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A prática do Design e o cenário construído a partir do final dos anos 90 mudaram o contexto 
da construção das identidades de marca no Brasil. 
 
Oriundos da influência do “ International Style ”, escola de design com origem na Suíça e 
tendo Josef-Muller Brockmann como grande referência, os designers nacionais estavam presos 
a padrões rígidos estruturais, que determinavam a forma e a estética. Os mais importantes 
desenhos na construção das marcas e das identidades continuavam em função destas práticas.  
 
A mudança mais importante em forma e conteúdo veio através do trabalho desenvolvido para 
a nova identidade do Banco Bradesco, pela Landor , quando inseriu no contexto nacional uma 
nova abordagem e um novo desenho.  
 
Está certo. Tínhamos novos modelos, mais argumentos flexíveis e dinâmicos, porém a entrega, 
a concretização do projeto ainda deixava a desejar. Ainda não havia um processo claro de 
implantação nem de gestão da marca.  
 
Começamos nosso processo evolutivo de criação, construção e gestão de marcas com a 
empresa de telefonia móvel Claro Digital, atuando na área de concessão do Rio Grande do Sul, 
no último quarto da década de 90 em diante. No início dos anos 2000, implantamos e fizemos 
a gestão da marca OI, a marca de telefonia móvel que atua no Rio de Janeiro e regiões 
sudeste, nordeste e norte do Brasil, cuja marca havia sido desenvolvida pela Wolf Ollins , 
empresa de desenvolvimento de marcas, com sede em Londres. Estes projetos estavam nos 
capacitando e estruturando para abordagens maiores.  
 
E foi também pela telefonia móvel que ela veio. Certamente não foi acaso, afinal, foi uma 
grande concorrência com empresas internacionais e algumas das maiores do país. Estas 
nossas experiências anteriores, bem sucedidas, nos colocaram nesse sentido com algo que nos 
credenciava de saída a ser uma das favoritas. Assim, conquistamos a Claro – Telecom 
Américas.  
 
Inicialmente, ficamos com a fase 2 do projeto: a implantação da nova operadora nacional, que 
viria a reunir seis operadoras regionais. O escritório que tinha ficado com o desenvolvimento 
da logomarca era a Duffy Design, de Mineapolis . Mas durante esse processo, a presidência da 
Telecom Americas nos chamou, e perguntou se poderíamos e queríamos também apresentar 
uma proposta. Em uma semana apresentamos nossa idéia, que foi muito bem recebida aqui , 
mas recusada pelo acionista mexicano, por ser considerada sofisticada demais para o país.  
 
Tínhamos, então, crédito para apresentar uma nova marca, e novamente o prazo de uma 
semana. Fomos em busca de algo original, que representasse a essência brasileira, a união 
das operadoras, dos estados e dos brasileiros. Algo que integrasse e fosse fortemente 
associado ao modo de ser dos brasileiros. Vibração, energia, alegria, beleza e calor; 
potencialidade e proximidade; amigabilidade , luz e brilho – foram os insights para chegarmos 
a síntese da marca: a idéia do sol. Desta vez a aprovação aconteceu. E ficamos como 
responsáveis por toda a condução do projeto. 
 
Cerca de 35 profissionais do GAD, das áreas de criação/design dos escritórios de Porto Alegre, 
São Paulo e Rio de Janeiro trabalharam intensamente durante 3 meses no desenvolvimento do 
projeto de identidade e design da marca nacional (CLARO). Paralelo a isso, a equipe já estava 
dedicada na implantação desta nova marca em toda a área de cobertura da CLARO , que 
compreende 21 Estados do Brasil. Desenvolver e gerenciar nacionalmente este processo nos 
deu também essa nova experiência, de conhecer e entender o Brasil de verdade, além das 
grandes capitais. Além de consolidar nossa atuação efetiva em todo o país. 
 
Isso é uma grande realização, enquanto empresa, para o GAD. Pois tivemos a confirmação de 
uma idéia de design permeando todo o universo de uma marca.  



O sol, escolhido como o elemento integrador de todos os brasileiros, mostrou-se também como 
catalizador dessa união entre as diferentes empresas regionais da Telecom Americas , entre os 
diferentes estados desse país continental que é o Brasil, colocando também à prova a 
integração entre as unidades e escritórios do GAD e seus profissionais. 
 
E a Claro encantou não apenas pela forma, mas pela estratégia, rompendo com o caminho 
seguido pela Oi e depois pela Vivo, consolidando sua posição de segunda grande operadora 
brasileira. Uma receptividade que veio tanto dos consumidores quanto dos maiores 
empresários do setor varejista do Brasil. 
 
Podemos dizer hoje que, a Claro foi o marco conclusor dessa evolução, não apenas do GAD, 
mas dessa nova prática do design que começou nos anos 90, e que agora mostra 
definitivamente esse momento onde a gestão da marca se consolida como o grande meio de 
administrar e orientar negócios. 
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