
"As marcas precisam ser capazes
de transmitir, entregar uma
experiência sensorial e emocional"

Acomunicação de uma em-
presa não está somente
quando alguém que a repre-

senta fala, mas também visualmen-
te, através da comunicação visual,
que, de acordo com a Diretora da
Faculdade de Design - habilitação
em Comunicação Visual com ênfa-
se em Marketing da ESPM - RS, Ana
Luisa Maldonado, é o mesmo que
design visual, e o seu conceito é de
planejamento, através de mensa-
gens visuais; idéias e informações.
A acadêmica afirma que o design,
quando aplicado de maneira cor-
reta, aproxima as necessidades do
consumidor aos objetivos das em-
presas, e está envolvido estrategica-
mente desde os processos iniciais
e não mais somente como parte
do lançamento de um produto ou
criação de um material gráfico.
Ana Luisa explica que as áreas mais
importantes a serem destacadas da
comunicação visual são as de mar-
cas e sistemas de identidade visual,
que englobam, entre outros, multi-
meios; embalagem; segmento edi-
torial (projetos de livros, revistas,
jornais) e sinalização ambiental.
A diretora afirma que o básico e es-
sencial para uma MPE é o projeto e
o desenvolvimento de sua identi-
dade visual, sua marca e seu desdo-
bramento em toda a imagem cor-
porativa. A carteira de identidade
de uma empresa, que vai do cartão
de visita ao uniforme dos funcio-

nários, deve es-
tar equilibrada e
unificada com o
conceito do negó-
cio e esteticamen-
te adequada aos pa-
drões da empresa em
termos de valores e po-
sicionamento. A acadêmica afirma
que os projetos iniciais de comuni-
cação visual dentro das empresas
podem começar pela criação ou re-
design das suas marcas, criação de
portfolios, catálogos, embalagens e
materiais promocionais.
Ana Luisa enfatiza que seu uso bem
estruturado e com bom senso é
uma ferramenta de diferenciação,
e traz uma vantagem competitiva.
"As marcas precisam ser capazes de
transmitir, entregar uma experiên-
cia sensorial e emocional. É um va-
lioso e intangível ativo da empresa,
que movimenta a economia e im-
pulsiona os negócios".
Para investir em comunicação vi-
sual, a diretora alerta que esta deve
ser feita por meio da contratação de
serviços especializados dos profis-
sionais da área do design, com for-
mação sólida e consistente em nível
conceituai dos processos de design,
pois saber apenas operar o softwa-
re está longe de ser suficiente. As
opções para o desenvolvimento da
comunicação visual são empresas
de design ou mesmo um profissio-
nal autônomo e qualificado.

ATENÇÃO
Diretor de Arte da FullCASE
Comunicação, Angel Fragallo
ressalta que, ao padronizar
uma empresa visualmente, o
micro e pequeno empresário
não deve deixar de:

• SINTETIZAR os objetivos e
missão da empresa no LOGOTIPO.

• Estar ATENTO AO MERCADO
para manter sua marca esteticamente
atualizada.

• Manter uma UNIDADE VISUAL
em todos os materiais da empresa
(uniforme, fachada, frota, entre outros).

• Utilizar uma comunicação que crie
uma EMPATIA entre sua empresa e
seus clientes.
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