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UMA NOVA TENDÊNCIA na construção de mar-
ca e identidade visual está repaginando os velhos
logotipos, até então estáticos: o uso de composi-
ções dinâmicas e desmembráveis em mais de uma
forma. "A marca ganhou movimento. A identida-
de das empresas não está mais presa ao logo rígi-
do", declara Mariana Hardy, diretora de criação
do escritório mineiro Hardy Design. Para a Ma-
lab, produtora de eventos culturais, por exemplo,
a figura de um polvo, escolhida para representar a
multifuncionalidade e a agilidade do negócio, apa-
rece de braços abertos, fechados, em partes ou in-
teira, em folhetos, papéis de carta, envelopes ou
cartões de apresentação.

De galerias de arte e estúdios de moda a opera-
doras de telecomunicações e emissoras de televi-
são, muitas empresas estão aderindo à novidade.
A tendência, segundo Mariana, surgiu por três mo-
tivos: a versatilidade da tecnologia digital, que per-
mite o desenvolvimento de imagens em diferen-
tes cores e tamanhos a custos acessíveis; o surgi-
mento de novas mídias, como a internet, que ex-
ploram o movimento; e o conceito de branding,
que reúne diversas ações de marketing na cons-
trução de uma identidade.

"O próprio mercado incentivou as empresas a se
comunicarem mais com os consumidores e essas
marcas vivas têm maior poder de comunicação,
mostrando-se um diferencial competitivo para
quem as adota", diz. Esses logotipos têm a capa-

cidade de cativar e de transmitir um con-
ceito dinâmico, inovador e contemporâ-
neo. Mas não funcionam para qualquer
empresa. O que define se a novidade é
boa ou não para um negócio não é sua
área de atuação, e sim sua filosofia. "O
logotipo deve refletir a alma da empre-
sa, mas se ela é rígida, conservadora e fe-
chada uma composição dinâmica não vai
funcionar", afirma Mariana.

Além disso, é preciso estar atento para
não flexibilizar tanto a ponto de acabar

com a identidade da marca. A dica da designer é
manter os elementos essenciais inalterados e mu-
dar apenas uma ou duas características de cada
vez, como cor ou posição, como foi feito com os
logotipos do Instituto Artivisão e da confecção
Brigite (ao lado).  FERNANDA TAMBELINI
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