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Resumo 

 Sabe-se que uma Identidade Visual bem estruturada oferece muitas 
vantagens competitivas à uma empresa, seja ela de grande ou pequeno porte. 
Dessa forma, o objetivo desta Pesquisa de Iniciação Científica foi investigar de que 
maneira uma Identidade Visual estruturada e planejada dentro dos princípios do 
branding e do design traz benefícios e vantagens para uma micro pequena empresa 
(MPE), tentando compreender, também, quais são as expectativas dos empresários 
e suas percepções em relação aos resultados obtidos. Para a obtenção de respostas 
baseadas em resultados práticos, realizou-se um estudo sobre o projeto de 
Identidade Visual realizado pelos estudantes do curso de Design da ESPM-SP em 
parceria com o CIETEC. 
 
Palavras-chaves: Design. Identidade Visual. Branding. Micro e pequenas empresas 
(MPEs). CIETEC. ESPM.  
 

Introdução 

 De acordo com o SEBRAE-SP, as micro e pequenas empresas (MPE's) dentro 

do mercado brasileiro totalizam, em aproximadamente, 5 milhões, ou seja, 98% das 

empresas atualmente ativas. Porém, percebe-se que, principalmente, a ausência 

de uma boa gestão, a concorrência e a falta de clientes e de capital leva a falência 

destas empresas logo nos primeiros anos de vida (SEBRAE-SP). Estudos feitos pelo 

SEBRAE-SP em 2007/08 mostram que 27% das empresas fecham após um ano de sua 

abertura e 58% após 5 anos, concluindo uma elevada taxa de mortalidade. Uma vez 

que o mercado vem se tornando mais competitivo e as empresas adquirindo um 

caráter mais ambicioso, seus negócios e serviços já não são mais suficientes para 

fazer com que MPEs sobrevivam e conquistem um lugar dentro do mercado. Além 
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de investir em produtos e serviços, muitas se esquecem de investir em sua marca, 

que de acordo com Alina Wheller, é um sinônimo do nome e de sua reputação 

(2008, p.12), ou seja, a imagem que a empresa levará ao consumidor. 

 Os consumidores, antes mesmo de entrarem em contato direto com os 

serviços ou produtos que uma empresa oferece, julgam sua qualidade por meio de 

percepções e expectativas que são decodificadas através da identidade visual 

aderida pelo empreendimento. Segundo Wheller, “a marca é a promessa, a grande 

idéia e as expectativas que residem na mente de cada consumidor a respeito de um 

produto, serviço ou de uma empresa” (idem).  

 O design, quando incorporado estrategicamente na marca de uma empresa, 

pode trazer vantagens e um diferencial que chama a atenção do consumidor, 

valorizando-a frente ao seu concorrente. Kotler e Keller afirmam que uma vez que a 

cultura está cada vez mais voltada para o visual, traduzir o significado da marca e 

posicionar-se por meio de design é fundamental (2006, p. 373).  O design, quando bem 

aplicado, é capaz de trazer identidade para a marca, traduzindo conceitos, discursos, 

valores da empresa em recursos tangíveis e intangíveis. O ponto de partida, neste 

caso, é a criação de uma identidade visual, que englobe um logo e todas as suas 

aplicações, potencializando a comunicação da empresa com o seu público-alvo. 

 A construção de uma marca forte pede uma identidade visual coerente com 

o posicionamento da empresa. O consumidor, por meio da identidade visual, tem 

uma percepção sobre a empresa, seus produtos e a entrega de serviços, julgando 

se estas associações satisfará ou não seus anseios e desejos, portanto, investir e 

elaborar uma marca forte com uma identidade visual estruturada e planejada 

dentre os princípios do branding e do design pode significar sobressair e ter maior 

visibilidade no ambiente mercadológico, chegando mais próximo ao consumidor . 

 Com essa consciência, o CIETEC (Centro de Inovação, Empreendedorismo e 

Tecnologia), incubadora de empresas com base tecnológicas, firmou parceria com o 

curso de Design da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) SP, para a 

elaboração de identidades visuais para algumas de suas empresas incubadas, 

auxiliando os empresários na construção de uma marca forte para suas corporações. 

