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Prólogo

Sabe quando a gente está na escola e a professora 
pergunta o que é que o pai da gente faz? Eu sempre adora-
va essa hora. É que o meu pai era mecânico de aviões 
numa época em que pouca gente tinha visto uma máquina 
dessas de perto (nos idos dos anos 1970). O impacto era 
mais ou menos como se hoje eu dissesse que meu pai 
era o mecânico do ônibus espacial Columbia. Confesse: 
você fi caria impressionado, não? Mais ainda se tivesse 
oito anos de idade.

Pois tendo um pai assim e sendo a fi lha mais velha, 
não pude escapar do encanto que as máquinas exercem 
sobre algumas pessoas; desde pequena, eu sempre queria 
saber como as coisas funcionavam e por quê. Este foi 
o caminho natural que me levou a estudar numa escola 
técnica e depois fazer engenharia elétrica, seguida por um 
mestrado na área de controle e automação industrial. Esse 
mundo realmente me fascinava (hoje, ainda acho que tem 
bastante charme), mas, depois de 12 anos programando 
robôs e participando de projetos ousados e inovadores, 
achei que não era mais o sufi ciente. Passei a perceber 
que o sucesso comercial das empresas de tecnologia onde 
trabalhava não era proporcional à competência técnica de 
suas equipes e tentei encontrar explicações para a falta de 
zeros no meu salário e no faturamento dessas empresas. 

PRÓLOGO



Lígia Fascioni

Desconfi ava que tinha algo a ver com marketing, palavra 
que conhecia de folhear revistas de negócios e ler jornais, 
mas faltavam-me argumentos que fundamentassem uma 
discussão a respeito. 

É que as empresas de tecnologia, principalmente 
as pequenas e incubadas, são constituídas basicamente 
por engenheiros. São pessoas com uma fl exibilidade de 
conhecimentos impressionante, com capacidade para 
aprender qualquer coisa. Mas não são deuses (apesar 
de alguns pensarem que sim). Nem administradores. 
Nem especialistas em marketing. Nem especialistas 
em pessoas, em gestão, em identidade corporativa, 
em design e o que mais houver. São, principalmente, 
indivíduos fascinados pela tecnologia. Creem com fervor 
que um produto bem desenvolvido e tecnologicamente 
brilhante tem a capacidade de atrair compradores por si 
só. Administram empresas como se fossem laboratórios 
de desenvolvimento. É claro que estou generalizando, até 
porque essa atitude, mais comum entre os anos 1980 e 
1990, está mudando e, na minha opinião, para melhor.

Naquela época, o que a gente queria era desenvolver o 
estado da arte da tecnologia; o cliente era um ser abstrato 
que só servia para cortar o nosso barato e atrapalhar a 
linha de raciocínio. Nada de plano de negócios, nada de 
estudos de mercado. Um produto tão sensacional não 
precisa dessas coisas, não é mesmo? 

Será?

Foi então que resolvi fazer uma pós-graduação em 
marketing e um mundo novo se abriu para mim. Tem gente 
que participa de programas caros e aprende tanto quanto se 
tivesse fi cado em casa assistindo novela; sequer é capaz de 
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aproveitar a riquíssima rede de contatos (vejo isso sempre 
e dá bastante tristeza, pois detesto desperdício); no meu 
caso, porém, esse curso, que nada tinha de especial em 
relação aos outros, mudou minha carreira e, em última 
instância, minha maneira de ver o mundo.

Foi lá que as janelas se abriram para eu poder enxergar 
melhor: a abordagem estava toda invertida. As empresas 
que eu conhecia olhavam apenas para seu próprio umbigo 
(o mercado era um detalhe incômodo e chato). Eram 
portadoras da doença chamada miopia de  marketing 
(LEVITT, 1960).

O contato com pessoas de outras áreas abriu meus 
horizontes e a empolgação continuou após a conclusão do 
curso, quando então fui fazer uma extensão em comunicação 
e propaganda. Em uma aula sobre concepção gráfi ca, fui 
apresentada aos conceitos básicos de design e então caí de 
amores pelo assunto. Descobri um doutorado em Engenharia 
de Produção com foco em Gestão Integrada do Design na 
Universidade Federal de Santa Catarina e me joguei. 

