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O papel do
Design
nos relatórios

Equilibrar informação e estética, criando diferenciais

que tornam a leitura mais atraente. Este é o desafio

do GAD' ao desenvolver relatórios de gestão para

grandes empresas.

Segundo Fernanda Fernandes Rodrigues, mestre em

Ciências Contábeis na Universidade de Brasília, pesquisas

empíricas apontam que o relatório de gestão é o documento

mais lido pelos usuários externos à empresa. Em análise

feita entre os anos de 2001 e 2003, Fernanda concluiu que

grande parte das organizações ainda não está atenta para

a força deste veículo na formação de valor. "São poucas

as empresas que realmente utilizam o relatório como uma

oportunidade de se mostrarem de forma atraente para o

mercado acionário", diz.

Casemíro Moraes, Coordenador de Núcleo do GAD',

responsável pelo desenvolvimento do relatório de gestão

da CPFL nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, afirma que na

hora de apresentar esse conteúdo, o design é fundamental.

"Considerando que o relatório é um material estratégico, ele

deve transmitir a essência da empresa, tanto nos números,

quanto na estética. Por isso, o primeiro passo é entender

muito bem quais são as estratégias do cliente", salienta.

Conceito dinâmico

Para Paula Gomes, Coordenadora de Projeto do GAD',

existem premissas básicas na criação de um relatório. Uma

delas é o desenvolvimento de um conceito para a peça,

que deve ser construído junto à empresa, de acordo com

a percepção que deseja gerar para os leitores. O conceito

criativo servirá como diretriz para a criação da linguagem

gráfica, podendo ser mais sério e contido, traduzindo

apenas o posicionamento da organização, ou mais lúdico

e inspiracional, representando uma mensagem efêmera ou

específica para aquele ano.

Ela coordenou o desenvolvimento do relatório anual de

2006 do ONS, e garante que o design é a ferramenta que

equilibra a informação e a estética. "Nesse sentido, não

pode interferir na informarão passada, mas deve, através

do uso de elementos da identidade visual, instigar a leitura

da peça e torná-la mais leve e atraente", expõe.

Karen Ferraz, Coordenadora de Produto do GAD'assegura

queodesign deve organizar as informações deformaquec

leitor possa entender em um primeiro olhar do que se trata

cada página, cada capítulo. Na sua percepção, a harmonia

deve estar presente em todos os aspectos: tipologia, grid,

imagens, texturas.

Em sentido horário, relatórios anuais para Unimed, para CPFL
Energia e para ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico)
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