
Identidade marcante
O design se transformou nos últimos

anos em instrumento fundamental de
valorização das marcas. Influi de ma-
neira decisiva até mesmo na criação
das marcas. Escritórios especializados
freqüentemente são contratados para
criar logos de empresas ou produtos. São
desafios que se encontram entre os mais
nobres da profissão. Ninguém duvida da
importância do fato de as assinaturas das
empresas serem identificadas facilmente
pelo consumidor. Em especial no ambien-
te atual, no qual a competitividade dos
mais distintos segmentos da economia se
encontra acirrada como nunca.

Entre os especialistas, a opinião é
unânime. O tempo romântico do logotipo

•feito a partir de conceitos estéticos aca-
bou. O logo precisa refletir exatamente
o espírito das organizações. Lincoln
Seragini, presidente da Seragini Farné
Guardado Design, lembra de cases fa-
mosos em todo o mundo para comparar
o que ocorria no passado com os tempos
atuais. O logotipo da Nike, que hoje vale
milhões de dólares, foi criado há déca-
das por um designer norte-americano
com pouca experiência na profissão,
que cobrou US$ 67 pelo serviço. O da
Coca-Cola, talvez o mais conhecido do
planeta, para Seragini não tem nenhuma
associação com o produto. "Ele tem a cor
vermelha, quente, que não combina com
a idéia refrescante que se quer passar do
produto", exemplifica.

O que mudou? No passado, o mercado
não era tão disputado. Os produtos se tor-
navam famosos pelas suas características
diferenciadas. Nike e Coca-Cola comer-
cializavam produtos que eram novidades
para os consumidores. Agora, todos os
produtos ou serviços são similares. Há
uma comoditização do mercado. O logo,
a bandeira da marca, tem forte parcela de
responsabilidade na hora de dar persona-
lidade às empresas, de as diferenciarem
perante os clientes.

Nesse cenário, um passo fundamen-
tal para a criação de um logotipo é o
entendimento perfeito da estratégia da
empresa. "É preciso saber o que a em-
presa é capaz de fazer, lançar um olhar
profundo para dentro da organização, ter
sensibilidade para identificar o mercado
em que ela atua, perceber as tendências,

perspectivas", receita Luciano Deos,
diretor-presidente do Gad ' Branding &
Design. Clarissa Biolchini, diretora de
comunicação do escritório índio da Costa,
tem opinião semelhante. "Muita conversa,
investigação e cumplicidade com os 'do-
nos' da marca é fundamental", defende.
Para ela, esse trabalho de imersão inicial,
quase uma análise psicológica da marca,
deve ser sensível e profundo o suficiente
para trazer valores, verdade e filosofia da
empresa à tona.

Outra unanimidade entre os espe-
cialistas: modernizar um logotipo antigo
é mais difícil do que criar um novo. O
desafio exige do designer respeito à refe-
rência anterior para que possa formatar
o novo símbolo sem perder a identidade
que a marca passa. Quando essa refor-
ma deve ser feita? De acordo com Lula

Freitas, diretor do 6D Estúdio, a imagem
do logo deve refletir a empresa que ele
representa. "Acredito que ele deva ser
renovado cada vez que se deseje mar-
car uma mudança de posicionamento
ou acompanhar uma nova estratégia de
marketing", afirma. Não há um consenso
quanto ao prazo para que isso ocorra.
"Em decorrência da constante evolução
do padrão estético, um logotipo deve ser

renovado, em média, a cada sete anos",
opina Clarissa, da índio da Costa.

CASES
Os logotipos são essenciais para

empresas dos mais variados ramos de
atuação. Alguns cases, criados para
empresas de todos os portes, ajudam a
compreender essa percepção. Depois
de ficar marcada de forma negativa no
ano passado com o acidente de grandes
proporções de uma de suas aeronaves no
aeroporto de Congonhas, a TAM lançou,
em fevereiro, seu novo posicionamento no
mercado, voltado para dar à companhia
aérea imagem de excelência operacional
e de serviços e gestão.

O projeto de branding, desenvolvido
pela consultoria Thymus, contou com a
renovação do logotipo, desenhado pelas

agências Young & Rubicam e Dezign com
Z. "A modificação da identidade visual vai
muito além da questão estética. Os novos
traços curvilíneos e azulados trazem uma
mudança de cultura, comportamento e
humanização da nossa longa trajetória, que
sempre foi ligada à paixão por aviação",
afirma a presidente do Conselho de Admi-
nistração da TAM, Maria Claudia Amaro.

Em abril de 2003, o Gad ' venceu a
concorrência para desenvolver o conceito
criativo e realizar a implantação do proje-
to de imagem da operadora de telefonia
móvel Claro, feita no mercado em agosto
daquele ano. O objetivo do trabalho era
criar um espaço próprio no mercado,
simbolizado pela simplicidade e eficiência,
além de apresentar uma empresa próxi-
ma do consumidor, capaz de escutar as
necessidades dos clientes. A marca e a
identidade teriam de representar força,

contemporaneidade, potência, brilho, luz
e brasilidade. "O sol foi escolhido como o
símbolo da idéia central da nova marca",
revela Deos.

O projeto foi desenvolvido em três
meses, um tempo recorde, incluindo o
processo de migração de marcas e implan-
tação em mais de 6 mil pontos-de-venda
e 60 mil pontos de recarga, além de todas
as lojas próprias. Para realizar a tarefa,
foi montada uma logística que requereu a
formação de uma rede de 80 fornecedores
por todo o País, voltada para atender com
agilidade os 21 Estados em que a empresa
está presente.

Com dez lojas próprias no Rio de
Janeiro e duas centenas de clientes de
atacados em todo o Brasil, a rede de
lojas Totem, distribuidora das confec-
ções da marca Fred D'0rey, tem nova
marca assinada pelo 6D Estúdio. "Mais
neutra e leve do que a marca anterior,
o novo logotipo conserva a flor da mar-
ca antiga, agora mais estilizada, com
o objetivo de construir o link com o
passado", explica Tola Faria, sócio do
prestador de serviço. Além da marca, o
estúdio, que busca ser uma espécie de
"one stop shop" de seus clientes na área
de comunicação visual, desenvolveu o
novo site, a nova newsletter, letreiros e
papelaria da grife.

A empresa de design Laika assina a
nova identidade visual do escritório de
arquitetura paulistano Studio Sucre. "O
projeto surgiu da necessidade de expressar
uma síntese de seu trabalho", explica Ruis
Vargas, sócio da Laika. Ele define a solu-
ção encontrada para o cliente como um
"case ousado". O logotipo mostra um ovo
protegido por um guarda-chuva vermelho.
"O ovo é considerado como de arquitetura
perfeita. O guarda-chuva entra como o
toque diferenciado que o cliente procura
dar aos seus projetos", revela.
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