Minha tese usou lógica difusa para estabelecer um 
índice que mede a diferença entre a imagem e a identidade 
corporativas em empresas de tecnologia instaladas na 
região da grande Florianópolis e durante esse trabalho 
aprendi coisas interessantíssimas. Depois da defesa, uma 
das 19 empresas que participaram da prova de conceito me 
procurou para solucionar o problema identifi cado durante 
o diagnóstico (mostrei que eles tinham uma distorção de 
imagem, mas não apresentei nenhuma solução). Foi aí que 
a coisa realmente pegou: os métodos acadêmicos eram tão 
teóricos e complexos que se tornavam inaplicáveis para 
empresas pequenas como aquela; os métodos comerciais, 
reconhecidamente efi cientes, eram caros e inacessíveis.
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Comecei então a desenvolver o método GIIC® – Gestão 
Integrada da Identidade Corporativa –, que ajuda a empresa 
a reconhecer e defi nir sua identidade e alinhar todas as 
suas ações e comunicações para que ela se pareça com 
quem realmente é. 

Além das indústrias em geral, empresas de tecnologia 
e comércio, penso que a indústria de serviços pode 
ser especialmente benefi ciada com as informações 
aqui contidas, pois vende basicamente expectativas e 
credibilidade, e a identidade e a imagem corporativas têm 
muito mais a ver com isso do que parece à primeira vista.

Por isso, este livro contribui para que empreendedores, 
gestores, administradores, negociantes, funcionários e 
todas as pessoas envolvidas em algum tipo de negócio 
percebam o impacto de cada gesto, ação, comunicação e 
percepção na construção de uma imagem sólida, clara e 
respeitada.

Vamos lá, então!



AFINAL, QUE 
É IDENTIDADE 
CORPORATIVA?
“A identidade é o DNA da empresa. Por isso, e não por outro motivo, 
toda organização é única, diferente, irrepetível. Está escrito em 
seus cromossomos.”
Joan  Costa
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Afi nal, que é identidade corporativa?

IDENTIDADE CORPORATIVA

Um leitor que se embrenhe em livrarias, bibliotecas e 
no ciberespaço, procurando por referências relacionadas 
ao assunto identidade corporativa, depara-se normalmente 
com uma confusão conceitual digna de uma feira livre: 
há de tudo, desde livros que usam identidade e imagem 
como sinônimos, até aqueles (a esmagadora maioria) que 
resumem o complexo tema da identidade ao design gráfi co 
de marcas.  

Mas, afi nal, imagem e identidade são mesmo nomes 
diferentes para o mesmo conceito? Eles têm relação com 
design gráfi co? E o que a tal de logomarca tem a ver com 
isso? 

Bem, vamos responder por partes.
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MAS, AFINAL, QUE É IDENTIDADE?

Uma rápida busca em qualquer dicionário on–line 
atestará que identidade é o conjunto de características que 
torna alguém único no mundo, diferente de todos os demais 
humanos vivos e mortos. A identidade de alguém pode ser 
comprovada por um exame de DNA1, que é o conjunto de 
informações genéticas contido na estrutura de moléculas 
orgânicas de cada pessoa, que a faz especial e distinta de 
todas as demais. 

Essa diferenciação física tem o seu equivalente 
psicológico no conjunto de características que defi nem 
o caráter de alguém. Numa empresa, pode-se usar a 
mesma metáfora: o seu caráter é defi nido por um conjunto 
de atributos bem próprios, que nenhuma outra empresa 
possui. É o que se poderia chamar de DNA corporativo. 

Com isso, já deu para ver que nem mesmo um mago 
dos negócios pode redesenhar, turbinar, modificar, 
projetar ou modernizar a identidade de uma empresa, 
a não ser que ele seja dado a manipulações genéticas 
avançadas.  

A identidade é o DNA da empresa: o conjunto de 
atributos que a faz única, diferente de todas as outras.

E tem mais: uma marca gráfi ca (que alguns chamam de 
logomarca2) não é nem faz parte da essência da identidade 
corporativa. Há uma confusão enorme de termos, misturando 
inclusive identidade com marca. 

1. DNA: DeoxyriboNucleic Acid ou ácido Desoxirribonucléico.

2.   A palavra logomarca é um neologismo sem fundamentação técnica nem etimológica, 

conforme explica Ana Luiza Escorel (2000). Optamos por utilizar neste livro a expressão marca 

gráfi ca para nos referirmos ao nome da empresa acompanhado ou não de um símbolo.
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E marca, que é? Ora, os publicitários o sabem muito 
bem: uma entidade construída para seduzir. Não estou 
dizendo que a marca seja uma mentira. O que digo é 
que a marca escolhe as características mais legais da 
identidade para encantar. Ela fi ltra, só mostra o lado 
bom. E não vejo nenhum problema nisso. Ninguém diz 
que ronca quando quer seduzir alguém.