 Desde 2006, a cada semestre, empresários incubados no CIETEC são 

convidados a participar do programa de identidade visual, coordenado pela 

Diretora do curso de Design, Profa. Ana Lúcia Lupinacci, e pelo Prof. Dr. Marcello 
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Montore, à frente da disciplina de Projeto II. É proposto aos alunos do segundo 

semestre do curso desenvolver de forma criativa, bem solucionada e profissional, 

identidades visuais e todas as aplicações básicas para os empresários selecionados 

pelo CIETEC a participarem do projeto. Esta parceria tem sido de grande 

importância, visto que possibilita o intercâmbio de conhecimento entre ambos os 

lados, tanto para os estudantes, como para os empresários. 

 Porém não há uma pesquisa de cunho científico para aferir benefícios e 

vantagens que essas identidades visuais trouxeram para as empresas e se as 

expectativas dos empresários foram alcançadas. Nesta perspectiva, o objetivo 

desta Pesquisa de Iniciação Científica foi norteado pela investigação e exploração 

do seguinte problema: 

• De que forma uma Identidade Visual estruturada e planejada dentro dos    

princípios do branding e do design traz benefícios e vantagens para uma micro 

pequena empresa (MPE)?  

•  Quais são as expectativas dos empresários e a percepção dos resultados obtidos? 

Para a obtenção de respostas eficazes esta pesquisa de caráter qualitativo foi 

realizada por meio de três abordagens: a bibliográfica, a documental e a de campo 

que se desenvolveu a partir de entrevistas com os empresários participantes do 

programa de Identidade Visual ESPM/CIETEC no primeiro semestre de 2011. 

 

1. Marca 

 Marcar algo é deixar uma marca, um registro,ela tem como objetivo 

identificar a origem do produto e/ou serviço e assim distingui-lo de outras 

empresas. Além destes objetivos, a marca, hoje, assume outros significados que 

são utilizados como uma ferramenta poderosa dentro da estratégia de marketing.  

 
A marca, além de ter um nome e um símbolo como o principal ponto de 
contato com o consumidor, “é uma conexão simbólica e afetiva 
estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e 
aspiracional e as pessoas para as quais se destina (PEREZ, 2004, p.10).  

 

 A marca é responsável pela interação entre a empresa/produto com o 

consumidor. Através dela é possível a empresa se posicionar,  diferenciar-se e criar 

valores e experiências na mente dos consumidores. Hoje, a marca deixa de ser 

somente uma assinatura da empresa e passa a ser um super signo, que dá 
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visibilidade e diferenciação, sendo capaz de carregar associações emocionais, 

expressivas e simbólicas, recorrendo a recursos que projetam nela percepções, 

valores, emoções, sentimentos, apelando para o intagível e o imaterial. 

 De acordo com Aaker, pelo fato de que atualmente existe uma proliferação 

muito rápida e grande de marcas, construí-las se torna cada vez mais difícil, 

mostrando um aumento significativo da competitividade na mente do consumidor e 

do acesso aos canais de distribuição (1998, p.8). 

 Marcas bem elaboradas são capazes de se sobressair meio aos concorrentes, 

captam a atenção das pessoas e permeiam a memória do consumidor, de modo a 

gerar uma vantagem competitiva por meio da bagagem que carrega como forma de 

diferenciação em meio a grande quantidade de serviços e produtos idênticos vindos 

de empresas concorrentes. 

 Hoje, empresas anseiam que suas marcas fiquem marcadas na mente do 

consumidor, de modo que elas passem a fazer parte de sua vida diária. Para isso, 

as marcas buscam um maior envolvimento com o público-alvo, apelando não 

somente para a razão e função, mas também para o abstrato, imaginário, 

psicológico, a fim de influenciar o consumidor partindo para o emocional. A carga 

emocional de uma boa marca contém características, sentimentos, desejos, 

promessas, ambições que as pessoas acabam projetando sobre si mesmas. 

Possibilitam que o consumidor se identifique com a personalidade da marca e assim 

acabe criando um vínculo com ela e, portanto, fidelidade. 

 Investir na construção de uma marca diferenciada lhe garante diversas 

vantagens. De acordo com Wheeler, “boas marcas constroem empresas. Marcas 

ineficazes debilitam o sucesso” (2008, p.12).  

