
Reivente a sua empresa. Mas
faça isso depois de saber qual
é sua verdadeira identidade

N ão é raro uma empresa resolver
se "reinventar" para turbinar os

negócios e, para que isso fique bem
claro para seus clientes, utilizar o
manjadíssimo expediente de mudar a
sua marca gráfica. O diretor de mar-
keting se põe a pesquisar na internet
e descobre que isso se chama "rede-
sign da identidade corporativa". So-
fisticado, não é? Parece que contra-
tando um serviço assim, os negócios
só podem melhorar. Mas o que é mes-
mo essa tal de "identidade corpora-
tiva" que vai ser redesenhada?

Vamos desmontar a expressão e
ver o que cada uma das partes signi-
fica. "Identidade", segundo o dicioná-
rio Aurélio, é um substantivo femini-
no que significa "conjunto de carac-
teres próprios e exclusivos de uma
pessoa". Logo, a identidade de alguém
é o conjunto de características que o
torna especial e único. Pessoas dife-
rentes podem ter várias característi-
cas em comum, mas o que torna al-
guém original e exclusivo, sem igual
no mundo, é justamente a maneira
como essas características se combi-
nam. Já a palavra corporativa está as-
sociada a empresa, corporação. Então,
identidade corporativa nada mais é do
que o conjunto de características que,
combinadas, tornam uma empresa
única, especial, inigualável.

Mas como fazer o "redesign" dis-
so tudo? Como mudar a essência de
uma empresa simplesmente refa-
zendo a sua marca gráfica? A respos-
ta é: não dá. A marca gráfica não é e
nem faz parte da identidade
corporativa.

Pense em uma pessoa: ela tem um
nome, um corpo e usa roupas. O cor-
po não é a pessoa, tampouco o nome

ou as roupas que ela usa. Todos esses
elementos são apenas manifestações
da sua identidade, mas não são a pró-
pria identidade. A pessoa pode mani-
festar sua identidade por vários ou-
tros meios, excluindo o corpo, o nome
e as roupas - utilizando um pseudô-
nimo, por exemplo. E pode até mes-
mo manifestar a sua identidade de ma-
neira equivocada. Mas isso não muda
a sua identidade.

Com as empresas também é as-
sim. Se elas têm uma postura con-
servadora para tomar decisões, não é
mudando a marca gráfica que vão se
tornar inovadoras. A representação
gráfica é só uma forma de comunicar
quem ela é, e pode muito bem estar
equivocada. Resumindo: a identidade
corporativa é o que uma empresa é

na sua essência. Já a marca gráfica, o
nome, o ambiente, o atendimento, a
missão, a visão, a propaganda são ape-
nas manifestações físicas da sua
identidade. E, mesmo assim, nada ga-
rante que essas manifestações sejam
fiéis à verdade.

Uma analogia facilita o entendi-
mento do importante papel que a ima-
gem corporativa tem sobre uma em-
presa. Imagine que a sua identidade
é um quadro e que as pessoas repro-
duzem esse quadro mentalmente, aos
pedaços, tal como se montassem um
quebra-cabeça. E quem fornece as
pecinhas é a própria empresa.

Quando uma pessoa liga para a
companhia e é bem atendida, ela co-
loca uma pecinha lá no quebra-cabe-
ça do seu cérebro. Passa por um car-
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ro da empresa e vê o motorista furan-
do o sinal? Lá vai outra pecinha. Com-
pra um produto e ele cumpre as ex-
pectativas, mais uma... Quando vai pe-
gar o ônibus e ouve um funcionário
falando mal do chefe, ou quando se de-
para com um anúncio legal em uma
revista, em todas essas e outras situa-
ções as pessoas montam o quebra-ca-
beça da imagem corporativa. E com
as peças que as próprias empresas dis-
tribuem por aí - às vezes, sem nenhum
controle. Ora, assim não é difícil ima-
ginar que às vezes esse quebra-cabeça
vira uma bagunça e as pessoas ficam
sem saber o que pensar a respeito da
empresa.

Note que nenhuma empresa con-
segue ir lá dentro da cabeça das pes-
soas para construir a sua imagem.
Não há campanha publicitária milio-
nária, não há programa de incentivo
ao terceiro setor, tampouco de distri-
buição de lucros, que consiga fazer
isso. Porque a imagem depende tam-
bém das peças que a empresa distri-
bui sem saber. Quantas vezes vemos
centenas de pessoas numa fila de ban-
co por horas, indignadas, e então vem
à lembrança aquela megacampanha
que dizia que cada cliente era uma
pessoa especial? Ora, é assim que eles
tratam as pessoas especiais? Não pa-
rece uma incoerência? É uma incoe-
rência mesmo. E isso acontece por-
que o banco está querendo comuni-
car uma identidade que não é real -
pelo menos não totalmente. E como
toda mentira: acaba revelando sua in-
congruência em algum momento.

Quem não é inovador? - Esse é o
motivo pelo qual se torna cada vez mais
importante, para as organizações, in-
vestir em "Gestão Integrada do
Design". Trata-se de um instrumento
que tenta alinhar a identidade à ima-
gem, administrando as peças do que-
bra-cabeça no imaginário da popula-
ção. AGestão Integrada do Design bus-
ca primeiramente definir qual é a iden-
tidade da empresa. A tarefa é comple-
xa. Não parece muito confiável pergun-
tar diretamente aos executivos qual é
a identidade da sua organização. Ou
alguém conhece uma empresa que não
se considere ética, responsável, com-
petente, dinâmica e inovadora?

Para reduzir as distorções, um dos

métodos colhe informações de funcio-
nários e executivos reunidos em um
workshop, utilizando dinâmicas e exer-
cícios em grupo que ajudam a revelar
a verdadeira identidade da instituição.
O método foi concebido para microem-
presas, mas está sendo adaptado pelo
Instituto Euvaldo Lodi de Santa Ca-
tarina (IEL/SC) para pequenas e mé-
dias também. No Brasil, ainda há
pouquíssimas informações sobre siste-
mas de definição da identidade cor-

porativa que não se utilizam de entre-
vistas diretas.

Definida a identidade, é necessá-
rio traduzi-la nas suas diversas mani-
festações empresa afora. É aí que che-
ga a hora de analisar se a marca gráfi-
ca da empresa representa com fideli-
dade quem ela é - e redesenhá-la, se
for preciso. E é hora, também, de se
desfazer esse equívoco tão comum cha-
mado "redesign da identidade cor-
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porativa".


