
Os estúdios 

Starbucks 
Mike Peck 
Gerente sênior de design do Starbucks, Mike Peck 
chefiou a equipe que desenvolveu os conceitos 
iniciais para a revisão do logo e esteve envolvido em 
outros planos de estratégia da marca. Antes de 
entrar para o Starbucks, Mike trabalhou com 
publicidade em Nova York, Estados Unidos. 

Lippincott 
Connie Birdsall 
Connieé diretora de criação da Lippincott, 
consultoria de marca que trabalhou ao lado do 
Starbucks neste projeto. Com mais de 20 anos de 
experiência em branding, a Lippincott possui 
clientes globais como AT&T, Coca-Cola, FedEx, 
IBM eTimeWarner.www.lippincott.com 

Obriefing 

Renovação do logo da Starbucks 
O 40° aniversário do Starbucks foi a 
oportunidade ideal para a empresa discutir 
estratégias de marca e como isso poderia ser 
relevante na expansão de sua linha de produtos. 
A equipe de design da empresa apresentou 
quatro opções de logo para o CEO Howard 
Schultz. Depois que um dos conceitos foi 
aprovado, a consultoria de marca Lippincott 
produziu 80 páginas de orientações de branding. 
0 projeto levou um ano para ser concluído. 

Ninguém chegou na empresa e 
disse: 'Precisamosdeumnovo 
logo'. Na verdade, pensamos nos 40 
anos do Starbucks e em inúmeras 

outras questões, incluindo modos de a marca continuar 
sendo importante para nossos consumidores. Depois disso, 
passamos alguns meses trabalhando com estratégias até 
começar a desenhar um novo logo. 

Esta é a quarta renovação de marca pela qual o 
Starbucks passa desde sua fundação, em 1971. Cada versão 
representa uma mudança de orientação notável em relação 
à anterior, mas esta talvez seja a mais significante, uma vez 
que, hoje, o Starbucks é uma marca global. 

http://eTimeWarner.www.lippincott.com


O espaço de trabalho 
da Lippincott 
Com vista para o Central Park,em Manhattan, e no 
mesmo local em que a empresa foi fundada, em 
1943, a sede da Lippincott fica perto de museus, 
shoppings e restaurantes de Nova York. O escritório 
se espalha por três andares, com a maioria dos 
designers comparti lhando espaços em áreas 
colaborativas, e com a opção de usar espaços 
individuais de criação quando necessário. 

"É um lugar muito equilibrado", opina a 
sócia Kathleen Hatfield. "Nosso local de trabalho foi 
projetado para fazer os clientes se sentirem em 
casa, mas também fornece à nossa equipe de 
criação um ót imo espaço para colaborações." A 
empresa também tem escritórios em Boston, 
Londres, Hong Kong, Paris e Dubai. 

02 Quatro versões 
da marca 
Starbucks foram 
criadas desde 1971. 
A primeira sereia foi 
baseada em uma 
xilogravura 
tradicional, que 
reforçava a herança 
marítima do café 

1971 
Começamos vendendo grãos de café no 

Pike Place Market, em Seattle, EUA 

1987 
Adicionamos café espresso 

artesanal ao menu 

1992 
A Starbucks se torna uma empresa de 

capital aberto. 

2011 
Aniversário de 40 anos da Starbucks, 
data que abre um novo capítulo em 

nossa história. 

A renovação da identidade da marca 
precisava refletir a evolução do nosso negócio: 
o Starbucks oferece um bom café e muito mais. 
Um dos problemas da marca antiga era o fato de 
embalagens de produtos sem café - como chás 
e algumas bebidas geladas - deverem trazer um 
selo escrito 'sem café'. 

O processo criativo começou dentro do 
nosso estúdio, que conta com uma equipe de cerca 
de 100 pessoas. Cobrimos quatro paredes com 
rascunhos que, depois, ajustamos e exploramos. 
Fizemos cerca de 500 versões e apresentamos 
apenas quatro para o CEO do Starbucks, Howard 

Schultz. Depois, chamamos a Lippincott para criar 
a estratégia de marca e fazer ajustes no design." 

Connie Birdsall põe a mão na massa 
"O Starbucks trabalhou com o logo durante 
meses e se comprometeu com uma identidade 
relacionada ao futuro. Foi empolgante trabalhar ao 
lado de uma equipe interna de design composta 
por mais de 100 integrantes, embora o grupo 
principal tivesse apenas cinco membros da minha 
equipe e cinco da deles. 

Na etapa inicial, fizemos uma reunião 
com a equipe de criação do Starbucks que 



03O impacto 
visual do logo de 
umacor fo i ofator 
que conduziu a 
mudança e 
também trouxe 
benefícios 

práticos: removeu 
o preto das 
embalagens. O 
verde se manteve, 
trabalhando ao 
lado de cores 
renovadas 

04-05 Separado do 
logo gráfico, o 
let ter ingStarbucks 
aparecerá em 
aplicações 
diferentes da marca, 
para reforçar sua 
identidade 

05 

-> durou um dia inteiro. Depois, retornamos a Nova York para 
desenvolver algumas abordagens visuais que comunicassem 
o novo posicionamento da marca, definido pela expressão 
'momentos de conexão'.Também desenvolvemos uma paleta 
renovada da marca Starbucks, que deveria ser empregada 
conforme as novas estratégias e o branding fossem implantados. 