 

2. Identidade Visual 

 As identidades visuais, de acordo com Strunck são “um conjunto de 

elementos gráficos que irão formalizar a personalidade visual de um nome, ideia, 

produto ou serviço” (2003, p. 57). São basicamente compostas por logotipos, 

símbolos, ícones e suas aplicações. A identidade visual, procura criar uma imagem 

gráfica que represente a empresa a fim de que se estabeleça uma comunicação 

eficaz entre a marca e o consumidor. 

 Percebe-se, hoje, que a identidade visual de uma empresa, assume um 
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papel muito importante dentro da construção de uma marcas. “Um símbolo é o 

meio mais essencial pelo qual a empresa se manifesta visualmente” (JONG apud 

PEREZ, 2004, p.10). Milton Glaser complementa dizendo que “o logotipo é o ponto 

de entrada da marca” (apud WHEELER, 2008, p.14). Uma identidade visual bem 

resolvida é capaz de manter uma comunicação eficaz e uma conexão duradoura 

com o consumidor, tornando-se um ponto de referência e um facilitador na hora da 

decisão de compra. 

 Um boa identidade visual conduz o público-alvo a decodificá-la, fazendo-os 

perceber o posicionamento da empresa, seus atributos, características e valores 

por meio de associações entre o significado e sua representação gráfica. Os 

consumidores, partindo de suas percepções, passam a criar expectativas sobre o 

serviço e/ou produto o qual a corporação tem a lhes oferecer, “desencadeando 

associações a respeito da marca” (WHEELER, 2008, p. 16). 

 “O logotipo é a chave de acesso imediato do universo representativo da 

marca” (PEREZ, 2004, p.32), portanto quando bem executadas, são capazes de 

trazer diversos benefícios para uma corporação, servindo de base e ponto de 

partida para a construção de uma marca forte. 

 

3. A Parceria CIETEC/ESPM-SP 

Em 2006 foi firmado um projeto de parceria entre o curso de graduação em Design 

da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo, coordenado 

pela Profa. Dra. Ana Lúcia Lupinacci, e a incubadora de empresas com base 

tecnológicas, o CIETEC (Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia), 

para a elaboração da identidade visual de empresas que são incubadas no CIETEC. 

 A identidade visual das empresas participantes da parceria é desenvolvida 

por alunos do curso de design da ESPM-SP, na disciplina Projeto II, ministrada pelo 

Prof. Dr. Marcello Montore. O programa de identidade visual propõe o 

desenvolvimento da identidade visual junto ao seu manual para a empresa 

participante, além de suas aplicações básicas como cartão de visitas (pessoal e 

institucional), papel carta e envelopes (ofício e saco). 

 O projeto de parceria inicia-se no segundo semestre da graduação. A classe 

é dividida em trios que serão responsáveis por uma empresa incubada no CIETEC. 

Incluso neste programa, estão, uma breve apresentação que introduz os conceitos 
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básicos e a importância da Identidade Visual e do Design para as empresas, 

apresentação do perfil de cada empresa participante dada pelos seus próprios 

empresários, briefing, pesquisa e um estudo quantitativo e qualitativo de logos de 

empresas concorrentes e na área de atuação, estudos e esboços de vários caminhos 

criativos e alternativos para o desenvolvimento do logo, reuniões com os 

empresários para discutir e decidir o melhor caminho para a criação da identidade 

visual final, elaboração do manual de identidade visual e uma cerimônia para 

entregar do projeto de identidade visual aos empresários. 

 

4. Análise das entrevistas 

4.1. A Identidade Visual segundo os empresários entrevistados 

 A partir de sete entrevistas feitas com empresários que participaram do 

programa de identidade visual CIETEC/ESPM no primeiro semestre de 2011, conclui-

se que 85% dos empresários entraram no projeto motivados pela necessidade de 

elaboração de uma identidade visual para suas empresa. Outra necessidade que se 

destacou entre as entrevistas foi que se “precisava de alguma coisa que trouxesse a 

imagem da empresa” (Priscila Coghi, NPT). Alguns ainda citaram também, o fato do 

projeto oferecer um serviço de baixo custo. 

