
s BANCOS BTG e Pactuai 
estão juntos desde 2009, 
mas foi neste ano que a 
maior novidade das fi
nanças brasileiras de
cidiu criar uma identi
dade visual capaz de 

refletir a vida da companhia pós-fusão. 
Resultado da inventividade de uma das 
consul tor ias p ioneiras do design de 
marca, a saída encontrada pela Cauduro 
Associados foi a c o m p a n h a r o movi
mento do mundo dos negócios. Os dois 
logos originais foram alinhados em um 
mesmo campo, abandonou-se o fundo 
escuro onde estava inscrita a sigla BTG, 
com maior des taque para o nome do 
banco. Agora apenas um estilo de fonte 
é usado na composição. 

Consultor de, vá lá, branding, como se 
diz no mundo da publicidade, o arquite
to João Carlos Cauduro e sua equipe na
vegam por esses meandros há tempos: 45 
anos, no caso de Cauduro, desde sua for
matura pela Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da USP. Detalhes nada tri
viais para quem é do ramo. No caso do 
BTG Pactuai, a ideia também foi ressal
tar as melhores características dos logos 
originais. Detalhe do detalhe, diria o lei
go, mas não é de outra forma que as coi
sas se dão nessa seara. 

Referência há décadas na área, um 
portfólio peso pesado, Cauduro mergu
lhou nesse mundo quando o design de 
marcas ainda engatinhava. Calcular o 
valor intangível das companhias não fa
zia parte do dia a dia das empresas quan
do os controladores do Grupo Villares, 
então um gigante da metalurgia nacio
nal, quiseram incorporar à sua imagem 
as quatro divisões de negócios: aço, ele
vadores, equipamentos e peças. 

O conglomerado pressentiu que devia 

repensar a sua identidade e, para isso, se
ria necessário ver a marca como um "sis
tema", não mais como mero carimbo de 
propriedade. O conceito final, apresenta
do à empresa por Cauduro, à época par
ceiro de Ludovico Martino, de quem se
ria sócio por vários anos, foi considera
do revolucionário. A família comprou a 
ideia e deu espaço ao espírito empreen
dedor dos jovens arquitetos. 

"Verif iquei que a ideia de ver o conglo
merado como um todo não existia nem na 
marca nem na prática", relembra Caudu
ro. O projeto dos quatro logos semelhan
tes e da sinalização igualmente uniforme 
não combinava com a evidente identida
de própria das divisões. Quando a Villa
res decidiu unificar de fato a gestão das 
quatro unidades, Cauduro propôs a mar
ca única, em preto e branco, uma forma 
de facilitar a pintura em diferentes meios, 
como os caminhões das companhias. O 
signo de comando seria seguido da pala
vra Villares e a divisão das empresas fica
ria em segundo plano. "Foi nossa grande 
escola", diz o arquiteto, hoje com 77 anos. 

Quando topou com o case pioneiro, 
Cauduro acabara de voltar de uma pós-

-graduação na Itália. "Lá, entrei em conta
to com uma linguagem visual nova e vol
tei querendo muito trabalhar com isso." 

No rol de clientes, a Vale destacou-se a 
partir de um investimento de 50 milhões 
de dólares para mudar a sua marca em 
2007, uma década após a privatização. O 
grupo de trabalho de Cauduro foi contra
tado para construir a nova cara da ex-es
tatal de mineração. "A marca reflete a es
sência. Se a empresa muda, ela também 
tem de mudar. Começamos pesquisan
do qual era a missão da companhia, seus 
valores, tudo que deveria dar subsídio ao 
seu novo visual", conta Carlos Dranger, 
diretor da Cauduro Associados. 

Foram quatro meses de trabalho inten
so. "Percebemos que a atividade de mine
ração era vista com ressalvas, por ser ex-
trativista. E buscamos enfatizar os produ
tos viabilizados pela Vale, mas que esta
vam no dia a dia das pessoas", diz Dranger. 
Sai de cena o peso do minério de ferro, en
tra em campo a leveza de um "aparelho" 
para corrigir os dentes de uma menina. 

O antigo logo inspirado na bandeira 
brasileira foi deixado de lado. A Vale que
ria ser global, ainda que o "verde-ama-
relo" tenha sido mantido. "O formato do 
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novo logo pode ser associado ao V de Va
le, mas também ao V de vitória. Tem gen
te que vê um coração, outros veem o sím
bolo do infinito. E outros, os morros de 
Minas", diz Dranger. 

O novo visual se impôs amplamente. 
Foi aplicado nos trens usados para trans
portar o minério de ferro, com uma pin
tura mais chamativa como medida de se
gurança, nas minas, que ganharam totens 
brancos de sinalização, sinônimo de lim
peza, em todo o material de comunicação 
e uso interno distribuído no mundo. "A 
marca está em todos os lugares", resume. 

O trabalho de Cauduro não se limita à 
esfera empresarial. O fato de ter criado a 
sinalização da Avenida Paulista e nova ca
ra para os trens de São Paulo tornou-se a 
menina dos olhos do arquiteto, inclusive 
porque o design de ambientes é conside
rado peça-chave. Foi Cauduro quem trou
xe à via-símbolo da cidade, em 1973, os 
postes de uso múltiplo, aqueles totens ne
gros de 7 metros de altura que reúnem to
da a sinalização de trânsito, únicos em to
da a mégalopole. "Pensamos como a Ave
nida Paulista poderia ser mais informati
va sem ser poluída. Unificar o suporte da 

sinalização foi uma solução para atender 
pedestres e motoristas", diz Cauduro. 

Nem tudo do projeto original foi manti
do ao longo do tempo. Estruturas como os 
pontos de ônibus foram modernizadas, e, 
sintomaticamente, os espaços reservados 
às vendedoras de flores e aos pipoquei-
ros acabaram sendo licitados e entregues 
a empresas, que não gostaram do modelo 
aberto ao público e as cercaram de vidro. 

Cauduro lamenta as alterações cons
tantes dos vários governos municipais. 
"As pessoas não sabem andar de ônibus 
em São Paulo, é uma cidade complexa." 
Seu último projeto foi o de redesenho da 
marca da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM). O uso da cor 
vermelha foi a solução para estabelecer a 
identidade entre os diversos tipos de 
trens e as estruturas das estações. 

Pioneirismos à parte, o design de mar
ca tem uma história recente. Foi apenas 
após os anos 1980 que as empresas pas
saram a olhar além dos seus produtos fí
sicos. "As companhias começaram a re
pensar suas características e como gos
tariam de ser vistas, o que hoje é essen
cial", diz Daniela Khauaja, coordenadora 
de marketing da ESPM. 

Para a professora, a compra da Kraft 
Food pela Philip Morris, em 1988, por um 
valor bem superior ao indicado no ba
lanço da empresa de alimentos mostrou 
a existência de um ativo a mais que não 
podia ser ignorado. "As empresas viram 
que a marca valia muito dinheiro", diz a 
especialista. Mas ainda com pouca reper
cussão no exterior, ao contrário da Vale. 
"Quase não há empresas nacionais nos 
rankings de sucesso no mundo. Elas não 
são conhecidas, o que influencia muito 
as exportações em um tempo em que os 
produtos são cada vez mais similares." • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 710, p. 48-49, 18 ago. 2012. 




