


Consciente disso, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
decidiu, na altura dos seus 110 anos de existência, partir para
uma completa reestruturação e modernização de sua identi-
dade corporativa, acompanhando as tendências mundiais em

curso e focado em sua estratégia de comunicação com
seus públicos. Dela fizeram parte a revitalização da mar-
ca vigente e dos demais componentes de identificação
visual, com especial atenção à padronização de toda a
sua sinalização interna e externa. Instituição secular e
veneranda, sediada na capital paulista, o hospital ocupa
posição de relevo entre seus pares, primando pela quali-
dade e excelência de sua atuação, corpo médico, clínico
e de funcionários e reputação nacional e internacional,
fatores preponderantes no esboço e concretização do
projeto, entregue ao GAD', vencedor da concorrência
conduzida pela direção da entidade. Com uma história
que se confunde com o advento da metrópole paulista-
na e do gigantismo que dela tomou conta ao longo do
século passado, o HAOC mantém-se fiel às suas raízes
germânicas, até hoje influentes nas normas de conduta
próprias e diferenciadas, estabelecidas por seu conselho
de administração. Fundado em 1897 graças ao empenho
e determinação de um grupo de imigrantes alemães ra-
dicados em São Paulo, liderados pelo cônsul honorário,
Anton Zerrener, seu objetivo primordial foi o de atender



a colônia e a população em geral, modo de retribuir o aco-
lhimento recebido no país. Para torná-lo realidade, con-
tudo, foram necessários elevada dose de persistência de
seus idealizadores e 17 anos para que o terreno adquirido
em 1905 ganhasse os contornos finais previstos no projeto
arquitetônico de um de seus membros, Curt Hildebrand.

Postura low profile
Situado numa região então erma, próxima a um dos
extremos da avenida Paulista, lá permanece no atual
bairro do Paraíso, em meio a espigões erguidos por to-
dos os lados. No percurso, teve o nome oficial alterado
sucessivas vezes, desde o primeiro, Verein Deutsche
Krankenhaus (Associação Hospital Alemão). Vítima das
retaliações do governo federal, promovidas durante a
Segunda Guerra Mundial, depois da adesão do Brasil às
forças aliadas, alterou-o em 1942 para Hospital Rudolf
Virchow (1821-1902), homenagem ao notório médico,
antropólogo e cientista alemão, considerado, entre ou-
tros méritos, fundador da patologia moderna e refor-
mulador da saúde pública. Pouco adiantou, precisando

promover nova mudança dois anos depois, passando a
se chamar Associação Hospital Osvaldo Cruz, agora re-
verenciando um nativo e outro expoente da medicina: o
sanitarista, cientista e mentor da medicina experimental
no Brasil, responsável pela erradicação da febre amare-
la, da varíola e da peste bubônica na cidade do Rio de
Janeiro no início do século 20. Foi quando recuperou o
comando da instituição, sob intervenção governamental
naquele período, oficializando a nova denominação que,
em 1970, ganhou uma marca personalizada, simbolizada
por uma cruz estilizada e construção geométrica. Rece-
beria enfim, sua derradeira alteração em 1991, passando
a se chamar Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com a gra-
fia de Osvaldo alterada, acompanhando sua assinatura,
e "considerando o apoio que a comunidade germânica
continua dando a obra social que os fundadores, seus
antepassados, iniciaram", de acordo com discurso profe-
rido pelo presidente do conselho, Helmuth Probst, pe-
rante a assembléia geral. Municiada por esse retrospecto
e se norteando por uma regra recorrente na área médi-
ca, a da postura low profile, a divisão do Gad'Branding



calcou o trabalhou em soluções mediadas por discrição
e austeridade, conseguindo, no entanto, atingir um pa-
tamar que alinha a nova identidade visual com as de en-
tidades congêneres, reconhecidas pelo caráter inovador
e original. Ativos fundamentais, especialização, precisão,
respeitabilidade, seriedade e transparência serviram como
arcabouço da plataforma, levando em conta os públicos
diretamente envolvidos e fruto de prolongada maturação,
entremeada por várias discussões envolvendo departa-
mentos e o conselho da entidade.

