
Preços e prazos atraentes são
apontados pelos que já utiliza-
ram o Logovia como vantagens
frente ao modelo tradicional.

“Achei muito interessante
porque, se você não gosta do
projeto, eles devolvem o dinhei-
ro. Estava decepcionada porque
tinha tentado dois ou três desig-
ners em Belo Horizonte, que
não me satisfizeram, que já ti-
nha pago, e perdi o dinheiro”,
fala Amanda Filippini, sócia-
proprietária da Florear, empre-
sa que organiza eventos.

Por cerca de R$ 300,00, que é
o tíquete médio dos logos feitos
pelos designers cadastrados no

Logovia, e em pouco mais de
duas semanas, Amanda obteve
o resultado almejado. “Outro
designers me cobraram muito
mais”. Na plataforma, o usuário
também escolhe o prazo de rece-
bimento das propostas.

“Em conversas com amigos,
tinha ouvido falar de uma espé-
cie de cooperativa de designers
que se reuniam através de um si-
te. Entrei em contato, passei o
pedido, e houve uma dificulda-
de inicial na compreensão, mas
prontamente me atenderam e fi-
zeram as alterações”, diz Milton
Kravaski, do restaurante de pas-
téis gourmet A Pastella, que
tem em seu quadro Sandro Ai-
res, ex-subchefe do Fasano.

No restaurante, que tem sua
primeira unidade há quatro me-

ses localizada na Chácara Santo
Antônio, zona sul da capital pau-
lista, o cliente escolhe o recheio
do pastel, dentre opções pouco
usuais, como salmão, funghi e
queijo brie.

O sucesso do empreendimen-
to já rendeu uma segunda unida-
de no interior paulista, em São
João da Boa Vista, prevista para
ser inaugurada nas próximas se-
manas, e dezenas de pedidos pa-
ra aberturas de franquias.

“O prazo estipulado estou-
rou, e propuseram dilatá-lo
até que eu ficasse satisfeito”,
comenta Kravaski, que, assim
como a dona do Florear, tam-
bém esperou cerca de duas se-
manas para ter o logo deseja-
do, com um gasto similar, en-
tre R$ 250,00 e R$ 300,00. ■

A Copa do Mundo de 2014 já ren-
deu mais de R$ 100 milhões em
vendas para micro e pequenas
empresas em todo país, divul-
gou ontem o Sebrae (Agência de
Apoio ao Empreendedor e Pe-
queno Empresário).

Um exemplo é a Trelicon, pe-
quena fábrica de material de
construção do Rio de Janeiro,
que forneceu lajes que dispen-
sam escoramento para a obra de
quatro rampas de acesso ao Ma-
racanã. O contrato com a con-
trutora Odebrecht, responsável
pela reforma do estádio no Rio
de Janeiro, rendeu R$ 2 mi-

lhões. A expectativa é de ven-
der ainda mais. .

Rodadas de negócios
Desde 2011, o Sebrae promo-

ve encontros de negócios que
buscam incentivar as micro e
pequenas empresas a aproveita-
rem as oportunidades da Copa.
As rodadas de negócio vão ser
realizadas em todas as cidades-
sede até 2014 e têm como objeti-
vo auxiliar as empresas de mi-
cro e pequeno porte a se torna-
rem mais competitivas.

Um levantamento da Funda-
ção Getúlio Vargas mapeou 930
possibilidades de negócios em
dez setores: agronegócio, ma-
deira e móveis, vestuário, servi-
ços, comércio varejista, constru-
ção civil, turismo, economia
criativa, artesanato e tecnolo-
gia da informação. ■

Ficou mais fácil às Pequenas e Mé-
dias Empresas (PMEs) ter a pró-
pria identidade visual. No ar des-
de agosto de 2011, a plataforma
virtual Logovia já reúne cerca de
oito mil designers e 135 mil artes
enviadas, com o foco no pequeno
empresário em busca de uma per-
sonalidade para o seu negócio.

