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Depois de 65 anos de mercado, a empresa
decide mudar o nome, a logomarca e as cores
que a identificam. Qualquer um se assustaria,
pensaria ser loucura colocar em risco a história
e o posicionamento com uma transformação
tão radical. Mas o exemplo acima é de uma
das empresas brasileiras mais conhecidas no
mundo e que está traçando um novo caminho
com bases bem sólidas. A Companhia Vale do
Rio Doce, ou melhor, a Vale anunciou tudo
isso em 28 de novembro do ano passado.

"Entendemos que a nossa missão e os
valores foram alterados com o tempo, e a
marca precisa retratar a nova realidade da
empresa, que mudou significativamente",
declara Olinta Cardoso, diretora do Depar-
tamento de Comunicação da Vale. Presente
em 30 países, vários nomes denominavam
a mesma companhia. "Com a continuidade
e o incremento das operações no mercado
internacional, entendemos que era preciso
criar uma identidade única para a empresa".
Olinta explica que a fase de estudo levou cer-
ca de um ano, período em que foram feitas
análises para um melhor entendimento do
mercado de mineração, e para saber como
a opinião pública e a imprensa mundial viam
a empresa, e pesquisas de opinião com fun-
cionários e debate sobre conceitos da Vale.
O levantamento sobre atributos, posiciona-

mento, arquitetura e estratégia da empresa
fez parte da segunda fase, que durou mais
um ano e culminou com a apresentação de
propostas para a nova marca.

Definida a nova Vale, começou o proces-
so de implantação, com divulgação e troca
da comunicação visual da empresa. Segundo
Olinta, toda a operação está orçada em US$
50 milhões, e o cronograma prevê três anos
para sua conclusão. "Estamos tratando com
cuidado a mudança para não gerar descarte
inconseqüente, por exemplo. A pintura das
locomotivas e a substituição dos uniformes
serão graduais. Vamos recolher os antigos uni-
formes para fazer doações a abrigos e comuni-
dades carentes", conta Olinta. Ela acrescenta
ainda que a preocupação com a questão do
ativo da marca antiga também está presente.
'Além do respeito pelo que ela representou, a
razão social da empresa continua sendo Com-
panhia Vale do Rio Doce".

A transição deve ser
feita com cuidado
para não perder o que
é bom, e sim reforçar
os pontos positivos

A renovação de uma marca pode ter di-
versas razões e, acompanhada de um reposi-
cionamento, a estratégia de redesign da em-
presa realmente não é tão incomum assim.
Recentemente, o escritório Redondo Design
desenvolveu a nova logomarca da Álamo En-
genharia, companhia de manutenção de edi-
ficações com 1,5 mil funcionários. "A empre-
sa chegou à segunda geração e, com 35 anos
de mercado, era preciso renovar. O filho do
fundador fez uma pesquisa e trouxe as idéias
para o fortalecimento da marca", conta a
designer Jaqueline Fernandes. "A transição
deve ser feita com cuidado para não perder
o que é bom, e sim para reforçar os pontos
positivos", salienta.

Mario Persona, consultor e professor de
Estratégias de Comunicação e Marketing, acre-
dita que mudanças como a da Vale se tornem
cada vez mais necessárias com a globalização.
Ele lembra que as cores e os desenhos podem
funcionar bem num país e gerar repulsa em ou-
tro. "Uma logomarca com uma estrela de seis
pontas pode ter dificuldade para ser aceita em
alguns países do Oriente Médio por lembrar a
Estrela de Davi da bandeira de Israel. Na Espa-
nha, a cor vermelha tem uma associação muito
forte ao socialismo, e, no Oriente, o branco
pode lembrar luto", exemplifica.

"Quando uma marca não consegue mais
se comunicar com o seu público ou quer fo-
car em outro, está na hora de reposicioná-
la", define Antônio Portinho, da Dzigual. Em



1993, com dez anos de experiência em design
gráfico, o carioca aportou em Florianópolis e
ajudou a fundar o escritório pioneiro de San-
ta Catarina, o Espaço Z. Dois anos depois,
abriu a Dzigual, um estúdio que atua com
design gráfico e de produto, merchandising,
fotografia digital e pré-impressão. "O mer-
cado brasileiro já amadureceu muito nesses
últimos 25 anos, desde que comecei a tra-
balhar, mas mesmo assim ainda vejo clientes
interferirem muito com seus gostos pessoais
no desenvolvimento de marcas e identidades
visuais das empresas", avalia.

