
Identidade corporativa é estratégica para fidelizar clientes  
 
Depois de atuar durante nove anos em empresas industriais e de serviços, principalmente nas 
áreas de marketing e vendas, Luiz Fernando Lucas virou sócio da Meglio, especializada em design 
e identidade corporativa, que objetiva ajudar as empresas a construir uma melhor imagem de 
marca, nas mais variadas formas de contato com seus clientes. Segundo ele, as pequenas 
empresas têm se preocupado cada vez mais com a construção e a manutenção de suas marcas. 
"Num mercado altamente competitivo como é o de São Paulo, tornou-se fundamental construir 
uma imagem de marca com personalidade e vínculo emocional com o consumidor, havendo uma 
percepção maior hoje, por parte dos microempresários, de que os ativos intangíveis, como marca, 
capital humano e banco de dados dos clientes são imprescindíveis para agregar valor ao negócio e 
fazer a empresa se destacar frente à concorrência", diz. Para Lucas, toda empresa é única e sua 
identidade deriva da organização de suas raízes, de sua personalidade, de sua força e de suas 
fragilidades. Uma empresa é como uma pessoa: se veste, se comunica, tem estilo; em resumo, 
uma identidade. O conceito de identidade corporativa se associa com o estilo que uma empresa 
adota quando enfrenta o mundo exterior, sua comunicação, cobrindo todos os elementos visuais e 
não-visuais. Uma vez decidido o método de organização e a estratégia de comunicação, pode-se 
iniciar o processo de desenvolvimento de um projeto de identidade corporativa. Nesta entrevista, 
o consultor detalha alguns casos de sucesso de bom uso da imagem corporativa, como o do 
recém-inaugurado supermercado SuperVille, antigo minimercado Coriolano, que dobrou sua área 
física no bairro da Vila Romana, zona oeste de São Paulo. Foram gastos 50 mil reais em pesquisas 
junto aos clientes para mudar o nome do empreendimento, estudo de nova identidade corporativa 
e desenvolvimento de toda a comunicação visual no interior do supermercado, incluindo 
corredores, disposição das gôndolas e embalagens dos produtos produzidos pelo próprio 
estabelecimento. (HRPF)  
 
BANAS QUALIDADE – O que significa ter uma identidade corporativa?  
 
Luiz Fernando Lucas – Toda e qualquer forma de contato que um cliente tem com uma empresa 
pode ser denominada identidade corporativa, o que inclui cartão de visita, fachada da loja, 
logotipo da empresa no folder e na mala direta. Igualmente, ela é o discurso do vendedor, a 
percepção sobre o produto e o atendimento no call center se foi bom ou ruim. Então, significa 
toda e qualquer forma de contato do cliente com a empresa, seja visual ou a percepção da 
maneira como ele foi atendido no uso de um produto ou serviço. E o grande desafio é fazer com 
que cada cliente individualmente tenha contato com a identidade corporativa alinhada em todas 
as suas formas e em todos os lugares de encontro com os clientes, para que em cada cabeça 
individual seja criada a percepção de uma organização única. Ou seja, que a imagem da empresa 
seja uma só, com os mesmos objetivos voltados para o seu negócio, em termos de comunicação, 
de seus serviços e produtos. Resumindo: cada cliente tem contato com uma empresa por meio de 
sua identidade corporativa, que inclui folders, catálogos, logotipo, contato do vendedor, 
atendimento, seus produtos e serviços, e estes contatos contínuos e ao longo do tempo vão fazer 
com que na mente de cada cliente seja formada uma imagem da empresa ou da marca. Quando 
se fala em criação da marca, nada mais é do que a percepção que os clientes têm de uma 
empresa.  
 
BQ – E o que vem a ser um projeto de identidade corporativa?  
 
Lucas – O nome de uma empresa pode ser um símbolo (um desenho), um logotipo (uma forma de 
escrever seu nome em tipologia característica) ou uma combinação de ambos. Assim, 
formalmente, a Coca-Cola usa apenas um logotipo, com tipologia manuscrita que identifica a 
empresa; enquanto o Bradesco usa um símbolo (a árvore dentro de um quadrado vermelho 
indicando energia, força, crescimento) e um logotipo (a palavra Bradesco escrita em fonte 
específica). Como poucas pessoas distinguem símbolo e logotipia, tornou-se usual a expressão 
logotipo para designarmos a identificação visual de uma empresa. O logotipo, que nada mais era 
do que uma solução visual do nome de uma empresa é, hoje, um processo complexo e sofisticado 



