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Minha repentina obsessão por logomarcas vai além do jogo
Banda executiva

Lucy Kellaway

P
or dois dias na semana
passada eu não quis
fazer nada. Não quis ler
ou conversar com as

pessoas. E certamente não quis
trabalhar. Tudo o que eu queria
fazer era olhar para pequenos
símbolos em uma tela e tentar
adivinhar quais logomarcas
eles representavam.

Tudo começou quando um
de meus filhos colocou
seu iPhone diante de meu
nariz e apontou para duas
letras excessivamente
enroladas em um círculo azul.
“O que é isso?”, perguntou
ele. “General Electric”,
respondi num instante.

E isso foi o suficiente.
Daquele minuto em diante
passei a ser escravizada pelo
Logos Quiz, um jogo que
nas duas últimas semanas
tem sido o aplicativo gratuito
para iPhone mais baixado.

Ele começa gentilmente,
com imagens que todo mundo
conhece – Starbucks, Facebook
e assim por diante -, mas então
a coisa começa a ficar mais difícil,
tentando você com pequenas
partes de logomarcas que você
sabe que conhece, mas não
consegue lembrar. Há a sensação
de prazer ao se perceber que
uma linha branca fina com
um contorno vermelho é
parte da logomarca da CNN.
Outra sensação de prazer toma
conta da gente ao percebermos
que dois “S” pretos que estão
nos iludindo fazem parte
da logomarca da Hugo Boss.

Se você ficar sem saída, pode
solicitar uma pista, ou
perguntar no Twitter. Eu vivia
me perguntando para que serve
um microblog; agora eu sei. É
para perturbar o maior número
possível de pessoas e perguntar
a elas se elas conseguem
identificar o cisne vermelho
com um círculo em sua volta.

Estou ciente de que não
deveria estar empurrando
esse tipo de droga viciante
eletrônica para os leitores
do “Financial Times”. Se você
baixar essa coisa, poderá dizer
adeus ao trabalho pelo resto
do dia. Mas mesmo assim eu
recomendo que você o faça.
Não se trata dos jogos Paper
Toss ou Super Rat: The Cheese
Addiction. É algo essencial para
todos aqueles que tiverem um
interesse pela memória, mesmo
que pequeno. Ou por marcas.

A primeira coisa que você
percebe é como esses logotipos
estão tatuados em seu
cérebro. Poucos anos atrás,
um estudo mostrou que os
bebês conseguem reconhecer
os arcos do McDonald’s antes
mesmo de saberem seus
próprios nomes. Outro estudo
mais recente mostrou que olhar
os arcos dourados desencadeia
mudanças neurológicas
que aumentam nosso ritmo
de leitura. Não é à toa que o
chamamos de fast food.

Eu pensava que isso se tratava
apenas do efeito McDonald’s,
de modo que nunca fiquei
muito preocupada. Sempre
desprezei todos os colunistas

sentimentalóides que
escrevem artigos sobre o
poder nefasto de lavagem
cerebral das marcas. Mas agora
já não tenho tanta certeza.

Pegue um paralelogramo
azul com os cantos cortados
e o coloque em um
determinado ângulo. Olhei
para ele por meio segundo
antes de me pegar gritando
“Blockbuster!” para o meu iPad.

Como isso pôde acontecer?
Nunca aluguei um vídeo
na Blockbuster em toda a
minha vida, ou passei
intencionalmente por uma
das lojas do grupo, ou vi
qualquer propaganda.
O que aquela imagem estava
fazendo à espreita, para ser
facilmente identificada quando
outras coisas— o nome de um
vizinho ou a trama de um
romance que li recentemente—
desapareceram da memória?

