
Marcas têm que dizer algo 
Logos do setor energético mostram peculiaridades e enormes diferenças entre a gestão de marca dessas empresas 

ormalmente parto do princípio de 
que toda marca, seja ela importan
te ou não, tem que dizer algo ao 

seu público. Por isso, estou sempre atento 
às movimentações geradas em torno de 
marcas e seus desdobramentos pelo mundo 
afora. Hora dessas, analisando o setor ener
gético, que anda em destaque atualmente, 
percebi algumas peculiaridades e enormes 
diferenças entre a gestão de marca dessas 
empresas. N u m primeiro olhar percebe-se 
logo a importância e a profundidade que 
cada uma dá ao assunto, e os indícios vão 
desde a qualidade gráfica do símbolo, pas
sando pela tipografia, escolha cromática, 
até a composição final do conjunto. 

As que tomam o devido cuidado com es
ses fatores, obviamente saem à frente na bus
ca pelo melhor resultado. Suas marcas são 
profissionais e oferecem todos os requisitos 
necessários, como boa legibilidade, símbolo 
coerente e bem desenhado, conceito inteli
gentemente atrelado ao conjunto da marca e 

cores cuidadosamente harmonizadas, tudo 
isso trabalhando por um só objetivo, o seu 
melhor aproveitamento, seja do ponto de 
vista estratégico, mercadológico ou concei
tuai. As que tomam "menos" cuidado tam
bém demonstram isso logo à primeira vista, 
invariavelmente possuem marcas truncadas, 
de difícil compreensão, com cores confli
tantes, um símbolo gráfico completamente 
alheio ao conjunto e, muitas vezes, até ao 
meio de atuação da empresa e, para finalizar, 
tem pouco poder de persuasão. 

Marcas assim tornam-se um sucesso comer
cial (sim, isso acontece), normalmente, devido a 
sua grande expertise em determinados setores, 
onde os apelos da marca são pouco ou nunca 
percebidos, e por isso fazem pouca diferença. Ge
ralmente são órgãos governamentais, empresas 
estatais, ou de origem familiar, que cresceram ba
seados em experiências e práticas bem sucedidas, 
e a partir disso, fica a pergunta: para que mudar? 

Separei algumas marcas do setor energético 
nacional e internacional para ilustrar a dissonância 

entre elas, mostrando que, mesmo numa situação 
de acomodação e conforto, uma boa marca sem
pre cai bem, revigora, motiva, expande, mexe... 

Empresa romena, nome e marca sensacio
nalmente cativantes pela simplicidade e bom 
gosto. Criada pela consultoria de marcas Sa-



ffron, seu objetivo era competir com gigantes 
européias do setor e, para isso, sua marca e 
aplicações deveriam ser diferenciadas e mui
to atraentes. A solução encontrada para isso? 
Sim-pli-ci-da-de. Viram? Simples assim. 

Clááássica. Linda, uma marca que extrapola seu 
universo, ela vai além da sua principal função, e 
torna-se, no cotidiano, um poderoso elemento es
tético nos locais onde é exposta. Num mundo cada 
vez mais cinza/metal/concreto, a BP oferece uma 
flor verde a todos que param e a observam, nos 
postos de venda, na frota de veículos, nos tanques 
de armazenamento, enfim, um símbolo sem limi
tes, desses ingleses de bom gosto. Aí vai uma res
salva para a turma ecológica, estou me referindo ao 
"design" da BP e não ao seu ramo de atuação, ok? 

Sinopec 
Aquele caso de empresa estatal gigantesca 
num país com pouca percepção de valor, que 
cresceu absurdamente e pensa não precisar de 
uma boa marca. Quando pensamos em com
modities, pensamos logo em diferenciação 
para criarmos valor, aqui a coisa não funciona 
assim, como não há concorrência, para que 
marca? É, faz sentido. Mas, até quando? 

Espanhola, com uma tipografia relativamen
te interessante, mas um símbolo desastroso. 
Apostando nas combinações fortes em suas 
cores, sempre chama a atenção por onde 
passa, mas que merece um redesenho ah, 
isso merece. Eu não gosto não. 

Aqui a catástrofe foi geral, um caos gráfico sem 
dúvida. A marca não oferece nada a não ser 
uma revisita aos grandes clichês "varejísticos" 
dos últimos tempos: a fatídica combinação en
tre azul x vermelho, o tipo bold itálico (para dar 
dinamismo, rerere...), a sacadinha de se colo
car a inicial dentro de uma elipse, enfim, uma 
infinidade de nada, que, quero crer, tenha sido 
fruto da interferência externa na hora da apro
vação. To-ma-ra. 

Aqui tipos conservadores com cores conser
vadoras e um símbolo conservador resultaram 
numa marca forte e com personalidade. Forte 
graficamente, permite múltiplas aplicações e a 
ideia de junção entre "El" e "Paso" pela seta dá 
um certo "sabor" ao conjunto. A assinatura só 
com as iniciais "EP" ligadas pela seta é a melhor, 
mas não a principal, ótimo poder variar, não é? 

Ou algo que não inspire, não motive, não 
provoque 
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