de identidade corporativa. Por meio do logo e de um manual de identidade visual, uma empresa 
regula padrões gráficos de utilização do logo em todas as manifestações impressas e eletrônicas, 
de um simples cartão de visitas a até catálogos e manuais, palestras em Power Point, embalagens 
e páginas da Internet e intranet. A identidade corporativa é, no entanto, mais do que a aplicação 
estética do logo: ela identifica e destaca os produtos e serviços no mercado competitivo, e é, 
principalmente, a inspiração para a construção de uma forma de posicionamento corporativo que 
orienta as ações de comunicação para transmitir personalidade à empresa e seus produtos e 
serviços. Um projeto de identidade corporativa tem de ser feito em várias partes que incluem a 
identidade visual, um trabalho que reúne toda a referência visual que leva a identificar uma 
empresa ou produto em suas diversas variações, vinculando-os. Reúne informações visuais como 
os logotipos, tipos, cores, disposições e arranjos gráficos que devem se manter dentro de um 
padrão para estabelecer a consolidação de uma marca. As pesquisas comprovam que a maior 
vantagem competitiva de empresas bem-sucedidas é a imagem da marca e sua solidez. Um 
exemplo inquestionável disso é a Coca-Cola que, apesar de apresentar um produto alimentício de 
grande aceitação, estaria, no entanto, extremamente vulnerável, hoje em dia, por poder ter sua 
fórmula química facilmente reproduzida e vendida com outro nome pela concorrência. Mas devido 
ao forte apelo comercial de sua sólida marca, ela não corre risco, sendo reconhecida 
mundialmente devido a sua apresentação visual, que pode variar dentro de padrões 
preestabelecidos e manter consolidada a marca. É importante se ter um manual de marca ou 
identidade corporativa ou visual, reunindo os elementos de identificação visual de uma empresa 
ou produto. Os manuais não significam, no entanto, rigidez ou excesso de detalhes. Na verdade, 
devem ser sintéticos e ter bem expresso um conceito previamente estabelecido, para que a 
flexibilidade (indispensável para se evitar o desgaste ou cansaço de leitura da identidade visual) 
não implique na perda de identidade. Alguns itens obrigatórios para manuais: especificação da 
cor, recomendações e proibições para uso da marca, diferentes posições de assinatura (vertical ou 
horizontal), criação de tipografia para uso em todas as aplicações, originais para reprodução 
(normalmente em preto e branco) e amostras de cor para papéis brilhantes e foscos, para fundos 
pretos e coloridos. Outros itens: regras de quadrícula da marca e espacejamento entre as letras 
do logotipo; limites de redução da marca e do logotipo, padrões cromáticos, proteções (áreas 
mínimas de não-interferência) e identificação externa (sinalização) etc. Na verdade, o importante 
é que tudo tenha o mesmo perfil, parecendo ser a mesma empresa, tanto nos cartões de visita, 
na Internet, nos folhetos quanto internamente no local de trabalho, transmitindo os mesmos 
valores e posicionamentos para os clientes.  
 
BQ – Este processo deve incorporar o treinamento dos funcionários?  
 
Lucas – Sem dúvida nenhuma. O atendimento aos clientes e o discurso dos vendedores 
necessitam fazer parte de todo um programa de identidade corporativa, com o treinamento 
seguindo padrões planejados e processos bem definidos. Pode-se facilitar a venda por meio de 
técnicas pré-definidas e tudo isso impacta em mudança dos processos, nas pessoas e até na 
tecnologia. E para que tudo isso? Porque, obviamente, necessita-se melhorar a empresa com um 
objetivo pré-definido: construir uma marca mais forte, fazendo com que os clientes comprem 
mais. Necessita-se garantir que na mente de cada consumidor haja o entendimento do propósito 
da organização no mercado, seu diferencial, tudo alinhado de forma positiva ao longo do tempo. 
Enfim, toda empresa é única e sua identidade deriva da organização de suas raízes, de sua 
personalidade, de sua força e de suas fragilidades. Uma empresa é como uma pessoa: se veste, 
se comunica, tem estilo; em resumo, uma identidade. O conceito de identidade corporativa se 
associa com o estilo que uma empresa adota quando enfrenta o mundo exterior, sua 
comunicação, cobrindo todos os elementos visuais e não-visuais. Uma vez decidido o método de 
organização e a estratégia de comunicação, pode-se iniciar o processo de desenvolvimento de um 
projeto de identidade corporativa, que pode ser dividido em quatro fases. Na primeira, examina-
se o comportamento da empresa para com todos os grupos a qual se dirige. É estabelecido um 
"plano de enfoque", incluindo os objetivos, a estratégia de desenvolvimento, a implantação, uma 
estimação de custos e um módulo de organização e comunicação. É criado um projeto de 
necessidades baseado nos objetivos da identidade corporativa. Depois disso, inicia-se o processo 



