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Mudança deve ser acompanhada por reposicionamento interno 
 
Garantir comunicação mais ágil com o cliente, renovar a marca no mercado e acompanhar a velocidade das 
transformações da tecnologia e da globalização são alguns dos motivos que levam as empresas a mudar a 
linguagem visual. Seja no logotipo, nos cartões apresentação, na assinatura do e-mail ou páginas na 
internet, as ações imprimem mais do que uma mudança externa. Geralmente, mudar a linguagem visual 
acompanha um processo interno de reposicionamento. 
 
A rede de lanchonetes Bob´s mudou sua linguagem visual seis vezes em mais de 50 anos de mercado. Ou 
seja, quase uma mudança por década. Além da tradicional cor vermelha e das letras, a última mudança traz 
o amarelo e formas mais arredondadas no logotipo da empresa. Por ser uma companhia de varejo com 
unidades espalhadas pelo País, a mudança não é rápida, já que leva tempo até que as modificações se 
instalem em todas as lojas. 
 
Modernidade. De acordo com Flávio Maia, diretor de Marketing do Bob´s, a mudança da identidade visual da 
rede acontece de dez em dez anos para acompanhar a modernidade do mundo. Segundo ele, este tempo 
varia a partir das necessidades da empresa e é uma forma de se adaptar às transformações e novidades que 
ocorrem ao longo do tempo. 
 
"A mudança de identidade visual da marca é saudável porque torna a empresa mais moderna e dinâmica. 
Esta mudança também reflete uma transformação interna. Hoje, a marca está mais jovem e atual e isso 
também está na gestão da empresa. Não adianta investir em uma roupa nova se por trás a empresa não 
está bem. A mudança reflete o espírito da companhia", frisa o executivo. 
 
Maia revela ainda que é um processo caro e que não acontece rapidamente. Leva aproximadamente dois 
anos para que toda a rede esteja com a nova identidade visual. A mudança, continua, é definida por meio de 
pesquisas de tendências mundiais que, segundo ele, são adaptadas à personalidade da empresa.  
 
Na avaliação de Carolina Petrillo, designer gráfica da agência Percepttiva, se faz necessário investir na 
mudança da identidade visual para garantir a sobrevivência da marca no mercado. Uma das formas de 
realizar a mudança sem perder o público que já reconhece a marca, avalia ela, é manter a essência visual e 
viabilizar estratégias de comunicação para relançamentos. 
 
"As mudanças vêm de acordo com necessidades visuais latentes do consumidor e as exigências do mercado. 
Mudar também pode ser um problema porque expressa a falta de posicionamento estratégico, deixando o 
consumidor inseguro quanto à qualidade dos produtos que uma marca trabalha. A marca perde credibilidade 
se o público não mais identificá-la após suas modificações e ganha quando atinge o objetivo de ser 
modernizada, mantendo seu reconhecimento", destaca Carolina. 
 
A empresa Metrô Rio, concessionária responsável pela operação do Metrô na cidade, mudou sua logomarca e 
o desenho de sua frota de trens e ônibus. Segundo Joubert Flores, diretor de Relações Institucionais do Metrô 
Rio, o objetivo da mudança foi tornar a marca mais dinâmica e veloz, bem apropriada para uma empresa de 
transporte. A atual mudança não foi feita por agências especializadas, mas internamente. No total, quatro 
mudanças já foram feitas. 
 
"Não havia cobrança dos clientes para a mudança. Foi uma observação interna de que era um logotipo 
pesado. Tornamos a marca mais leve e dinâmica.  
Era preciso definir uma identidade nova para a marca que acompanhasse a mudança e novas empreitadas 
como o Metrô na Superfície", completa Flores. 
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