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RESUMO  

MUNIZ, Maurício. Identidade Visual e Relações Públicas: Cubatão 2009-2012. Santos, 2016, 
60 págs. Trabalho de Conclusão de Curso (Relações Públicas) –  Universidade Católica de 
Santos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho teve como finalidade pesquisar a identidade visual e apurar sua importância 

para as Relações Públicas e para a comunicação governamental. Para tanto, além de 

pesquisa bibliográfica, foi realizada uma analise do manual de identidade visual da cidade de 

Cubatão da gestão 2009-2012, demonstrando quais eram os objetivos esperados em sua 

elaboração.  
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ABSTRACT 

MUNIZ, Maurício. Identidade Visual e Relações Públicas: Cubatão 2009-2012. Santos, 2016, 
60 págs. Trabalho de Conclusão de Curso (Relações Públicas) –  Universidade Católica de 
Santos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose of this work was to investigate the visual identity and determine its importance 

for Public Relations and for government communication. To do so, in addition to 

bibliographical research, an analysis of the 2009 to 2012 visual identity manual of the city of 

Cubatão was made, demonstrating which were the expected objectives in its elaboration. 
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INTRODUÇÃO 
 

O uso de sinais gráficos e cores para sinalizar coisas e fatos é algo que a 

humanidade faz desde a pré-história. Porém, com o passar do tempo, as funções desses 

sinais e cores passaram por mudanças, enquanto outras foram acrescentadas. Inicialmente, 

esses símbolos tinham propósitos simples e objetivos, como de sinalizar locais, indicar 

perigos, identificar fabricantes, identificar famílias e assim por diante. 

Com o passar do tempo, apesar de manterem seu propósito como identificadores, 

esses símbolos foram se tornando mais complexos, agregando outros elementos e 

significados. Junto com esse aumento de complexidade e de elementos, a identidade visual, 

nome que recebeu esse conjunto de manifestações visuais, passou a ocupar um lugar no 

imaginário do público, tendo a ela atribuídos sensações, desejos e representações. 

Portanto, a identidade visual tornou-se uma forma de expressar a identidade da 

organização, ou seja, sua personalidade. Dotada de vários elementos e complexidade, a 

identidade visual abrange todo o conjunto de sinais gráficos adotados pela organização, 

assim como suas instalações, uniformes, materiais e todas as manifestações visuais que a 

organização possua. Através da identidade visual é possível posicionar a organização e 

diferenciá-la das demais, num mercado muitas vezes saturado de concorrência.  

Possuindo um número grande de elementos e devendo carregar um significado coeso 

e consonante com as ações da organização, é necessário que haja um extenso 

planejamento com relação à elaboração da identidade visual. Definir suas intenções e traçar 

estratégias assertivas para garantir seu pleno funcionamento. Além de balizar sua 

concepção pelos princípios e ações da organização, o processo de elaboração da identidade 

visual deve levar em consideração o público que será exposto a ela, visto que o processo de 

construção da identidade organizacional também depende da percepção dele em relação 

aos elementos criados. 

Tendo o público como alvo maior de suas atividades, as Relações Públicas possuem 

papel chave na elaboração da identidade visual. Em seu planejamento, definindo as 

intenções e refletindo a identidade da organização e mensurando seus resultados, 

analisando de que maneira o público recebeu esses elementos. 

No âmbito governamental, percebemos um aumento na importância da imagem e da 

comunicação. Há uma preocupação maior com o candidato do que com o partido do qual ele 

faz parte. Esse aumento na relevância do candidato como pessoa dá vantagem a quem se 

comunica melhor e, consequentemente, constrói uma identidade sólida. Portanto, a 
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identidade visual representa uma ferramenta importante na somatória de esforços e 

ferramentas para alcançar apoio do público, já que seus elementos podem evocar 

identificação e empatia. 

Podemos notar aqui a importância que a identidade visual possui para as Relações 

Publicas e para o governo, já que o objeto de esforços e razão de existir das Relações 

Públicas é o público, e o mesmo podemos dizer do governo, já que dependente de um de 

seus públicos, a população, para chegar ao poder. 