Nosso estoque de logomarcas
está tão impregnado que se
torna parte daquilo que somos.
Até nos surpreendemos quando
pessoas não apresentam o
mesmo estoque. Meu filho
mais novo foi derrotado pelo
volumoso “K” vermelho sobre
fundo amarelo porque nunca

tinha ouvido falar da Kodak.
Fiquei escandalizada. Mais
tarde, quando não consegui
identificar a logomarca do
X-Box, ele ficou igualmente
chocado. Olhamos espantados
um para o outro: estava
claro que uma reavaliação
mútua se fazia necessária.

O que faz as logomarcas
grudarem em nossa memória
tem pouco a ver com
familiaridade. Pense em selos
e moedas, coisas que vemos
todos os dias. Descobri que
em um selo, a cabeça da rainha
Elizabeth aponta para um
lado, enquanto em uma moeda
ela aponta para o outro. Mas
aposto que você não saberia me
dizer isso. Isso acontece porque
sua majestade não gasta
bilhões de libras para enfiar sua
imagem por nossas gargantas.

O jogo também me fez
entender por que é tão
importante uma logomarca
ter o design certo. A boa notícia
é que isso tem pouco a ver com
dinheiro. A nova logomarca da
BT— um globo —custou cerca
de 5 milhões de libras, mas é
algo que eu não poderia
identificar. A logomarca da
Wikipedia— outro globo — é

instantaneamente reconhecível
e não custou quase nada.

Essa é a segunda coisa
bastante animadora.
Quase todas as logomarcas de
bancos são absolutamente
esquecíveis. Consigo identificar
as dos bancos britânicos,
mas depois me dá um branco.

As estrelas da logomarca do
BNP Paribas não me dizem
nada, assim como a logomarca
do ABN AMRO. Devo ter visto as
chaves engraçadinhas cruzadas
do UBS um milhão de vezes,
mas meu cérebro se recusa a
fornecer o nome. Posso ter
passado quase a minha
vida inteira trabalhando para
um jornal de finanças e
negócios, mas os bancos não
conseguiram estabelecer uma
ligação emocional comigo.

Agora eu preciso voltar para
o jogo, mas conclamo que você
o baixe já. E quando chegar ao
nível 7, se conseguir identificar
de quem é a logomarca
das espadas cruzadas sob
uma palmeira, eu ficarei
imensamente agradecida.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira
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Jovens brasileiros apostam na
carreira de empreendedor social
Com a estabilidade econômica, eles podem escolher atuar em algo que faça sentido para eles. PorKarin Sato, de São Paulo

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Alessandra Gonçalves de França é fundadora e diretora-presidente do Banco Pérola, que oferece microcrédito a jovens excluídos do sistema financeiro

O ano era 2006. Tiago Dalvi
começou a reparar no talento
dos artesãos brasileiros, que
criavam produtos de qualidade
a preços competitivos. O único
problema é que eles não faziam
ideia de como vendê-los. Assim
nasceu a empresa social Solida -
rium Comércio Justo, que leva
produtos artesanais para gran-
des redes varejistas.

Dalvi, 26 anos, lembra as difi-
culdades no início do empreen-
dimento. “Comecei com aquela
intenção inocente de mudar o
mundo, tropecei muito mas
aprendi com os erros”, relata. O
primeiro alvo do empreendedor
foi a rede Walmart. Foram preci-
sos seis meses para que ele conse-
guisse passar da secretária. Um
dia, um dos diretores ligou para
marcar uma reunião. Dalvi en-
cheu duas malas de produtos e
foi correndo para o encontro. Em
um primeiro momento, conse-
guiu vender apenas para uma lo-
ja, depois passou a negociar com
56. “Foi uma vitrine que ajudou a
abrir portas”, afirma. A Solida-
rium ganha uma comissão de
10% sobre cada transação e fatu-
rou R$ 450 mil no ano passado.

Não é ONG. Não é filantropia.
A empresa social tem CNPJ co-
mo outra qualquer, paga impos-
tos e dá lucro. Na verdade, em al-
guns casos, muito lucro. Os em-
presários do setor explicam que
é importante se manter sem o
apoio financeiro do governo ou
de terceiros. A independência é
a maneira mais eficaz de fazer a
diferença em larga escala — uma
das principais características
desse tipo de negócio — e de for-
ma sustentável.

