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um trabalho isolado, realizado por profissionais freelancers. Esses 
valores chegam até a algumas centenas de milhares de reais em 
projetos de grandes dimensões, que envolvem toda a identidade 
visual de uma marca e sua aplicação em muitos pontos de con
tato, como papelaria, produtos, site, lojas, embalagens, veículos, 
edificações etc. 
Existem ainda práticas mais econômicas para a criação de logo
tipos. Algumas empresas lançam briefings e desafios a designers 
inscritos em comunidades como wedologos, fastmarcas e you-
create, em que acontecem concorrências entre os profissionais 
para a elaboração da melhor proposta de logomarca e conse
quentemente para a conquista do cliente. O conceito prevê que 
o contratante ofereça um valor mínimo para obter um logotipo ou 
trabalho de design a partir de um briefing; nesse caso, o valor entra
rá como premiação. Outra opção para conquistar um logotipo gas
tando pouco são sites como o meulogO.com.br. No portal, o próprio 
aspirante a uma logomarca poderá desenvolver seu projeto. 

FEDEX 
Eis aqui um bom exemplo de logotipo com mensagem velada: o 
espaço em branco entre as letras "E" e "X" forma uma seta, o que 
indica movimento, velocidade e precisão. Comunicação perfei
ta para o negócio de logística da 
companhia norte-americana. 

Origem 
Em 1994, o fundador e CEO da 
FedEx, Fred Smith, deu liberdade 
total ao designer Lindon Leader 
para que fizesse um tratamen
to gráfico na marca, com apenas 
duas orientações: aquilo que fos
se proposto teria de ser bem fun
damentado; a marca precisaria 
ter muita visibilidade, a ponto de 
poder ser reconhecida a distân
cia. Assim nasceu o logotipo da 
FedEx. 

Força 
Lendário entre os profissionais 
da área, o logotipo da companhia 
de logística já ganhou mais de 40 
prêmios de design. "Quase todo 
professor de escola de design, em 
algum momento, mostra o logo
tipo da FedEx para discutir o uso 
do espaço negativo. Temos muito 
orgulho de nosso logo. É a base 

que nos ajuda a representar as caracterís
ticas que buscamos todos os dias", diz De
nise Thomazotti, gerente de marketing da 
FedEx Express Brasil {na foto abaixo). 

Percepção 
A seta no logotipo da FedEx torna-se bas
tante evidente quando mostrada, mas com 
certeza ela não é percebida por muitos. De 
acordo com Denise, o truque é justamente 
esse. "Como ela permanece escondida, há 
um elemento-surpresa. Diversos projetos 
gráficos lançam mão de flecha, mas em 
nenhum design ela é 'escondida! e essa é 
a força do nosso projeto. E não ver a seta 
não prejudica de forma nenhuma a força 
da marca. A seta é apenas um bônus, um 
elemento a ser descoberto", conclui. 

NIKE 
O logotipo com certeza dispensa legendas 
e representa o objeto de desejo até daque
les que ainda nem sabem ler para concluir 
suas percepções. 

Origem 
No ano de 1971, Carolyn Davidson, uma 
jovem estudante de design gráfico, criou 
por US$ 35 o famoso símbolo da marca, 
chamado Swoosh. O nome Nike surgiu de
pois, por sugestão de Jeff Johnson, ex-rival 
de Phil Knight nas pistas de atletismo e 
o primeiro funcionário da Blue Ribbon 
Sports (empresa que deu origem à Nike). 
Ele havia sonhado com a deusa grega da 
vitória, Niké. Diziam os gregos que a deusa 
podia voar e correr em alta velocidade. 

Força 
É um dos logotipos mais contundentes 
por ser a síntese gráfica de uma marca. Em 
2012 a Nike Brasil faturou US$ 400 
milhões. A meta da companhia é 
atingir R$ 1 bilhão até 2016. 
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sieux, perto de Lyon, em 1966. O ponto de partida para o desenvolvi
mento da marca foi a letra minúscula "c", inicial da palavra Carrefour. 
Essa letra foi colocada dentro de um losango virtual e diferenciada 
por meio da combinação de cores escolhidas para compor a logo-
marca. Os espaços ao redor da letra "c" destacada em branco, foram 
preenchidos pelas cores vermelha, do lado esquerdo, e azul, do lado 
direito. A tonalidade foi dada por Etienne Thil, diretor de marketing e 
comunicação da rede à época. 