No que diz respeito à identidade visual analisada, Cubatão foi escolhida por ser 

complexa e rica em elementos. Na identidade visual de Cubatão, ao mesmo tempo em que 

são percebidas características funcionais, como facilitar a identificação de locais, por 

exemplo, é possível notar a preocupação de fazer referência à história da cidade e 

estabelecer relação com a população que ali reside. É necessário ressaltar que o presente 

trabalho não possui fundo político, atendo-se a analisar a identidade visual proposta pela 

prefeitura, deixando de fora qualquer julgamento da gestão. 

O presente trabalho foi desenvolvido em torno de pesquisa bibliográfica e de um 

estudo de caso. A pesquisa bibliográfica envolveu autores das áreas do marketing, Relações 

Públicas, comunicação governamental, ciência política, identidade visual entre outras. O 

estudo de caso baseou-se na analise do manual da identidade visual presente na cidade de 

Cubatão entre os anos de 2009 a 2012.  

Decidiu-se por dividir este trabalho em três capítulos: o primeiro trata da conceituação 

da identidade visual: surgimento, transformação e principais elementos. O segundo capítulo 

diz respeito à identidade corporativa, da qual a identidade visual faz parte. Além disso, 

aborda a comunicação governamental, Relações Públicas, públicos, opinião pública e 

memória. O terceiro capítulo apresenta a identidade visual de Cubatão, analisa seus 

elementos e situa a comunicação governamental e as Relações Públicas em sua formação. 
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1 IDENTIDADE VISUAL: TRAÇOS E FACES DA “PERSONALIDADE” 
INSTITUCIONAL  

 

A identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que definem a personalidade 

de uma organização, seus produtos, ideias, valores e serviços. Segundo Gilberto Luiz 

Strunck (1989; 2012), metaforicamente, a identidade visual corresponde às roupas e 

maneiras de agir de uma pessoa, o que nos faz pensar que também representa uma das 

“faces” simbólicas de uma organização. Portanto, quando vista, a identidade visual deve 

expressar uma mensagem, um discurso. 

 

Quando um nome ou idéia é sempre representada visualmente sob 
determinada forma, podemos dizer que ela tem identidade visual. 
Quando as várias embalagens de um produto foram programadas 
visualmente para apresentarem uma consistência em si, este produto tem 
uma identidade visual. 
Quando uma empresa, que presta algum tipo de serviço, apresenta uma 
mesma imagem em seus impressos, uniformes, veículos etc., esta empresa 
tem uma identidade visual que, nestes casos, pode também ser chamada de 
identidade empresarial ou corporativa. (STRUNCK, 1989, p.14). 

 

Pedro Paulo Delpino (1998), também nessa linha de entendimento, afirma que o 

valor simbólico de uma organização ultrapassa estética e que, apesar de não ser um 

indivíduo, uma instituição, independentemente de suas características, ramos de atuação ou 

porte, apresenta características de personalidade, dotada de um conjunto de elementos 

discursivos. Para este autor, a identidade visual deve ser planejada cuidadosamente para 

que reafirme a identidade e a imagem da organização, desse modo vista como 

personalidade institucional inserida nos seus contextos sociais, culturais e mercadológicos. 

A falta desse planejamento pode resultar na ausência de foco ou mesmo diluição da 

identidade construída junto aos públicos de relacionamento1. 

Devido a sua importância, a identidade visual não deve, todavia, ser vista apenas 

como uma forma de projetar a imagem da organização, mas sim como mais uma ferramenta 

mercadológica e dos negócios institucionais. O desenvolvimento da identidade visual deve 

ser pautado por um programa de significações que defina e reflita os elementos que são 

                                                 
1
 O conceito de públicos, na perspectiva da comunicação e, em particular, das relações públicas, será explorado no capítulo 

subsequente. 
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utilizados nos projetos da instituição. O uso sistemático e regulamentado desses elementos, 

logo, torna a identidade visual sólida e eficaz (STRUNCK, 2012).     

