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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisou o diálogo das identidades visuais corporativas com os contextos 

sociais e econômicos dos períodos Moderno e Pós-moderno. Sabe-se que ocorreram 

mudanças significativas em ambos os períodos, as quais influenciaram de forma direta as 

empresas e corporações. Estas buscaram adaptar-se e inovar para crescer e expandir mercado. 

 

Palavras-chave: Identidade Visual; período Moderno; período Pós-moderno: 

 

Abstract 

This research analyzes the dialogue of visual identities from corporations with the social and 

economic contexts, from the Modern and Post-Modern periods. It is known that significant 

changes occur in both periods, this changes directly influenced companies and corporations, 

those searched to adapt themselfes and innovate to grow and expand the market. Many times 

companies in the search for change have looked for change their visual identities, here is 

investigated the major motivations for this practice. 

 

Keywords: Visual Identity; Modern period; Postmodern period. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir das relações comerciais surgiu, por parte dos fabricantes, a necessidade de 

autenticar e identificar a origem dos seus produtos. Dessa forma, o conceito de marca começa 

a ser formatado. As primeiras marcas eram constituídas de símbolos muito simples e 

rudimentares que os fabricantes e comerciantes utilizavam para identificar sua oferta e se 

diferenciar da concorrência. Com o desenvolvimento e estruturação do marketing e dos 

grandes mercados a partir de meados do século XX, as marcas passam para uma 

modernização e começam a ser vistas como uma forte ferramenta comercial, gerando vínculos 

e relações com os consumidores e a sociedade em geral. 

Na contemporaneidade, a noção sobre a marca foi expandida. Ela não é mais 

interpretada apenas como um símbolo visual ou um nome representado com uma certa 

tipologia, mas sim como um conjunto de características (sonoras, visuais, comportamentais). 

Tais elementos geram personalidade própria a uma determinada organização, constituindo-se 

patrimônio da empresa que de alguma maneira a põe em evidência no contexto público e 

privado. Uma das formas pelas quais uma marca se torna conhecida e por meio de sua 

representação visual, ou seja, sua identidade visual que é aplicada em todo o tipo de 

comunicação que envolva visualidade. 

Segundo Viera (2002), para se entender o conceito de identidade visual primeiramente 

deve-se compreender o significado de identidade corporativa. Para Olins (1978) apud Vieira 

(2002) essa identidade surge das pesquisas antropológicas que estudam o comportamento das 

pessoas na formação de grupos sociais; por isso, pode-se entender as corporações como a 

união de indivíduos com objetivos em comum. Esses grupos desenvolvem comportamentos e 

ideologias próprias, resultados da soma das várias personalidades integradas que interagem 

nessa integração.  

Entende-se que as corporações possuem identidades próprias e quando essa identidade 

é exposta de forma visual, se configura na formação de uma identidade visual. Segundo  a 

definição de Olins (1978) apud Vieira (2002, p.23), “identidade visual, por esta razão, é a 

parte da identidade mais profunda de um grupo, o signo externo do comprometimento interno, 

servindo para lembrar o seu real propósito”. Em um entendimento mais prático, identidade 
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visual é o conjunto formado pela marca gráfica (símbolo e logotipo), cores institucionais, 

tipologia de apoio, imagens, grafismos, ou seja, são todos os elementos que formam o seu 

aspecto visual. 

De acordo com Jorge (2009), foram nas décadas de 1960 e 1990 os períodos mais 

importantes para o design de identidade visuais, pois no período dos anos 60 a prática se 

consolidou agregando importantes contribuições para a sociedade e o mercado de consumo. Já 

a década de 90 foi o período de maior crescimento dessa prática no Brasil; financiada pela 

estabilidade monetária e também pela revolução tecnológica, a identidade visual corporativa 

chegou até ser apontada como único diferencial competitivo. 

 Para Jorge (2009), um fato marcante do cenário de identidades visuais dos anos 90 foi 

a teoria de administração criada anos antes. Essa teoria afirmava que para as corporações 

serem bem sucedidas deveriam investir em sua marca e não em seus produtos. Essa mesma 

observação, sobre as marcas substituírem os produtos, foi destacado por Semprini (2006), 

porém afirmando que essa fase tenha iniciado no final da década de 50.  

Nesse período da primeira metade do século XX o design era regido pelo 

funcionalismo, também chamado de estilo moderno ou canônico, tendo como precursora a 

escola alemã de arquitetura e design Bauhaus. O trabalho desenvolvido pela Bauhaus foi 

provavelmente um dos primeiros diálogos entre o design, o mercado e sociedade. Um dado 

interessante era que a escola era financiada pelo Estado alemão e em sua ideologia pregavam 

a ordem, harmonia e clareza, valores contrastantes com os movimentos sociais 

revolucionários da época que defendiam a anarquia, a emoção e o caos. Segundo Cauduro 

(2000) apud Guedes (2007), esses movimentos nasceram durante e após o período da I Guerra 

Mundial e possuíam forte ativismo afirma  

 A Bauhaus além de ter contribuído na arquitetura e no design de produtos, também 

teve papel fundamental na profissionalização do design gráfico, que se deslocava de uma 

atividade de caráter artístico para um contexto industrial. Nessa época o design de marcas 

estava em crescimento considerável, consolidando características visuais aplicadas até hoje, 

como a utilização de diagramas (grids) para obter uma maior geometria na arquitetura da 

marca. Além dos logotipos havia a ênfase no uso de tipos gráficos com desenho simplificado, 

proporcionando legibilidade e clareza. A utilização de elementos gráficos secundários para 

formar uma identidade mais sólida também foi um recurso bastante aplicado, propiciava mais 

possibilidades de aplicações. 

 A partir da metade dos anos 60, o design começou a sofrer mudanças; o estilo 

funcionalista passou a ser contestado por jovens designers suíços e norte-americanos, os quais 
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propunham um design que contestava os padrões do estilo funcionalista. Nos anos 80 o que 

pode-se denominar de design Pós-moderno aflorou através dos trabalhos de David Carson1. 

  É de conhecimento comum dos profissionais da área que certamente um fator que 

mudou drasticamente a mecânica do design foi o surgimento da tecnologia computacional, 

incorporada no design pelos computadores Apple Macintosh, que introduziram a tipografia 

digital entre outros recursos gráficos. Com essa nova tecnologia foram ampliadas as 

possibilidades de experimentações gráficas, além de proporcionar uma maior agilidade no 

trabalho.  

 Nessa fase percebe-se também a necessidade por parte das empresas de atualização  ou 

modificação de suas identidade visuais, provavelmente por motivos de expansão global ou 

mesmo para acompanhar os novos tempos regidos pela tecnologia e a rapidez. O problema 

de pesquisa que surgiu se configurou na interrogativa: Como se dá a relação das identidades 

visuais corporativas com as condições socioeconômicas vigentes nos períodos Moderno e 

Pós-moderno?. O objetivo geral desta pesquisa é analisar a relação entre a identidade visual 

de marcas nacionais e o contexto social e econômico nos quais tem atuado. Os objetivos 

específicos ficaram definidos em: (A) Identificar características socioeconômicas dos 

períodos Moderno e Pós-moderno e (b) Verificar relações  entre o design de marcas  e as 

condições econômicas, sociais e culturais de cada período. Como objeto para essa análise 

foram selecionadas três identidades visuais corporativas que passaram por esses períodos e 

sofreram modificações em sua estrutura. 

A justificativa para esse trabalho está apoiada no fato de que desde a era industrial no 

século XX, a evolução das corporações caminhou de forma acelerada, desenvolvendo um 

cenário mercadológico cada vez mais agressivo e competitivo. Com o desenvolvimento das 

técnicas de comunicação, em específico as de criação publicitária e design gráfico, surgiu um 

amplo conjunto de ferramentas que propiciaram a competividade mercadológica. As 

empresas, mesmo não produzindo bens fisicamente diferenciados dos seus concorrentes 

tiveram possibilidade de causar essa diferenciação através do design e da comunicação.  

Este estudo tem relevância profissional, pelo compreendimento que o estudo científico 

pode enriquecer e ampliar o conhecimento de estudantes e profissionais da área. Considera-se 

necessário entender o surgimento e a evolução de uma prática para desvendar o seu 

funcionamento e sua lógica. Por esses motivos esse estudo poderá agregar maior valor a 

futuros projetos realizados. 

                                                 
1 Designer gráfico americano, conhecido pelo seu estilo inovador como diretor na revista Ray Gun. 

Disponível em: <http:// http://www.tipografos.net/designers/carson.html> Acesso em Jun. 2014. 
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Na sequência desse trabalho são apresentados os capítulos teóricos sobre os períodos 

Moderno e Pós-moderno, Marca, Identidade Visual e seus componentes e a na parte final a 

análise das marcas e resultados obtidos a partir dela. 
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2. MODERNO 

 

 O início do século XX foi um período conturbado e de grandes transformações para a 

sociedade ocidental nos aspectos social, econômico, político e cultural; uma delas provocada 

pela consolidação da democracia, do socialismo e do comunismo que substituíram os sistemas 

monárquicos que imperavam na Europa. A tecnologia e a Ciência provocaram grandes 

transformações na indústria e o transporte evoluiu de forma radical com a criação do avião e 

do automóvel. A comunicação, com a transmissões de rádio e as salas de cinema, já 

proclamava um futuro com muitas possibilidades de entretenimento. As revoluções e guerras 

também marcaram de forma significativa as sociedades ocidentais; algumas de forma 

libertária e outras de forma traumática, pelos horrores que uma guerra gera, como afirma 

Meggs (2009). 

  Pode-se dizer que a sociedade moderna foi regida por diretrizes que pregavam acima 

de tudo a ordem e o controle. O sentido de progresso nesse período foi depositado nos 

avanços científicos e econômicos. A sociedade sofreu forte influência do pensamento 

positivista de Augusto Comte, que defendia a ciência como único caminho de crescimento 

social. Essa nova visão foi enfraquecendo a influência religiosa na sociedade que naquele 

momento buscava provas empíricas para seus questionamentos. Como afirma Bauman (2007), 

essas instituições que aparentavam serem sólidas e duradouras acabaram diluindo-se e 

perdendo consistência com a transição para o período Pós-moderno. 

 Segundo Giddens (1991, p.11), a Modernidade “refere-se a estilo, costume de vida ou 

organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se 

tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. Dessa forma, o autor localiza no tempo 

e no espaço geográfico o início do que iria resultar no período Moderno e enfatiza em seu 

discurso como essa fase passou por  transformações profundas e marcantes. As mudanças 

ocorridas no período Moderno foram tão impactantes para a história da humanidade que se 

tornam uma tarefa de compreensão complexa para os cientistas sociais da atualidade. 

 A Modernidade é “um fenômeno de dois gumes”, ou seja, apresenta um lado de 

“oportunidades” e outro “sombrio”, como nomeia Giddens (1991, p.16). Para falar sobre essas 

perspectivas, Giddens se apoia no discurso de grandes nomes da sociologia como Karl Marx, 

Émile Durkheim e Max Weber. 