de desenvolvimento dos elementos visuais, baseado no projeto de necessidades preestabelecido, 
que determinará uma clara visão da empresa e da identidade corporativa que se deseja. 
Finalizados os elementos básicos, estabelecido o sistema de desenho e formuladas as normas de 
aplicação e organização, inicia-se a introdução do programa de identidade corporativa dentro da 
empresa. É necessário que os funcionários já estejam preparados, que estejam motivados e que 
saibam da importância de se seguir corretamente às normas de aplicação. A última fase do 
processo consiste no desenvolvimento real do programa, é o momento de integração da 
identidade corporativa na empresa, e de seu controle, que deve ser feito continuamente e 
modificado quando necessário. O processo de desenvolvimento é um processo contínuo.  
 
BQ – Somente grandes empresas possuem marca ou identidade corporativa?  
 
Lucas – Quando se pensa em marca como um logotipo famoso sim, o que é chamado de marcas 
globais. O Brasil parece que não tem nenhuma desta marca, mas é um engano, pois o Pelé é uma 
marca global. A turma da Mônica e as novelas da Rede Globo também são exemplos de marcas 
mundiais. Atualmente, algumas outras marcas estão começando a ficar conhecidas, como o 
Boticário e a Embraer. Contudo, creio que hoje toda e qualquer empresa deve se preocupar com a 
sua marca, principalmente as pequenas empresas que precisam se preocupar cada vez mais com 
a construção e a manutenção de suas marcas. Um vendedor que atua no ramo de parafusos, 
muitas vezes, possui uma marca muito maior do que a fábrica de parafusos, tanto que quando ele 
é mandado embora, continua vendendo para os mesmos clientes. Ele possui credibilidade 
individual, o que acaba representando uma marca deste vendedor. Então, uma pequena ou 
microempresa precisa parar e pensar em ter uma identidade a fim de criar uma percepção mais 
positiva por parte de seus clientes.  
 
BQ – E qual é o momento para se criar esta marca?  
 
Lucas – O melhor é quando a empresa começa a funcionar. Se isso não foi possível, o momento é 
agora. A análise da identidade corporativa permite a compreensão do conhecimento dos 
elementos que a constituem, da estrutura mais adequada para o desenvolvimento da identidade 
que se pretende projetar, e como usar essa estrutura para monitorar e gerenciar a identidade 
corporativa como um recurso empresarial. Existem exemplos de situações onde a análise de 
identidade corporativa passa de importante a fundamental: em processos de fusões ou 
incorporações quando há no mínimo duas culturas diferentes e decisões estratégicas que dizem 
respeito à mudança ou de marcas e identidade das empresas e ou produtos e serviços; e quando 
os produtos e serviços de empresas estão se tornando muito similares em termos de qualidade e 
preço de venda, o que significa que os consumidores compram cada vez mais por motivos 
emocionais do que por motivos racionais. Nos Estados Unidos, uma loja de café possui uma das 
marcas mais conhecidas, atingindo hoje 4.500 lojas, quando há três anos tinha apenas três. No 
Brasil, qualquer empresa pode desenvolver sua identidade corporativa e virar uma grande marca 
para o seu mercado consumidor, com investimentos de pequenos recursos.  
 
BQ – Pode citar alguns exemplos em que você atuou?  
 
Lucas – Um grupo de cinco padeiros paulistanos se juntou recentemente para montar uma 
sofisticada casa de pães 24h na rua Haddock Lobo, nos Jardins, tradicional bairro nobre de São 
Paulo. A preocupação com o empreendimento, batizado de Bela Paulista, foi muito além do 
maquinário de alto nível e produtos de qualidade. O investimento em identidade corporativa e em 
comunicação visual interna ultrapassou a casa dos 100 mil reais, com o objetivo de gerar uma 
percepção imediata e positiva da nova marca por parte dos consumidores. O projeto visual da 
Bela Paulista ficou a cargo da Meglio e o trabalho contemplou desde a logomarca até suas 
aplicações no interior do estabelecimento, em diversos itens como cardápio, pratos, talheres, 
uniformes dos funcionários, embalagens e luminosos. As pequenas empresas têm se preocupado 
cada vez mais com a construção e a manutenção de suas marcas. Num mercado altamente 
competitivo como é o de São Paulo, tornou-se fundamental construir uma imagem de marca com 