Na hora de pensar a identidade visual de
uma empresa, atenção às dicas e aos pontos
importantes. Unanimidade entre os profissio-
nais do design é que a marca reflete a perso-
nalidade da empresa, retratando suas caracte-
rísticas e a maneira com que ela lida com o
mercado. Quando um empresário chega ao
estúdio com uma idéia, a equipe de criação
não sai desenhando ao leu. Os profissionais
precisam entender como a empresa funcio-
na, o ramo de atuação, os valores presentes
no ambiente de trabalho. Com o diagnóstico,
que pode levar meses, e uma lista de qualida-
des a serem ressaltadas, o papel começa a ser
rabiscado, e as idéias se concretizam.

A criação de uma marca, com logo e a iden-
tidade visual completa, leva 45 dias, no mínimo,
e custa, em média, de R$ 7 mil a R$ 10 mil. Mas
o trabalho do escritório de design não se resu-
me a isto. Às vezes, os designers se envolvem



muito com o cliente, a ponto de pensar o nome
da empresa e acompanhar a administração da
marca ao longo dos anos. "A gente vira quase
um sócio pela preocupação com o sucesso do
cliente", reconhece Júnior Simões, da Tangeri-
na.Ag. Outro alerta é feito por Cristiana Noguei-
ra, da Redondo: "A marca não é só o logotipo,
são todas as peças que envolvem a comunica-
ção visual. A apresentação vai desde o unifor-
me, a maneira de atender o cliente até o site.
Tudo deve estar alinhado ao posicionamento,
todos os funcionários respondem pela marca,
influenciam na imagem da empresa".

Via crucis

Antes de comemorar, ainda é preciso dar
o segundo passo e enfrentar uma longa fila
para registrar o novo ativo da empresa. Um dos
segmentos que auxilia o empreendedor com a
marca é o escritório de advocacia especializado
em propriedade intelectual. Não que seja obri-
gatório, mas este tipo de serviço é recomenda-
do para que o trabalho desenvolvido não acabe
perdido devido a meras formalidades de pra-
zo, por exemplo. A via crucis para conseguir o
registro de marca leva 18 meses, em média, e
todos os comunicados oficiais são publicados
na internet, sem avisos individuais.



Uma estratégia de acompanhamento do
processo é a dica mais importante levanta-
da por Vinícius Bogéa Câmara, assessor da
diretoria de marcas do Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI). Ele explica
que, todas as terças-feiras, a revista do INPI é
publicada com os novos pedidos de registro,
exigências de novos documentos ou esclareci-
mentos para pedidos que estão sendo avalia-
dos, e até defesa, quando terceiros se opõem
ao registro requerido. A revista está disponível
no site, e existe facilidade para fazer a busca
pelo número do processo. Ao fim do exame
técnico, caso o pedido seja aceito, é preciso
pagar a taxa de certificação e a de proteção
do primeiro decênio. No ano passado, dos 330
mil pedidos analisados, 203 mil tiveram uma
resposta final positiva, enquanto 55 mil foram
indeferidos ou rejeitados.

"Fazer esse registro sem assessoria é ar-
riscado por conta dos prazos e da burocracia.
A experiência do escritório no acompanha-
mento e na documentação gera segurança e
é feita de maneira profissional", afirma Silvio
Caetano, advogado e diretor do Anel, escritó-
rio especializado em assuntos de propriedade
industrial. A assessoria também se encarrega
do acompanhamento permanente da marca,
renovação do registro, e trata dos processos

administrativos de nulidade e caducidade. O
custo deste acompanhamento gira em torno
de meio salário mínimo por ano, que corres-
ponde a uma taxa de manutenção. O escritó-
rio também tem conhecimento para auxiliar a
empresa a se registrar no exterior. "Cada país
tem sua norma e seus custos, mas os trâmites
são semelhantes ao nacional, com pesquisa e
depósito", explica.
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