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A definição de uma terminologia oficial no design, independente do uso popular, reflete o 
amadurecimento da profissão. O importante é existir um significado único claro para todos. 

Em onze anos de atuação em design de marcas, vi todo tipo de argumento pró e contra o 
termo “logomarca”. Este artigo não pretende colocar um ponto final no assunto, nem levantar 
mais uma bandeira, mas sim para jogar um pouco de luz na discussão.  

Para tanto, selecionei alguns dos argumentos mais comuns utilizados em ambos os lados para 
avançar a discussão. 

1. “Logomarca não existe, é coisa de publicitário” 

Durante as aulas de programação do curso da FAUUSP, no 3o ano, pela primeira vez ouvi um 
professor afirmando que “logomarca” era “coisa de publicitário” e um termo equivocado que, 
até então, eu como muitos alunos, utilizávamos.  

Vi esta situação ocorrer em diferentes momentos, de mesas de bares, a fóruns na internet, 
muitas vezes com uma grande dose de preconceito. O próprio glossário da ADG reconhece o 
termo como existente, porém afirmando que é de uso publicitário.  

No entanto, importar richas antigas de reserva de mercado para esta discussão não ajuda em 
nada. O uso de um termo simplesmente para delimitar fronteiras não é o ponto principal da 
discussão entre as diferentes visões de projetos entre designers e publicitários. Mas 
certamente transformou-se em uma bandeira. O que é uma pena, pois cada vez mais é na 
aproximação e não do distanciamento destes profissionais que trabalhos inovadores estão 
surgindo em parcerias benéficas para ambas as partes 

2. “Logomarca não existe, é coisa de brasileiro” 

Outro argumento que surge vez ou outra, é de que “logomarca” é uma manifestação 
tipicamente brasileira, similar ao que acontece quando os pais juntam partes de seus nomes 
para dar nome ao filho.  

No entanto, em pesquisas realizadas para o curso online de manuais de identidade visual da 
Design Total, consegui acesso a imagens de manuais americanos e europeus das décadas de 
70 e 80. Em alguns deles aparecem os termos “logomark” e “logomarca”.  

Não posso afirmar que este é um termo importado e nem que surgiu em paralelo aqui e no 
exterior. Mas o que chama a atenção nestes manuais americanos das décadas de 70 e 80 não 
é a presença desta palavra apenas, mas de uma variedade enorme de termos usados dar 
formas mais diversas.  

Mark, brand, brandmark, logo, symbol, logotype, logomark, trademark, tradelogo e mais uma 
série de outras palavras aparecem sem significado único, com os mesmos termos sendo 
usados hora para designar símbolo, hora logotipo, hora assinatura.  

O que isso nos mostra é que a imprecisão da terminologia usada no design de marcas não é 
questão restrita ao Brasil.  

Por outro lado, há de se notar que os manuais do final da década de 90 em diante não 
apresentam mais essa parafernália de termos, e que não ocorrem mais equívocos ou 
dissonâncias quanto ao uso de symbol para sinal gráfico e logotype ou typeface para designar 
sinais tipográficos.  



De alguma forma essa mudança nos mostra que houve neste intervalo de tempo algum 
consenso ou convenção no uso de termos e significados. 

3. “Logomarca existe porque eu li num livro” 

Dizer que “logomarca” existe e que seu uso é correto simplesmente porque alguém publicou 
um livro afirmando isso também não me parece um bom argumento.  

Nossa profissão é muito jovem ainda e, com raras exceções, os pioneiros do design e muitos 
da segunda geração possuem formações diversas: artes plásticas, publicidade, arquitetura ou 
mesmo engenharia e direito. 

É natural neste contexto que termos úteis ao dia-a-dia sejam cunhados e passados adiante no 
convívio profissional e na publicação de textos e artigos. Porém o problema aqui não é 
estético, entre o popular e o erudito de uma profissão em formação. O que preocupa 
verdadeiramente é o significado. Diferentes autores que defendem o uso de “logomarca”, 
independente de sua formação, atribuem ao termo significados diferentes. E isso pode trazer 
problemas. 

Já vi autores e profissionais afirmando que logomarca significa o mesmo que símbolo. 
Teríamos então o logotipo (sinal tipográfico) e logomarca (sinal gráfico). Outros afirmam que 
logomarca é a junção de um símbolo (sinal gráfico) com o logotipo (sinal tipográfico).  

Ou seja, a logomarca seria o mesmo que assinatura (termo já utilizado e sem significado 
dúbio). E outros ainda afirmam que logomarca é sinônimo de logotipo. 

