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Conheça os passos para a criação de uma boa marca gráfica e garanta uma comunicação 
efetiva com o seu público  
 
É só bater o olho e o consumidor lembra daquele produto e das sensações que ele invoca. Essa 
é a função de uma assinatura visual, marca visual, marca gráfica ou logomarca, como 
geralmente é conhecida essa representação (o último termo gera polêmica e é refutado por 
muitos profissionais da publicidade, do design e do marketing). Termos técnicos à parte, o 
processo de criação desse elemento de comunicação pede tempo e cuidado, afinal, ele é um 
dos fatores fundamentais para a representação de um conceito. Segundo especialistas, 
subestimar os investimentos para essa criação pode resultar em um tiro no pé. 
 
A professora de Marketing do curso de Administração da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), Karen Lígia, explica que antes de criar a imagem, é preciso definir o 
conceito. A afirmativa até pode parecer óbvia, mas segundo ela, isso é fundamental para 
traçar todo o plano de comunicação da empresa ou produto, incluindo sua identidade visual. 
“Como eu vou representar algo que nem sei o que é ou para quem é?”, questiona a 
professora, ressaltando que é fundamental definir público alvo e que mensagens se deseja 
passar. 
 
Esses também são os primeiros passos apontados pelo professor de programação visual dos 
cursos de Jornalismo e Publicidade da Universidade Federal do Ceará (UFC), Chico Neto, para a 
criação de uma boa assinatura visual. Após essas definições, Chico analisa onde imagem será 
utilizada. Com esses cuidados, é possível evitar erros como uma marca gráfica que não seja 
facilmente legível ou ainda, que passe a imagem errada. “Uma boa assinatura visual transmite 
profissionalismo e confiança, e deixa claro quais são os valores e visão da empresa ou 
produto”, complementa Karen.  
 
Quanto ao formato utilizado, segundo a professora, vai depender das conclusões durante o 
planejamento e que cada empresa ou produto terá um resultado. “Não existe solução ou cor 
certa ou errada, e sim a solução mais adequada para cada contexto”. A escolha da equipe para 
criar e gerir a identidade visual é importante para garantir resultados. Entre os profissionais 
mais indicados estão os de comunicação, como os que trabalham em marketing, design e 
publicidade. Artistas também podem contribuir. 
 
Feedback do consumidor 
  
A validação do público consumidor é importante para testar a assinatura visual. “É 
recomendado, sempre que houver recursos e possibilidade para isso, verificar as impressões 
que aquela imagem passa e se elas estão de acordo com o objetivo inicial”, explica Karen. Ela 
afirma que existem várias formas para realizar essa etapa, como perguntar ao público que 
sentimentos e sensações provocadas, sem dizer a que a assinatura visual se refere. Depois, 
pode-se explicar que é uma marca em processo de elaboração, que empresa ou produto ela 
representa e suas características, verificando se as pessoas que tiveram a experiência 
concordam.  
 
Para Chico, essa etapa ajuda a se desprender do olhar de quem já estava envolvido no 
processo. “Também não posso me limitar à opinião do meu cliente”, defende. O professor 
indica ainda que a equipe de gestores da marca elabore um manual de identidade visual, um 
conjunto de regras que padronizam o uso da assinatura, como cores e planos em que será 
utilizada e as variações possíveis.  
 
O professor considera que uma das melhores marcas já concebidas é a da Unilever, por ter 
uma visão complexa e ser uma marca que representa várias outras marcas. Já Karen Ligia 
admira a marca gráfica da Apple, em especial pelo uso da maçã mordida como símbolo. 
“Trata-se de um elemento inusitado no meio da informática, além de ser clean”, explica. 
 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Povo. [Portal]. Disponível em: <http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2013/11/15/noticiasjornaleconomia,3163469/para-nao-sair-da-cabeca.shtml>. Acesso em: 18 nov. 2013.




