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Para os designers, é como ser indicado a um Oscar. Ou ao hall
da fama. Pois Cláudio Novaes tornou-se o único brasileiro a
figurar, entre 39 profissionais, nas páginas do livro Worldwide
Identity, elaborado pelo mais respeitado designer do mundo,

o canadense Robert Petters - presidente do Conselho Internacio-
nal de Design Gráfico. Novaes, um paulistano de 47 anos, aparece
na bíblia do design com quatro trabalhos: todos eles de mudança
visual de marcas consagradas. Esta é sua especialidade. Fazer com
que a aparência atraia os olhos dos consumidores e encha lojas,

venda produtos e firme grifes no
mercado. A partir de sua pranche-
ta são criadas estratégias de iden-
tidade visual que alavancam os re-
sultados de empresas de vários se-
tores. E seu trabalho vem sendo
cada vez mais requisitado por
grandes corporações como Kl-
bon, Y-man, Absolut, Chandon e
Ambev, entre outras.

Mas o que é identidade visual? Para
que ela serve? "A identidade visual in-
clui desde o logo, as cores da empresa,

a sua marca, embalagens até a decora-
ção das lojas ou agências", explica o
designer. "Quando a parte visual não
está alinhada com a estratégia da com-
panhia, tudo fica atravancado", explica
ele. É aquela velha história. Quantas
vezes você já não viu empresas com-
petentes, com produtos e serviço de
ótima qualidade, mas que não deco-
lam, não chamam a atenção do consu-
midor? O preço é bom, a logística fun-
ciona, mas o cliente não aparece. Para
Novaes, o problema - que muitos não

enxergam - é evidente: a marca não
está funcionando. Existe uma incom-
patibilidade entre ela e os objetivos
da empresa. "Geralmente o cliente
chega dizendo que está com embala-
gem antiga. Isso é apenas a ponta do
iceberg. O buraco é muito mais embai-
xo", diz o especialista, proprietário do
escritório de design Cláudio Novaes
Design Estratégico, de São Paulo.

Um dos casos de reformulação de
marca mais chamativos feitos por
Novaes é o da grife de moda mascu-
lina Y-Man. Em 2002 os sócios da
rede entregaram um desafio a
Novaes: reposlclonar a antiga mar-
ca Yachtsman. Na mente do con-
sumidor, a grife estava associada
apenas a uma loja de moda náuti-
ca, com Imagem ultrapassada. A
confecção resolveu mudar e criou
novas linhas de roupas para ho-
mem. Não bastou. Para o cliente a
tal ligação com iatismo persistia.
"Com o nome super náutico, ia ser
difícil emplacar novos produtos",



lembra Novaes. Por isso, toda iden-
tidade visual foi reformulada, as-
sim como a forma de montar as vi-
trines, a disposição dos produtos na
loja, a decoração interna e até o
casting de modelos do catálogo da
grife. "Agora são homens que têm
mais a ver com o perfil do consumi-
dor e menos ligação com iatistas."
Aos poucos o nome Yachtsman
foi saindo e dando espaço para
o Y-Man. Depois de toda essa
plástica, a Y-Man comemora um
aumento de 50% nas vendas.

Outra prova da influência do design
nas vendas é o champanhe Chandon.
"A principal concorrente, a Veuve Cli-
quot, tem embalagem cor-de-laranja,
que grita na prateleira, enquanto a
Chandon, preta e dourada, ficava apa-
gada", conta o desenhista. A solução
foi criar um display em que as caixas
de champanhe, empilhadas, forma-
vam o nome da bebida, atraindo o
olhar, sem alterar as cores tradicio-
nais da marca. "O 'packaging1, como é

conhecido este sistema, é o primeiro
comunicador do produto com o consu-
midor no ponto de venda", diz Martin
Pereyra, gerente do fabricante de es-
pumantes. De 2003 para cá, a Chandon
cresceu 12% ao ano e atingiu a marca
de 2 milhões de garrafas anuais.

"Reestruturar uma marca é
algo que envolve muita pesquisa
sobre o perfil da empresa, onde
ela quer chegar, que público quer
atingir e quais suas estratégias",
diz Novaes. "Tudo anda casado com
sua identidade visual", explica ele,
lembrando o caso do banco BMC. A
instituição financeira passou, no fim
dos anos 90, por uma grande reenge-
nharia interna: deixou de ser um
banco de atacado para atuar com em-
préstimos a pessoas físicas. Uma vez
que o foco estratégico mudou, era
necessário também modificar o vi-
sual. "Uma empresa não pode se
mostrar externamente diferente do
que ela é internamente", conclui o
mago do design corporativo. •


