
A visão do diretor de criação 
Uma boa comunicação de marca 
Lloyd Bedford, diretor criativo da Creativitea, dá seu 
conselho para uma abordagem holística de um branding 

Lloyd Bedford fundou a Creativitea 
junto de Rik Barwick em 2008, e jâ 
conta com nomes fortes na lista de 
clientes, como GlaxoSmithKline e 
Talkmobile. www.creativitea.co.uk 

Computer Arts: Quais são erros 
comuns na hora de comunicar uma 
marca? 
Lloyd Bedford: O mais comum é 
quando um designer está tão focado 
em uma plataforma que não 
considera o que está fazendo. É 
possível ver isso com frequência com 
uma marca que funciona no físico, 
mas não traduz muito bem no 
on-line. Se você encontra uma cor 
que funciona bem no impresso, 
considere se funciona na tela. Não 
significa que você não pode usar 
essa cor no impresso, mas deve 
buscar uma substituta no on-line. 

CA: Como tipografias podem ser 
úteis para uma marca? 
LB: A escolha de tipografias tem que 
ser alinhada à personalidade da 
empresa. Quando redesenhamos o 
Talkmobile, o valor enfatizado era a 

amizade, então em vez de uma fonte 
forte buscamos algo mais 
arredondado com um sentimento de 
tranquilidade. É melhor escolher uma 
letra que funcione em diversas 
plataformas - isso é essencial no 
digital - ou, se não for possível, opte 
por uma fonte complementar. Para o 
corpo da mensagem, você precisará 
de algo claro de modo a facilitar a 
leitura, mas ainda considere a 
aparência no impresso. 

CA: Como ter certeza de que seu 
branding irá durar? 
TB: Essa é uma das coisas mais 
complexas. Os melhores brandings 
são aqueles que possuem um estilo 
e sentimento, mas também são 
capazes de se estender para agregar 
outros elementos. Marcas são como 
personalidades. AApple, por 
exemplo, possui visual ousado, mas 
com uma familiaridade que é 
possível reconhecer de longe. Já o 
Windows continua se inovando e 
ainda assim é reconhecível. Não 
acho que é possível criar uma marca 
que dure muito tempo, porque 
ninguém sabe o que será inventado 
daqui seis meses. Por isso é preciso 
focar os valores da empresa. 

CA: Quais conselhos para ações em 
mídias sociais? 
LB: Redes sociais servem para engajar 
clientes de forma mais pessoal. 
Sempre digo para os clientes não 
repetirem o que disseram em outros 
lugares. É o espaço do consumidor e 
deve apresentar uma experiência 
diferente. Se você só mostra as 
mesmas coisas, por que eles vão 
"curtir" sua página? Dê algo a mais e 
faça-os sentirem únicos. 
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http://www.creativitea.co.uk
Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 67, p. 61, mar. 2013.