A recente inserção ocorrida
no país das classes menos favore-
cidas economicamente, que en-
traram em um novo patamar de
consumo e oportunidades nos úl-
timos anos, têm gerado um nú-
mero crescente de potenciais em-
preendedores, que sonham em
tocar com sucesso um negócio
próprio.

Pesquisa elaborada pela con-
sultoria Endeavor mostra que,
de cada quatro brasileiros, três
desejam começar uma empresa,
o que corresponde a 76% do to-
tal da população do país. Com a
expressiva taxa, o Brasil fica
atrás apenas da Turquia, que tem
percentual na casa dos 82%, mas
à frente de regiões como Estados
Unidos, com 51%, China, com
56%, e União Europeia, com ape-
nas 37%. Essa intenção de ser do-

no do próprio nariz em termos
profissionais, por sua vez, leva a
um consequente ambiente onde
novos negócios surgem a cada
dia.

Para diferenciar-se da seara
de ofertas que inundam o setor
brasileiro de serviços, os aspiran-
tes a empresários, além de natu-
ralmente irem em busca de um
produto de destaque, vão tam-
bém, por meio de uma identida-
de visual de impacto, lutar pela
atenção de um público exigente
e disputadíssimo.

No olho desse furacão apare-
cem os designers, prontos para
transformar ideias em fachadas
curvilíneas e colori-
das. No entanto, di-
ferentemente de ou-
tras profissões abun-
dantes, como advo-
gados ou engenhei-
ros, que podem ser
encontrados com
mais facilidade, esse
não é o caso dos que
vivem de criar uma personalida-
de a um ponto comercial.

Justamente para abocanhar es-
se nicho de micros e pequenos
empresários, carentes de mão de
obra especializada, que os jovens
fortalezenses Carmelo Queiroz,
de 25 anos, e Pedro Assis, de 23,
resolveram criar o Logovia, após
sentirem na pele o problema de
encontrar um logo de acordo

com seus interesses. “Procura-
mos diversos locais atrás de uma
identidade visual para a empresa
em Fortaleza, achamos três luga-
res diferentes, que não consegui-
ram atender nossa expectativa.
Começamos a pesquisar sobre o
assunto, e descobrimos que não
era uma dificuldade só nossa”, re-
corda Queiroz, CEO da Logovia.

No endereço virtual, aqueles
atrás de uma imagem para seu
negócio colocam a proposta no
ar, e o quanto estão dispostas a
pagar pelo trabalho, e ela fica dis-
ponível para uma base de aproxi-
madamente oito mil designers.
Lançado em agosto de 2011, o Lo-

govia já alcançou
uma média de 200 lo-
gos comercializados
por mês, e a marca
de 135 mil propostas
enviadas. Os traba-
lho realizados são
quase 1,5 mil, e cada
projeto recebe, em
média, 90 sugestões

de arte. A movimentação finan-
ceira por meio do marketplace
chega aos R$ 378 mil. Com um
aporte inicial de R$ 30 mil, o Lo-
govia rendeu um faturamento de
R$ 400 mil no ano passado a seus
fundadores, e a expectativa é
que os ganhos saltem para R$ 3,5
milhões neste ano. A companhia
retém de 20% a 30% do valor
dos projetos sacramentados. ■

TURISMO

Brasil bate recorde em número de visitantes

O turismo internacional no Brasil bateu novo recorde em 2012. Dados

do Ministério do Turismo apontam que, no ano passado, o país recebeu

5,7 milhões de estrangeiros, um crescimento de 4,5% em relação a

2011. O resultado superou em 20% a média mundial divulgada pela OMT

(Organização Mundial de Turismo), de 3,8%. O objetivo do Ministério é

chegar aos seis milhões de turistas estrangeiros este ano, com melhoria

nos serviços e inovações na promoção internacional do país.

Portal democratiza ofertas de design,
e cliente decide o quanto quer pagar

Devolução do dinheiro aos
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No Logovia, pequenos comércios
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Com um tíquete médio de cerca
de R$ 300,00, o prazo desejado
também aparece como atrativo
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