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Ao chegar ao escritório da Huge
no Brooklyn, em Nova York, o
designer carioca Felipe Memó-
ria levou um susto quando um
cachorro se lançou contra ele.
Era um dos animais de estima-
ção que os funcionários de uma
das maiores agências digitais
do mundo levam para o traba-
lho de vez em quando, seguindo
a descontração que já virou re-
gra nas empresas criativas.

Longe do estereótipo dos ga-
rotos de camiseta que fazem di-
nheiro na rede flertando com o
ócio criativo, Memória demo-
rou um pouco para se entur-
mar. Mas, quatro anos após
aquele outono de 2007, já res-
ponde como um dos sete sócios
da badalada agência interativa.
Depois de importar talentos
brasileiros, ele agora abre uma
filial no Rio, a terceira depois
das de Los Angeles e Londres.

O brasileiro é uma referência
nos Estados Unidos quando o
assunto é design estratégico di-
gital com foco na chamada User
Experience (UX), que relaciona
facilidade de uso e eficiência de
produtos interativos na rede.
Aos 34 anos, metido numa cami-
sa social por dentro da calça
jeans ajustada num convencio-
nal cinto marrom, ele conta que
chegou lá como um workaholic
assumido.

“Quantoganhei a oportunida-
de na Huge, fui com a faca no
dente. Mergulhei nos projetos e
vi os resultados antes do que es-
perava”, conta o designer em en-
trevista ao Estado durante sua
última passagem pelo Brasil.

Nascido numa família de ar-
quitetos (é bisneto de Archime-
des Memória, criador de car-
tões-postais do Rio como o Joc-
key Clube e a sede do Botafo-
go), ele acabou reencontrando
a vocação do clã na rede. Inimi-
go de sites complexos demais,
se vê como um arquiteto vir-
tual, que cria formas agradáveis
para conduzir o usuário a um
bom conteúdo.

Experiência. Memória já cha-
mava a atenção na incipiente in-
ternet brasileira como um dos
primeiros a falar em web 2.0
num livro escrito aos 26 anos,
mas marcou seu gol de placa ao
idealizar o globoesporte.com,
em 2003. Quatro anos depois,
mesmo com a vida ganha na Glo-
bo.com e dando aulas na mes-
ma PUC-Rio onde cursou de-
sign após uma frustrada passa-
gem pela engenharia, quis arris-
car mais. “Decidi ter uma expe-
riência nos Estados Unidos, on-
de a internet acontece”, conta.

Quando um amigo lhe apre-
sentou o site da Huge, ficou hip-
notizado: “Era exatamente o
que eu queria fazer”, lembra o

designer. O fator sorte surgiu
quando descobriu que um dos
sócios da Huge, Gene Liebel, ca-
sado com uma brasileira, passa-
va férias num prédio vizinho ao
casarão em que Memória cres-
ceu, em Ipanema. Acabou con-
tratado num botequim.

“Felipe tem grandes ideias pa-
ra os negócios e as expressa co-
mo desenha. Não cria preocupa-
do apenas em fazer algo bonito.
Ele quer transformar. E é isso o
que a Huge faz”, diz Liebel, que
gostou até quando alguém o ad-
vertiu que Memória poderia se
revelar um tanto teimoso.
“Grandes produtos ou expe-
riências não requerem só talen-
to, mas muita vontade e persis-
tência.”

Fundada em 1999, a Huge não
é uma agência de publicidade. É
uma empresa de designers que
investigam o negócio dos clien-
tes num processo coletivo que
vai das pesquisas à criação e à
execução de algo novo que co-
meça e se esgota na internet.

A empresa não revela fatura-

mento. Uma medida do seu
crescimento nos últimos anos
está no aumento do número de
profissionais, que passou de 60,
em 2007, para os atuais 400 em
plena crise financeira.

Um dos primeiros clientes da
Huge foi a rede sueca Ikea, um
ícone do design para casa. O

portfólio tem ainda os sites dos
canais de TV CNN e HBO, da
varejista Target, da aérea
JetBlue e dos restaurantes Piz-
za Hut. Há também platafor-
mas promocionais como o pro-
jeto Pepsi Refresh. Num site
criado pela Huge, a marca de re-
frigerantes fez sucesso trocan-
do prêmios em dinheiro por
ideias de ações sociais votadas
por internautas americanos.
Atraiu em redes sociais mais de
2,6 milhões de visitantes só no
lançamento, no início de 2010,
e ajudou a marca a saltar do 16˚
para o 5˚ lugar no ranking das
mais admiradas da Forbes.

Esse projeto teve muito do
trabalho de Memória, que aca-
bou na lista de cinco talentos-
chave da agência alçados à con-
dição de sócio em 2010 na rees-
truturação provocada pela saí-
da de dois dos quatro fundado-
res após a aquisição de parte da
empresa pelo conglomerado de
comunicação Interpublic.

Memória ganhou também
carta branca para trazer outros

brasileiros, que já são 10% dos
funcionários da Huge – 25 estão
no escritório do Rio. Para lide-
rar o time, recrutou o amigo
Eduardo Torres, que conhecera
na equipe que aprimorou o site
das primeiras edições do Big
Brother Brasil, na Globo.com.

Torres estava dirigindo a uni-
dade de negócios australiana
do Yahoo quando recebeu o
convite do ex-colega. Agora não
esconde a ansiedade para con-
quistar clientes. “Nosso desa-
fio é explorar esse potencial no
Brasil”, diz Torres.