 

Marx via a luta de classes como fonte de dissidências fundamentais na ordem 

capitalista, mas vislumbrava ao mesmo tempo a emergência de um sistema social 

mais humano. Durkheim acreditava que a expansão ulterior do industrialismo 
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estabelecia uma vida social harmoniosa e gratificante, integrada através de uma 

combinação da divisão do trabalho e do individualismo moral. Max Weber era o 

mais pessimista entre os três patriarcas fundadores, vendo o mundo moderno como 

um mundo paradoxal onde o progresso material era obtido apenas à custa de uma 

expansão da burocracia que esmagava a criatividade e a autonomia individuais 

(GIDDENS, 1991, p.17). 

  

  O desenvolvimento militar obteve grande manifestação no período Moderno como 

afirma Giddens (1991), do qual destaca-se o seu potencial destrutivo com o armamento 

nuclear, mas também sabe-se de conhecimento geral que a energia nuclear pode ser utilizada 

para fins mais nobres. O autor afirma que o século XX foi um período de conflitos militares 

muito intensos e sérios com milhares de vidas perdidas, aproximadamente 100 milhões de 

mortes em guerras. 

 O período do pós Segunda Guerra Mundial gerou uma explosão demográfica e a 

geração que nasceu nessa época é conhecida como Baby Boom, formada pelas pessoas que 

nasceram entre 1946 e 1964. Essa geração pregava em suas ideologias a aversão à guerra, 

levava em seu discurso a paz e amor. Outra característica marcante dessa geração que marcou 

o período Moderno é como ela se relacionava com a vida profissional; de forma geral, 

buscava uma carreira sólida e estável, aspirava trabalhar numa mesma empresa por vários 

anos em uma busca por estabilidade como provável reflexo do estado de insegurança 

econômica que a guerra gerou. Essas pessoas tinham forte senso de disciplina e como afirma 

Chaimowicz (1998) apud Novais (2005), foi uma geração que realizou grandes revoluções na 

sociedade. 

 A forte expansão industrial realizada pelos países que saíram fortalecidos 

economicamente da guerra, como os Estados Unidos, levou grandes empresas para os países 

europeus e principalmente da América do Sul, que foram, aos poucos, sendo inseridos de 

forma mais relevante na economia global e conseguindo uma maior profissionalização de seus 

mercados. 

 As artes visuais nesse contexto também estabeleceram revoluções, mas de caráter 

criativo. As mudanças e experimentações nas artes no início do século XX se materializaram 

de forma interrogativa, questionando sistemas e valores morais da sociedade. O campo das 

artes, com a impulsão da primeira revolução industrial sofreu uma ruptura originando as 

primeiras práticas de design industrial. Villas-Boas (1998, p.50) afirma que “a separação entre 

esfera artística e esfera produtiva não é um dado natural, mas datado. É uma construção da 

modernidade, e tem origem na mecanização trazida pela primeira revolução industrial, no 

século XVII.” Villas-Boas (1998, p.40) identifica também que muitos artistas desenvolviam 
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peças gráficas para divulgar seu trabalho e o de outras empresas; como exemplo, o autor cita 

Picasso, que “elaborou numerosos trabalhos para a cervejaria  Els Quatre Gats – nome 

adotado pelo grupo do qual fez parte entre 1899 e 1902”. Villas-Boas (1998, p.14) enfatiza 

que o design gráfico é um produto do modernismo, e não teria sentido e necessidade antes 

desse período. Em suas palavras, “ o design gráfico só passou a existir enquanto disciplina e 

como atividade específica e autônoma em decorrência da modernidade e modernismo”. 

 No Brasil o design gráfico surgiu mas formalmente com a primeira universidade de 

design, a ESDI (Escola Superior de Desenho Industrial) fundada no ano de 1962 na cidade do 

Rio de Janeiro. A ESDI realizou um grande grau de profissionalização para a prática 

formando novos designers com bases teóricas mais sólidas. 

 O período Moderno foi uma etapa bastante extensa; por isso este trabalho direciona 

seu foco para as décadas de 1950 a 1970, por ter sido um período de forte expansão 

geográfica das agências de publicidade e escritórios de design gráfico com objetivo de atender 

seus principais clientes que se estabeleciam em vários países da Europa e América Latina. 

 

2.1 O LEGADO BAUHAUSIANO: O ESTILO FUNCIONALISTA 

 

 No ano de 1919 foi inaugurada pelo arquiteto Walter Gropius a escola de arquitetura e 

design Bauhaus, o berço do estilo moderno, que surge da fusão de uma escola de artesãos e 

outra de artistas plásticos. A instituição era subsidiada pelo estado alemão e foi fechada por 

pressão do regime nazista no ano 1933. Segundo Vieira (2002, p.105), “a Bauhaus era a 

consciência lógica da inquietude alemã por melhorar o design dentro de uma sociedade 

industrial”. O método de ensino desenvolvido na escola se baseava em oficinas; Groupius 

identificou a necessidade aproximar o artesão e o artista para formar um profissional mais 

completo, sendo assim, os alunos da Bauhaus estudavam tanto a teórica como a prática nas 

oficinas, desenhando e construindo seus próprios projetos com mais controle do processo 

final. 

 Villas-Boas (1998, p.75) afirma que “ ao criar a instituição, Gropius tinha o objetivo 

expresso de unir arte à tecnologia para atender às demandas da sociedade industrial e da 

produção em massa”, essa afirmação deixa mais clara a ligação direta do design com as 

necessidades industriais. Villas-Boas também esclarece que o foco da escola era a arquitetura, 

o design de produto e  mobiliário; o design gráfico só começa a ser praticado em 1925 com a 

oficina de tipografia. Segundo Villas-Boas (1998, p.77): 
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isso decorreu da necessidade de criação de folhetos, cartazes, manuais e outros 

materiais para a inserção no mercado dos produtos criados nas oficinas de 

arquitetura e projeto de produto, bem como na confecção de impressos internos para 

fim didático e de divulgação da própria instituição. 

 

 O estilo funcionalista também chamado de moderno, racionalista ou canônico 

dependendo do autor citado, teve origem nos trabalhos desenvolvidos na Bauhaus seguia 

princípios de construção onde se buscava a clareza, legibilidade e a fácil decodificação. A 

seguir alguns exemplos do trabalho arquitetônico, mobiliário e de produto da escola.  

 

 

Figura 1. Prédio Bauhaus Dessau, Cadeira Presidente e Abajur. 

Fonte: Site Giz Modo2 

 

  

 Pode-se perceber uma séria de características que constroem o estilo bauhausiano, 

como o funcionalismo, esses objetos ou construções deviam primeiramente servir a sua 

função primária para posteriormente ter uma roupagem estética bem resolvida. Também eram 

levados em conta a economia de elementos, o que facilitaria a sua produção em massa. Essas 

características identificadas nos projetos de arquitetura, mobiliário e de produto foram 

refletidas mais adiante no design gráfico. 

 A visão estética da Bauhaus estava em sintonia com o que chamava-se de “good 

design”, o que era sinônimo de um design bem feito e profissional como afirma Gruszynski 

(2000, p.53), que também identifica e lista algumas dessas características do leiaute 

funcionalista, entre elas:  

 
-  economia no usos de diferentes fontes tipográficas;  

- utilização de um sistema de grid ou similar que assegure a ordenação 

racional do projeto de modo a garantir sua unidade;  

- articulação de um repertório determinado de elementos gráficos que, 

repetindo-se, assegurem a identidade do projeto;  

                                                 
2 Disponível em: <http://gizmodo.uol.com.br/8-lindos-produtos-da-bauhaus-a-mais-influente-escola-de-design/> 

Acesso em Abr. 2014. 
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- legibilidade, clareza, hierarquia (ordenação) e facilidade de decodificação 

pela repetição sistemática dos signos utilizados, permitindo o rápido 

entendimento por parte do leitor / receptor;  

- prioridade à comunicação, colocando os aspectos estéticos sob sua 

“subordinação” (sem ignorar, entretanto, o necessário apelo ao novo como 

fator de persuasão). 

 

 O geometrismo teve forte papel na Bauhaus e posteriormente no design funcionalista 

de forma geral, na Bauhaus tornou-se uma proposta teórica de escrita onde unia-se forma e 

cor. Segundo Lupton e Miller (2008, p.6) Kandinsky: 

 

propôs estabelecer uma correspondência universal entre as três formas 

elementares e as três cores primárias: o triângulo, dinâmico, seria 

inerentemente amarelo; o quadrado; estático, intrinsecamente vermelho; e o 

círculo, com a sua serenidade, naturalmente azul. 

 

 

Figura 2. Kandinsky formas e cor. 

Fonte: LUPTON; MILLER, 2008, p.6. 

  

 Villas-Boas (1998) comenta que com o fechamento da Bauhaus no ano de 1933 

ocorreu um fato marcante na perpetuação de seu legado, que foi a emigração de professores e 

alunos da escola para outros países, principalmente para os Estados Unidos. Esses membros 

da escola, arquitetos e designers propagaram em nível mundial os princípios e ideais 

praticados na Bauhaus. 

 Nos Estados Unidos os designers gráficos europeus receberam o cargo de diretores de 

arte, atividade que segundo Hollis (2000, p.101), “veio antes da profissão de design gráfico.”, 

esses profissionais iniciaram trabalhando em jornais, revistas e agências de propaganda 

desenvolvendo anúncios, embalagens, identidades visuais e projetos editoriais. Segundo 

Villas-Boas (1998, p.97), eles encontraram um cenário totalmente diferente do europeu, 

porque “o capitalismo  mais profundamente  se enraizara nas relações sociais e de produção, 

as grandes empresas jornalísticas já haviam se convertido na maiores de todo o mundo, 

fazendo com que rapidamente se organizassem grandes agências de publicidade”. O 

funcionalismo “agradou” os grandes produtores de bens norte-americanos por se comunicar 

de forma rápida, clara, e objetiva. 

 Simultâneo a emigração para a América, a Europa também desenvolveu variantes do 

estilo moderno, no norte da Europa, Itália, França e principalmente na Suíça. A escola Suíça 
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trouxe grandes contribuições ao design mundial, que ficou famosa pela criação de cartazes e 

pela família tipográfica Helvética criada em 1957 por Max Miedinger, segundo Villas-Boas 

(1998, p.101) “a helvética foi adotada pelos suíços como padrão, dada a harmonia de suas 

proporções e sua clara legibilidade”. 

 Nessa metade do século houve uma grande multiplicação de agências de publicidade e 

escritórios de design em virtude da necessidade que as empresas tinham de promover seus 

produtos e serviços. As empresas precisavam de uma comunicação clara e objetiva, capaz de 

ser compreendida em vários países e culturas diferentes. 

 A partir desse panorama histórico sobre o período Moderno, é possível entender os 

acontecimentos positivos e negativos que ocorreram e influenciaram de alguma forma a 

cultura, a arte e o design, interferindo profundamente na configuração do período 

subsequente. Características do design praticado nesse período Moderno como a rigidez, a 

clareza, uniformidade, minimalismo foram fortemente contestados no item seguinte, que 

refere-se ao Pós-moderno. 
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3. PÓS-MODERNO 

 

 O período Pós-moderno, segundo Santos (1991, p. 7), “é o nome aplicado às 

mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando, 

por convenção, se encerra o modernismo (1900-1950)”. O autor ainda explica que mesmo se 

originando na década de 1950 ele só emerge na década seguinte provocando fortes mudanças 

socioeconômicas. 