Mas para mim a diferença é muito clara: a identidade 
é tudo; a marca é só uma parte (a boa), justamente a que 
vai ser mostrada e valorizada. 

É isso: respeito, mas discordo. Minha identidade não 
me deixa largar essa mania de questionar tudo o que leio, 
mesmo que sejam declarações dos ícones da gestão...

Identidade visual é a forma como a empresa é identifi cada visualmente. 

É importante observar também que identidade visual não 
consiste em simplesmente “carimbar” o logotipo e o símbolo 
em todo o material da organização. Designers experientes 
conseguem fazer com que a empresa possa ser identifi cada 
visualmente de maneira mais sutil, como, por exemplo, 
utilizando uma paleta de cores específi cas (lembra da 
propaganda do cigarro Carlton? Era só um objeto vermelho em 
um fundo branco, lembrando a embalagem de um jeito menos 
óbvio) ou formas diferenciadas (um dos casos mais famosos 
é o da vodka Absolut).  Há também o uso de personagens e 
cenários específi cos (o cowboy da Marlboro, com seu pôr do 
sol no Oeste). 
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Cabe ressaltar que estudos recentes (LINDSTROM, 
2009) na área de neuromarketing comprovam que, em 
algumas situações, essas cores, formas, cenários e 
atmosferas construídas como o entorno de uma marca 
fazem muito mais efeito no cérebro das pessoas do que 
a marca gráfi ca propriamente dita. Aos poucos, vai se 
tornando uma tendência destacar menos a representação 
gráfi ca da marca e mais os seus aspectos cenográfi cos.

Muitos autores consagrados consideram que tudo o 
que diz respeito à empresa, como a identidade visual 
e o nome, são parte da identidade corporativa. Penso 
que vem daí a origem da confusão muito comum de 
achar que a identidade corporativa é sinônimo de marca 
gráfica e suas aplicações. Apesar de esses conceitos 
estarem relacionados, são diferentes, uma vez que a 
identidade visual (física) traduz a identidade corporativa 
(intangível).

Neste livro, excluímos do conceito de identidade 
corporativa a sua marca gráfi ca, a sua papelaria e todo 
material normalmente considerado como identidade. 
Esses aspectos, para fi ns de conceituação, serão aqui 
considerados como manifestações físicas da identidade, 
e não a própria.

CRISE DE IDENTIDADE

Que tal acabar com o tédio na empresa e turbinar os 
negócios? 

Se você topou o desafi o, então nada melhor para 
celebrar o seu renascimento empresarial do que revolucionar 
completamente a sua marca gráfi ca, não acha? A atual 
é muito sem graça, foi o seu sobrinho quem fez quando 
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ele ainda era muito novo, não dominava completamente o 
CorelDraw. Vamos tentar uma solução mais moderna, com 
mais recursos, mais afi nada com as tendências.

Eis que você, empresário antenado, se põe a pesquisar 
na Internet e descobre que isso se chama “redesign da 
identidade corporativa”. Sofi sticado, não é? Contratando 
uma coisa assim, os negócios só podem melhorar mesmo. 
Mas o que é mesmo essa tal de “identidade corporativa” 
que vai ser redesenhada? 

Bom, primeiro, vamos “desmontar” a expressão e ver 
o que cada uma das partes signifi ca. Identidade, segundo 
o Dicionário Aurélio, é um substantivo feminino que 
signifi ca conjunto de caracteres próprios e exclusivos de 
uma pessoa.

Pessoas diferentes podem ter várias características 
comuns, mas o que torna alguém original e exclusivo, 
sem igual no mundo, é justamente a maneira como essas 
características se combinam na sua formação. 

Já a palavra corporativa está associada à empresa, 
corporação.

Então, resumindo, identidade corporativa é o conjunto 
de características que, combinadas, tornam uma empresa 
única, especial, inigualável.

Partindo desse pressuposto, o que torna uma empresa 
realmente especial é a sua essência, seus princípios, 
crenças, manias, defeitos, qualidades, aspirações, sonhos, 
limitações. O dom para as artes e o mau humor matinal. 
O senso de humor sofi sticado e a vulgaridade fora de hora. 
Tudo conta.
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Mas como fazer o redesign disso tudo? Como mudar a 
essência de uma empresa simplesmente refazendo a sua 
marca gráfi ca?

 A resposta é: não dá!

A marca gráfi ca não é e nem faz parte da identidade 
corporativa.

