
atenção às marcas expostas 
nas ruas, na TV, nos veículos impres
sos e na internet: muitas delas trazem 
a assinatura da Chermayeff & Geismar, 
responsável pela identidade visual da 
Armani Exchange, do Chase Bank, 
da National Geographic, da NBC, da 
Univisión, da Artear, da Time Warner 
Cable, da Mobil, da Showtime e da New 
York University, entre outras empresas 
e instituições. A extensa lista pode ser 
comparada à trajetória da agência de 
design, criada em 1957 por três amigos 
e criadores gráficos: Robert Brown-
john, Ivan Chermayeff e Tom Geismar. 

A BCG, como era conhecida na 
época, no início dedicou-se a expe
riências de design gráfico e à execu
ção de projetos comerciais. Um dos 
trabalhos experimentais mais famo
sos foi um livro chamado Watching 
Words Move, no qual as letras foram 
dispostas de maneira a sugerir outros 
significados tanto em termos gráficos 
como literais. Em 1958, a BCG ven
ceu o concurso para projetar o pavi
lhão dos Estados Unidos na Exposi
ção Internacional de Bruxelas. Nessa 
época, a agência já tinha entre seus 
maiores clientes a Pepsi-Cola e, além 

de produzir a revista institucional, foi 
incumbida da decoração de Natal da 
sede da empresa, em Nova York. 

Em 1960, o trio deixou de existir 
com a mudança de Brownjohn para 
a Inglaterra, onde atuou nas agências 
de publicidade J. Walter Thompson e 
McCann Erickson. Brownjohn parti
cipou da produção de dois filmes da 
série de James Bond: Moscou contra 
007e 007 contra Goldfinger.Em 1969, 
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assinou a criação da capa do disco Let 
It Bleed, dos Rolling Stones -um de 
seus últimos e mais famosos traba
lhos, uma vez que morreu de parada 
cardíaca em agosto do ano seguinte, 
em Londres. 

Em Nova York, Chermayeff e Geis
mar continuaram à frente da agência 
que, em pouco tempo, teria renome 
mundial, desenvolvendo projetos 
para clientes da Europa, Ásia, Amé
rica Latina, Oriente Médio e Estados 
Unidos. Em 2010, a revista Business-
Week incluiu a dupla entre os dez de
signers mais influentes do mundo. 
Desde 2006 a empresa contava com 
a presença do jovem Sagi Haviv na 
sociedade. Ao lado de meia dúzia de 
criadores, o trio demonstrou ser uma 
poderosa combinação de experiên
cia, energia e talento. 

CENTRO DE OPERAÇÕES 
E PRINCÍPIOS 
Paredes brancas decoradas com qua
dros, pranchetas e livros de arte. À 
primeira vista, a sede da Chermayeff 
& Geismar em Nova York não dá in
dícios dos famosos logotipos criados 
ali. Na sala de reuniões, há uma foto de 
Brownjohn e vários livros de colagens. 

Quando alguém pergunta sobre a 
essência do trabalho da agência, Ivan 
Chermayeff responde sem hesitar: "O 
design é uma prestação de serviço e 
não uma arte. Tem natureza artísti
ca e precisa de originalidade, porque, 
se não for original, não terá impacto". 
Segundo o especialista, a criação de 
símbolos, logotipos e ícones de qual
quer empresa exige dois requisitos 

fundamentais: adequação e simplici
dade. "Precisam ser adequados para 
corresponder ao conceito do cliente 
e do setor. Uma marca de roupas, por 
exemplo, exige elegância, enquan
to uma esportiva requer dinamismo. 
Têm de ser simples para que as pes
soas entendam, gostem da marca e, so
bretudo, se lembrem dela." 

"Um bom logotipo não está associa
do ao design em si, mas à empresa. No 
entanto, mais cedo ou mais tarde o logo 
e a organização se tornam indissociá
veis", ressalta Tom Geismar, propon
do um exercício para comprovar sua 
teoria: "Peça a uma pessoa que aponte 
os logos de que gosta e ela vai citar em
presas que admira, como a Apple e a 
Nike, porque as considera excelentes. 
Ninguém vai falar da Enron, embora 
ela tivesse um logo muito bom". 

METODOLOGIA 
DETRABALHO 
A primeira grande marca desenvolvi
da pela agência, o octógono azul que 
identificava o banco Chase Manhattan, 
era uma forma simples que podia ser 
esculpida em paredes de edifícios, im
pressa em cartões de visita ou ampliada 
para figurar em anúncios de jornais ou 
outdoors. As marcas trabalhadas atual
mente, de outro lado, são usadas em 
dispositivos móveis, ícones de brow
sers ou animações de vídeo da internet 

Os avanços tecnológicos também 
influíram na profissão de designer, 
ao ampliar as capacidades gráficas 
e de animação dos softwares. Con
tudo, o enfoque para a criação não 
mudou: o primeiro passo consiste 

em entender o problema do cliente, 
quais os diferenciais em relação à 
concorrência, quais seus objetivos e 
a identidade visual desejada. 