As empresas sociais avançam
em ritmo acelerado no mundo
todo. Em países europeus e nos
Estados Unidos, já há quem diga
que em pouco tempo todas as
companhias nascerão híbridas,
isto é, terão a vocação social em
sua essência. Muitos dos especia-
listas e profissionais que traba-
lham no setor criticam o fato de a
área de responsabilidade social
das empresas ser separada, como
se fosse um apêndice e não uma
parte efetiva do negócio.

O Brasil surge como uma refe-
rência do setor, na visão de espe-
cialistas, e com uma característi-
ca peculiar: por aqui, as empre-
sas sociais são comandadas por
jovens. Entre os donos de negó-
cios tidos como promissores, há
pessoas com 20 e poucos anos.
“O país possui gente bem forma-

Estudantes se
e n c a r re g a m
de disseminar
o conceito
De São Paulo

André Miranda, 27 anos, sócio
da RedeCash, franqueadora que
presta serviços de intermediação
financeira às classes emergentes,
prova que dá para ganhar a vida
com um negócio social. Em
2011, ele faturou R$ 18 milhões,
com um lucro líquido de cerca
de R$ 4 milhões. “O negócio sur-
giu há quatro anos a partir de
uma descoberta: mais de 50 mi-
lhões de brasileiros não pos-
suem conta em banco. Então fi-
zemos pesquisas em todo o país
e concluímos que muita gente se
sente discriminada em bancos”,
relata. “Nossos atendentes
orientam essas pessoas com
uma linguagem familiar a elas.”

A empresa trabalha hoje com
mais de dez instituições finan-
ceiras. Assim, quando um clien-
te solicita um empréstimo, po-
de comparar as taxas cobradas
dos bancos. No total, são cerca
de cem lojas, sendo 30 próprias
e 70 franquias, localizadas na
região Sul do país, São Paulo,
Rio de Janeiro e Amazonas. O
rápido crescimento chamou a
atenção de fundos de private
equity, com os quais Miranda
tem negociado parceria.

“O negócio social é tão rentá-
vel quanto qualquer outro. A
grande questão é que o lucro é
um meio para atingir um objeti-
vo maior”, diz o coordenador da
aceleradora de negócios Artemi-
sia, Renato Kiyama. Notando a
crescente demanda por capacita-
ção na área de empreendedoris-
mo social, a organização criou o
MBA em Gestão de Negócios So-
cioambientais, em parceria com
o Ipê (Instituto de Pesquisas Eco-
lógicas) e o Centro de Empreen-
dedorismo Social (Ceats) da USP.

A Artemisia também criou o
movimento Choice, que reúne
100 estudantes de todo o país en-
carregados de disseminar o em-
preendedorismo social nas uni-
versidades. Dorly Neto, 20 anos, é
um dos embaixadores desse mo-
vimento. Responsável pelo site
Benfeitoria— uma plataforma de
‘crowdfunding’, modelo de fi-
nanciamento coletivo que viabi-
liza projetos—, ele diz que é im-
portante usar o conhecimento
de mercado para propor uma so-
lução de baixo custo e alto im-
pacto social. “Há muitos jovens
fazendo a diferença por meio de
pequenas revoluções”, diz. (KS)

da e talentosa. Além disso, tem
muitos desafios sociais para su-
perar ”, afirma Daniel Izzo, sócio
da Vox Capital, fundo de venture
capital que só investe em negó-
cios de impacto social.

No exterior, Dalvi está fazen-
do história. A Solidarium foi
eleita uma das cinco maiores
inovações do mundo para o de-
senvolvimento socioeconômico.
Ela concorreu com 900 negócios
de 83 países em uma competi-
ção da Fundação eBay em parce-
ria com a Ashoka.

