
digolo

R morca ganha cada vez mais significado 0 Força. Não existe empresa forte sem marca

ou iogomorca que traduza essa força, estratégias de marketing e relacionamento com os

consumidores, papel social etc., etc. Perguntamos o um grupo de designers qual a marca de

que eles mais gostam. O resultado foi surpreendente. Foram citadas desde marcas clássicas

globalizadas como a Coca-Cola o marcas regionais como a de O Goto que Ri, restaurante de SP

"Aquela marca é muito equi-
librada, pois as cores esco-
lhidas são superelegantes"

Carin Ades
A marca de que mais gosto?! Hummmm

que pergunta difícil de responder. De

cara pensei em várias. Lembrei daquela

do Jair de Souza para o festival do Rio

99, no logo do Terra e no da Cia das Le-

tras -que, pra época em que foi feito foi

uma super sacada (aquilo de trocar os

desenhos). Mas pra escolher umazinha

só escolho o logo que a Simone Mat-

tar criou para o restaurante "O Gato

que Ri". Aquele gato divertido, com o

sorriso do gato da Alice e aquele rabão

enrolado. Acho a marca equilibrada, as

cores escolhidas são superelegantes e

fazem contraponto com o bom humor.

A marca é rica, porque com os elemen-

tos do desenho surgiram elementos

secundários na mesma linguagem,

para criar bordas e ornamentos para

a aplicação da identidade. Durante a

minha infância, almoçar fora de casa

era sinônimo de ir ao "O Gato que Ri".

Quando vi a nova identidade visual li-

guei voando pró meu pai: "Preciso te

levar num lugar pra matar as saudades.

Você vai adorar a cara nova de lá!"

carinadeseadesign.com.br
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"Ela representa a expressi-
vidade versus a síntese clás-
sica, projeta uma imagem
única"

Carlos Dranger

Uma das marcas atuais de que mais

gosto é a nova marca do grupo Uni-

lever. Ela é inovadora no sentido de

quebrar os paradigmas mais caros aos

designers: legibilidade, "limpeza", se-

riedade, resistência a grandes reduções

etc. A marca representa expressividade

versus síntese clássica, projeta imagem

única, ao longe, mas na aproximação

uma somatória de signos exclusivos,

cada qual relacionado a uma linha de

produtos e a um atributo emocional. O

tempo se encarregará de resposta mais

definitiva, mas creio que a marca pode

ser considerada referência na linha

evolutiva do design. Eis seu valor.

cdranger@cauduromartino.com.br

"Ela acabou criando uma
linguagem nova ao redor do
mundo, apropriada para os
mais diferentes públicos"

Giovanni Vannucchi

Ao longo da história de design e de

linguagens diferentes, várias me mar-

caram. Desde a centenária Coca-Cola,

passando pelos trabalhos de Herb

Lubalin, Aloísio Magalhães, Neville

Brody, Rafic Farah, entre outros. Como

exemplo escolhi a marca de um desig-

ner que se notabilizou menos por seu

trabalho de identidade visual e mais

por cartazes. A marca "l Love New

York" de Milton Glaser. Tem tamanho

impacto, adequação de desenho e sim-

plicidade da informação que acabou

criando uma linguagem nova ao redor

do mundo. Quem nunca viu a mes-

ma estrutura gráfica utilizada pelos

mais diversos "apaixonados" seja por

Campos de Jordão, poodles ou outros

objetos de adoração? Isso é poder de

comunicação com o público, meta final

de qualquer designer.

giovannieozdesign.com.br

"A segurança é considerada
uma filosofia na empresa,
além de ser o grande dife-
rencial da marca"

Hugo Kovadloff

Escolhi a marca Volvo. Não pelo de-

sign apenas, mas pelo significado, sua

alma. A marca é uma promessa, mais



do que um produto, Ela representa um

aspecto vital na vida das pessoas. A

Volvo é uma das mais antigas marcas

de automóveis do mundo e está po-

sicionada de forma clara e exclusiva

no mercado. Quando foi fundada, em

1927, a marca foi lançada com uma

promessa. "Os automóveis são condu-

zidos por pessoas. Por isso, o princípio

fundamental da Volvo é a segurança".

Passados mais de 70 anos, a promessa

feita por Assar Gabrielsson e Gustav

Larson permanece a mesma. A segu-

rança é uma filosofia da empresa, além

de ser o diferencial da marca.

hugo@gad.com.br

Gosto de marcas que não uso ou com-

pro necessariamente. Uma marca na-

cional exemplar é a Natura. Das marcas

internacionais, destaco a Apple, que já

é inovadora, autêntica, moderna, des-

contraída (chega de adjetivos) desde

o nome. Às vezes explico aos clientes

que existe a marca de computadores

na forma de maçã. Eles insistem nos

"Flashs", "Show", "Stars", clichês. A

ousadia, a inovação e o moderno sur-

gem no bar da esquina, numa pequena

loja ou grife do bairro. Salvo raras e

louváveis exceções, o pensamento cor-

porativo tende a ser conservador.

jantonio@verdi.com.br

"Eu acredito que a ousadia,
a inovação e o moderno sur-
gem ali no bar da esquina"

José Antônio Verdi

"O "M" é a marca das mar-
cas - é própria inicial da pa-
lavra Marca"

Marco Ant. A. Rezende

Eu escolheria duas marcas. A primeira

é a do McDonalds. Sua gênese apre-

sentada no "M" vem do próprio negó-

cio ou produto: duas batatinhas. É um

índice que se metamorfoseia em sím-

bolo, pelo próprio design, em interação

com o uso. Sem perder sua origem

verbal, a inicial "M" de McDonalds. E

seu uso demonstra que seus gestores

sabem que o cérebro ocidental, con-

forme Jung, exige sempre a palavra

desde que haja uma letra -mesmo

que seu índice de reconhecimento seja

100%. Será que o pessoal de branding

do McDonalds sabe disso? Outra é a

marca-símbolo da Citroen, recriação

visual do diferencial do produto -a

engrenagem de transmissão-, focali-

zando a qualidade intrínseca da marca

e sempre vinculada ao nome Citroen.

É uma marca semântica que sintetiza

o posicionamento, a oferta de valor

única que a diferencia e integra a iden-

tidade visual e verbal.

marco@cauduromartino.com.br
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"Muito mais que uma marca
de motocicletas a H D tor-
nou-se um modelo de com-
portamento"

Paola Sansão

Considero a Harley-Davidson uma das

melhores marcas porque com mais de

um século de existência, se perpetua

como ícone. Mais que uma marca de

motocicletas a HD tornou-se mode-

lo de comportamento, de modo de

vestir-se e de estilo de vida. A marca

trabalha esse conceito muito bem até

hoje, mantendo a autenticidade do

design de produtos e reforçando, na

comunicação, o modo de curtir a vida

com certa irreverência. O logotipo

sofreu pequenas alterações ao longo

dos anos, mas sempre manteve suas

características originais e o charme

retro, encaixando-se perfeitamente

no conceito da marca como um todo.

O logo é tão fortemente reconhecido

como a melhor expressão da marca

que, além dos inúmeros produtos que

o levam estampado - desde roupas,

acessórios e chaveiros, até isqueiros e

canecas - é uma das únicas marcas do

mundo que as pessoas tatuam em seus

corpos. Isso é o auge de sucesso que

uma marca pode conseguir.

paola@meglio.com.br

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Design Gráfico, ano 11, n. 92, p. 42-45, 2006.