Movimento e convergência
Concluída em novembro de 2008, com implantação total
prevista para o final deste ano, a nova identidade visual
do HAOC encampou elementos mais orgânicos que pro-
porcionaram movimento, dinamismo e flexibilidade aos
seus componentes. Peça principal, a marca redesenha-
da, agora destituída da rigidez e angulações anteriores,
procurou realçar as convergências culturais Brasil-Ale-

manha, superpostas sob formas curvas e respaldada por
um código cromático nuançado com base na cor verde,
ressaltando a proposta e o conceito, assim como a assi-
natura híerarquizada e em tipologia adequada, facilitan-
do a legibilidade. Inúmeras aplicações, alinhadas com as
diretrizes traçadas para a nova representação gráfica, se
encarregaram de disseminá-la em impressos, documen-
tos administrativos, folhetos, pastas, sacolas, crachás
identificadores, uniformes, aventais, enxovais, louças,
materiais de higiene, frota etc., sistematizadas através de
dois manuais de uso. Detalhes da arquitetura da marca
contribuíram, também, para a definição do projeto de si-
nalização tais como as formas arredondadas e o conceito
formal de transparência. Atrativo, simples e objetivo, ele
"visa impactar visualmente funcionários, pacientes e vi-
sitantes, orientando de maneira ciara seus fluxos, crian-
do significado aos seus espaços e estabelecendo uma
comunicação didática e intuitiva com quem utiliza suas
instalações", explica Leonardo Araújo, diretor-executivo



do Gad'Retail, divisão incumbida da sua execução. Dos
pictogramas de fácil reconhecimento e entendimento,
obedecendo ao padrão universal, ao vidro, material es-
colhido para a confecção das peças, reforçando a idéia de
transparência, o sistema engloba um complexo de cin-
co blocos de edificações (um deles por ser construído),
caracterizados por épocas e estilos diferentes. Tamanha
demanda exigiu um diagnóstico minucioso, produzi-
do após sucessivas visitas in loco, e uma nomenclatura
própria apoiada na reorganização dos setores internos,
compatibilizando bloco/espaço/seção; remanejamento
dos fluxos de veículos e pedestres e estudo de impactos
causados nos usuários. Suas vantagens: clara percepção
do espaço físico, fluidez de circulação e eliminação dos
conflitos de informação a respeito das instalações (pré-
dio central/antigo/velho/novo). Por meio de um código
acessível e de memorização imediata, nomes, números
e cores distintas para cada unidade permitem leitura e
compreensão lógica.

Realidade e desafio
Considerando que o Hospital Alemão Oswaldo Cruz
ocupa hoje uma área construída de 72 mil m2, rodeada
por belos jardins internos, em que transitam permanen-
temente 1.415 funcionários, parte dos 2.467 médicos
credenciados e um número flutuante mas respeitável





de pacientes, visitantes e fornecedores, tem-se a devi-
da noção da dimensão do projeto e suas implicações.
Acrescente-se a isso duas entradas principais e duas
saídas em uma das regiões mais bem localizadas e de
fácil acesso da capital paulista, 334 leitos distribuídos
entre internação, unidades de terapia intensiva, recu-
peração pós-anestésica e day clinic, 17 salas cirúrgicas,
pronto atendimento, postos de enfermagem, restau-
rante, lanchonete, salão de chá e heliponto e chega-se
a um cômputo próximo à realidade e seu desafio. In-
teiramente repaginada, a instituição projeta sua meta
futura: ser, nos próximos dez anos, a melhor instituição
de saúde do país (em doenças oncológicas, digestivas,
osteomusculares e circulatórias, com especial atenção
ao idoso), reconhecida por sua vocação em desenvol-
ver ciência e atender de forma integral e individualizada
seus pacientes. Provas recentes nessa direção animam
o corpo e direção do HAOC. Segundo pesquisa do Ins-
tituto Datafolha realizada em 2007 com mais de 1000
médicos, ele classificou-se em terceiro lugar no ranking
dos melhores hospitais de São Paulo, obtendo 15% das

indicações. Além de alcançar a melhor avaliação da
equipe de enfermagem (46%). Condutor do processo, o
superintendente executivo José Henrique do Prado Fay
detectou a necessidade da mudança levada a efeito a
partir de uma outra pesquisa de opinião, encomendada
no mesmo ano pela instituição, que explicitou a defa-
sagem observada pelo público de sua marca-símbolo.
Traquejado por uma experiência anterior idêntica que
comandou a frente do Hospital Moinho dos Ventos,
sediado no charmoso bairro homônimo da cidade de
Porto Alegre, ele aproveitou-se da bagagem acumulada
para, dessa vez, introduzir um fato novo no processo de
implantação, ao sinalizar previamente um andar inteiro
de um dos blocos do hospital, transformado em tubo
de ensaio para sugestões e opiniões dos funcionários
que se materializaram em eventuais correções na so-
lução final. Expectativas correspondidas e já atestadas
pela receptividade geral, Fay e o GAD' repetiram uma
bem-sucedida dobradinha: foi deste também a autoria
do projeto em terras gaúchas. Lá como cá, seguindo o
figurino, em nome do bem-estar.'
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