 São destacados por Santos (1991) vários acontecimentos importantes nessa etapa, 

como a descoberta do DNA, que impulsionou a biologia molecular; a invenção do chip, em 

1957 proporcionando a redução no tamanho dos computadores desenvolvidos nos anos 

seguintes e a União Soviética avançando na astronáutica com o Sputnik. Outro fato 

importante foi a invenção da pílula anticoncepcional, que permitiu a mulher decidir sobre 

gravidez; também como agente libertador para a mulher surge a minissaia. Além disso, na 

década de 60, são criados os primeiros movimentos sociais organizados com o objetivo de 

proteger os negros e os homossexuais. 

 Santos (1991) ainda comenta como a cultura Pós-moderno inseriu e consolidou a 

tecnologia eletrônica no cotidiano social, segundo ele saturando as pessoas com informação, 

entretenimento e ofertas de venda. Santos (1991) afirma que nessa era da informática o 

indivíduo lida mais com signos do que com coisas, nota-se um afastamento social entre as 

pessoas em prol de um individualismo. No campo econômico, o autor enfatiza como o 

consumo se tornou personalizado e destaca o shopping como materialização do consumo Pós-

moderno. Em suas palavras “ A fábrica, suja, feia, foi o templo moderno; o shopping, feérico 

em luzes e cores, é o altar Pós-moderno” (SANTOS, 1991, p.10). 

 Segundo Osterworld (1994), o sistema de self-service influenciou o consumo de 

massas gerando no campo das artes plásticas a criação do movimento Pop Art, que 

representava de forma clara o consumismo dessa época. Na música, o rock se torna mais do 

que um gênero musical; se transforma em uma ideologia seguida pelos jovens, como afirma 

Chacon (1985) apud Garcia (2013). 

 Na questão do indivíduo Pós-moderno Santos (1991) afirma que a moralidade está 

sempre direcionada na busca pelo prazer. O autor também identifica dois perfis adotados na 

pós-modernidade que, segundo ele, os indivíduos podem atuar: o primeiro é “a criança radiosa 

– o indivíduo desenvolto, sedutor, hedonista integrado à tecnologia, narcisista com identidade 

móvel, flutuante, liberado sexualmente” o segundo perfil identificado é o “androide 
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melancólico – o consumidor programado e sem história, indiferente, átomo estatístico na 

massa, boneco da tecnociência”( SANTOS, 1991, p.11).  

 Essa sociedade, como afirma Bauman (2007), cria um sentimento de insatisfação 

constante nas pessoas, fator que novamente direciona para a busca hedonista. O autor aponta 

técnicas que essa sociedade utiliza para induzir esse sentimento, como a desvalorização dos 

bens após seu lançamento e a transformação da necessidade de consumo em uma compulsão. 

 Sobre o ambiente Pós-moderno Santos (1991) realiza uma análise e afirma que esse 

ambiente almeja o simulacro, segundo o autor “ preferimos a imagem ao objeto, a cópia ao 

original, o simulacro (a reprodução técnica) ao real”. Pode-se notar claramente essa tendência 

nas produções cinematográficas e produções televisivas, onde a tecnologia  realiza o que o 

autor nomeia de simulacro hiper-realização. Santos (1991, p.13) resume assim esse ambiente 

como “entre nós e o mundo estão os meios tecnológicos de comunicação, ou seja, de 

simulação. Eles nos fazem à sua maneira, hiper-realizam o mundo, transformando-o num 

espetáculo.” 

 No campo do design, o período Pós-moderno ficou evidenciado pela quebra dos 

padrões e diretrizes da escola moderna. Para Vieira (2002, p.115), “o movimento Pós-

moderno entra em choque com o design estabelecido, com desafios e provocações à ordem e 

clareza do design moderno, em especial ao design corporativo”. O autor ainda comenta que o 

termo Pós-moderno engloba vários movimentos que seguem uma direção comum. 

 A arquitetura, prática irmã do design e que foi uma das áreas base de estudos na 

Bauhaus, também absorveu influência pós-moderna. Segundo Villas-Boas (1998, p.122) na 

arquitetura “o pós-modernismo procurou deixar de lado o funcionalismo -  que foi a ponta-de-

lança do movimento modernista – por considerá-lo empobrecedor e inócuo para os fins para 

os quais foi defendido”. 

 Villas-Boas (1998) comenta que o modernismo sofreu uma crise que gerou uma nova 

lógica, ou seja, o design Pós-moderno (ou como ele prefere identificar como não-canônico), 

que surgiu transgredindo regras convencionadas pelo modernismo, introduzindo uma nova 

proposta a ser trabalhada. 

 Segundo Villas-Boas (1998, p.106) sobre o design não-canônico, afirma que “Os 

projetos não-canônicos são aqueles que buscam romper com os cânones (regras ou padrões 

pré-estabelecidos) – seja em termos conceituais ou estético-formais -, através de uma clara 

independência com relação ao paradigma funcionalista.” O autor cita como exemplos desse 

estilo os trabalhos de David Carson, Neville Brody, Wolfgang Weingart, Terry Jones e Peter 
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Saville, Katherine Mccoy e Thomas Sokolowski e Rudy Vanderlans que tiveram inicio nas 

década de 1980.  

 A seguir algumas capas desenhadas por David Carson para a revista Ray Gun que 

ilustram essa estética não-canônica. 

 

 

 Figura 3. Capas Ray Gun desenhadas por David Carson. 

Fonte:  Blog Matelelo3 

  

 Pode-se notar o sentido de irregularidade nas capas, onde o logotipo da revista é 

trabalhado com uma fonte tipográfica diferente em cada edição e, o texto é digramado em 

uma lógica desordenada, também percebe-se a sobreposição das imagens com o texto, quase 

que inutilizando o aspecto informacional do texto. 

 Villa-Boas (1998) comenta algumas características do leiaute Pós-moderno como a 

ilegibilidade proposital, que segundo ele era umas da regras mais rígidas no design 

funcionalista moderno. Essa ilegibilidade era causada por sobreposições de imagens e texto 

entre si, a diversidade de fontes também é uma característica bastante forte como comenta o 

autor, em quanto o estilo funcionalista fazia uma economia na variedade tipográfica no Pós-

moderno essa é quebrada não havendo um limite. Gruszynski (2000) também comenta que 

não há mais o uso de um grid no leiaute que era uma ferramenta que auxiliava na organização 

dos elementos, a autora também assinala a falta de espaçamento entre letras, característica 

essa que pode ser vista na marca da Union Safe Company no parágrafo seguinte. 

                                                 
3 Disponível em: <http://matelelo.wordpress.com/?s=David+Carson> Acesso em Abr. 2014. 
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 Vieira (2002) em contraponto a Villas-Boas (1998) afirma que as primeiras 

manifestações do design Pós-moderno foram encontradas nos trabalhos dos suíços Rosmarie 

Tissi e Siegdried Odermatt na década de 1960. O autor comenta que Odermatt criou a 

identidade visual corporativa da empresa Union Safe Company com tipos condensados 

representando a força dos produtos, mas essa solução visual ousada para os padrões vigentes 

prejudicou a legibilidade da marca, segundo o autor. Esse caso pode ser considerado uma das 

primeiras identidade visuais corporativas de estilo Pós-moderno. 

 

 

Figuras 4 – Marca e anúncio Union Safe Company 

Fonte: MEGGS, 1998, p.434. 

 

 Nessa introdução sobre o design Pós-moderno percebe-se como ideologia geral a 

quebra de regras, que foram estabelecidas pelo movimento anterior e que foram contextadas 

pelo novos profissionais que buscavam libertar-se da rigidez do design Moderno. 

 Percebe-se nesse período grandes acontecimentos e transformações na sociedade, 

esses fatos influenciaram práticas como o design gráfico e diversas outras. No próximo item 

são apresentados informações a respeito de marca, um tema que está diretamente ligada ao 

design gráfico e as empresas e comporações. 
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4. MARCA 

 

A marca está enraizada na cultura humana desde as pinturas rupestres feitas pelos 

primeiros seres humanos, como uma maneira de registrar seu território, hábitos culturais, 

crenças religiosas ou eventos de seu cotidiano. O homem tem por necessidade criar marcas, 

símbolos que expressem significado para si e para os outros, seja em representações de cunho 

religioso, revelando seus deuses e divindades ou mostrando a origem de alguma coisa, afirma 

Nascimento; Lauterborn (2007) apud Viegas (2009). 

 Segundo Perez (2004) apud Viegas (2009) a aceitação de um signo como marca 

depende de alguns sentidos: o caráter de distinção, identidade, autoria e propriedade. Perez, 

fazendo um resgate histórico, afirma que muito antes da escrita o nome pessoal atuava como 

marca identificando de forma clara o indivíduo. 

 Perez (2004) apud Viegas (2009) também afirma que o surgimento das marcas 

modernas teve início na metade do século XVIII com a Revolução Industrial, pois nessa 

época surgiu uma maior preocupação com a venda, desenvolvendo-se as primeiras técnicas de 

promoção de vendas e branding. Atualmente, há vários casos de empresas fundadas nesse 

período que se mantêm até hoje, como é o caso da marca de perfume alemã Água de Colônia 

fundada em 1790. 

Segundo Pinho (1996), no século XVI as destilarias escocesas gravavam a fogo seus 

barris de whisky com o nome do fabricante, uma ferramenta usada para assegurar a 

procedência dos produtos e impedir a sua substituição por concorrentes de qualidade e preço 

mais baixo. Na metade do século XIX surgiram as primeiras leis de proteção de marca: a Lei 

de Marcas de Mercadoria, surgiu na Inglaterra em 1862, em 1870 nos Estados Unidos foi 

criada a Lei Federal de Marcas de Comércio e na Alemanha a Lei para a proteção de Marcas 

foi anunciada em 1874. 

Semprini (2006) afirma que a história das marcas teve um desenvolvimento 

tumultuado e agitado, com altos e baixos e foi principalmente nos mercados e espaços sociais 

que se observou essa mudança de forma mais significativa. Um bom indicativo de mudança 

nas marcas é a transformação do caráter funcionalista para o humano atribuído a elas, fazendo 

cada vez mais as marcas estejam presentes na vida das pessoas expressando opiniões, atitudes 

que causam identificação com determinado grupo de pessoas.  

O autor também comenta que o fenômeno das marcas muda de um contexto 

comercial, econômico e industrial para um cenário histórico, semiótico e sociológico, 

acompanhando não apenas a evolução dos mercados mas principalmente das sociedades. 



22 

 

Semprini (2006) fazendo uma análise das principais mudanças na evolução das marcas em 

nível mundial (contexto da segunda metade do século XX) identificou quatro fases.  

