SE TODAS AS MARCAS
COMEÇAM PELO N O M E , PORQUE
OS DESIGNERS E OS CRIATIVOS
CRIAM LOGOS E SÍMBOLOS, M A S
NÃO COMEÇAM DO PRINCÍPIO?
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Um novo ramo do design de marcas - ou identidade
visual - é o naming. 0 designer, que por natureza é um
profissional cada vez mais generalista e que procura
se abrir a experiências profissionais novas, tem agora
na criação de nomes de marcas (naming) mais uma
oportunidade de aplicar seu talento na comunicação
verbal. Talvez seja mais correto dizer comunicação
sonora, porque os nomes das marcas não são só texto,
e são mais que palavras. São sons dotados de condições
sensíveis, muito semelhantes às marcas visuais.
Efetivamente o nome da marca compartilha as mesmas
características que sua forma gráfica tem que ter:
originalidade, pregnância, simplicidade, ser fácil de
embrar, estética, direta e instantaneidade.
E como a marca gráfica, o nome não é traduzível.

Contra os apriorismos mentais
A única dificuldade que os designers e criativos
encontram ao abordar a concepção de nomes de marcas
são os freios que eles mesmos se impõem. Há aqui duas
causas negativas. A primeira é que eles mesmos nunca se
propuseram a fazer isso, e ninguém explicou que quem
pensa com os olhos e cria formas visíveis também pode

criar formas audíveis. Parece que
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Os segredos do namer
Com frequência, um grande
número de marcas foi pensado por
pessoas nas empresas que não são
profissionais de naming. (afinal,
o namer é uma figura bastante
recente), o que nos indica que, em
princípio, todos nós podemos criar
marcas verbais.
A diferença é que intuição só não
basta. Muito menos atualmente,
quando a explosão da área
de naming se deve à enorme
competitividade no mercado e ao
contínuo lançamento de produtos
e serviços, que necessitam de uma
considerável quantidade de novos
nomes de marcas.
Projetar, criar uma marca, claro,
é infinitamente mais difícil e
complexo do que apenas o nome,
porque requer anos de estudo,
prática, experiência e aprendizado
permanente. Criar marcas verbais
é uma questão de aprender
técnicas mentais e praticar alguns
exercícios de imaginação criativa
ou de estratégia comunicativa. O
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Se a ênfase do desenvolvimento
atual das marcas está na criação
gráfica e na difusão por meio dos
meios visuais e audiovisuais, porque
não devemos assumir que o trabalho
criativo de marcas começa pelo
nome antes que pelo logo, o símbolo
e o manual de identidade? Por que,
então, não oferecer um serviço
completo aos nossos clientes? Por
que não conceber e desenvolver,
desde agora, programas de marcas
globais de maior valor agregado?
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