personalidade e vínculo emocional com o consumidor. Há uma percepção maior hoje, por parte 
dos microempresários, de que os ativos intangíveis, como marca, capital humano e banco de 
dados dos clientes são imprescindíveis para agregar valor ao negócio e fazer a empresa se 
destacar frente à concorrência. Também o caso do recém-inaugurado supermercado SuperVille, 
antigo minimercado Coriolano, é interessante. Ele dobrou sua área física no bairro da Vila 
Romana, zona oeste de São Paulo. Foram gastos cerca de 50 mil reais em pesquisas junto aos 
clientes para mudar o nome do empreendimento, estudo de nova identidade corporativa e 
desenvolvimento de toda a comunicação visual no interior do supermercado, incluindo corredores, 
disposição das gôndolas e embalagens dos produtos produzidos pelo próprio estabelecimento. A 
preocupação com a construção de uma boa imagem de marca não fica restrita apenas às 
pequenas empresas da capital paulista. A Via Light, indústria e varejo de artigos para iluminação 
situada em São José do Rio Preto, nos contratou para redesenhar sua logomarca. Já a pousada 
Mata Atlântica, em Juqueí (São Sebastião), e a choperia Cobra de Gelo, situada num shopping 
center na cidade de Mauá, nos contrataram para desenvolver o design de seu primeiro logotipo. 
Para uma loja de sapatos em Campinas (SP), foi criado desde o nome e toda a comunicação visual 
até o conceito que vai ter esta organização no mercado em que vai atuar. Partindo do princípio de 
que todas as concorrentes tinham nome de mulheres, criamos o nome de Pé de Café. A loja 
possui um ambiente em que as consumidoras podem tomar café e experimentar sapatos. Em 
síntese, todos visam se diferenciar dos seus concorrentes, ou seja, buscam fidelizar seus clientes, 
que eles identifiquem a empresa, acreditem nos valores empresariais divulgados e por isso 
comprem da organização repetidas vezes e deixem de comprar dos concorrentes. Somente com 
uma identidade corporativa bem construída pode-se obter isso.  
 
BQ – Existe alguma história para este processo de identidade visual?  
 
Lucas – Se você pensar melhor, a palavra marca deriva do inglês brand, que originalmente 
significava o ato de marcar. Brand, em alguns dicionários, traz o significado de marcar com o 
ferro quente gado ou prisioneiros. Então, antigamente, as empresas marcavam com ferro quente 
seus escravos ou seus gados, imprimindo uma marca em seus produtos para os diferenciar da 
concorrência. Desde o Egito antigo, os tonéis de vinho produzidos já eram marcados, com a safra, 
quem produziu e a região. No mundo atual, depois da produção em massa, precisava-se garantir 
a compra do produto, considerando-se ainda os quatro pontos fundamentais do marketing: preço, 
promoção, ponto-de-venda e o produto. Então, somente com uma marca forte podia-se garantir 
mercado, garantindo-se a diferenciação por meio da personalidade da marca, garantindo o espaço 
na mente do consumidor. Por exemplo, Harley Davidson garantiu o seu espaço na mente do 
consumidor, pois hoje ela não é só motocicleta e sim um estilo de vida, vendendo roupa, caneta, 
relógio, acessórios etc. Você já viu alguém tatuado no braço com a marca Honda? Isso é uma 
construção de uma marca. Uma pequena loja de bairro pode garantir sua marca na mente de seus 
consumidores, mas para isso ela vai ter de trabalhar todos os detalhes.  
 
Contato  
 
Luiz Fernando Lucas: (11) 3668-7366 – lflucas@meglio.com.br  
 
Dicas  
 
• A marca deve passar a síntese da filosofia de uma empresa envolvida com seus produtos ou 
serviços. Deve ser diferenciada em relação às outras marcas do mercado a que se destina. Deve 
se distanciar de modismos para que obtenha durabilidade. E, sobretudo, deve ter capacidade de 
comunicação com o público-alvo.  
 
• Um logotipo ou logo é um trabalho voltado para um nome, grafia ou tipo. Pode ser o nome da 
empresa ou produto escrito de forma não-convencional. Pode ser um ícone ou imagem trabalhada 
em formas e cores que passem a idéia que a marca quer fixar junto ao seu público.  
 



• Logomarca é um trabalho que associa a grafia ou nome a uma imagem, símbolo, sinal ou 
desenho gráfico.  
 
• Lettering é um nome com composição simples de letras para acompanhar um símbolo que, com 
o tempo, ganha força suficiente para ser autônomo e conter a identificação de marca.  
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