A primeira fase, Semprini (2006, p.26) caracteriza como um período que teve duração 

de quinze anos (1958-1973), sendo marcada pela substituição progressiva dos produtos de 

origem artesanal e produção industrial anônima que eram vendidos no varejo, nos mercados e 

vendas de bairro. Na segunda fase, que durou em torno de dez anos, são trazidos à tona 

críticas e questionamentos sobre a sociedade de consumo onde as marcas não são o alvo 

principal, mas sim, o consumismo. Na terceira fase, que durou quinze anos (da metade dos 

anos 80 até a queda da bolsa de 2001 – 2002), o autor afirma que houve um impressionante 

desenvolvimento da comunicação publicitária, onde as marcas começam a desenvolver um 

discurso próprio e dialogando com a sociedade, como foi o caso da Benetton. A fase final foi 

um período em que algumas marcas sofreram com severas críticas sociais, como por exemplo 

o McDonald’s, que foi acusada de favorecer a obesidade. 

  Para Tavares (2008) apud Viegas (2009) a marca tem três funções: a primeira refere-

se a sua identidade, o nome, termo, signo, símbolo; a segunda explora qual a sua função, o 

que a identifica, quais seus significados e sentidos, e a terceira busca os resultados, ou seja, 

cria atributos para diferenciar a marca e prospectar consumidores fiéis. 

 Existem diversas definições sobre o conceito de marca; destas muitas se completam e 

se integram. A AMA (American Marketing Association), define marca como “um nome, 

termo, signo, símbolo ou design, distinto ou combinado com a função de identificar bens ou 

serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores para diferenciá-lo da concorrência” 

(VIEGAS, 2009, p.46). 

 Pinho (1996, p. 14) define marca como “um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, 

ou uma combinação dos mesmo, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor 

ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes”. A definição de Pinho 

(1996) é muito clara e direta pois afirma o que é marca e a sua função básica que é diferenciar 

algum produto ou serviço de sua concorrência. 

Aaker (1998, p.7) declara que: 

 
Uma marca é um nome diferenciado ou símbolo (tal como um logotipo, marca 

registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de 

um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços 

daqueles dos concorrentes. 
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Nessa definição de Aaker (1998) é expandido o conceito e destaca-se a importância 

que a marca têm  para o consumidor auxiliando-o na compra para que não adquira um produto 

que seja idêntico visualmente.  

Considerando os conceitos trazidos acima, percebe-se alguns pontos em comum em 

todas as afirmações. Todos concordam que marca é um nome e (ou) uma forma visual que 

identifica os produtos e serviços de um fabricante e deve diferenciá-lo dos concorrentes. 

Também foi esclarecido que marca abrange todo o capital perceptível da empresa se 

estendendo muito além do nome e símbolo visual. A forma como os funcionários da empresa 

se comportam, as suas políticas, a sua sede, seus veículos, entres outros são elementos que 

também fazem parte e constroem esse conjunto identificador e devem ser vistos com a mesma 

carga de atenção pelos gestores de marca. 

Pinho (1996, p,15) afirma que no contexto atual as marcas exercem outras funções, 

como de identificação, concorrencial, individualizadora, de diferenciação, de revelação, 

função publicitária e na função de diferenciação interna da empresa. 

A marca tem um grande papel no que diz respeito ao sucesso de uma empresa e pelas 

informações trazidas aqui nota-se a amplitude de seus elementos e como eles devem ser 

trabalhados com cuidado. No capítulo seguinte é abordado o tema da identidade visual 

corporativa, elemento que compõe e tem grande importância na construção e gestão da marca 

de uma empresa. 

 

4.1 IDENTIDADE VISUAL CORPORATIVA 

 

Para compreender o conceito de identidade visual corporativa deve-se partir de uma 

investigação sobre o conceito que a antecede, a identidade corporativa. Segundo Olins (1978) 

apud Vieira (2002, p.21) a identidade coorporativa surgiu a partir de estudos sociais sobre o 

comportamento das pessoas na formação de grupos; assim, corporações para este autor nada 

mais são do que o agrupamento de várias pessoas com objetivos em comum. A soma das 

várias personalidades resultam em comportamentos e ideologias próprias, várias 

personalidades criam uma unidade. 

Pode-se entender essa construção a partir do exemplo trazido por Olins, que compara 

as classes de aula como corporações, pois essas têm fortes variações na sua personalidade 

dependendo da combinação de seus integrantes; alguns possuindo mais ou menos influência 

no grupo. Napoles (1988) apud Vieira (2002), na mesma visão, afirma que as corporações são 

como pessoas, tendo características culturais, individuais e filosóficas próprias. Segundo 
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Golden, criador da marca CBS, a imagem corporativa é “a impressão geral que uma empresa 

deixa no público por meio de seus produtos, políticas, ações e esforços publicitários”. 

Segundo a definição de Strunck (2007, p.57), identidade visual é “o conjunto de 

elementos gráficos que irão formalizar a personalidade visual de um nome, idéia, produto ou 

serviço etc.” O autor ainda diferencia identidade visual de identidade visual corporativa, 

explicando que para se configurar como corporativa a identidade deve pertencer a uma 

empresa ou corporação prestadora de serviço. 

A partir dessas definições nota-se a importância da identidade corporativa para as 

organizações que pretendem ser percebidas e lembradas pela sua sociedade e pelos 

consumidores. Esta abrange todas as ações de uma organização, os produtos que produz, seus 

escritórios, seus prédios, a satisfação dos funcionários, enfim, toda e qualquer manifestação 

da organização reflete sua personalidade. 

Inserida na identidade corporativa está a manifestação de valores mais visíveis da 

organização: a identidade visual corporativa. Segundo Olins (1978, p.15) apud Vieira (2002, 

p.23) “é a parte da identidade mais profunda de um grupo, o signo externo do 

comprometimento interno, servindo para lembrar o seu real propósito”. 

Um conceito comumente confundido com o de identidade visual corporativa é o de 

imagem corporativa, para progredir nos estudos sobre identidade visual corporativa é 

necessário esclarecer as diferenças e características entre as duas manifestações apoiando-se 

nas definições de pesquisadores da área. 

Napoles (1988, p. 19) apud Vieira (2002, p. 23) afirma que: 

 

A imagem corporativa é a forma como a companhia é percebida pelo público – 

consumidores, concorrentes, fornecedores, governo e público em geral, enquanto, a 

identidade corporativa é a forma como a companhia quer ser percebida. Esta é a 

situação ideal, e que pode ser criada, desde que a imagem seja constantemente 

merecida. 

 

 O autor enfatiza como informação primordial o fato de que a imagem corporativa é 

como o público percebe uma companhia, sendo o público formado por vários grupos como os 

consumidores, concorrentes, fornecedores, entre outros. Outra informação compartilhada foi a 

diferenciação da imagem corporativa e identidade corporativa explicando que a identidade 

corporativa refere-se a forma como a companhia deseja ser percebida. 

Segundo Peón (2009, p.12), explicando de uma forma mais ampla: 

 

A identidade visual corporativa integra a imagem corporativa de uma instituição. 

Apesar de muitas vezes vermos imagem corporativa e identidade visual corporativa 

como sinônimos, elas não são a mesma coisa. A imagem corporativa abarca tudo 

aquilo que, voluntariamente ou não, vai formando a posição da empresa na sua relação 
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com o público: isso vai desde a forma como os seus funcionários lidam e se 

apresentam para os clientes até as estratégias de marketing assumidas, as campanhas 

publicitárias, a arquitetura, a decoração e a localização de seus pontos de venda ou de 

serviço, a embalagem de seus produtos etc. 

 

Todos esses elementos formam no imaginário do público uma imagem, podendo ser 

positiva ou negativa, sendo assim uma das ferramentas que geram a imagem corporativa, 

podendo ser o mais importante mas não o único. Olins (1990) apud Vieira (2002) apresenta 

algumas estratégias de identidades corporativas, sendo elas as: monolíticas - a empresa se 

mostra através de um único nome e estilo visual em todas as ocasiões, como por exemplo a 

IBM, Tesco, BMW e a Siemens; endossadas, quando a empresa é proprietária de um conjunto 

de companhias que são mostradas com a identidade e nome do grupo, caso da General 

Motors, United Technologies e Nestlé; a última estratégia é a branded, neste caso, a 

organização tem uma série de marcas que podem ser desvinculadas entre elas ou da 

organização, como dessa estratégia o autor menciona as empresas  Procter & Gamble e 

Unilever. 

 Sabe-se que a identidade visual corporativa é uma grande ferramenta de lógica e 

consciência estética, organizando de forma clara e correta os elementos que identifica uma 

empresa. Vieira (2002) traz como exemplo de uma das primeiras marcas que acata os pré-

requisitos citados acima, a identidade visual da General Eletric (FIGURA 5), criada por volta 

de 1890. 

 

 
Figura 5. Identidade Visual General Eletric. 

Fonte: MEGGS, 2009, p.266 apud VIEIRA, 2000, p.102. 

 

Vieira (2002) também apresenta outro exemplo, a identidade visual da Wiener 

Werkstätte4 (FIGURA 6), que pode ser considerado um dos primeiros sistemas de identidade 

                                                 
4 O sistema era constituído de quatro símbolos: uma rosa vermelha da Werkstätte, três monogramas, um da 

Werkstätte, outro do designer e também um do fabricante. Ainda além dos símbolos Hoffmann também 

desenhou algumas peças de papelaria institucional como: papéis timbrados, cartões de visita, faturas, papéis de 

embrulho, papéis carta e até a chave do armário do escritório foi personalizada com a rosa da fábrica. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wiener_Werkst%C3%A4tte
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiener_Werkst%C3%A4tte
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visual5 criado no período Moderno, a marca foi criada no ano de 1903 por Josef Hoffmann e 

Koloman Moser.  

 

 

Figura 6. Identidade Visual Wiener Werkstätte. 

Fonte: HOLLIS, 2000, p.22. 

 

Segundo Hollis (2001) um caso marcante de identidade visual corporativa foi o da 

AEG (FIGURA 7), em 1908.  Segundo o autor foi a primeira vez em que se foi elaborado um 

manual de identidade visual, chamado na época de “estilo da casa”. O conceito de identidade 

visual corporativa só foi ser desenvolvido posteriormente nos anos 30, na Itália, por Olivetti e 

também pela Container Corporation of America . 

 

 

 

Figura 7. Evolução da Identidade Visual da AEG. 

Fonte: MOLLERUP, 2000, p.201 apud VIEIRA, 2000, p.104. 

 

 Nota-se com os conceitos apresentados pelos autores que todos compartilham de 

ideias em comum sobre o que é identidade visual. Em decorrência dessa introdução sobre o 

assunto, aprofunda-se a seguir nos principais componentes que formam a identidade visual 

corporativa. No próximo item são descritos os principais elementos que compõem uma 

identidade visual. 

 

 

 

                                                 
5 Segundo Péon (2009, p.12) o “Sistema de Identidade Visual (SIV) – também conhecido como Programa de 

Identidade Visual (PIV) -  é como se configura objetivamente a identidade. Formam o sistema todos os veículos 

que veiculem os elementos básicos da identidade visual: o logotipo, o símbolo, a marca,  as cores institucionais e 

o alfabeto institucional, além de outros eventuais elementos  acessórios, que são aplicados em itens específicos 

(material de papelaria, letreiros, uniformes, sinalização, embalagens, gráfica ambiental etc)”. 
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4.1.1 COMPONENTES DA IDENTIDADE VISUAL CORPORATIVA 

 

 A estrutura de uma identidade visual corporativa pode ser dividida em três 

componentes básicos, sendo eles: a cor, a forma e a tipografia. A maior ou menor 

predominância visual de cada componente é variável, depende da natureza do projeto. 