Quase imediatamente, surgem os 
problemas típicos: marcas com for
mas complicadas demais (caso da 
NBC); logotipos que perdem relevân
cia para o posicionamento da marca, 
como aconteceu com a empresa de pe
tróleo Mobil; necessidade de um siste
ma de identidade para unificar unida
des e departamentos distintos, como 
ocorreu com o Smithsonian Institu-
tion; ou uma identidade gráfica que 
não funciona nos anúncios publicitá
rios, a exemplo da Armani Exchange. 

"Quando sentimos que consegui
mos identificar o problema e conhece
mos bem o cliente, começamos a tra
balhar em nossa estratégia para criar 
uma identidade adequada", explica 
Sagi Haviv. "Nós nos perguntamos se o 
que o cliente precisa é de um símbolo 
ou de apenas um tratamento tipográfi
co do nome. Nomes curtos e originais 
em geral bastam para identificar uma 
instituição; um símbolo pode ajudar a 
unir diversas divisões sob uma identi
dade visual comum." 

"Quanto menor, melhor", resu
me Chermayeff, em referência a um 
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trabalho realizado para a empresa 
aérea mais importante dos Estados 
Unidos entre 1930 e 1991, quando a 
companhia faliu. A grande sacada foi 
convencer os executivos a assumir o 
nome pelo qual a empresa era conhe
cida, Pan Am, em vez de Pan American 
World Airways. "Com isso, eles econo
mizaram mais do que o total gasto com 
nossa contratação. Só com o material 
visual destinado às agências de via
gem e showrooms deu para poupar al
gumas centenas de milhares de dóla
res, graças à diferença de escrever Pan 
Am e Pan American World Airways." 

OBSESSÃO COMUM 
Nascido em 1974 em um kibutz em Is
rael, onde passou a infância, Haviv se 
expressa com energia e entusiasmo. 
Em 1996, já nos Estados Unidos, estu
dou na famosa escola de arte Cooper 

Union, de Nova York. Entre seus vários 
projetos para a agência, destacam-se 
a criação do logotipo da John D. and 
Catherine T. MacArthur Foundation 
e a da identidade visual da biblioteca 
do Congresso norte-americano. Haviv 
também assina a premiada animação 
Logomotion, uma homenagem de 10 
minutos às marcas famosas atendidas 
pela agência e, ao mesmo tempo, uma 
forma criativa de divulgar os clientes 
da Chermayeff & Geismar. 

Geismar, natural de Glen Ridge, 
Nova Jersey, tem 80 anos, parece tímido 
e fala devagar. Considerado um pionei
ro do design gráfico norte-americano, 
nas últimas quatro décadas criou mais 
de cem projetos de identidade corpo
rativa. Formado pela escola de design 
de Rhode Island e pela Brown Univer-
sity, fez mestrado em design na escola 
de arte e arquitetura da Yale University. 

O inglês Chermayeff é um ano mais 
novo do que Geismar e se destaca 
pela eloquência, ao falar tanto do ofí
cio como de suas origens. Sua família 
era russa -criava cavalos para o czar-, 
mas seu pai mudou-se para a Inglater
ra com o objetivo de estudar. Em 1917, 
após a eclosão da revolução bolchevi
que, viu-se afastado da família e sem di
nheiro. "Ele tinha 17 anos e, como en
tendia um pouco de cavalos, foi para a 
Argentina, para trabalhar no campo. 
Dois anos depois voltou para a Ingla
terra e aos estudos de arquitetura. Deu 
aulas em Harvard, Yale e no MIT [Mas-
sachusetts Institute of Techonology] e 
aposentou-se como professor?' 

Chermayeff cresceu cercado de ar
tistas, criadores e escritores. Desde os 
15 anos queria ser designer, vocação 
que o levou a se matricular na Har
vard University e, depois, no ITT Ins
titute of Design, de Chicago. Assim 
como Geismar, fez mestrado em de
sign na Yale University. 

Como sócios com idades e personali
dades tão diferentes conseguem traba
lhar juntos? Haviv responde: "Temos 
algo em comum: a obsessão por solu
cionar desafios. Em geral, durante o 
processo criativo, Ivan é o primeiro a 
propor ideias; Tom dedica mais tempo 
para a reflexão e faz sugestões em eta
pas avançadas; e eu fico no meio. Sem
pre é positivo ter alguém dizendo 'Isso 
não está bom' ou 'Por que não tentamos 
o caminho inverso?'. No fundo, forma
mos uma boa equipe." 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 17, n. 97,  p. 108-110, mar./ abr. 2013