Todo o projeto de identidade foi concluído muito 
rapidamente: fomos do zero ao design final em poucos meses. 
Realizamos várias discussões, não apenas sobre estratégias, 
mas também sobre desenho. Para um designer, isso é um grande 
divertimento. Foi um estilo de trabalho fluido e interativo." 

MikePeck continua 
"Sabíamos desde o começo que precisávamos homenagear nosso 
passado, sem deixar de pensar no futuro. Discussões sobre não 
incluir a sereia foram passageiras. Ficou claro que ela seria o nosso 
foco, e muito do nosso trabalho envolveu pensar na melhor forma 
de atualizar a imagem. 

Quando olhamos para os elementos de base do design 
do logo - o círculo, a cor verde, o logo de sereia e a tipografia -, 
percebemos que apenas um deles estaria presente na nova versão. 
Pensamos em um logo quadrado, verde e com a sereia, mas foi 
uma péssima ideia. Aumentar a sereia não foi uma decisão direta: 

primeiro pensamos em removeras palavras e o disco externo. 
Após isso, ela naturalmente ficou maior na maioria das aplicações, 
já que usamos um logo de tamanho similar ao anterior. A sereia 
acabou sendo modificada, mas muito sutilmente. Seu cabelo e 
sua coroa ficaram mais suaves, e suas escalas ganharam mais 
dimensão, com vários pesos. Ela ficou mais moderna." 

Connie fala sobre a sereia 
"A equipe do Starbucks pediu nossa opinião sobre a remoção do 
círculo que continha as palavras 'Starbucks Coffee'. Isso significou 
que a sereia - tirada originalmente de uma xilogravura antiga, na 
época em que a marca foi lançada-deixou de ser um elemento de 
design para se tornar o logo da marca. 

Ela é uma criatura maravilhosa da mitologia e está 
totalmente relacionada à origem da marca no mercado Pike Place, 
que fica próximo ao litoral de Seattle. Ou seja, ela faz parte da 
história da marca, mas, apesar disso, nosso trabalho é ter certeza 
de que se encaixa no futuro da empresa. Isso foi muito difícil. Ela 
deveria ser bonita? Como seu cabelo deveria estar? E sua boca? 
O que dizer dos olhos? A sereia não tem um nome, e não pode 
parecer humana, pois é uma criatura mitológica. Queríamos 
mantê-la o mais autêntica possível, além de expressiva, pensativa 
e otimista. 
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06-08 O símbolo 
da sereia pode ser 
renderizado em 
vários tamanhos e 
em uma série de 
técnicas, como nos 
aventais, nos quais 
são bordados 

08-09 A nova 
marca no copo é 
instantaneamente 
reconhecida como 
um produto do 
Starbucks 

10As tradicionais 
canecas serão 
substituídas por 
porcelana chinesa e 
alguns cafés terão 
canecas maiores 

Experimentamos várias opções, e sabíamos que a 
versão final era a mais correta: a sereia ganhou um foco maior, 
mas manteve suas qualidades assimétricas, que a deixaram mais 
humana e autêntica." 

Mike conta sobre o feedback 
"Em janeiro de 2011, quando anunciamos a nova marca, 
estávamos preparados para uma resposta animada. Durante o 
processo de criação, fizemos várias pesquisas para verificar como 
a nova identidade ressoaria entre nossos consumidores. A partir 
disso, percebemos que o Starbucks é fortemente associado a 
autenticidade, e é considerado uma rede líder e única. 

É claro que as reações iniciais poderiam ser negativas, 
mas estávamos confiantes de que nossa criação agradaria os 
clientes. Mudanças de design são facilmente percebidas por 
muitas pessoas, e acontecem de modo muito rápido, o que as torna 
um desafio enorme para os designers envolvidos. 

Acredito que criamos uma base forte para nossa marca, 
e ela prestará um bom serviço durante anos. Planejamos utilizar 

alguns aspectos da nova marca - como ondas e cabelos - de 
novos jeitos, criando um padrão para os produtos." 

Connie finaliza 
"Pesquisas indicam que mesmo ajustes sutis produzem uma 
agitação considerável entre os consumidores mais devotados de 
uma marca, mas o Starbucks fez um ótimo trabalho, comunicando 
a lógica e os benefícios de uma evolução visual. Apesar de 
alguns consumidores terem uma reação negativa inicialmente, 
estávamos confiantes de que esse sentimento passaria. 

Um logo é a essência da identidade de uma empresa, 
então, se bem-sucedido, pode ser reconhecido em segundos. 
Contudo, não pode contar toda a história. Gostamos de pensar que 
temos a marca, mas não a possuímos. Uma marca é uma ideia, 
uma série de impressões e experiências que residem nas mentes 
e nos corações do público consumidor, e 
o logo é apenas uma parte da marca. O 
Starbucks está sabiamente fazendo o que 
pode para tornar essa parte única." 

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 46, p. 68-71, jun. 2011.