 Strunk (2007) organiza esses componentes em duas categorias, principais e 

secundários. Como principais são destacados o logotipo e o símbolo, na categorias de 

secundários são agrupados a cor (ou cores) padrão e o alfabeto padrão. 

 Sobre a definição dos elementos principais Strunck (2007, p.70), afirma que o logotipo 

é a “ particularização da escrita de um nome. Sempre que vesmo um nome representado por 

um mesmo tipo de letra ( especialmente criado, ou não), isso é um logotipo. Toda marca tem 

sempre um logotipo”. O símbolo segundo Strunck (2007, p.71), é “um sinal gráfico que, com 

o uso, passa a identificar um nome, idéia, produto ou serviço. Nem todas as marcas têm 

símbolos”. O autor ainda subdivide os símbolos em abstratos e figurativos, os abstratos 

possuem significado que deve ser apreendido não tem representação clara à primeira vista; os 

abstratos são baseados nos ícones que são desenhos fiéis a ideia que desejam transmitir. 

 Na categoria dos elementos secundários Strunck (2007, p.79), afirma que a cor (cores) 

padrão são “uma ou mais cores, que, sempre nos mesmo tons, são usadas nas identidades 

visuais”. Segundo Strunck (2007, p.80), alfabeto padrão é “aquele empregado para escrever 

todas as informações complementares numa identidade visual” 

 Sobre os motivos pelos quais as empresas mudam suas identidades visuais Strunck 

(2007, p.150) afirma que  

 

Como tudo na vida, os elementos institucionais também envelhecem. Quando são 

criados, levam com eles toda uma carga de informação, estilo e concepção de 

determinada época. Com o tempo as referencias mudam e então faz-se uma alteração 

da imagem, de forma a mantê-la sempre atualizada. 

 

 Strunck (2007) também comenta que essas mudanças geralmente acontecem a cada 5, 

10 e 20 anos variando de acordo com a necessidade do mercado específico da empresa ou da 

vontade de seus diretores. O autor ainda enfatiza que as mudanças podem ser ocasionadas por 

fusões, aquisições, expansões ou alterações sobre as atividades da empresa no mercado, como 

comenta Strunck (2007) uma identidade visual atualizada é significado de sucesso no mundos 

dos negócios. 
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4.1.1.2 Forma 

 

 Componente da identidade visual corporativa que trabalha com o subconsciente do 

consumidor é a forma. Sobre o conceito de forma Gomes Filho (2003, p.41) afirma que: “A 

forma pode ser definida como a figura ou a imagem visível do conteúdo”. O autor ainda 

comenta que a forma está presente em tudo que vemos e que a percepção da forma é realizada 

pela relação entre o meio luz e o objeto físico. Neste capítulo foi utilizado o material teórico 

do autor Gomes Filho (2003).  

 Para entender mais sobre a percepção da forma busca-se no campo da psicologia, a 

Gestalt. O autor explica que a Gestalt foi uma escola de psicologia experimental que atuava 

na teoria da forma. A teoria desenvolvida nessa escola opõem-se ao subjetivismo e busca 

entender a relação de percepção do individuo com o objeto. A teoria da Gestalt possui leis que 

regem sua estrutura e dão o suporte científico para a leitura da forma: as de unidade, 

segregação, unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança e pregnância da 

forma. 

 A unidade é a lei que refere-se a um único elemento, ela se manifesta quando 

consegue-se identificar de forma individual um elemento em uma composição. Como 

exemplo de unidade individual utiliza-se a imagem de uma esfera (FIGURA 8) sobre um 

fundo branco e a imagem da letra S também sobre um fundo branco, ambos sem nenhum 

outro elemento na composição visual. A lei de segregação, como afirma Gomes Filho (2003, 

p.30), significa “a capacidade de separar, identificar, identificar, evidenciar, ou destacar 

unidades formais em um todo compositivo ou em partes deste todo”. Como exemplo o autor 

traz a imagem (FIGURA 8) de um em uma pista onde se pode separar os elementos da 

imagem como o carro, o solo, a paisagem e o céu. 

 

 

Figura 8. Exemplo de Unidade e Segregação. 

Fonte: GOMES FILHO, 2003, p.29-30. 
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 A lei de unificação se estabelece quando a composição apresenta elementos 

semelhantes juntos, causando a sensação de unidade sem que se perca a percepção individual 

de cada elemento que a compõe. Nas palavras de Gomes Filho (2003, p.31), “a unificação da 

forma consiste na igualdade ou semelhança dos estímulos produzidos pelo campo visual”. 

Como exemplo dessa lei o autor apresenta o símbolo yin-yang (FIGURA 9), que segundo o 

autor, sintetiza de forma clara o fator de unificação. 

 A lei de fechamento é caracterizada pela sensação de conclusão visual, quando 

elementos na imagem indicam uma determinada leitura e consegue-se completar a forma da 

imagem na tela mental. Como exemplo em uma ilustração aplicada de forma vazada em um 

retângulo, os traços dessa forma vazada induzem na formação da imagem de Sherlock 

Holmes (FIGURA 9), obviamente essa lei trabalha com a memória visual das pessoas. 

 

 

Figura 9. Exemplo de Unificação e Fechamento. 

Fonte: GOMES FILHO, 2003, p.31-32. 

 

 A lei de continuidade Gomes Filho (2003, p.33) define que “a boa continuidade, ou 

boa continuação, é a impressão visual de como as partes se sucedem através da organização 

perceptiva da forma de modo coerente, sem quebras ou interrupções na sua trajetória ou na 

sua fluidez visual”. O autor também menciona que pode ser categorizada como uma tendência 

de as unidades seguirem-se em busca do fluxo mais adequado à forma do objeto. O autor 

representa essa lei com uma tabela progressiva de tons (FIGURA 10).  

 Quanto a lei de proximidade Gomes Filho (2003, p.34) afirma que “Elementos visuais 

ópticos próximos uns dos outros tendem a ser vistos juntos e, por conseguinte, a constituírem 

um todo ou unidades dentro do todo”. Como exemplo é apresentado a parte frontal de um 

hotel (FIGURA 10), onde nota-se a proximidade nos padrões de posicionamento das janelas 

nos sentidos horizontal e vertical. 
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Figura 10. Exemplo de Continuidade e Proximidade. 

Fonte: GOMES FILHO, 2003, p.33-34. 

 

 A lei de semelhança está diretamente ligada à construção e agrupamentos de unidades. 

Para Gomes Filho (2003, p.35), “a igualdade de forma e de cor desperta também a tendência 

de se construir unidades, isto é, de estabelecer agrupamentos de partes semelhantes”. O autor 

ainda comenta que os estímulos podem ser identificados semelhantes por características de 

cor, forma, tamanho, peso, localização e direção; como exemplo dessa lei, a figura estelar 

(FIGURA 11), que apresenta a semelhança em sua cor, forma e proximidade. 

 A pregnância da forma, segundo Gomes Filho (2003, p.36), é a lei básica da percepção 

visual, pois “qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura 

resultante é tão simples quanto o permitam as condições dadas”. A pregnância depende do 

equilíbrio, da facilidade e da agilidade na leitura dos elementos visuais na compreensão da 

forma, o autor afirma há níveis nessa lei e que uma forma pode ter maior ou menor índice de 

pregnância. No exemplo a seguir pode-se perceber o nível de pregnância (FIGURA 11), 

diminuindo de acordo com a mudança da fonte tipográfica, a primeira tem bom índice mas as 

seguintes vão perdendo essa qualidade. 

 

 

Figura 11. Exemplo de Semelhança e Pregnância da Forma. 

Fonte: GOMES FILHO, 2003, p.35-36. 
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 A compreensão dessas leis auxilia no processo construção de uma identidade visual, 

onde consegue-se identificar em sua forma aspectos que geram sentidos específicos na mente 

espectador, podendo assim manipular esses sentidos de acordo com as necessidades do 

projeto.  

 

4.1.1.3 Cor 

 

 A cor é um assunto que atrai o ser humano desde o início de sua evolução, pois nas 

épocas mais primitivas da pré-história já haviam as pinturas rupestres com a utilização de 

pigmentos naturais. Ela gera questionamentos tão complexos que movimentou o estudo dos 

mais diversos tipos de profissionais, entre esses artistas a cientistas. Na história destaca-se Da 

Vinci, que desenvolveu a teoria das cores no século XVII; no mesmo século Newton criou o 

círculo das cores e um amplo trabalho sobre a física das cores; além disso vários outros 

estudiosos se dedicaram ao assunto, como afirma Danger (1973).  Sobre a importância da cor, 

Farina (1999, p.112) afirma que 

 

As cores fazem parte da vida do homem porque são vibrações do cosmo que penetram 

em seu cérebro, para continuar vibrando e impressionando sua psique, para dar um 

som e um colorido ao pensamento e às coisas que rodeiam; enfim, para dar sabor à 

vida, ao ambiente. 

 

 O autor também comenta sobre a utilização da cor e seu caráter funcional na 

sociedade. Farina (1999) afirma que a cor não pode ser trabalhada somente como um 

elemento estético, pois carrega informação, que se torna útil em vários ramos de. Percebe-se 

essa via de atuação da cor em materiais de prevenção  de acidentes, na área da saúde, na 

sinalização de trânsito, entre outras situações. 

 Um campo de forte emprego da cor é a comunicação, seja em anúncios publicitários, 

embalagens de produtos e em ambientes de venda. Segundo Danger (1973), a cor deve ser 

usada de forma relacionada com os desejos dos consumidores e adequada as condições do 

mercado, respeitando as tendências vigentes. Danger (1973) ainda revela que as cores têm 

grande influência nas vendas porque mechem com a emoção e não com a racionalidade; é um 

apelo que age no subconsciente do consumidor. 

 A  relação emocional do indivíduo com a cor realiza associações materiais e afetivas 

que as cores promovem. Sobre a cor branca Pedrosa (2002) afirma que transmite pureza, paz, 

esperança, expectativa. Farina (1999) por exemplo realiza uma relação material e afetiva 
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sobre a cor afirmando que ela  está associada materialmente ao batismo, a neve, o casamento, 

as nuvens do céu, e no aspecto emocional expressa simplicidade, ordem, inocência, otimismo, 

entre outras conexões. 

 O vermelho por exemplo, como afirma Pedrosa (2002) pode estar associado com o 

fogo e o sangue, e também é umas das cores mais relevantes para muitos povos por sua 

ligação intima com o princípio da vida. O autor ainda comenta que no Oriente, em específico 

no Japão, ela é associada a felicidade e sinceridade. Já Farina (1999) comenta que o vermelho 

está associado no campo emocional a paixão, força, dureza, coragem e no campo físico ao 

fogo, sol, perigo, guerra. Ambrose (2009) aponta comenta que o vermelho é uma cor 

provocante, passional, sedutora e estimula múltiplos apetites. 

 Segundo Farina (1999), estão associados emocionalmente ao amarelo a esperança, 

espontaneidade, euforia, originalidade, adolescência, conforto. Numa conexão material o 

autor afirma que o amarelo lembra flores grandes, luz solar, terra argilosa, verão, entre outras. 