O empresário enxerga longe.
“Depois de mudar a realidade
dos nossos artesãos e de outros
da América Latina, vamos ex-
pandir o negócio para a China e
a Índia, que enfrentam proble-
mas parecidos. Em 2013, estare-
mos lá fora”, garante Dalvi.

Izzo, da Vox, comenta que o
que chama mais atenção é que
esta geração “não acha esquisito
unir impacto social com lucro”.
Eles têm ainda uma vantagem
em relação às gerações anterio-
res — o ambiente propício ao em-
preendedorismo. Com a estabili-
dade da economia brasileira, eles

podem se dar ao luxo de buscar
menos segurança no início da
carreira e fazer algo que dê senti-
do às suas vidas. “Os jovens cada
vez mais unem o trabalho a um
p r o p ó s i t o”, afirma Izzo.

O investidor lembra ainda que
crescem os eventos de empreen-
dedorismo social, os mentores,
os fundos de investimentos e as
aceleradoras— empresas que fa-
zem um trabalho parecido com
as incubadoras, a diferença é que
seu foco está no desenvolvimen-
to do modelo de negócio.

O próprio Daniel Izzo tinha
32 anos quando criou a Vox, em
2009. Mas a história começou
mesmo quando ele tinha 28, tra-
balhava na Johnson & Johnson
como gerente de produto de
Sundown e teve uma crise de
origem profissional. “Eu não ti-
nha como métrica aumentar o
número de pessoas que se bene-
ficiavam do protetor solar, e sim
o lucro. Mas acho que a finalida-
de dos negócios deve ser tornar
a vida melhor”, afirma.

Um dos negócios de impacto
social no portfólio da Vox Capital
é o Banco Pérola, que concede

microcrédito a jovens excluídos
do sistema financeiro. Alessan-
dra Gonçalves de França, direto-
ra-presidente da entidade, cuja
sede fica na cidade de Sorocaba,
em São Paulo, tinha 16 anos
quando leu o livro “O banqueiro
dos pobres”, de Muhammad Yu-
nus. Nele, o pai do microcrédito,
que em 2006 ganhou o prêmio
Nobel da Paz, relata a criação de
um banco para emprestar di-
nheiro à população carente. “En -
cantei-me com a história de Yu-
nus”, afirma a empreendedora.

O Banco Pérola é uma Oscip
(Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público) que fun-
ciona sob a coordenação dos Mi-
nistérios da Justiça e do Traba-
lho e Emprego, no âmbito do
Programa Nacional de Microcré-
dito Produtivo Orientado.

O modelo de negócio do Péro-
la surgiu a partir de uma pesqui-
sa, que mostrou que 3,9 milhões
de jovens no país sonham em
empreender, mas não têm aces-
so a crédito. A vocação de Ales-
sandra para o empreendedoris-
mo social surgiu cedo, já que ela
trabalha no terceiro setor desde

os 15 anos. Hoje ela coleciona
casos que graças a ela tiveram
desfechos positivos. “Por exem-
plo, dois jovens que catavam li-
xo nas ruas para reciclar toma-
ram um empréstimo conosco e
atualmente ganham R$ 10 mil
por mês com uma empresa de
r e c i c l a g e m”, conta.

Tony Marlon, 24 anos, também
optou pela carreira de empreen-
dedor social. Em 2011, fundou
no bairro de Campo Limpo, na
periferia de São Paulo, a Escola de
Notícias, uma produtora socio-
cultural que trabalha com a for-
mação de jovens em comunica-
ção e geração de conteúdo. “Pe d i
demissão dos dois empregos,
comprei três computadores,
uma filmadora e transformei a
casa dos meus pais em sede”, con-
ta. “Para mim, a comunicação
tem três papéis fundamentais:
informar, inspirar e mobilizar.”

O próprio Marlon conseguiu
se formar e trabalhar por conta
de projetos sociais dos quais
participou. “O que me faz levan-
tar todos os dias é a possibilida-
de de fazer de fato algo para mu-
dar as coisas”, afirma.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




