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abcDesign: Como uma firma 

estabelecida em Nova York, 

qual vocês pensam ser a mais 

importante contr ibuição do 

design nova-iorquino para o 

resto do mundo? 

Ivan Chermayeff: Nova York 
é onde um grande número dos 
melhores designers gráficos reside, 
conhecem um ao outro e até se 
comunicam entre eles de tempos 
em tempos. 0 mundo presta 
atenção para onde o maior número 
de designers está. Eles estão em 
Nova York porque, apesar de seu 
ritmo frenético e o alto custo de 
vida, esse é o lugar que tem muita 
arte, educação e comunicação 
em torno de um só, o que é 
empolgante e novo. 

Sagi Haviv: Embora realizemos 
projetos de identidade ao redor do 
globo, nós mantemos um único 
escritório em Nova York, sem 
ramificações ou locações remotas 
- isso é para que possamos manter 
um controle rigoroso de qualidade 
do trabalho produzido pelo nosso 
escritório. 

abcDesign: Qual é a diferença e 

o cruzamento, se existir algum, 

entre identidade de marca - que 

vocês realizam nos últ imos 50 

anos - e o que o mercado chama 

de Branding? 

Tom Geismar: Nós falamos sobre 
"identidade gráfica" como a área 
que focamos. Essencialmente, 
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"'UM BOM LOGO NÃO E SOBRE O QUE 

ALGUÉM GOSTA OU NÃO GOSTA, É SOBRE 

O QUE FUNCIONA. ESSE LEMBRETE EXISTE 

PORQUE SEMPRE QUE VEMOS UM DESIGN 

PELA PRIMEIRA VEZ NUNCA VAMOS SENTIR 

UM SENSO DE PROPRIEDADE IMEDIATA." 
SAGI H A V I V 

TG: Isso não é uma questão de 
"agradar um cliente", embora 
claramente isso ajude. O ponto 
importante é desenvolver uma 
identidade gráfica que irá 
"funcionar bem" para o cliente. Se 
isso funcionar bem, o cliente irá 
passar a gostar disso. 

abcDesign: Entre todas as 

marcas que a firma construiu, 

a PanAm World Airways é uma 

delas e que teve o seu fim em 

1991. Mesmo depois de todo 

o trabalho para construir e 

estabelecer a marca no mercado, 

uma das maiores companhias 

aéreas faliu e a marca não 

sobreviveu. Com isso em mente, 

como vocês enxergam todo esse 

discurso sobre Branding e o jeito 

como funciona hoje em dia, se, 

às vezes, nem um bom projeto 

pode prevenir uma companhia 

da falência? 

SH: Um bom logo não pode evitar 
uma companhia de falir, como um 
logo ruim não pode fazer com que 
uma empresa entre em falência. 
Mas um logo efetivo pode ajudar 
a aumentar o reconhecimento da 
companhia ou instituição. 
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da Library of Congress; ou criar um 

tratamento memorável para um 

nome genérico, como no caso do 

Showtime; ou para projetar letras 

como um ícone, como no caso da 

Armani Exchange. Cada problema do 

cliente chama uma diferente solução 

- nossa estratégia foca nisso. 

IC: Uma boa estratégia de 

marca é construída em torno da 

realidade. Para quem é isso, mais 

do que quem esta pedindo. Nossa 

[estratégia] não é planejar, mas 

resolver, e isso não é tão fácil 

quanto parece. 

abcDesign: Durante todas essas 

décadas e com uma história 

construída, o que pode ser 

considerado a mais importante 

contribuição que a firma 

Chermayeff e Ceismar deu para 

o design americano e global? 

Existe algum projeto que vocês 

consideram como um dos mais 

difíceis que tiveram, ou que 

destacariam por algum motivo? 

TG: Uma contribuição é, talvez, que 

nós demonstramos que análises 

consideradas e uma abordagem de 

design gráfico ousada, com ênfases 

em ideias, podem ser aplicadas para 

um amplo espectro de desafios, 

além do campo tradicional do 

design gráfico. Nossos projetos em 

exposição de design em larga escala 

e design de ambiente têm ajudado 

a expandir a definição da prática do 

design gráfico. 

IC: O que temos realizado é 

continuamente para produzir, a 

nível internacional, identidades 

e designs que quase sempre são 

aceitos, publicados e colocados em 

uso. Muito poucos desaparecem 

ou são substituídos, até quando 

os proprietários mudam. Quando a 

Exxon comprou a Mobil ela estava 

muito estabelecida no mercado 

como marca para ser abandonada. 

Quando o Chase Bank manteve-

se expandindo, a sua identidade 

mudou junto com eles. Ela era nova 

há 50 anos, quando foi adotada, e 

se mantém não datada até hoje. 

SH: Nós damos aula para uma 

classe de identidade visual na The 

School of Visual Arts e no final 

de cada semestre os estudantes 

sempre me dizem a mesma coisa 

- que a coisa mais importante 

que aprenderam na nossa classe -

diferente de muitas de suas outras 

classes - é o valor da simplicidade 

em atingir um impacto visual. 
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Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 42, p. 4-9, jan./ fev./ mar.  2013.




