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uando foi a última vez em que 
vimos algum artigo elogiar o 
design de um logotipo? Boas 
notícias não vendem jornais. 
E símbolos são alvos fáceis 

para a crítica. Quanto maior a importân-
cia e o orçamento, maiores os julgamentos. 
“Especialistas” loucos para aparecer surgem 
aos montes para condenar os trabalhos. A exe-
cração faz barulho, ressoa. Foi o que ocorreu 
com o logotipo dos futuros jogos olímpicos do 
Rio de Janeiro, lançado na virada do ano.

O trabalho atraiu mais que o limite razoá-
vel de críticas. Foi ridicularizado. Acusaram-
no de não ser original, de ser derivativo. 
Muitos o tacharam de uma imitação de A
Dança, de Matisse, ignorando o fato de que 
figuras antropomorfas reunidas em círculo 
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Críticas ao logotipo das Olimpíadas do Rio mostram como é duro 
agradar a todos. Ele é original? Não. Mas gostei do resultado

Agência carioca Tátil foi acusada 
de se inspirar no quadro A Dança,
de Matisse (acima), para criar o 
logotipo Rio 2016. Mas rodas de 

humanos são fi guras usadas desde 
épocas remotas, como provam 

pinturas rupestres

representam um dos mais antigos e mais 
comuns símbolos de unidade. É algo singular? 
Não. Mas é um recurso visualmente eloquente 
e instantaneamente compreensível. Talvez por 
isso ele seja tão comum em pinturas pré-
históricas encontradas em cavernas.

Surgiram, também, acusações veladas de 
que a agência carioca Tátil plagiou a identida-
de da Telluride Foundation para criar o logoti-
po Rio 2016. Acho injusto. Parece improvável 
que a Telluride, do Colorado, seja conhecida 
a ponto de ter sua marca impregnada entre a 
comunidade de design. 

Reivindicar os direitos sobre a figura de 
um círculo de pessoas faz tanto sentido quanto 
reclamar a propriedade pelo uso de um pote 
ou frasco standard. O autor original da ima-
gem foi provavelmente um neandertal. É um 
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ca e rebelde. O resultado? Furor é uma palavra 
amena para descrever as reações. Houve até 
quem dissesse que a imagem representa a per-
sonagem de desenho animado Lisa Simpson 
num ato sexual. Aprecio o esforço depositado 
nesse trabalho, mas não simpatizo com ele no 
mesmo grau com que simpatizo com o do Rio 
2016. Neste  último eu sinto paixão, moderni-
dade, humanidade e graça.

Muitos de nossos clientes frequentemente 
dizem: “Quero uma identidade no estilo à da 
Nike”, mas se esquecem de que esse sinal 
nem sempre foi famoso. Foram necessários 
anos de investimentos em marketing para 
torná-lo mundialmente reconhecido. Por isso, 
talvez valha mais a pena avaliar a força e o 
apelo do logotipo Rio 2016 daqui a cinco 
anos, quando as pessoas já tiverem convivido 
com ele por um bom período e sua exposição 
aumentar graças a investimentos em publici-
dade por parte dos organizadores do evento. 
Parece mais sensato. Mas isso não venderia 
muitos jornais, certo?

Andrew Eyles é CEO da Blue Marlin Brand 
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Unido e com filiais na Europa, na Ásia, 
na Austrália e nos Estados Unidos. 
Ele pode ser contatado através do e-mail 
andrew.eyles@bluemarlinbd.com. 

conceito universal, presente na psique coletiva 
de todos nós, não somente artistas e designers. 
Prefiro acreditar na paixão e na dedicação dos 
designers da agência, que ficam visíveis neste 
vídeo: emb.bz/rio2016

Francamente, o logotipo do Carnaval de 
2004 em Salvador é muito mais parecido com 
o da Telluride que o logotipo Rio 2016...

Mas deixando a polêmica de lado, o logotipo 
Rio 2016 é uma boa peça de design? Evoca 
uma celebração da humanidade, como deve-
ria? Para mim, sim. A palavra “Rio” tem boa 
legibilidade, há o simbolismo de infinitude e 
a peça parece fabulosa renderizada em três 
dimensões. Detalhe importante é que a iden-
tidade não destoa do design do logotipo da 
Copa do Mundo de 2014, o que pode ajudar a 
construir uma imagem de marca para o Brasil 
– algo a ser bastante valorizado nestes dias de 
competição global acirrada.

É impossível agradar a todos na criação 
de logotipos de tanta proeminência. O logo-
tipo Rio 2016 denota fluidez, expressividade 
e inclusão. A identidade das Olimpíadas de 
2012 em Londres, por sua vez, tomou uma 
postura antagônica, deliberadamente anárqui-

Símbolo dos Jogos de 2012 em Londres, com jeitão 
anárquico e punk, também foi duramente criticado

Houve quem 
acusasse o 
logotipo Rio 

2016 de plagiar a 
marca da Telluride 

Foundation. 
Logotipo do 

Carnaval de 2004 
em Salvador 
é muito mais 

suspeito
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