Uma cor que tem origem da fusão do amarelo com o vermelho é o laranja, cor que segundo 

Pedrosa (2002), avança em direção ao observador e tem grande poder de dispersão, Farina 

(1999) afirma que o laranja está associado ao outono, pôr-do-sol, calor, força, energia, senso 

de humor, alegria. Segundo Ambrose (2009) o laranja é uma cor que lembra extroverção, 

chamativa, lúdica e que une a alegria do amarelo com a paixão do vermelho. 

 Entrando no campo das cores frias, o azul, segundo Farina (1999), pode ser ligado 

materialmente ao gelo, sendo considerado a cor mais fria, mas também está associado ao mar, 

a montanhas longínquas, ao céu, à águas tranquilas. Pedrosa (2002) lembra também que o 

azul está ligado ao infinito,  à sutilidade, ao mistério e à profundidade. 

 Outro representante das cores frias é o verde, que surge a partir da mistura de 

pigmentos azuis e amarelos, e está associado, segundo Farina (1999) no campo afetivo, ao 

bem-estar, paz, saúde, tranquilidade, segurança, suavidade, equilíbrio, descanso. Do ponto de 

vista material, Farina (1999) comenta que o verde está diretamente ligado ao frescor, 

umidade, primavera, folhagem, natureza e é bastante utilizado em identidades visuais e 

embalagens de produtos de limpeza e de origem natural ou orgânica. Ambrose (2009) indica 

que o verde denota a vida e a recomeços, também explica que tem qualidades relaxantes que 

refletem estabilidade, harmonia e equilíbrio. 

 Segundo Pedrosa (2002) o roxo (também chamado de violeta) transmite qualidades 

das suas cores de origem, o vermelho e  azul. O autor comenta que o roxo transmite o 

equilíbrio entre céu e terra, a paixão e a inteligência, os sentidos e o espirito, o amor e a 

sabedoria, a ação refletida e também a lucidez. 
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 Um exemplo de cores escuras é o marrom, que como afirma Farina (1999) estabelece 

conexões com a terra, outono, águas lamacentas, doença, melancolia, pesar, resistência. O 

cinza, também uma cor mais escura, está associada, segundo Farina (1999) a chuva, pó, 

tempestade, neblina, velhice, sabedoria, seriedade e passado. 

 O preto, segundo Pedrosa (2002), do ponto de vista psicológico, está ligado a angústia 

humana, a depressão, luto. Farina (1999) associa a cor as sombras, noite, carvão, fumaça, fim, 

mal, melancolia, intriga. No conjunto de uma identidade visual fica evidente a importâncias 

da cores, pode-se perceber com as associações que as cores realizam a diversas possibilidades 

de aplicação. A combinação de cores em uma identidade visual não deve ser uma tarefa 

simplesmente estética , deve ser pensada estrategicamente. 

 

4.1.1.4 Tipografia 

 

 Um elemento de grande relevância no contexto da identidade visual é a tipografia. As 

fontes6 tipográficas são um componente essencial na identidade visual pois elas são 

responsáveis por identificar as marcas de forma nominal. Em alguns casos é definida como 

parte principal da identidade visual sem o acompanhamento de nenhum símbolo, como por 

exemplo é o caso da IBM. 

Atualmente a produção tipográfica apresenta um nível de crescimento elevado, sendo 

produzidos novas fontes tipográficas todos os dias. Esse crescimento sabe-se que foi 

proporcionado pela inserção da internet e da tecnologia computacional no seu processo de 

desenvolvimento que tornou mais ágil e fácil o desenho de tipos. 

A origem das principais famílias tipográficas foram inspiradas nas escritas romana e 

grega. As famílias que buscaram o desenho na escrita romana possuem serifas7 em seu 

desenho e as de origem grega não apresentam serifas e possuem traços mais simples e claros. 

As famílias são agrupadas por seu grau de semelhança, existem várias categorizações de 

estilos tipográfico, a categorização utilizado nesse trabalho é a categorização de Williams 

(1995) que agrupa os tipos em seis estilos: Antigo, Moderno, Serifa Grossa, Sem Serifa, 

Manuscrito e Decorativo. 

                                                 
6 Segundo Pereira (2007, p.10), fonte “é uma palavra originária dos tipos fundidos do passado, que atualmente se 

emprega em todos os trabalhos de composição eletrônica, muitas vezes confundida como sinônimo de tipo. 

Fonte é o jogo completo de caracteres de qualquer tipo – letras, algarismos, sinais – fornecido ao usuário de 

forma que possa compor livremente qualquer texto naquele tipo. 
7 Segundo Pereira (2007, p.12) serifa “é um pequeno filete de acabamento que se estende nas terminações das 

hastes dos caracteres. Sua origem remonta aos caracteres romanos antigos, nas pinceladas de arremate das 

extremidades das letras pintadas nas paredes de Pompéia e nas inscrições gravadas em pedra, ao cinzelar as 

letras no mármore, no início e fim das incisões”. 
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Os tipos de estilo Antigo possuem hastes com transição grosso-fino na partes curvas, 

possuem serifa triangular e podem apresentar eixo humanista (diagonal) ou racionalista 

(vertical) como afirma o autor. Baer (2001) afirma que esse estilo começou a ser desenvolvido 

no século XV, Lupton (2006) também cita as fontes itálicas desenvolvidas no mesmo período, 

que possuem inclinação à direita. 

No século XVIII Pereira (2007) escreve que fontes do estilo Antigo começam a sofrer 

alterações que geraram o desenho de fontes do estilo moderno. O estilo Moderno apresenta 

serifas finas e retas, essencialmente com eixo vertical e com acabamento muito mais refinado. 

Com a consolidação da revolução industrial, no século XVIII os tipógrafos alteravam os tipos 

de estilo moderno, tornando as partes grossas mais evidentes criando assim uma nova 

categoria chamada de Serifa Grossa como Afirma Williams (1995). 

Com uma abordagem contrária ao estilo de Serifa Grossa foi desenvolvida a categoria 

Sem Serifa, que como o nome indica, não apresentavam serifas e possuíam uniformidade nas 

hastes com pequenas modulações em alguns casos. Esse estilo transmite o aspecto de clareza , 

simplicidade objetividade por esses atributos é frequentemente utilizada em materiais 

comunicacionais. O Manuscrito identificado na categorização de Williams (1995), é o 

desenho que simula a escrita feita à mão com pincel ou caneta tinteiro; as fontes dessa 

categoria possuem transição grosso fino e hastes com traços suaves. O último estilo 

identificado pelo autor é o Decorativo, fontes deste estilo conseguem transmitir uma grande 

carga de informação e é desenvolvido com um processo de criação mais livre se comparado 

aos outros estilos. 

Além das categorias de estilo a tipografia também passou por relevantes influências no 

período Pós-moderno, absorvendo principalmente a tendência desconstrutivista. Sobre a 

tipografia Pós-moderno Farias (2001, p.29) afirma que: 

 

A tipografia dita ‘pós-moderna’ nasce do embate das influências dos 

experimentalismos das décadas precedentes, somado aos avanços tecnológicos ligados 

à área do design gráfico. É muito problemático falar em ‘uma’ tipografia ‘pós-

moderna’, uma vez que a única característica em comum nas tipografias experimentais 

das décadas de 80 e 90 parece ser a rejeição, em maior ou menor grau, ao paradigma 

racionalista estabelecido a partir da Bauhaus. 

 

 Segundo Jacques (2002), a tipografia pós-moderna surgiu a partir dos trabalhos do 

designer alemão Wolfgang Weingart, no final dos anos 60 na Suiça. Ele propunha uma lógica 

mais intuitiva e subjetiva, o autor comenta que Weingart “mudava o peso dos tipos no meio 

de uma palavra; distorcia a tipografia, desfigurando-a até torná-la bem difícil de se ler; 



35 

 

justapunha imagens e texturas, criando ruídos visuais – concepções tradicionalmente vistas 

com erro” 

 Percebe-se por essa breve introdução aos componentes da identidade visual que o seu 

desenvolvimento é uma tarefa complexa e que exige um estudo aprofundado em cada aspecto 

de sua estrutura. Os componentes apresentados aqui são de grande importância a seguir na 

metodologia. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa é necessário que a metodologia 

esteja afinada com o seu propósito da pesquisa. Lopes (2001, p.101) apud Silva (2012, p.24) 

afirma que “as opções metodológicas são feitas em função de um conjunto amplo de critérios 

vinculados aos projetos concretos de investigação”. 

Esse projeto de pesquisa tem como objetivo analisar o design de identidades visuais e 

sua interação no contexto social e econômico dos períodos moderno e Pós-moderno. Como 

tipo de pesquisa foi escolhida a pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, por se mostrar 

mais adequada para os objetivos do trabalho. Para Michel (2009, p.39), a pesquisa qualitativa 

“ permite identificar falhas, erros, descrever procedimentos, descobrir tendências e reconhecer 

interesses”. 

Segundo Creswell (2010, p.211) “a pesquisa qualitativa é uma pesquisa interpretativa, 

com o investigador tipicamente envolvido em uma experiência sustentada e intensiva com os 

participantes”. Como método de pesquisa a análise de conteúdo se demonstrou mais adequada 

às necessidades do projeto, sendo um método com campo de aplicação vasto tendo em vista 

que qualquer manifestação de linguagem verbal ou visual pode ser submetido a ele. Segundo 

Bardin (1977, p.34), a análise de conteúdo é: 

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, 

indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens. 

 

 Tem-se como universo desta pesquisa empresas brasileiras que foram  fundadas 

durante a primeira metade do século XX entre as décadas de 1940 e 1970, no período da 

sociedade intitulado de Moderno, e que realizaram reformulação de suas identidades visuais 

nas décadas posteriores, no período compreendido de Pós-moderno. Foram selecionadas 

apenas empresas brasileiras pelo fato de o Brasil estar se destacando na economia de vários 

países, isso prova-se pela presença global de empresas brasileiras como a Vale e a Petrobras. 

 Foram selecionadas para análise, as identidade visuais da Vale, da Natura e da Deca 

por serem empresas brasileiras, com mais de quarenta anos de atuação no mercado, ou seja, 

foram criadas no período Moderno e passaram por mudanças em suas identidades visuais 

recentemente. Houve a preocupação de selecionar empresas de segmentos diferentes, em 

virtude de ter um campo mais amplo de atuação econômica com mercados e públicos-alvo 
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diferentes. A Vale por exemplo tem como consumidor empresas de processamento, já a 

Natura e a Deca tem como consumidor final as pessoas comuns. 

 Num primeiro momento foi realizada uma introdução apresentando as empresas, onde 

foi descrito brevemente aspectos institucionais sobre sua fundação, ramo de atuação e 

presença econômica no Brasil e no mundo. Como segundo passo iniciou-se o processo de 

descrição e análise das identidades visuais, para estabelecer uma ordem cronológica mais 

adequada, as identidades foram agrupadas em dois itens: a primeira versão e a versão mais 

recente. Em ambas foram identificados a forma, quais e onde se manifestam as leis da Gestalt 

e quais as representações o símbolo têm. Na sequência foram analisadas as cores que 

compõem a identidade, quais as suas principais associações e o seu significado na identidade 

específica. Finalizando a análise o campo da tipografia é descrito identificando o estilo 

tipográfico aplicado e quais os são seus principais atributos. Além desta análise das 

características visuais das duas configurações das identidades visuais, foi avaliado a relação 

entre as categorias de análise e as características dos períodos Moderno e Pós-moderno. 

