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Nenhuma empresa pode prescindir de design, mas a imensa maioria dos pequenos negócios 
brasileiros não conta com este recurso. Se este é o seu caso, confira dicas essenciais e 
básicas. 
 
Se ainda não chegou a hora de contratar um designer para trabalhar pela sua empresa, preste 
atenção à algumas dicas básicas e essenciais do design.  
 
Nenhuma empresa é visível sem um logotipo ou um cartão de visitas. Então, alguém teve que 
fazer isso. Se quem criou tudo foi você mesmo ou algum grande amigo que sabe usar 
perfeitamente o computador, verifique se os dez itens abaixo estão de acordo com o que tem 
sido feito para sua empresa. Senão, é hora de rever o que você está querendo dizer para o seu 
consumidor: 
 
A marca 
 
Verifique se a marca da sua empresa foi criada dentro dos padrões internacionais de bom 
senso. Ela precisa ser vista, aplicada e memorizada facilmente. Basicamente isso significa: 
desenhos muito rebuscados dificilmente cumprirão esta missão. Entenda por isso aquelas 
letras cheias de ornamentos utilizando as sete cores do arco-íris.  
 
Menos informação é absorvida mais rápido. Isso vale para uma palavra ao invés de uma frase, 
um algarismo ao invés do número do seu CPF, e para a sua marca simplicada ao invés de um 
turbilhão de informações. As pessoas tem pressa, cada vez mais. E um desenho que não foi 
memorizado é tido como desconhecido. O consumidor vai provavelmente confiar no que já 
conhecido. 
 
Outro detalhe importante. A sua marca pode ser reduzida para ser aplicada numa caneta e 
ainda assim ser compreendida como tal? E se eu estiver numa estrada, e olhar um outdoor lá 
longe, consigo ler sua marca? Em fundo texturizado, como faço para aplicar a marca da sua 
empresa? A boa marca pode ser aplicada na maior parte dos meios sem dificuldade, o que 
facilita muito a presença da sua empresa em qualquer lugar. 
 
O cartão de visitas 
 
Com uma boa marca fica fácil ter um bom cartão de visitas. Existem muitas maneiras de 
manter um padrão (tamanho) sem fazer exatamente o que todo mundo faz. Tudo vai 
depender do que você deseja quando o seu cliente estiver procurando um fornecedor entre 
1549 cartões igualmente diagramados. O cartão de visitas é para dizer: olha, aqui estão os 
meus dados, a identidade da minha empresa e nosso diferencial. 
 
Cores 
 
Quando sua marca foi desenvolvida, algumas coisas foram eleitas para representar a 
identidade visual da empresa. Pois bem, existem vários meios onde suas cores estarão 
impressas. Papel, tecido, parede, site. É importante que essas aplicações apresentem o tom 
mais próximo um do outro, embora seja praticamente impossível que sejam idênticas devido 
aos diferentes materiais. Porém, é inadmissível que dois papéis do mesmo tipo apresentem 
tons totalmente diferente da mesma cor. Para isso, existem escalas como RGB, CMYK ou 
Pantone.  
 
Se você não se preocupa se as cores são originais à do projeto, então tanto faz escrever o seu 
nome com umas letrinhas a menos, não é mesmo? 
 
A organização da loja ou escritório 
 



Tudo que tem contato com o seu cliente deve seguir a mesma filosofia. E isso tem mais a ver 
com coerência do que com design, mas estes dois termos estão intimamente relacionados. Se 
a sua empresa tem como princípio “qualidade máxima”, as gôndolas da sua loja naturalmente 
foram organizadas com qualidade extrema. A limpeza do local, idem. Eu não acreditaria que a 
sua empresa trata com qualidade a minha encomenda se o seu funcionário perde mais do que 
cinco minutos para encontrar o meu pedido em meio à bagunça do escritório. 
 
A mala direta 
 
Na ânsia de atingir todo mundo, o destino da sua mala direta abarrotada de informações será 
provavelmente o mesmo das outras: o bueiro mais próximo. E lá vai ficar para colaborar com a 
próxima enchente. Se o objetivo é comunicar uma promoção, que seja este o foco então.  
 
Não queira aproveitar o papel para falar tudo de uma vez. O espaço vazio tem uma 
extraordinária finalidade pouco conhecida: ele isola uma informação da outra e ajuda os olhos 
do seu consumidor a percorrer um determinado caminho. Em outras palavras, ajuda a dizer 
alguma coisa com mais eficiência.  
 
E, se além de comunicar você quiser colaborar com os bueiros e salvar muitas árvores, 
aproveite as facilidades e economias do e-mail-marketing. Com um bom cadastro autorizado 
pelos clientes e um design apropriado, as vantagens são muito superiores. 
 
O site 
 
Uma das grandes maravilhas da internet, o site corporativo é obrigatório para qualquer 
empresa. E por ser tão acessível é possível que você conheça muitas pessoas que sabem fazer 
um. Cuidado para não colocar na internet uma coleção de páginas sem sentido tornando a 
missão da sua empresa obscura. 
 
Os sete pecados de um site: 
 
- Não cuidar das imagens. Imperdoável que estejam em péssimas condições ou distorcidas;  
- Não saber usar animações com moderação;  
- Não ter um estudo prévio das informações. Antes de sair fazendo, pense em como facilitar a 
vida de quem entra no seu site;  
- Não pagar pelos direitos autorais das fotografias de terceiros;  
- Não colocar as formas de contato em local visível;  
- Não atualizar;  
- Não divulgar. 
 
Disponível em: <http://webinsider.uol.com.br>. Acesso em 12 fev. 2008 
 