 A necessidade de desenvolvimento de uma identidade visual que os levaram 

a se inscreverem no projeto denota que os empresários a consideram necessária 

para suas empresas. Muitos dos entrevistados as descrevem como fundamental e 

essencialmente importante. Das respostas obtidas, a que mais se destacou, gira em 

torno da importância de o logo conseguir expressar, através de seus elementos 

gráficos e diagramação, a cultura da empresa além de sua descrição e função. 

Coelho (Salt) aponta ainda, outro aspecto que considera importante, a questão da 

aparência e da associação do material gráfico com a empresa a partir da unidade 

da identidade visual propõe. Alguns empresários ainda ressaltaram outros aspectos 

que julgam importante expressar em um logo, sendo eles, personalidade, 

seriedade, simplicidade, temática, conceito e contextualização. 

 Muitos desses entrevistados utilizaram, literalmente, a palavra “fundamental” ao 

serem questionados sobre suas percepções no que se trata do design como uma 

estratégia para a empresa. Dessa forma, percebe-se que na visão da maioria, o design é 

visto, principalmente, como um diferencial capaz de destacá-los frente ao mercado e 
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clientes. Zamith (Vistechnology) confirma, alegando que o design é uma forma alcançar 

“alguns horizontes a frente de outras empresas que não utilizam essa estratégia”. Da 

mesma forma, Coelho (Salt) concorda declarando que o design é “um mecanismo de 

conquista de cliente e manutenção da visão da empresa para os clientes, para os 

concorrentes” e confessa, ainda, que crê que a identidade visual pode chegar a ponto 

de ser decisiva para se conquistar um cliente e/ou um serviço. 

 Apesar destes empresários expressarem a valorização que eles têm pela 

identidade visual e afirmarem que o acompanhamento do processo os auxiliou na 

compreensão dos conceito utilizados no logo entregue a eles, admitiram que ao 

iniciarem o projeto na ESPM, tinham pouco ou nenhum conhecimento metodológico 

sobre o processo de criação, sendo que dos sete entrevistados, três empresas já 

possuíam um logo anterior ao que foi elaborado pelos estudantes, maioria criado 

por amadores. Os três, demonstraram uma certa insatisfação com o logo antigo, 

atribuindo-lhe, na média, uma nota três, de seis, ao fatores que são capazes de 

fundamentar e avaliar a eficiência de uma identidade visual 

 

 
Figura 1 – Gráfico estatístico da avaliação dos logos anteriores ao desenvolvido na ESPM 
Fonte: Entrevistas, 2012/2013 

Como visto, tanto estes três entrevistados como os outros cinco, desenvolveram 

seus projeto, interagindo e acompanhando os estudantes na ESPM. Sabe-se ainda 

que na segunda reunião, os empresários tiveram que escolher um, dentre as três ou 

duas identidades visuais desenvolvidas por cada membro do grupo de alunos. Entre 

os diversos fatores que, possivelmente, podem tê-los guiado e auxiliado nessa 

escolha, a mais citada foi a coerência do logo com a empresa. 



 

II Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 30 e 31 de outubro de 2013 

 
8 

 
Figura 2 – Gráfico estatístico de critérios adotados para a escolha do logo 
Fonte: Entrevistas, 2012/2013 

 No término do programa, os empresários avaliam a identidade visual final 

entregue a eles, dando aproximadamente, na média, uma nota cinco, de seis, aos 

termos que avaliam sua eficiência. Três empresas declaram que o resultado final 

atendeu suas expectativas; as outras quatro empresas afirmam que suas 

expectativas não foram totalmente correspondidas, pois o logo passava uma ideia 

errada da empresa ou porque sairia muito caro. Um destes três, apesar de avaliar o 

trabalho  desenvolvido pelos estudantes melhor do que o logo utilizado em sua 

empresa atualmente, participou do projeto com o objetivo de fazer um facelift do 

logo já existente, portanto, ao final, suas expectativas não foram atendidas.  

 

 
Figura 3 – Gráfico estatístico das notas dadas aos termos que avaliam o logo desenvolvido na ESPM. 
Fonte: Entrevistas, 2012/2013 
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 Apesar da identidade visual final não atender as expectativas de quatro, dois 

deles confessam que se conseguiu transmitir o que julgavam importante expressar. 