 

5.1 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A análise desse estudo foi realizada com três identidades visuais corporativas que 

presenciaram as mudanças sociais e econômicas dos períodos Moderno e Pós-moderno e 

sofreram alterações estruturais em seu desenho durante esse segundo período. Foram 

identificadas características sociais e econômicas dos períodos citados com o objetivo de 

perceber sua influência na forma visual das identidades visuais corporativas. As marcas 

selecionadas são as das empresas Vale, Natura e Deca. 

 

 

5.1.1 SOBRE AS EMPRESAS 

 

5.1.1.1 Vale 

 

 A Vale é uma mineradora com sede no Brasil e presença em mais de 30 países, como 

Índia, Estados Unidos, China, Canadá, Filipinas, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, 
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entre outros. Também é líder na produção de minério de ferro, sendo também a segunda maior 

produtora de níquel segundo dados de seu site oficial8. 

 A empresa foi oficialmente criada em 1˚ de junho de 1942, em um contexto instável da 

Segunda Guerra Mundial.  Segundo  Vale (2012), um contexto onde o Brasil estava em uma 

crise institucional sobre a sua entrada na Segunda Guerra Mundial em função da pressão de 

países aliados como os Estados Unidos e também pelos ataques de submarinos alemães a 

navios brasileiros. Também destaca-se  o grande interesse americano no potencial da Vale em 

alavancar a indústria bélica com o fornecimento de ferro. 

 Pode-se perceber a importância política e econômica da Vale no Brasil e no mundo. 

Segundo  Vale (2012), durante os 65 anos que a empresa atuou no Brasil e nos países 

sediados sua marca foi exposta em navios, trens, documentos, materiais de escritório, dentre 

outros. A Companhia Vale do Rio Doce ou somente reconhecida pela sigla CVRD  durante 

esses anos de atividades começou a ser identificada por seus funcionários e colaboradores 

apenas como “Vale” , segundo  Vale (2012, p.335), é “uma palavra facilmente lida no mundo 

inteiro” o que facilitava sua identificação em nível mundial. 

 

5.1.1.2 Natura 

 

 A Natura atua no ramo de cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal. A empresa é 

brasileira e tem presença em sete países da América Latina e na França, sendo considerada a 

indústria líder em seu ramo de atuação no mercado brasileiro segundo dados de seu site 

oficial9. A empresa foi fundada em 28 de agosto no ano de 1969 por Luiz Seabra em 

sociedade com Jean Pierre Berjeaout com o intuito de comercializar produtos de alta 

qualidade e feitos com ingredientes naturais, objetivo que se refletiu no nome da empresa no 

ano seguinte, quando foi intitulada de “Natura”. A Natura desde sua fundação sempre 

acreditou muito na relação pessoais, por esse motivo aderiu ao sistema de venda direta ainda 

no ano de 1970. 

 

 

 

 

                                                 
8 http://www.vale.com 
9 http://www.natura.com.br 
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5.1.1.3 Deca 

 

 A Deca é uma empresa nacional líder na fabricação de louças e metais sanitários, 

dominando o mercado brasileiro e sendo considerada uma das maiores empresas do segmento 

em nível mundial. A marca Deca pertence ao grupo Duratex, foi fundada em 1947 pelo 

engenheiro Olavo Egydio Setúbal e por Renato Refinetti com o nome de Artefatos de Metal 

Deca Ltda. A empresa está presente em 32 países e apresentou um alto  índice de crescimento; 

em sua última mensuração, de 2003 a 2009, mostrou crescimento de 355% no campo das 

exportações segundo informações de sua página oficial10. 

 

5.1.2 PRIMEIRA VERSÃO DAS IDENTIDADES VISUAIS 

 

 Sobre a perspectiva das leis da Gestalt percebe-se na identidade visual da Vale um alto 

nível de Pregnância da Forma, pois apresenta bom equilíbrio visual, tem facilidade e agilidade 

de leitura. No símbolo do quadrado com um losango interno vazado pode-se identificar a lei 

de Fechamento porque a parte interna vazada permite ao receptor formar um losango em sua 

mente. Nessa mesma parte do símbolo pode ser identificada também a lei de Semelhança 

porque o quadrado com o losango pode ser visualizado também como 4 triângulos iguais 

agrupados. Nesse losango manifesta-se também a lei de Unificação pelo fato de ser 

perceptível os triângulos juntos formando uma figura. Nas barras retangulares percebe-se a lei 

de Continuidade. Elas transmitem a intenção de movimento, como se cada uma fosse um 

estágio desse movimento contínuo. Analisando o símbolo de forma geral consegue-se 

identificar elementos que o compõe, essa percepção das singularidades de uma forma é 

fornecida pelo suporte da lei de Segregação. 

 A cor predominante nessa primeira identidade visual é o preto, que pode ser associado 

psicologicamente com luto e angústia, melancolia, sombras. Essa cor foi utilizada 

provavelmente porque a tecnologia de reprodução na década de 1940 era muito limitada e as 

identidades visuais necessitavam ser mais simples para serem reproduzidas em diversos 

materiais sem sofrerem deformações. 

 Sobre o logotipo desta primeira identidade visual, o estilo de tipografia é o Sem Serifa. 

Essa categoria tipográfica transmite com eficiência e de forma clara e objetiva a informação, 

forte característica funcionalista do período Moderno. 

                                                 
10 http://www.deca.com.br/deca/ 
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Figura 12. Primeira Identidade Visual da Vale. 

Fonte: Portal Terra11 

 

 A identidade visual da Natura (FIGURA 13) nos primeiros anos já trazia como 

símbolo uma flor que viria compor sua identidade até a atualidade. Nessa primeira identidade 

visual dos anos 70 podemos notar compondo a flor como se fossem pétalas a letra “N” inicial 

do nome da empresa, abaixo um grafismo que parece representar uma folha e  mais abaixo o 

logotipo em letras minúsculas e com uma fonte tipográfica mais densa. Em 1989, a identidade 

visual é reformulada ganhando traços mais aperfeiçoados mas mantendo o mesmo conceito 

visual. Nota-se uma integração das pétalas com a inicial “N” formando um laço e logo abaixo 

o logotipo ainda se mantém em caracteres minúsculos com uma tipografia um pouco mais 

suave; também é relevante a mudança da cor preta pelo verde escuro. Nos anos 2000 a 

empresa realiza aprimoramentos na marca trazendo cores quentes, redesenhando a flor e 

atualizando a tipografia do logotipo. Nesta análise utiliza-se como objeto de estudo a primeira 

identidade e a mais atual, a primeira, por estar no período Moderno e a outro no Pós-moderno 

que são os períodos estudados na pesquisa. 

 

 

                                                 
11 Disponível em: < http://www.terra.com.br/economia/infograficos/historia-logos/ > Acesso em: 24 de Mai. 

2014. 

http://www.terra.com.br/economia/infograficos/historia-logos/
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Figura 13. Evolução da Identidade Visual da Natura. 

Fonte: Memorial Natura12 

 

 Na primeira identidade visual  nota-se características bem evidentes do período 

Moderno: a ordem, a clareza, a rigidez mesmo tendo vários elementos formando a flor eles 

estão dispostos de forma organizada e respeitando uma métrica. O grafismo da folha tenta 

timidamente introduzir uma certa fluidez ao desenho que em sua totalidade  se mantém com 

aspecto estático. Essa cultura que a Natura construiu de produtos com origem natural e a 

preocupação ambiental foi uma tendência muito apreciada pela geração vigente naquele 

período, os baby boomers que por terem nascido no contexto social do pós-guerra começaram 

a cultivar ideologias socioambientais por um mundo mais sustentável. Provavelmente foram 

os grandes consumidores que ajudaram a Natura a crescer e conquistar o mercado de 

cosméticos. 

 

 

Figura 14. Primeira Identidade Visual da Natura. 

Fonte: Memorial Natura13 

 

                                                 
12  

Disponível em: <http://naturarp.no.comunidades.net/index.php?pagina=1713325049_02> Acesso em: 24 de Mai. 

2014. 
13 http://naturarp.no.comunidades.net/index.php?pagina=1713325049_02  

http://naturarp.no.comunidades.net/index.php?pagina=1713325049_02
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 Na análise da forma identifica-se claramente a lei  de Proximidade nas letras N 

agrupadas em volta do círculo na parte superior do símbolo, nessa mesma parte manifesta-se 

também a lei de Continuidade na disposição circular das letras que induz o sentido de 

continuidade. Sobre o símbolo da flor, consegue-se percebê-lo como uma unidade, ou seja, 

uma flor que também é composta por elementos (pétalas, folha e circulo), essa visão apresenta 

as leis de Unidade e Segregação. O espaço formado entre as letras N e o círculo central 

induzem a conclusão mental da imagem da flor, sobre esse olhar exibe-se a lei de 

Fechamento, nessas letras também nota-se a lei de semelhança por serem a mesma letra 

repetida várias vezes. 

 A cor que predomina na identidade visual é o preto, sobre as associações psicológicas 

que essas cores realizam, o preto está ligado ao luto, seriedade, sombras, dentre outras 

associações. O preto era frequentemente utilizado por facilitar o processo de reprodução, que 

naquela época não tinha muitas possibilidades. 

 No logotipo o estilo que se observa é o Sem Serifa, que geralmente é utilizado quando 

se tem o objetivo de transmitir a informação de forma mais simples e clara. Também percebe-

se a utilização do caracteres em forma minúscula que talvez possa ter sido utilizado como 

recurso para manter um aspecto mas sutil no logotipo. Os caracteres também parecem estar no 

peso bold que pode ter sido escolhido para facilitar na leitura do nome. 

 A primeira identidade visual da Deca era constituída com um símbolo do rinoceronte, 

herança da Duratex que com o objetivo de padronização aplicou a sua identidade visual a 

todas as empresas de seu grupo.  

 

 

Figura 15. Primeira Identidade Visual da Deca. 

Fonte: Blog Mundo das Marcas14 

 

                                                 
14 Disponível em: < http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2011/01/deca.html> Acesso em: 17 de Jun. 2014. 

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2011/01/deca.html
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 Na análise da forma percebe-se a lei de Fechamento no símbolo à direita, onde  os 

caminhos vazados conduzem à construção mental da figura do rinoceronte, os traços separam 

cabeça tronco e membros, elementos como o chifre e a envergadura do ombro deixam mais 

evidente a leitura. A armação retangular que intercepta o rinoceronte expressa a lei de 

Continuidade pelo fato de que manifesta a intenção de iniciar nos ombros do rinoceronte 

percorrendo esse caminho retangular e finalizando na pata esquerda do animal. Nas partes do 

corpo do rinoceronte pode-se verificar a lei de segregação porque conseguimos separar cada 

parte do corpo em função dos caminho vazados. Nesse mesmo ponto esses elementos 

representam a lei de Unificação porque agrupados nessa configuração formam a figura do 

animal. O símbolo como um todo apresenta um índice eficiente de Pregnância da Forma pelo 

fato de perceber-se que se trata de um rinoceronte num primeiro olhar. 