Pense numa pessoa: ela tem um nome, um corpo e usa 
roupas. O corpo não é a pessoa. O nome não é a pessoa. 
As roupas não são a pessoa. Todos esses elementos são 
manifestações da sua identidade, mas não são a própria 
identidade. A pessoa pode manifestar essa identidade 
por vários outros meios, excluindo o corpo, o nome e as 
roupas. Por exemplo, se escreve uma autobiografi a sob um 
pseudônimo, uma parte sua está lá também, mas não é 
ela propriamente dita. 

Se a pessoa (ou empresa) não se conhece bem, 
pode inclusive se manifestar de maneira a parecer o 
que não é (de propósito ou por engano). Mas isso não 
muda a sua identidade. Quando a pessoa muda de 
roupa, muda de nome ou muda de corpo (fazendo uma 
plástica ou engordando, por exemplo), ela não muda a 
sua essência, não deixa de ser ela mesma apenas porque 
as manifestações exteriores de sua identidade mudaram. 
Veja só os gêmeos: têm corpos iguais, mas identidades 
completamente diferentes. 

Uma empresa também é assim. Se ela tem uma postura 
conservadora para tomar decisões, não é mudando a marca 
gráfi ca que ela vai se tornar inovadora. A representação 
gráfi ca é só uma forma de comunicar quem ela é e pode 
muito bem dizer bobagens que nada têm a ver com a 
identidade.
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A identidade corporativa é o que uma empresa é, na sua 
essência. A marca gráfi ca, o nome, o ambiente, o atendimento, 
a missão, a visão, os documentos, a propaganda, são apenas 
manifestações físicas da sua identidade e, mesmo assim, 
nada garante que elas sejam fi éis à verdade.

Assim, antes de desenhar ou redesenhar uma marca 
gráfi ca, a empresa precisa se conhecer profundamente. E 
o designer deve tentar traduzir essa essência, usando tudo 
aquilo que aprendeu e mais tudo aquilo que devia saber: 
tipografi a, semiótica, teoria das cores, composição, gestalt, 
história, além de uma cultura geral muito rica. 

Por isso é que eu considero um dos maiores absurdos a 
prática corrente no mercado, onde o designer (e, às vezes, 
nem isso) centraliza todo o seu trabalho na equivocada 
pergunta “qual é a imagem que o senhor quer passar 
na marca de sua empresa?”, quando deveria começar o 
trabalho questionando “quem é a sua empresa?”.

Desse jeito, nem me admira que tenha tanta gente boa 
por aí fazendo “redesign da identidade corporativa”…

SÃO APENAS SINAIS

O pesquisador Jesús Izeta (2006) esclarece-nos 
que as manifestações ou sinais que percebemos e que 
nos permitem conhecer a identidade são chamados 
identifi cadores ou fatores de identifi cação. Eles são a 
ponte que une a identidade com o mundo e, por serem a 
manifestação física daquela, são a única forma que temos 
de conhecê-la. Mas, adverte, esses fatores são apenas 
manifestações da identidade, não são ela mesma (ver 
Quadro 1).
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Identidade Descrição

Corporativa

Visual

Conjunto de atributos intangíveis (psicológicos) que definem quem a 
empresa é.

É o sistema que traduz a identidade da empresa em termos visuais: 
define usos para cores, símbolos, tipografia, formas e grafismos a 
serem usados para identificar visualmente a empresa.

Quadro 1 – Diferenças entre Identidade Corporativa e Identidade Visual.

Mas por que essa confusão entre atributos físicos e 
psicológicos? Bom, vamos recorrer à fi losofi a clássica, que 
já apresentava questões sobre o assunto.

SObRE OS ATRIbUTOS DA IDENTIDADE

Sócrates já pensava nessa questão da identidade e nos 
ensinou que todas as coisas do mundo possuem dois tipos 
de atributos. Os essenciais, que fazem com que a coisa seja 
reconhecida como tal e a diferenciem de todas as outras; e os 
acidentais, que ajudam a descrever essa coisa, porém, não 
são a sua essência. O que é essencial permanece ao longo 
de toda a vida, com sutis variações. O que é acidental muda 
de acordo com as aventuras e desventuras de seu sujeito. 

Novamente, vamos pensar numa pessoa para facilitar 
o entendimento. O caráter dela permanece o mesmo (pelo 
menos nos seus pontos essenciais) desde criança. Se 
alguém é introspectivo e amigável, vai ser reconhecido 
por essas características ao longo de toda a sua vida. Uma 
criança curiosa será um velhinho curioso. Este é, então, 
um dos seus atributos essenciais. 






