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A alteração da identidade visual
deve sempre acompanhar uma
mudança interna da empresa

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

A estabilidade da economia e o
avanço da internet fazem com
que cada vez mais empresas en-
comendem a escritórios de de-
sign a reestruturação dos seus
logotipos. Alterar a identidade
visual, entretanto, é um passo
delicado, que deve ser dado com
cuidado. “A mudança não pode
ser apenas uma plástica, precisa
sinalizar uma real evolução da

empresa ”, alerta Zeuner Frais-
sat, da agência Dezign com Z,
que tem como clientes empresas
como Natura, Vivo, TAM, San-
tander e Grupo Santa Clara.

O mercado de reformulação
de marcas está crescendo?
A demanda é constante e de-
pende muito do momento das
marcas. Isso porque um risco é
que a empresa faça uma plástica
no seu logotipo, sem significar
nada. Quando mudamos o pen-
teado, o guarda-roupa, isso si-
gnifica uma mudança interna
mais importante. Quando so-
mos questionados pelas empre-

sas sobre se está na hora de reci-
clar, devolvemos a pergunta:
por que você acha que está na
hora de fazer uma mudança?

As reformulações são feitas
para acompanhar mudanças
no perfil do consumidor?
Com o passar do tempo, as pes-
soas começam a ter uma atitude
de compra diferente, e as mar-
cas precisam se atualizar para
acompanhá-las. Hoje o consu-
midor está muito mais ligado
com as marcas através da inter-
net, por exemplo. Como falar
para o cara que usa redes sociais
como o Twitter, o Facebook?

Quais as principais mudanças
pedidas pelas empresas?
Depende do momento em que a
marca está. Há marcas que bus-
cam uma mudança para resga-
tar sua essência. A fonte da TAM
tinha um desenho duro, que é o
contrário do charme preconiza-
do pelo comandante Rolim.
Resgatamos a gentileza tradu-
zindo isso no novo desenho. É
quase como uma terapia. A em-
presa senta no divã e pergunta-
mos: o que mudou na sua vida
que vale a pena ser contado? ■

A difícil arte de reformular uma marca
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Na foto ao lado, uma
tela é enrolada em um
cilindro, provando que
consegue reproduzir
vídeos mesmo sem estar
esticada. O lançamento,
que promete mudar
a cara dos dispositivos
móveis no futuro, foi
anunciado ontem pela
Sony durante o simpósio
internacional da
Society for Information
Display, em Seattle,
nos Estados Unidos.
O display apresentado
pela empresa tem apenas
80 micrômetros de
espessura (mais fino do
que um fio de cabelo)
e pode ser enrolado até
em canetas. A tela, que
mede 4,1 polegadas e
tem 432 x 240 pixels de
resolução, é uma versão
melhorada de uma que
foi lançada pela empresa
há três anos, quando o
produto tinha 3 milímetros
de espessura.

TELA DE PAPEL

Copa deve turbinar supermercados
Depois da queda sazonal registrada em abril, as vendas dos
supermercados brasileiros devem avançar no período de maio a julho
em decorrência da Copa do Mundo, segundo estimativa da Associação
Brasileira dos Supermercados (Abras). Ontem, a entidade informou que
as vendas reais do setor supermercadista doméstico diminuíram 0,49%
em abril ante o mesmo mês no ano passado, segundo a agência Reuters.
Na comparação com março deste ano, as vendas cederam 3,83%.

Henrique Manreza

“É quase
uma terapia.
A empresa
senta no divã
e perguntamos:
o que mudou
que vale a pena
ser contado?”

Divulgação

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 11.
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