 A cor predominante na identidade visual é o preto, uma cor que está associada 

emocionalmente a escuro, sombras, medo, seriedade, luto. É uma cor que ainda é muito 

utilizada para alguns tipos de aplicações de identidade visual, a maioria das identidades 

visuais sua aplicação em preto também.  

 Sobre a Tipografia do logotipo percebe-se uma fonte tipográfica do estilo Sem Serifa 

com a primeira letra maiúscula e as demais em minúsculo, esse estilo tipográfico é bastante 

usado corporativamente porque transmite objetividade, clareza, simplicidade. 

 

 

5.1.3 MUDANÇA DAS IDENTIDADES VISUAIS 

 

 Em 2007 a Vale reformula sua identidade visual, após mais de três décadas com a 

mesma configuração. O trabalho foi assinado pela empresa norte-americana Lippincott 

Mercer em parceria com a empresa brasileira Cauduro Martino. Ambas com históricos de 

grandes clientes e projetos em sua trajetória. A Lippincott entre seus clientes destacam-se a 

Coca-Cola, General Eletric, IBM e a Cauduro com o Banco do Brasil, Unimed, TAM, Natura 

segundo o portal Propmark15. A mudança da marca estendeu-se até seu nome simplificar-se 

na  sigla CVRD (Companhia Vale do Rio Doce) para “Vale”, mudança que deve ter sido 

realizada pela percepção de que a empresa já era chamada por essa abreviação informalmente 

no mercado e por seus colaboradores. 

  

                                                 
15 Disponível em: < http://propmark.uol.com.br/anunciantes/23434:vale-do-rio-doce-apresenta-nova-logomarca 

> Acesso em: 24 de Mai. 2014. 

http://propmark.uol.com.br/anunciantes/23434:vale-do-rio-doce-apresenta-nova-logomarca
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Figura 16. Evolução da Identidade Visual da Vale. 

Fonte: Portal Terra16 

 

  

 No campo da forma a nova identidade visual manifesta alguma leis da Gestalt como 

um bom índice de Pregnância da Forma, percebemos claramente o símbolo que representa um 

“V” inicial do nome da empresa, as ondulações na parte superior provavelmente tem a 

intenção de fazer uma ligação material com um vale, onde também pode-se notar as leis de 

continuidade, unificação, semelhança e unidade. 

 Nessa nova identidade um grande diferencial são as cores. Foram introduzidos o 

verde,  o amarelo e o cinza substituindo o preto. A cor verde segundo Farina (1999), faz 

associações afetivas com saúde, bem estar, tranquilidade, segurança e materialmente está 

ligado a natureza, frescor, umidade. O Amarelo está conectado ao sol, originalidade, conforto, 

terra como afirma Farina (1999), a provável escolha por essa paleta de cores seja em função 

de representar a natureza. O amarelo pode estar representando a riqueza que pode ser extraída 

do solo, as montanhas desenhadas podem fazer referência ao local onde realiza sua atividade 

de mineração. Outro fator que pode ter influenciado a utilização das cores  porque a empresa 

foi criada no Brasil são o verde e o amarelo que  representam o país. O cinza  pode ter sido 

escolhido por ser uma cor mais leve que o preto, segundo Farina (1999) o cinza está associado 

a sabedoria e seriedade, valores desejáveis por uma empresa. 

 O logotipo manteve-se com tipografia de estilo Sem Serifa e em caixa alta. Percebe-se 

também na terminações das letras “V” e “E” ondulações que também são identificadas no 

símbolo transmitindo uma certa fluidez e movimento a identidade visual. 

 

                                                 
16 Disponível em: < http://www.terra.com.br/economia/infograficos/historia-logos/> Acesso em: 24 de Mai. 

2014. 

http://www.terra.com.br/economia/infograficos/historia-logos/
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Figura 17. Atual Identidade Visual da Vale. 

Fonte: Portal Terra17 

  

 Em meados dos anos 2000 a Natura atualiza sua identidade visual que estava há 10 

anos com a mesma configuração. Na análise da forma dessa nova identidade fica perceptível 

algumas leis da Gestalt. Entre elas a lei de Unidade, fica evidente quando percebe-se o 

símbolo da flor de um forma singular sem apresentar terminações ou interrupções. Esse 

mesmo símbolo apresenta a lei de Continuidade pela conexão empregada entre as pétalas 

estilizadas, nota-se também a semelhança visual entre as pétalas que se encaixa na lei de 

Semelhança. 

 As cores nessa nova identidade sofreram fortes modificações, o verde foi substituído 

pelo amarelo e o laranja, e no logotipo a cor predominante foi definida pelo preto. A cor 

amarela está associada emocionalmente a originalidade, conforto e esperança , na associação 

material se conecta com flores grandes, luz solar, verão. O laranja remete à energia, alegria, 

calor, força, outono, senso de humor, entre outras conexões. O preto associa-se às sombras e a 

noite, provavelmente foi utilizada para destacar e diferenciar o logotipo do símbolo. 

 Sobre a tipografia nesse novo logotipo percebemos que o estilo ainda é o Sem Serifa e  

transmite as sensações de movimento. As formas mais arredondadas parecem trazer mais 

conforto, também percebemos muito mais leveza numa linguagem bem atual muita adequada 

ao momento que a marca estava vivendo. 

 

 

 

 

                                                 
17 Disponível em: < http://www.terra.com.br/economia/infograficos/historia-logos/ > Acesso em: 24 de Mai. 

2014. 

http://www.terra.com.br/economia/infograficos/historia-logos/
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Figura 18. Atual Identidade Visual da Natura. 

Fonte: Memorial Natura18 

 

 No ano de 2013 a Deca apresentou sua nova identidade visual. Observa-se uma 

mudança bastante relevante no símbolo e na tipografia, a figura do rinoceronte é substituída 

por um símbolo que representa uma fusão do desenho de uma folha com uma gota d’agua. O 

preto é substituído pelo cinza e o azul toma papel dominante na estrutura. 

  

 

Figura 19. Evolução da Identidade Visual da Deca. 

Fonte: Blog Mundo das Marcas19 

 

 Na percepção da forma identifica-se primeiramente a lei de Fechamento no símbolo 

que está localizado a direita do logotipo, a cavidade interna está vazada induzindo a conclusão 

visual de uma folha, uma gota, ou até mesmo a letra D estilizada que é a inicial do nome da 

empresa. Nota-se também a lei de Continuidade no movimento que o símbolo realiza. 

Observa-se também a lei de Unidade porque consegue-se visualizar o símbolo singularmente. 

Sobre o índice de Pregnância da Forma que o símbolo apresenta, pode-se identificar  em um 

primeiro contato a associação com uma gota, surgindo associações secundárias com uma 

                                                 
18 Disponível em: < http://naturarp.no.comunidades.net/index.php?pagina=1713325049_02> Acesso em: 17 de 

Jun. 2014. 
19 Disponível em: < http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2011/01/deca.html> Acesso em: 17 de Jun. 2014. 

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2011/01/deca.html
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folha e com a letra D estilizada, de forma geral apresenta um índice regular de Pregnância da 

Forma. 

 

 

Figura 20. Atual Identidade Visual da Deca. 

Fonte: Blog Mundo das Marcas20 

 

 O cinza é uma cor mais suave comparado com o preto que fazia parte da identidade 

visual antiga, o cinza faz associação psicológica com neblina, sabedoria, seriedade e passado. 

O azul que está presente no símbolo faz parte das cores frias está ligado ao mar, ao céu, as 

águas tranquilas, ao infinito, mistério, profundidade, entre outras associações. 

 O logotipo apresenta uma fonte tipográfica do estilo Sem Serifa que transmite 

objetividade e maior clareza visual. Percebe-se terminações arredondadas e alguns cortes nos 

pontos de conexão dos caracteres, possivelmente foram estilizações feitas sobre a fonte 

original, uma prática que da mais individualidade ao logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Disponível em: < http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2011/01/deca.html> Acesso em: 17 de Jun. 2014. 

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2011/01/deca.html
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a relação entre as identidades 

visuais corporativas e o contexto social e econômico em que atuam, buscando compreender as 

motivações para a suas modificações. Para encontrar essas respostas primeiramente estudou-

se as principais características de duas épocas, buscando entender mais claramente fatos que 

poderiam influenciar as empresas e respectivamente suas identidades visuais.  

 Sobre a Vale em sua primeira identidade visual percebe-se características visuais 

muito próprias do período onde estava inserida, o período Moderno. O símbolo na parte da 

esquerda apresenta formas geométricas rígidas e organizadas, característica muito própria do 

período Moderno. A sociedade era regida por um sentido de ordem, clareza e controle muito 

evidente. Constata-se que os comportamentos sociais podem influenciar as empresas, essas 

corporações movidas por pessoas, e suas ideologias fazem parte da bagagem que levam para o 

seu meio. 

 Na reformulação da identidade visual da Vale fica evidente a mudança por 

necessidade de renovação, pois a sua antiga identidade já não representava mais o 

crescimento que a empresa havia conquistado. Por se tratar uma multinacional a empresa 

necessitava ter uma comunicação unificada e atual em todos os países em que atuava.  

Segundo Vale (2012, p.335) “As razões para a modificação poderiam estar resumidas em uma 

só palavra: globalização”. Sobre essa afirmação fica evidente a influência do periodo Pós-

moderno na identidade visual corporativa da Vale. Os conceitos de movimento e 

transformação ficam evidentes, principalmente nas ondulações de seu desenho e na 

combinação de cores. 

 Em meados dos anos 2000 foi percebida pela Natura a necessidade de atualização da 

marca que estava com a mesma configuração há 10 anos, quando foi sua última atualização. 

Em virtude das transformações que o mundo e a empresa haviam passado nesse tempo 

começaram a ser realizadas pesquisas com consumidores na faixa de 22 a 55 anos como 

afirmam GRACIOSO e RIENZO (2000). Foram identificados nas pesquisas os principais 

valores da marca, sendo eles: humanismo, transparência, equilíbrio e criatividade. Após essas 

pesquisas a empresa iniciou o processo de mudança da identidade visual. Depois de estar com 

a nova identidade pronta realizou mais uma pesquisa comparando as duas identidades. 

 As pesquisas revelaram que a marca antiga transmitia as sensações de segurança, 

familiaridade, tradicional, estático, força, peso. A nova marca foi muito bem aceita pelos 
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consumidores e transmitia movimento, atualização, novidade e leveza que eram os sentidos 

que a empresa desejava transmitir nessa nova fase. 

 A identidade visual da Deca é a que apresentou as mudanças mais radicais. Na 

primeira versão seu símbolo era um rinoceronte que representava a força e a durabilidade de 

seus produtos. Na reestruturação a marca ganha traços fluídos e leves com o símbolo que 

representa primeiramente uma gota e numa segunda interpretação pode lembrar uma folha ou 

a própria inicial do nome da empresa. Essas características subjetivas representam bastante o 

período Pós-moderno, onde os significados se pluralizam. 

 Espera-se que o presente trabalho gere o interesse pela pesquisa no campo das 

identidades visuais corporativas em virtude da grande importância que elas têm na 

comunicação das empresas com o mercado e sociedade. 
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