
Imagem e
identidade
As estratégias de design para definir a nova imagem da
maior companhia de assistência à saúde privada da Europa.
O trabalho foi realizado pela Meta Design, escritório alemão
de design corporativo, e é um exemplo claro de que o design,
muitas vezes, desempenha o papel de protagonista na visão
estratégica de uma empresa

DKV Deutsche Krankenversicherung AG

DKV

Uma estrutura clara, com linhas

dinâmicas e cores familiares. Assim

é a nova marca da DKV, companhia

alemã de assistência à saúde, que

se tornou um grande sucesso. Ela

reflete a nova posição assumida pela

DKV como provedora de soluções

na área da saúde e, acima de tudo,

é a alma do recente sistema de

design corporativo, implantado na

empresa no início de 2003. O novo

design demonstra a competência da

maior seguradora de saúde privada

européia nas questões relacionadas

a seguros, serviços e cuidados com

a saúde.

A DKV planejou todo o seu reposi-

cionamento e, logo no início, deter-

minou que o escritório de design de-

sempenharia o papel mais importan-

te na sua reorientação estratégica.

"Percebemos que não poderíamos

transmitir a imagem de uma grande

companhia de seguro de saúde se

mantivéssemos a nossa identidade

visual antiga. Não podemos vender

um livro novo com uma capa velha",

afirma Frank Neuhaus, diretor de

relações públicas da DKV. O quadro

gerencial, em conjunto com os

departamentos de marketing e co-

municação, foi rápido em concordar

com a tese e convidou a MetaDesign

para realizar o trabalho. A agência

de branding de Berlim assessorou a

DKV no processo de definição dos

conceitos que norteariam a marca

e, além disso, desenvolveu um novo

sistema de design corporativo.

O trabalho em equipe começou

com um workshop da marca sob a

supervisão de Uli Mayer-Johanssen,

chefe de design da MetaDesign.

Os participantes foram convidados,

literalmente, a formar sua própria

imagem da futura DKV. "Nós tradu-

zimos a visão de todos os setores de

uma companhia de seguro para um

design visual", conta Uli Mayer-Jo-

hanssen ao descrever a programação

do workshop. "Termos estratégicos

são por demais abstratos. Por isso,
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ilustramos seus horizontes com significados,

fazendo-os tangíveis por meio de contornos",

explicou. Após fixar a identidade da marca na

mente, os membros da DKV articularam os

valores centrais para a sua renovada empresa.

"Visualizar nossa reorientação estratégica era

a maneira ideal de ganhar força na marca

DKV. Tomamos consciência do significado e da

importância dos termos de uma forma muito

mais rápida do que em conversas que tivemos

antes", relembra Frank Neuhaus. Além disso,

também ocorreu um efeito colateral muito

positivo quando "percebemos que nossa visão

era viável", arremata Neuhaus.

O resultado mais palpável da nova identidade

visual da DKV transmite os valores centrais de

"prêmio/diamante", "confiável" e "ativo". O

sucesso é garantido pelos elementos visuais

básicos do design - cores precisamente defini-

das, tipografias e estilos fotográficos que sem-

pre representarão a DKV no futuro. O verde

claro, por exemplo, transmite o conceito ativo

e saudável, enquanto o verde escuro fortifica o

caráter premium da marca (produto/serviço de

qualidade e preço superiores).

A nova logomarca revela a maneira eficiente

com que o sistema de design transporta a nova

posição da DKV no mercado, demonstrando

visualmente como é esta extensa companhia

de seguro saúde. "Eu raramente vi avaliações

tão altas para um design de marca quanto

aquelas alcançadas na pesquisa feita a respei-

to da DKV", afirma Uli Mayer-Johanssen. As

pessoas entrevistadas afirmaram que a nova

marca representa uma vivida personificação

da reorientação estratégica da empresa. Este

é também o principal objetivo, o alvo do novo

sistema de design da DKV. Ao final de todo o

processo, a visão de uma grande companhia de

seguro saúde se tornou realidade.

25