Força 
Reconhecido em todo o mundo, o logo desperta a atenção dos con
sumidores. De acordo com a empresa, o vermelho é um símbolo da 
vida, da vontade e da energia. Já o azul representa a temperança e 
o equilíbrio. Assim, a força da marca está na possibilidade de dupla 
leitura do desenho, com o "c" em negativo envolvido pelas duas setas 
em vermelho e azul. 

VAIO 
Alinhada com seu negócio de produção de tecnologia, a fabricante 
japonesa de eletroeletrônicos Sony traz para o logotipo do Vaio a in
tegração da tecnologia analógica com a digital. As letras "V" e "A" for
mam uma onda analógica e a parte "IO" representa um binário e zero. 
De acordo com a companhia, o símbolo nasceu no Japão e foi criado 
por Timothy Hanley para que os consumidores distinguissem os itens 
que integram áudio e vídeo dos produtos convencionais. 

PÃO DE ACÚÇAR 
0 supermercado Pão de Açúcar, depois de 19 anos, partiu para uma 
atualização do logotipo, como forma de representar novo posiciona
mento da empresa. Um profundo e extenso processo envolveu equipes 
de marketing, branding e pesquisa e abrangeu todos os aspectos da 
marca. De acordo com Hélio Carvalho, da Future Brand, o trabalho de 
design começou com a compreen
são do que seria mais importante 
para a reconstrução da marca e da 
forma pela qual os elementos visu
ais poderiam contribuir. "Quando 
o logo foi redesenhado, o desafio 
era preservar as associações posi
tivas já atreladas ao Pão de Açúcar 
e comunicar uma mudança, uma 
renovação. Mais jovem e atual, ele 

traz na transparência dos morrinhos, íco
nes incontestáveis da marca, vigor, frescor 
e flexibilidade. O traço contínuo, inspirado 
no infinito, faz alusão ao envolvimento do 
supermercado com seus clientes e com a 
comunidade. A antiga tipografia deu lugar 
a uma mais leve, suave e moderna. O azul 
saiu do logo e o verde tornou-se a cor do 
Pão de Açúcar - remetendo ao compro
misso da bandeira de varejo com a susten
tabilidade" explica Carvalho. 

UNILEVER 
Trata-se quase de uma "enciclo
pédia" com 24 símbolos, mui
tos deles representando áreas 
de atuação da companhia. Em 
apenas uma letra, o "U" é pos
sível encontrar imagens com 
várias simbologias adotadas 
pela empresa: sol — vitalidade 
representada em várias marcas 
da Unilever; abelha — criação, 
trabalho árduo e biodiversida

de; cabelos — beleza e boa aparência. Ao 
lado da flor, evocam-se limpeza e fragrância. 
Próximos da mão, maciez. Molhos ou mar
garinas — sugerem combinação de condi
mentos e sabor; chá — simboliza cultivo e 
plantio; partículas — referência à ciência, 
bolha e efervescência; congelado — floco 
de neve, transformação; onda — limpeza, 
frescor e vigor; líquido — referência à água; 
recipiente — associado a cuidados pessoais 
e roupas; coração — amor, cuidado e saúde; 
DNA — hélice dupla, o mapa genético da 
vida e um dos símbolos da biociência; mão 
— pele e toque; flor — fragrância. Quando 
vista com a mão, representa hidratante ou 
cremes. Palmeira — fonte nutritiva de recur
sos; colher — nutrição; tigela — especiarias 
e sabores; peixe — alimento, o mar ou a água 
fresca; brilho — limpo, saudável e energia 
cintilante; pássaro — símbolo da liberdade. 
Sugere alívio das tarefas diárias para poder 
aproveitar a vida ou o que ela tem de me
lhor; reciclar — sustentabilidade; 
lábios — beleza e paladar; sorvete 
— agrado, prazer e diversão.  A ut
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 745, p. 56-59, abr. 2013.