Assim como chegou a Los An-
geles para atender a Disney e à
Europa para ficar próximo da
Ikea, a Huge veio para o Brasil a
reboque da conta de uma gran-
de empresa nacional, cujo no-
me os executivos não revelam.
Além do esforço no Brasil em
vista dos eventos esportivos, a
agência reforça as atividades
em Londres, que sediará a Olim-
píada de 2012. Há ainda planos
de chegar à Ásia, mas ainda sem
definição.
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Empresa depende do Brasil para crescer, uma vez que o mercado nacional responde por 40% das vendas da companhia portuguesa

Nascido em uma família de arquitetos, Felipe
Memória tornou-se figura influente numa das
agências interativas mais badaladas do mundo

Jair Rattner
ENVIADO ESPECIAL A ABRANTES
(PORTUGAL)

Abrantes é uma pequena cidade
bem no meio de Portugal com
menos de 20 mil habitantes. Em-
bora não produza uma gota de
azeite, ficou conhecida por cau-
sa dele. É que a cidade abriga a
sede da Azeite Gallo, dona da
marca mais vendida no Brasil.
“Somos peritos em escolher o
melhor azeite e loteá-los (mistu-
rá-los)”, diz Luís Simões, diretor
de produção da Gallo Worldwi-
de, joint venture entre a Unile-
ver e o grupo português Jeróni-
mo Martins.

Desde 2010, o Brasil é o maior
mercado da Gallo, ultrapassan-
do Portugal. Em 2011, 40% das
vendas vieram do Brasil e 30% de
Portugal. O restante é provenien-
te de outros 47 países. Por isso, a
companhia depende do Brasil pa-
ra alcançar sua meta global: su-
bir de quinto para terceiro maior
produtor mundial de azeite em
três anos. “Temos 25,8% do mer-
cado brasileiro de azeites e pre-
tendemos chegar a 30% em dois
anos”, diz o presidente da empre-
sa, Pedro Cruz.

O consumo de azeite no Brasil
é hoje de 0,2 quilos por habitan-
te ao ano, segundo a Organiza-
ção Internacional do Azeite de
Oliva. Apesar de ser um consu-

mo per capita semelhante ao dos
Estados Unidos, é muito abaixo
dos 9,6 quilos de Portugal, quar-
to país no ranking internacional.
Em primeiro está a Grécia, com
24,3 quilos por habitante ao ano.

A perspectiva de crescimento
no0 mercado brasileiro está liga-
da ao aumento da renda no País.
“Uma fatia maior de brasileiros
quer uma gordura mais saudá-
vel, com melhor qualidade”, diz
Cruz. Para a companhia, a opção
por não produzir é uma garantia
dessa qualidade. “No caso de um
ano de má colheita, teríamos de
utilizar a azeitona ruim para o
azeite”, diz Simões.

De outubro até fevereiro (pe-
ríodo de colheita), a fábrica da
Gallo em Abrantes recebe as
amostras dos produtores de vá-
rias regiões de Portugal. As amos-
tras passam por provadores e de-
pois seguem para uma análise
por cromatografia para detectar
impurezas ou restos de agrotóxi-
cos. “Chegam por ano cerca de 7
mil amostras, das quais são apro-
vadas perto de 30%”, diz Simões.

Para a fabricação do azeite, as
azeitonas, ainda no campo, são
levadas a lagares onde são lim-
pas, lavadas e pesadas. Depois
são moídas e dão origem a uma
pasta, que é aquecida e batida pa-

ra separação da parte sólida (ca-
roço) e da líquida (a água que a
azeitona contém). O produto
desse processo é uma espécie de
azeite bruto que, para se tornar
comestível, precisa de refino ou
ser misturado a outros azeites.
Como Portugal não é autossufi-
ciente em azeite, produtos espa-
nhóis entram na mistura.

É a habilidade misturar os me-
lhores azeites que conferiu à Gal-
lo, segundo Pedro Cruz, o prê-
mio Mario Salinas de melhor
azeite do mundo em 2010, da Or-
ganização Internacional do Azei-
te. “É a primeira vez que o prê-
mio vai para uma grande produ-

tora. Geralmente ganham em-
presas com produção limitada.”

Na operação, a agilidade é fun-
damental. “Ao contrário do vi-
nho, que ganha qualidade com a
idade, o melhor azeite está na
azeitona mais fresca e mais ma-
dura”, diz Simões. A média de
tempo entre a colheita e a opera-
ção no lagar é de 12 horas. Para
ele, Portugal produz o melhor
azeite do mundo. “Temos o cli-
ma mediterrâneo e a influência
do Atlântico, que reduz as tempe-
raturas. A variação faz com que
as azeitonas tenham mais antio-
xidantes para se defender das
mudanças climáticas”, diz.

Como a Gallo quer ser a terceira maior sem produzir azeite
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Um traço
brasileiro
no design
da web

A Taschen lançará livro
com peças publicitárias
dos anos 50 e 60

Propaganda retrô

Numa época áurea da publicidade dos EUA,
retratada na série de TV Mad Man,
vendia-se de tudo: de espartilhos a armas

Outros tempos

TASSO MARCELO/AE

Campo de
oliveiras.
Segredo é a
mistura de
azeites

● Mil azeitonas numa colher
Para se produzir duas colheres
de sopa de azeite é preciso moer
até 2 mil azeitonas. Uma oliveira
produz, por safra, uma média de
30 quilos da fruta, resultando em
cerca de cinco litros de azeite.
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Coleção

Precoce. Felipe Memória que foi um dos primeiros brasileiros a falar em web 2.0 num livro escrito quando tinha só 26 anos

Era ‘Mad Men’

● Raio X da agência

DIVULGÇÃO

150 milhões
de pessoas visitam mensalmente
os sites criados pela Huge

400
é o número de funcionários

10%
deles são brasileiros

4
escritórios no mundo: Nova York,
Los Angeles, Londres e Rio
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 jan. 2012, Negócios, p. N6.