Toma (Excelchip), o mesmo que entrou no projeto com motivações equivocadas, 

afirmou que o logo elaborado pelos estudantes tinha a ver com a empresa, e que, 

além atribuir aspectos relevantes, como contemporaneidade, tecnologia e arrojo, 

transmitia, também, a atividade exercida pela corporação e confessa ainda que 

recebê-lo “foi bastante prazeroso, foi bastante gratificante pela qualidade e 

seriedade”. Já Coghi da NPT admitiu que o logo entregue não atendeu suas 

expectativas, porém, alegou que, apesar de achar que a identidade visual obtida 

não tinha totalmente a cara da empresa, gostou muito do conceito uma vez que 

fazia alusão à ideia que se queria passar. 

 Sabendo que dos sete entrevistados nem todos ficaram satisfeitos com as 

identidades visuais desenvolvidas na ESPM, três optaram por não utilizá-la. Destes 

três, a Excelchip que se envolveu no projeto para somente fazer um facelift ou um 

redesenho de sua marca, optou por continuar com o seu antigo logo. Toma 

(Excelchip), explica que foi elaborado por uma designer, esposa de um ex-

funcionário e diz que ela não conhecia tão bem a empresa e o entregou uma 

solução gráfica, que, na visão dele, o conceito “não batia”, mas acabou agradando 

no primeiro momento, pois “tinha outro fator que era urgência”. Confessa ainda 

que apesar de não estar satisfeito com o logo utilizado atualmente pela empresa e 

de já ter visto um outro bem parecido, trocá-lo agora seria inviável uma vez que o 

público os conhecem por meio dele. Um outro problema levantado foi que, como 

não há um manual de identidade visual, não havia precisão nas impressões que 

enviavam para a gráfica; tomando conhecimento durante o processo na ESPM 

tentaram padronizar alguns elementos do logo verificando o manual entregue pelos 

estudantes. “Começamos a usar os passos ou os termos e tentar elaborar um em 

cima do nosso para evitar que cada hora saísse de um jeito” afirma. "Hoje, percebe 

que seria necessário contratar um profissional para redesenhar ou refinar seu logo, 

porém admite que por questão de custo e compromissos já planejados, ainda não o 

fazem", completou o empresário. 

 Tanto a empresa Salt, como a Vistechnology, que não adotaram o trabalho 

elaborado na ESPM, acabaram desenvolvendo uma outra identidade visual: a da 

Vistechnology projetada por uma designer; a da Salt por um grupo de estudantes 
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de Design do curso de design da FAU/USP. Hoje, após ambos empresários passarem 

por uma novo processo criativo para a elaboração de uma nova identidade visual, 

que, atualmente, é adotada pela empresa, avaliam-a, na média, com, 

aproximadamente, uma nota cinco e meio, sendo seis a máxima.  

 

 
Figura 4 –Gráfico estatístico das notas dadas aos termos que avaliam o novo logo elaborado após o 
projeto da parceria CIETEC/ESPM 
Fonte: Entrevistas, 2012/2013 

 Já, dos outros quatro empresários que utilizaram as identidades visuais 

desenvolvidas na ESPM, três, Aquabona, KPI Farm e Revolugenix o adotaram 

integralmente, inclusive seguindo o seu manual de identidade visual. A empresa 

NPT, por sua vez, fez algumas modificações tanto no logo como na papelaria, uma 

vez que, gostou da ideia e do conceito expressos no símbolo. Como houve essa 

alteração, feita pela própria entrevistada responsável pela gestão do marketing, o 

manual elaborado pelos estudantes não lhes está sendo mais útil.  

 Independentemente das sete empresas terem adotado ou não o trabalho 

desenvolvido na ESPM, hoje cinco possuem um manual coerente com suas 

identidades visuais. Porém, apesar de todos afirmarem que as utilizam, nota-se que 

somente a empresa Salt conta com alguém habilitado para fazer a gestão do logo e 

de suas aplicações, sendo este um estudante de design em seus últimos semestres de 

formação. Com exceção desta empresa e da KPI Farm que afirma não possuir 

ninguém responsável por essa gestão, a gerência da identidade visual das outras 

quatro, são realizadas pelos próprios empresários. Estes também afirmam que ao 

mandarem algum material para a gráfica, mandam, junto, o manual em formato PDF 
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ou informações relevantes contidas nele para haja precisão na impressão; relatam 

ainda que a papelaria costuma sair da forma como é indicada no manual. 

