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A Young Media, dos sócios
Gustavo Mota e João Paulo
Coelho, foi criada em 1999 e
era apenas mais uma agência
de mídia digital. Mas isso mu-
dou há quatro meses, quando
eles resolveram inovar e lança-
ram o site We do logos. Ainda
sem concorrentes no Brasil, a
criação dos jovens está fazendo
sucesso. A iniciativa, que bus-
ca atender principalmente mi-
cro empresas, faz uma ponte
entre designers e contratantes.
“Criamos uma plataforma onde
microempresários que não
possuem muita verba para in-
vestir na logomarca e projeto
visual da empresa anunciam o
valor disponível para o projeto.
Os designers interessados a
participarem do projeto e que
são cadastrados no site produ-
zem sem nenhum compromis-
so opções para o trabalho. O
designer que tiver a logomarca
selecionada, leva a quantia es-
tipulada”, afirma Mota.

A criação não foi ideia deles,
mas sim de um site americano ,
o crowdspring. Apesar disso, o
negócio fez tanto sucesso aqui
no Brasil que só de designers
cadastrados o site já possui 6
mil. O número de clientes é um
pouco menor, 700, mas Mota
afirma que é maior do que o nú-
mero de clientes que a Young
Media já atendeu desde seu iní-
cio. “Desde que começamos o
novo site, já pagamos R$ 40 mil
aos designers que prestaram
serviço e temos mais R$ 120 mil
em aberto para propostas que
ainda não foram entregues”,
afirma Mota.

O cliente estipula o prazo
para que os designers elaborem
seus projetos. Se nenhuma das
opções agradar, ele recebe de
volta o valor integral pago e os
designers não ganham nada,
assumem o risco. A questão
gera uma certa polêmica, pois
alguns profissionais da área cri-
ticam o modelo de negócio. “A
partir do momento que não é o
designer que precifica sua cria-
ção, gera uma inversão de valo-
res e isso não é positivo para os
profissionais. O que eu vejo é
que a qualidade oferecida por
esses supostos designers é mui-

to inferior a de um profissional.
São pessoas que sabem mexer
em um programa gráfico. Mas
isso é possível encontrar em
uma gráfica rápida, apenas com
o custo da impressão”, afirma
Juliana Godinho, designer e só-
cia do estúdio de design Ateliê
Ludovico, que acredita ainda
que isso degrine a imagem do
profissional da área.

Mas Mota afirma que esse
não é o objetivo. “O nosso
cliente é aquele que não iria
investir em um profissional da
área por falta de recurso. O que
fazemos é oferecer um outro
recurso a ele.”

Intermediação
Para tornar o negócio lucrati-
vo, a empresa cobra uma co-
missão de 20% para cada ne-
gócio fechado na plataforma. E
Mota afirma que hoje o site já
fatura mais do que a agência
Young Media, representando
80% do faturamento total. O
sucesso do negócio já ultrapas-
sou as fronteiras do Brasil, e
empresas e designers de países
como Argentina, Portugal e
Estados Unidos já recorrem ao
site brasileiro.

O sucesso do negócio já faz
Mota traçar planos para o médio
prazo. No próximo ano a em-
presa planeja um escritório na
Argentina. “Hoje temos 30 pro-
jetos novos por dia, e como a
América Latina é um mercado
que pretendemos crescer, é
fundamental que haja um escri-
tório fora do Brasil.”

Para ampliar a atuação, Mota
conta que está em negociação
com um fundo de investimento.
O objetivo é conseguir R$ 3 mi-
lhões em troca de 29% da socie-
dade. “Estamos já em processo
avançado de negociação. Esta-
mos dispostos a vender de 25%
a 49%”, afirma Mota. ■

Agência virtual
decola com leilão
de logomarcas
Lançado há quatro meses, o site criado por Gustavo Mota
e João Paulo Coelho já atrai clientes de outros países

A iniciativa do
We do logos gera
polêmica entre
profissionais da área,
que acreditam que o
negócio desvaloriza a
profissão do designer
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R$ 100 mil
só nos três primeiros
meses de atuação, o We
do logos faturou em comissões
R$ 100 mil. O negócio
cresceu e só no último mês
o faturamento foi de R$ 150 mil.

CLIENTES

700
clientes estão cadastrados
no site. Alguns deles
estão localizados em
países como Estados
Unidos, Portugal e
Argentina.

