é a principal força do símbolo da Olimpíada que fez com que ele vencesse a 
disputa internacional?  
 
Gelli: Desenvolvemos esse projeto como fazemos com as demais criações. Sabe o que falei de 
colocar a marca no divã? Então, fomos buscar os elementos envolvidos na Olimpíada, que é 
união, mistura de povos e também a receptividade do carioca e a beleza exuberante do Rio de 
Janeiro. E tentamos materializar todos esses sentidos no logo. Então, a força está na tradução 
do espírito nas formas do símbolo. Como ele é tridimensional, dependendo do ângulo que você 
olha, dá para ler a palavra Rio. O fato de ser em 3D vai viabilizar a criação de muitos produtos. 
A expectativa do Comitê Olímpico é faturar cerca de R$ 3 bilhões com a exploração do logo. 
 
Valor: Pouco tempo depois que foi anunciada a logomarca oficial da Olimpíada, houve críticas 
falando sobre plágio. Como foi lidar com isso? Essas acusações afetaram a a credibilidade da 
Tátil? 
 
Gelli: Essa acusação não afetou a nossa imagem porque não se sustentou. Quem levantou 
essa bola foi um blogueiro da Paraíba. Ele falou sobre o símbolo da Telluride Foundation, um 
fundação americana, que realmente tem uma marca semelhante. Mas eu nunca tinha ouvido 
falar dela até esse episódio. Pense bem, não faria sentido um designer ter a opção de criar 
uma marca desse peso e sair copiando outras pessoas. Mais, as etapas do Comitê Olímpico são 
rigorosíssimas, tanto que até os nossos concorrentes saíram em nossa defesa. Também 
apontaram a semelhança com a pintura A Dança, de Matisse. Trabalhamos com signos 
universais de união e fraternidade, temas que já foram retratados. Portanto, é natural isso 
acontecer. Com essa confusão, acabamos ganhando mais visibilidade. Em um dia passei de 
300 para 1,4 mil seguidores no Twitter.  
 
Valor: A Tátil começou fazendo exclusivamente design de produtos e hoje a agência se propõe 
a oferecer estratégias, expressões e experiências de marca. Como aconteceu essa mudança? 
 
Gelli: Foi um processo gradativo. A questão é que não dá mais para dissociar um produto ou 
uma embalagem da "alma" da empresa. Tudo deve conversar, estar unificado para que a 
criação e a mudança de design realmente tenham força. Diante disso, nosso trabalho ficou 
mais abrangente. Vamos entender quais são os principais pontos da empresa. Conhecer e 
traçar suas estratégias. A embalagem vem depois, como materialização de tudo o que a 
empresa é e acredita. Por exemplo, há grupos essencialmente tradicionais, caretas, com 
princípios antigos. Não dá para tentar lançar um produto e embalar ele em uma roupagem 
moderninha porque não vai emocionar ninguém. E não vai vender. 
 
Valor: Com esse novo conceito de trabalho, a Tátil não acaba incomodando as agências de 
publicidade, que também se oferecem para pensar a marca estrategicamente? 
 
Gelli: Há uma mudança acontecendo nesse mercado. Antes, a agência de publicidade cuidava 
de algumas estratégias. Acontece que essa não é a vocação dos publicitários. Hoje, 
trabalhamos em parceira com algumas agencias, mas eles executam o que nós decidimos 
como melhor caminho. E temos ótimos parceiros. Mas, claro, incomodamos um pouco o 
mercado. Mas sabemos o que estamos fazendo e o caminho que estamos traçando. Não é um 
trabalho intuitivo, é estratégico, e com muito resultado. Portanto, considero isso um caminho 
sem volta.  
 
Valor: Qual é o erro mais grave que uma empresa pode cometer em relação à sua marca, aos 
seus produtos, ao modo de veicular a sua imagem? 
 
Gelli: Antes de mais nada, a empresa deve se conhecer e saber o que deseja, deve realmente 
ir para o divã. Isso irá despertar a personalidade da empresa, que é o que a difere das outras. 



Com isso, ela irá despertar a emoção nas pessoas e a emoção é a cola mais poderosa que 
existe em todas as relações, é o que fica na memória. Resumindo, não dá para tentar ser o 
que não é, ainda mais em tempos de internet. Por exemplo, ser sustentável hoje é muito mais 
do que comprar papel reciclado e dar um dinheirinho para uma instituição. Com a rapidez dos 
blogs e emails, qualquer comportamento maquiado pode ser desmascarado em pouquíssimo 
tempo.  
 
Valor: De que maneira a era da internet e a "geração Y" interferem no trabalho do designer? 
 
Gelli: Existe uma mudança brutal na comunicação e na maneira de apresentar inovações. Em 
primeiro lugar, as pessoas não são mais passivas. Aquela coisa de um comercial 
interrompendo o filme é cada vez menos eficiente e mais agressivo, porque ninguém quer ser 
invadido. É o mesmo efeito do "pop-up" nos sites, que ainda considero um resquício da 
publicidade que aposta em um público passivo. Por isso insisto na importância da expressão da 
marca e no quanto é fundamental despertar sentimentos nas pessoas. Quando há emoção, o 
consumidor defende a marca e esse é o melhor marketing que pode existir. Veja os 
consumidores da Apple. Eles são fascinados pelo design e pelos produtos da marca. Se você 
encontra um usuário da Apple, ele sempre vai advogar em defesa deles. Esse é o caminho, um 
marketing de consumidor para consumidor. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 fev. 2011, Eu & Investimentos, p. 
D10. 