 Entre as diversas aplicações do logo, percebe-se que as mais utilizadas pelos 

seis empresários que adotaram identidades visuais elaboradas pelos estudantes da 

ESPM ou desenvolveram uma outra, são o cartão de visitas e site/web. Alguns ainda 

alegam que pretendem estender suas aplicações em fachadas, materiais 

promocionais, camisetas, caneta, pen drive, entre outros. 

 Hoje, após a aplicação das identidades visuais em suas empresas, a maioria 

percebe benefícios trazidos por ela. O único empresário que alegou não ter visto 

muitas vantagens além de representar a empresa frente aos seus clientes é Toma 

(Excelchip), o mesmo está insatisfeito com seu logo. Com exceção desde, todas as 

respostas dos entrevistados que giram em torno de que a identidade visual adotada 

trouxe-lhes vários retornos positivos. Alguns comentaram que melhorou a qualidade 

da apresentação da empresa e, de fato, deu a ela realmente uma “cara” de 

empresa. Também foi relatado que a identidade visual foi capaz de dar uma 

credibilidade maior ao empreendimento, passando a ideia de seriedade, idoneidade, 

profissionalismo, beleza, peso, qualidade e, ainda, “uma impressão maior do que ela 

é”. Outro ganho relatado por Quirino (KPI Farm) foi que a “padronização da 

comunicação” os auxiliou a “fixar a marca”. Coelho (Salt) confirma dizendo que essa 

questão da unidade conseguiu formatar todos os seus produtos “de uma forma mais 

conjunta”, facilitando na elaboração de suas ideias e criação de projetos; afirmou, 

ainda, que dá maior segurança ao se apresentar ou falar com os clientes uma vez 

que a empresa possui “um material de apoio muito bom” e que esse apoio “pode ser 

decisivo em vários momentos”. Da mesma forma, Marchiori (Revolugenix) comenta 

sobre essa questão da autoestima e do orgulho que tem pela marca da empresa 

afirmando que “você fica até mais empolgado de levar a empresa em uma feira”. 

 De acordo com estes empresários, todas essas vantagens que identificaram, 

lhes trouxeram tanto resultados tangíveis como intangíveis, alegando, 

principalmente, que marca da empresa ficou mais forte perante seus clientes. 

Muitos afirmam que a recepção da marca pela clientela foi muito boa, uma vez que 

causa um bom impacto e demonstra “todo cuidado no desenvolvimento da 

embalagem, do logo” (Coghi – NPT). “É muito bem vista a identidade visual por 

completo, principalmente a nossa parte de papelaria que é o que a gente 
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apresenta, a ponto de a conversa que a gente está tendo ser interrompida para 

pessoa elogiar a nossa papelaria. Chega nesse nível” alega Coelho (Salt). Marchiori 

(Revolugenix), por sua vez, relata que ao divulgar sua identidade visual, 

estampando-o em banners e stands além de entregar cartões de visita e folders, 

percebe um maior interesse das pessoas pela sua empresa; diz, também, que toda 

vez que expõe seu logo em algum lugar, o acesso ao site aumenta.  

 Não o bastante, os que possuem concorrentes alegam que a identidade 

visual melhorou também seu posicionamento frente a estas outras empresas. 

Marchiori (Revolugenix) ressalta que um dos impactos causados pela adoção da 

identidade visual foi que se “conseguiu destacar frente as outras”. 

 Após a adoção da identidade visual em suas empresas e os resultados 

trazidos por ela, nota-se que a percepção destes empresários sobre a contribuição 

do design para o progresso da empresa foram confirmadas e fortalecidas para os 

que já o valorizavam. Para aqueles que não a consideravam importante, provou-se 

o contrário; Berardo diz que “tinha uma vaga noção” sobre o que o design era 

capaz de trazer para a empresa e diz que para ele, hoje, “está bem mais 

perceptível de que é uma ferramenta que deve se usar”. Por sua vez, Coelho 

afirma  

“Não que eu não achava que não tinha importância nenhuma, mas eu dou 
muito mais agora. (...) Hoje é uma peça, uma vertente fundamental na 
empresa, essa questão de ter uma boa identidade visual, um conceito de 
marketing e tal, muito bem definida. É tão importante quanto a gente ter 
conhecimento sobre legislação, postos e essas coisas que se não tiver a 
empresa quebra; para gente é tão importante quanto”. 

