
Para utilizar os serviços do Logo-
via, o cliente deve entrar no site
e se cadastrar, escolhendo o pro-
dutoquedeseja.Aempresaofere-
ce mais de 19 produtos como lo-
gotipo, papelaria, cartão de visi-
tas,nomedeempresa, slogan, en-
tre outros. Depois deve informar
demaneira detalhada tudo aqui-
lo que deseja que seja criado du-
rante o concurso e escolher o va-
lor a pagar, a partir de um preço
mínimo para cada tipo de servi-
ço. Para a criação denomes e slo-

gans, por exemplo, o valormíni-
mo é de R$ 149, já para logotipos
o valor mais baixo é de R$ 249.
Quanto maior o valor oferecido,
maisdesigners se interessarãope-
lo trabalho, aumentando a oferta
deopçõesdeescolhaparao clien-
te. É possível também determi-
nar a duração do projeto.

Com isso, o próximo passo é a

liberação do projeto no site. O
cliente recebe ummanual de co-
mo ele deve agir durante o con-
curso. Com o projeto no site, to-
dos os designers cadastrados po-
derão enviar opções de acordo
comoque foi solicitadopeloclien-
te, que poderá pontuar as opções
por estrelas, comentar nas artes
ou no fórum do projeto e ainda
descartar aquelas que não estão
de acordo com o pedido. Desta
forma, também tem a opção de
solicitar alterações até chegar ao
resultado ideal.Quando oprojeto
é finalizado,ocliente recebeosar-
quivos emalta definição e comos
direitos de uso. ■ W.G.

Criado por três jovens empre-
sários, o Logovia nasceu em 25
de agosto de 2011 sob o princí-
pio do que os empreendedores
chamam de “concorrência
criativa”, ou mais comumente
crowdsourcing, onde o conhe-
cimento de vários profissio-
nais é utilizado para solucio-
nar um problema de forma co-
laborativa. No caso do Logo-
via, especializado em criação
de identidade visual para mi-
cro e pequenos empresários,
designers todo o Brasil podem
apresentar proposta para o em-
presário. Leva a melhor quem
criar a arte que mais agradar
ao solicitante.
A ideia para o negócio sur-

giu no início do ano passado e
os sócios Carmelo Queiroz, Pe-
dro Renan Assis e Davi de Cas-
tro Rocha passaram o período
entre fevereiro e agosto pesqui-
sando o mercado e estudando
formas de adaptarem o mode-
lo de crowdsourcing para o
Brasil.
“Analisando o mercado vi-

mos que tinha uma lacuna, um
público ainda não atendido,
que era de pequenas e médias
empresas. Um empresário que
está investindo R$ 30 mil em
uma empresa não tem condi-
ção de pagar R$ 5 mil por um
logotipo, mas ele tem R$ 500”,
explica Carmelo Queiroz, só-
cio e diretor de Relacionamen-
to e Expansão, que conta tam-
bém que esse público era aten-
dido por gráficas rápidas. “O
Logovia é um intermediador.

Trabalhamos captando clien-
tes e designers”, explica.

Crowdsourcing de inauguração
Para testar o modelo, os sócios
se utilizaram das redes sociais.
“Lançamos nossa fanpage, twit-
ter e blog, gerando expectativa
em relação ao lançamento ofi-
cial do site. Tivemos inúmeras su-

gestões e dicas de como melho-
rar o funcionamento do sistema
e lançamos o site com duas pro-
moções: uma consistia em reali-
zar o novo layout do nosso blog
com um prêmio de R$ 750; e na
outra daríamos um iPod para a
melhor ideia a ser implementa-
da na versão final”, explica Pe-
droRenan, sócio e diretorde Pla-

nejamento e Análise Financeira.
O investimento total foi de

R$ 140mil e, desde o lançamen-
to, em agosto do ano assado, o
site já concluiumais de 270 pro-
jetos, sendo que os designers
parceiros já disponibilizaram
41 mil propostas.
Atualmente, o Logovia con-

ta com cerca de mil empresas

cadastradas e a expectativa é
chegar aos dois mil cadastra-
dos até o final do ano, com 300
projetos por mês.
Outro objetivo é chegar a 10

mil designers cadastrados
(atualmente são 3.200 colabora-
dores). Para o exercício de 2012,
a previsão é de atingir um fatura-
mento de R$ 600 mil. ■

Weruska Goeking
wgoeking@brasileconomico.com.br

Site estimula a concorrência
criativa entre designers
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Uma caça virtual aos talentos

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

Cliente pode escolher quanto
pagará por serviço, a partir
da quantia mínima de R$ 149

Quanto mais alto o
valor que o cliente
está disposto a pagar,
mais designers vão se
interessar pelo trabalho

INOVAÇÃO & EMPREENDEDORISMO

Criada por três empreendedores, a plataforma mantém concurso on-line de projetos gráficos e consegue
oferecer serviços de maneira rápida e por preços baixos para pequenos e médios empresários de todo o país
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Os sócios Carmelo Queiroz , Pedro RenanAssis (dir.) e Davi de Castro Rocha (embaixo)

Trabalhos já realizadospelos
designersdoLogovia

PASSOS SEGUROS 

Evolução do faturamento mensal da Logovia, em %
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