Apesar de não aprovar a iniciativa
do We do logos, a designer
Juliana Godinho afirma que
existem outros sites com
iniciativas parecidas que possuem
um perfil diferenciado. O Battle
of Concepts, site holandês que
recentemente chegou ao Brasil,

faz uma parceria com
universidades e oferece uma
remuneração mais adequada.
Uma das oportunidades listadas
no site, é para a elaboração de
uma plataforma para iPhone que
tenha informações financeiras
relevantes para o público da

Concorrência prolifera na internet
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Gustavo Mota, sócio da We do
logos, afirma que a empresa já

pagou R$ 40 mil a designers

Fernando Souza/O Dia

Vários estilos de
empreendedor
Quando chega o momento de pensar em abrir o próprio negócio, al-
gumas pessoas começam a se comparar com empreendedores de
sucesso para validar ou não seu desejo de empreender. As histórias
servem de inspiração para iniciar o complexo trajeto do empreende-
dorismo. Ter como modelo Abilio Diniz ou Eike Batista pode ser um
bom começo para reflexão sobre sua disponibilidade para ser dono
de empresa.Porém, é importante saber que os empreendedores não
são feitos na mesma “forma” e nem da mesma matéria-prima como
biscoito de coco ou pão de queijo. É importante considerar que cada
um fará sua própria história. A verdade é que estas comparações as-
sustam e acabam afastando as pessoas da ideia de empreender, pois
dificilmente uma pessoa conseguirá seguir a trajetória de alguém
que admira se não enxerga em si, as mesmas características pes-
soais. Além de estarem deslocadas no tempo e espaço, as pessoas
são diferentes no modo de conduzir seus sonhos e realizá-los.

Apesar de estudos científicos demonstrarem que existe um conjun-
to de competências essenciais comuns entre os empreendedores, estas
características não são consenso; em cada caso ou história que conhe-

cemos de empresários bem sucedi-
dos, temos que levar em conta suas
aspirações, seus valores, seu estilo
de vida. Existem diversos estilos de
empreendedor. Construir um negó-
cio que tenha o seu jeito e garanta a
sua felicidade é que determina o su-
cesso. Especialistas classificam os
empreendedores pela área de atua-
ção: de negócios ou social, afirmam
que as características são as mesmas
em lócus diferentes. Em alguns ca-
sos parece que a área de atuação é
que determina o estilo do empreen-
dedor, mas mesmo entre os empre-
sários encontra-se estilos diferentes.

Se pensarmos que empreende-
dor é quem age, realiza sonhos e ideias que promovam a mudança
positiva num certo contexto, o que chamamos de estilo estará ali-
nhado ao sonho e a forma de realizá-lo. Alguns são motivados pelo
crescimento, constroem grandes impérios; outros querem qualida-
de de vida e buscam algo que se concilie com suas atividades da vida
pessoal, saúde e lazer. Querem apenas manter a empresa saudável.
Estes diferentes estilos podem ocorrer na mesma área como, por
exemplo, hotelaria. Um cria uma grande rede de hotéis de negócios
e outro abre uma pousada numa praia paradisíaca.

Dessa forma, podemos medir o sucesso do empreendedor pelo
projeto de vida que ele escolheu. Nem todo empreendedor é igual ao
Abilio Diniz, o maior empresário do varejo brasileiro, ou Eike Batis-
ta, o primeiro bilionário entre os brasileiros da lista da revista For-
bes. Eles são felizes porque descobriram seu jeito de empreender.
Portanto pense nisto: por que quer ser empreendedor? Qual é seu
estilo? Que tipo de vida quer ter quando for empresário de sucesso?
É isto que te deixa motivado para começar? Descubra um negócio
que seja o reflexo de quem você é, e que faça sentido na sua vida. ■

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialistas
em cultura empreendedora

Existem diversos
estilos de
empreendedor.
Construir um
negócio que tenha
o seu jeito e garanta
a sua felicidade
é o que determina
o sucesso
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empresa contratante.
A remuneração para o
estudante que vencer com o
melhor projeto é de R$ 15 mil.
O interessante, segundo
Juliana, é o fato de o site
aceitar apenas estudantes da
área, fazendo com que eles

consigam exercitar suas
habilidades e participando
de uma concorrência que
poderia acontecer no
mercado de trabalho. “Isso,
ao invés de denegrir, valoriza
o trabalho do profissional
em geral . Além disso, a

remuneração não é simbólica.
É bom para o estudante
que já pode melhorar seu
currículo, e para a empresa
que não desembolsa
uma quantia exorbitante
para contratar um grande
escritório”, afirma. A.V.A
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 16.
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