 

4.2. O projeto de identidade visual CIETEC/ESPM segundo os empresários 

entrevistados 

 Como visto, apesar das identidades visuais elaboradas na ESPM não serem 

aproveitadas por todas as empresas, os sete entrevistados afirmam ter valido a 

pena participar do projeto oferecido pela parceria uma vez que o aprendizado foi 

de grande importância. Segundo Toma (Excelchip), 

 

“Até pra valorizar. (...) foi importante pra ver o quão importante é e 
também que nós erramos uma série de coisas no passado. O aprendizado 
foi importante (...). Vimos que tem que ter a precisão até na hora de 
encomendar as coisas, passar as instruções na hora (...) e eu vi que existe 
toda uma documentação, todo um processo, todo uma linguagem de 
comunicação ali formalizado no documento”.  
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 Assim, percebe-se que, principalmente, para aqueles que entendiam pouco 

de design foi como abrir os olhos para algo que uma vez não consideravam tão 

importante. Um dos entrevistados confessou que, antes de acompanhar o projeto, 

possuía um logo que considerava bom e tinha uma certa resistência em abandoná-

lo, porém, com tudo que aprendeu durante o processo na ESPM, reconhece que (o 

antigo logo) era “ruim pra caramba”; hoje, admite que o design tem sido uma 

ferramenta essencial para a empresa e conta com a ajuda de um estudante de 

design para desenvolver seus projetos gráficos, incluindo uma família de logos para 

produtos e serviços que a empresa oferece. “Antes de a gente chegar lá, a gente 

não sabia absolutamente nada. (...) Foi bom essa instrução que a gente teve da 

importância da identidade visual. (...). Foi lá que a gente teve vários 

conhecimentos” conta Ruffato e Coelho (Salt). 

 Contudo, existem entrevistados que questionaram alguns pontos do projeto 

que, segundo eles, poderia ser melhorado ou ajustado. Alguns se atentaram ao fato 

de ser um projeto com muitas poucas reuniões e sem muita flexibilidade para 

adaptar o logo quando dada sugestões. Outra dificuldade comum que alguns 

comentaram foi sobre a questão dos documentos do logo virem em formato jpge (e 

não em vetor) e os arquivos da papelaria não estarem anexados no cd entregue 

junto com o manual de identidade visual, o que, de acordo com eles, acaba 

dificultando as impressões ao enviá-los para a gráfica. Um deles diz ainda que acha 

que, apesar de ser um trabalho bem interessante, crê que estudantes do segundo 

semestre ainda não tem teoria o suficiente para elaborar um trabalho que 

realmente possa ser utilizado no mercado. Coelho (Salt) discute outros fatores que 

devem ser levados em conta ao se desenvolver um projeto para uma micro e 

pequena empresa: o custo, tanto do material como da impressão e a necessidade 

de utilização de elementos disponíveis de padrão web, como a tipografia, uma vez 

que se trata de uma pequena empresa com poucos recursos e capital. 

Sabe-se, porém, que apesar de existirem alguns pontos questionados por 

estes empresários, o projeto de identidade visual da parceria CIETEC/ESPM, no 

geral, é muito bem avaliado por todos os entrevistados. Muitos demonstraram 

satisfação com a proposta, seja da parte metodológica ou da parte prática, 
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alegando que foi um trabalho profissional, onde puderam enxergar a seriedade e a 

dedicação dos alunos e da faculdade. 

5. Considerações Finais  

 Como visto, o branding, bem como o design, é uma forma promissora de 

impactar o cliente e comunicar a identidade da empresa por meio de percepções e 

alusões. Através da identidade visual é possível se relacionar de diversas formas 

com o leitor, desencadeando, principalmente, percepções sobre os valores da 

empresa por meio de associações com sua representação gráfica. Assim, pelas 

entrevistas que foram realizadas foi possível enxergar e comprovar de modo 

prático, tudo o que foi abordado e estudado na fundamentação teórica. 