Na falta de uma terminologia oficial do design, cada autor escreve o que quer e o que acha, 
basicamente uma reprodução do que aprenderam, ou uma tentativa de validação da forma que 
sempre usaram estes termos… E não há nada de errado nisso! É neste processo que os termos 
vão sendo cunhados, adotados e consagrados. Mas isso também abre espaço para que 
qualquer um escreva qualquer coisa e, uma vez publicado em um livro, para um leitor incauto, 
a afirmação que em um primeiro momento é apenas uma visão pessoal, toma ares de 
verdade. 

O problema porém é que, com diferentes significados, como eu posso ter certeza de que ao 
falar “logomarca” o meu interlocutor compreenderá exatamente o que eu disse? 

Imagine o problema causado dentro de um escritório de design quando o chefe manda o 
funcionário aplicar urgentemente a logomarca do patrocinador no cartaz e mandar para gráfica 
o arquivo para impressão. E se a “logomarca” do funcionário não for a mesma “logomarca” do 
chefe, de quem é a culpa? Antes de dizer se logomarca existe ou não, e se o seu termos é 
correto ou não, qual o seu significado? 

4. “Logomarca existe e está no dicionário 

Outro ponto argumentado pelos defensores do termo quanto à sua validade é a presença de 
“logomarca” em diferentes dicionários. Neste ponto, temos que parar um pouco a discussão e 
trazer em conjunto um segundo argumento dos defensores do termo: o de que na língua 
portuguesa, quando um palavra nova é introduzida no cotidiano, ela passa a existir… E isso é 
verdade! 

Não são os dicionários que dizem o que existe ou não, eles apenas funcionam como uma forma 
de validação do que já entrou no dia-a-dia do brasileiro. Portanto, felizmente ou infelizmente, 
“logomarca” existe, o que encerra este ponto da discussão, não porque o dicionário disse, mas 
porque está no cotidiano do brasileiro. 



No entanto, o que não está encerrado é a discussão do seu significado.  

Comparando os dicionários Michaelis, Aurélio, Houaiss e o da Academia Brasileira de Letras, 
encontramos os exatos mesmos problemas que vemos nos autores que defendem o uso do 
termo e seu uso no dia-a-dia: diferentes significados.  

Cada dicionário dá um significado diferente, ou como símbolo, ou logotipo, ou como uma forma 
genérica para designar a forma visual de uma marca.  

Ou seja, voltamos sempre à questão do que “logomarca” significa. E, para piorar, uma rápida 
leitura de “logotipo” no dicionário também mostrará as mesmas diferentes leituras; afinal no 
cotidiano do brasileiro logotipo também virou um termo genérico tanto para a forma gráfica 
quanto tipográfica de uma marca.  

Poderíamos, enquanto profissionais, afirmar que no caso de “logotipo” alguns dos dicionários 
estão errados. Afinal de contas para quem trabalha com marcas, logotipo inequivocamente é 
um sinal tipográfico, não importa o que o dicionário diga, ou mesmo o que os leigos usem.  

Novamente voltamos ao mesmo ponto. O que significa ou o que convencionaremos por 
“logomarca”, independente do que esteja no dicionário ou no dia-a-dia popular? 

5. Termos leigos ou profissionais? 

Quer queira, quer não, nossa profissão é ainda muito jovem. Na engenharia, medicina e 
direito, já houve o período de tempo necessário para a consolidação de termos e significados. 
Em alguns momentos, estas definições se deram provavelmente pela freqüência no seu uso de 
uma determinada forma dentro das academias, e em outros casos por convenção. Estas 
definições são estabelecidas e adotadas dentro de cada profissão. Não importa o seu uso 
popular ou o que digam os dicionários. E não há conflito. 

Como leigos, podemos dizer OCULISTA enquanto o correto seria OFTALMO. Podemos 
perguntar a VOLTAGEM de uma tomada enquanto o correto seria TENSÃO. Em diferentes áreas 
existirá sempre uma diferença entre o uso popular e o profissional. 

Para concluir 

Talvez toda essa discussão não devesse focar em palavras que existem ou não, mas sim nos 
termos que queremos ou não queremos adotar. E que significados exatos estas palavras terão 
quando as adotarmos, independente do uso popular ou do que os dicionários ou diferentes 
autores possam dizer. 

A definição de uma terminologia oficial no design, independente do seu uso popular, é mais 
uma fase no caminho do amadurecimento e reconhecimento de nossa profissão. E se esta 
terminologia incluir “logomarca”, que assim seja! Qual o problema?  

Mas se e somente se houver um significado único claro para todos. Até lá, preferirei ficar com 
o que temos de definido e inequívoco: símbolo, logotipo, assinatura. 
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