


Pela natureza, somos influenciados por esta fantástica e permanente

renovação a que assistimos todos os dias nos reinos animal e vege-

tal. Transformações impressionantes ocorrem em função das adap-

tações frente às necessidades de defesa e de sobrevivência.

Da sociedade recebemos uma influência consumista que podemos

analisar por dois pontos de vista; o lado negativo é o do consumo

doentio, o consumo justificado pela competição entre as pessoas,

as quais se achando inferiores trocam seus bens para resgatar sua

auto-estima; o lado positivo faz parte do comportamento influencia-

do pela estética.

Essa estética nos propõe um maior conforto visual a cada contato

estabelecido entre elementos físicos do meio em que vivemos. Os

padrões estéticos de nossa sociedade vêm se modificando constan-

temente, tornando-se cada vez mais elaborados.

Entendendo que o design tem como suas prioridades a estética e

funcionalidade podemos encontrar a resposta para essa constante e

permanente modificação nos mais diversos logotipos e embalagens

existentes nos mais variados segmentos de mercado. O redesenho

não será então uma necessidade neurofisíológica dos seres huma-

nos? Acredito que sim. O mundo muda o tempo todo, as novidades

surgem a cada instante, portanto, nosso cérebro vai se adaptando.

Ao analisarmos nossa assinatura pessoal, percebemos que ela se

modifica várias vezes no decorrer de nossas vidas. A esse compor-

tamento humano, o de se atualizar o tempo todo, na linguagem de

comunicação corporativa, podemos classificar de "reposicionamen-

to". No entanto, a variável que passa a ser a mais complicada de se

entender é; "quando reposicionar e o quanto reposicionar?".

O logotipo da Coca-cola, criado há mais de 100 anos, não recebeu

nenhuma alteração em sua formação visual original (conceito), por-

tanto, a mensagem permaneceu a mesma. O que ocorreu, sim, fo-

ram diversos pequenos retoques que lhe conferiram sua atua! versão

a qual expressa sua nítida evolução.

A Shell redesenhou dez vezes seu sinal visual, mantendo sempre a

mesma mensagem "a concha" que, aliás, não há dúvida de ser essa

a melhor expressão de sua identidade corporativa.

A 3M modificou seu logotipo 30 vezes. Acho isso incrível, parece

que esse sintoma representa a própria "alma" da empresa. Pelo fato

de ser uma empresa de inovação, a 3M investe obstinadamente em

pesquisa para a criação de novos produtos todos os dias. Dessa for-

ma, penso que eles procuram inovar constantemente, inclusive em

seu logotipo.

A Bauducco, há alguns anos atrás, reposicionou toda sua linha de

embalagens e redesenhou seu logotipo. No intuito de se diferen-

ciar de toda uma linguagem existente no seu segmento, ela inovou

criando uma identidade de marca alicerçada pela predominante cor

amarela.

Um caso fantástico de redesenho foi o do Banco Itaú; após algumas

evoluções significativas pelo qual o banco ousou em se reposicionar

desde a criação de seu primeiro logotipo, em 1962, pelo renomea-

do designer Aluizio Magalhães, ele se permitiu redesenhá-lo em um

grau de variação tão ínfimo que, para o público em geral, e até para

especialistas, passou despercebido.

Por que fantástico? Porque o custo total que envolve uma alteração

de logotipo é, nesse caso, milionário. Então, aqui fica caracterizada

a importância do detalhe na gestão das marcas a ponto de justificar

tamanho investimento para propor um reposicionamento sutil, po-

rém, sem dúvida, estratégico.

A Marlboro evoluiu preservando o mesmo conceito de mensagem

para o logotipo o tempo todo.
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Grupo CR Almeida

- um dos maiores grupos privados do país

- briefing: modernizar a expressão

- benefícios alcançados: mais clareza, melhor leitura, melhor ex-

pressão dos seus valores corporativos ( solidez, construção, energia,

modernidade, ousadia, grupo)

Prefeitura Municipal de Curitiba

* briefing: melhorar a arte-final do brasão e definir uma tipografia

que para o conjunto da logomarca que desse uma característica

mais jovial

* benefícios alcançados: a absoluta clareza dos detalhes expressa-

dos na mensagem do brasão. A eliminação de duas ou mais versões

que existiam anteriormente. Passa-se a ter uma versão oficial e úni-

ca. Expressão visual mais atraente

Ouro Verde

- líder em rentabilidade no Brasil no segmento de transporte

- briefing: modernizar, limpar, atualizar a expressão da marca

- benefícios alcançados: clareza, modernidade, dinamismo, movi-

mento, ascendência

Sonosul
- maior rede de lojas de colchões de Curitiba

- briefing: atualizar a expressividade da marca

- benefícios alcançados: maior expressividade, melhor relação visual

entre sinal e tipografia, maior reforço na sua identidade por cor, per-

sonalidade e longevidade

JMalucelli

- um dos maiores grupos privados do Paraná

- briefing: atualizar a expressividade da marca e unificar sua iden-

tidade

- benefícios alcançados: melhor expressão da marca através da

nova tipografia, limpeza, clareza, solidez, boa aplicação como grupo

Jasmine

- líder em alimentos orgânicos e integrais no Brasil

- briefing: atualizar a expressividade da marca

- benefícios alcançados: melhor expressão da marca através da

nova tipografia, transmitindo um aspecto de produto bem cuidado,

limpeza, clareza, linha ascendente
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