 Portanto, optar por adotar uma identidade visual aplicada e desenvolvida de 

acordo com os princípios de design e branding, pode ser um fator estratégico capaz de 

trazer muitas vantagens e resultados positivos para uma empresa que se encontra 

inserida em um mercado extremamente competitivo. Após analisar experiências 

contadas pelos empresários entrevistados percebe-se que o design tem sido um grande 

apoio. De acordo com eles, a identidade visual foi capaz de valorizar e fortalecer a 

marca da empresa, transmitindo, assim, um maior profissionalismo e qualidade seja em 

seus produtos ou serviços, o que, em consequência, resultou, principalmente, na 

conquista de clientes e destaque da empresa frente aos concorrentes. Portanto, todas 

as estatísticas mostram que, apesar de ser uma ferramenta que requer investimento, 

tempo e estudo para desenvolvê-la, atua como uma peça relevante e um fator 

diferencial que potencializa a atuação das empresas em suas atividades, muitas vezes, 

melhorando sua performance dentro do mundo corporativo. 

 Contudo, no geral, percebe-se que muitas desconhecem o design e ainda são 

poucas as MPEs que usufruem da capacidade estratégica que a identidade visual 

tem para oferecer. De fato, a pesquisa revelou que a maioria dos empresários não 

possuíam um logo, e os dos que tinham, foram elaborados por amadores. Nota-se 

que um dos grandes entraves que os reprimem de adotar um design apropriado em 

suas empresas, é a questão de recursos/capital, direcionadas, principalmente, para 

equipamentos, pesquisas e projetos a longo prazo. 

 O projeto de identidade visual da parceria CIETEC/ESPM ajudou a abrir o os 

olhos dos empresários, mostrado a importância de, também, trazer para seus 

negócios um design adequado que seja capaz de traduzir a cultura e a 
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personalidade da empresa para seus clientes, melhorando, assim, seu posicionando 

frente ao mercado e concorrentes. A pesquisa de campo revelou que muitos dos 

empresários desejavam uma identidade visual que traduzisse a imagem da 

empresa. Sabe-se que, também, apesar de nem todos saírem satisfeitos com os 

projetos adquiridos, mostraram ter aprendido com toda a experiência e proposta 

oferecida pela parceria. Hoje, consideram o design fundamental para a gestão de 

suas empresas e compreendem melhor a performance de um design que, por sua 

vez, atua como um diferencial para os seus negócios. 

 Ainda assim, percebe-se que, por mais que valorizem a identidade visual e 

estão cientes de seus benefícios, mostram-se reprimidos em trabalhar com 

profissionais da área para dar continuidade a sua gestão, denotando que, para eles, 

o design ainda está muito mais na teoria do que na prática. Acredita-se que parte 

disso se deve, novamente, ao fato de existir outras prioridades e compromissos em 

suas agendas, além da falta de recursos que, normalmente, é empecilho que as 

MPEs devem aprender a lidar. Crê que, ainda, são poucas as pequenas e novas 

empresas que realmente apostam no design como um dos fatores prioritários para a 

gestão e estratégia de seus negócios. A pesquisa e percepções obtidas durante as 

entrevistas mostram que apesar dos empresários terem consciência de que o design 

é um elemento importante capaz de agregar valor a empresa, ainda assim, não a 

priorizam como os outros setores da empresa. 

 Existe, ainda, muito do que esclarecer para os pequenos empresários sobre a 

atuação de uma identidade visual, bem como do design no geral. Os 

empreendedores que receberam o projeto e o aplicaram efetivamente perceberam 

muitas vantagens e benefícios que os capacitou crescer, porém ainda falta ousadia 

para continuar investindo e trabalhando em suas identidades visuais a fim de que 

se possa causar impacto a longo prazo. 

 Ao final, a análise da recepção de identidade visual em MPEs, desenvolvida a 

partir das entrevistas feitas com alguns empresários participantes do projeto de 

identidade visual CIETEC/ESPM, foi capaz de, a partir da visão e percepção destes 

empreendedores, apontar pontos fortes e pontos fracos do projeto gerido pelas 

duas entidades, conforme evidenciado na análise das entrevistas. 

 A pesquisa também possibilitou a compreensão do desempenho da 

identidade visual em micro e pequenas empresas, bem como seus principais 
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benefícios, mostrando, assim, a importância da utilização do design como 

ferramenta estratégica dentro do universo corporativo. 
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