Para Ricardo Santos Moreira (2009), a identidade de uma organização consiste no 

conjunto de todas as características, tangíveis e intangíveis, que a diferenciam das outras, 

como seus valores, seus ritos e crenças, seu posicionamento no mercado, sua história, 

memória e as perspectivas e projetos futuros. A identidade visual, nesse universo complexo 

de distinções e peculiaridades, representa a forma gráfica dessa identidade. Assim, de 

acordo com Moreira (2009), a identidade visual padroniza o uso dos elementos visuais que 

identificam uma organização, tanto em sua forma gráfica, como no caso da papelaria em 

geral, como em sua forma não gráfica, a exemplo de uniformes, arquitetura, entre outros. 

Na concepção de João Carlos Cauduro (1994), arquiteto doutorado pela Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), a identidade visual 

engloba todas as características das mensagens visuais de uma organização. Deve 

representar, perfeitamente, o ideário da organização de forma gráfica e condizer com sua 

personalidade, o que se exige que a identidade visual seja planejada e gerida 

estrategicamente, a fim de auxiliar na consolidação da imagem corporativa no imaginário e 

na memória coletiva2 dos seus públicos de relacionamento. Assim, para Cauduro (1994), 

bem como para Strunck (1989; 2012) e Delpino (1998), a identidade visual deve refletir a 

cultura e a personalidade da organização, assim como ser adequada aos seus públicos-alvo.  

Maria Luísa Peón (2009), por sua vez, relata que qualquer coisa que possa ser 

reconhecida visualmente possui identidade visual. Forte ou fraca, essa identidade é o que 

diferencia uma coisa de outra, por meio de elementos visuais. Uma identidade fraca, como 

destaca esta autora, faz com que não notemos e, consequentemente, não nos lembremos 

do objeto em questão. Porém, uma identidade visual considerada forte atrai nossa atenção 

ao objeto e faz com que nos lembremos dele da próxima vez que o virmos, aumentando sua 

pregnância, ou seja, a fixação perceptiva das informações sobre o objeto. 

Ainda para esta autora, é considerado identidade visual todo elemento que distingue 

as organizações e que tenha sido planejado e sistematizado. Assim, trata-se de identidade 

visual institucional. Essa identidade, desde que respeitadas as diferenças de cada ocasião, 

pode ser aplicada em diversos casos, materiais e setores: numa exposição, num evento, 

                                                 
2
 Na pesquisa empírica desenvolvida no âmbito desta investigação, exposta no terceiro capítulo, trabalharemos justamente 

com o conceito de memória social, analisando a relação que se estabelece entre a identidade visual adotada na atual gestão 

da Prefeitura Municipal de Cubatão e os processos de identificação e memorização por parte da população desta cidade. 
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num produto, papelaria, na fachada de uma organização, independentemente se do 

primeiro, segundo ou terceiro setores. Peón (2009) relata que, apesar dos termos identidade 

visual e identidade corporativa serem frequentemente usados como sinônimos, não têm o 

mesmo significado. A identidade corporativa é formada por tudo que compõe o 

posicionamento da organização perante os públicos, de forma voluntária ou não. Dentre 

esses elementos, podemos citar as campanhas publicitárias, a forma com que os 

funcionários tratam os clientes, os relacionamentos na estrutura organizacional interna, o 

aparato tecnológico, os vínculos estabelecidos com os diversos públicos, a arquitetura, 

embalagem e qualidade de produtos, políticas de responsabilidade social, entre outros. A 

identidade visual, por sua vez, é uma das partes da identidade corporativa, uma de suas 

faces, muitas vezes a mais explícita, mas não a única. 

Como um dos elementos de clara importância no composto da identidade 

corporativa, a identidade visual, como pontua Cauduro (1994), deve ser cuidadosamente 

elaborada e planejada, seguindo quatro passos fundamentais: plano diretor, criação da 

linguagem visual, desenvolvimento das mensagens visuais e normatização e padronização. 

O plano diretor é um diagnóstico da organização que definirá o projeto de identidade 

visual, sua linguagem e extensão. Nesta etapa, vários fatores são analisados a fim de definir 

as diretrizes básicas do projeto, tais como os públicos com quem a marca se relaciona, o 

histórico e a identidade da organização, que mensagem a instituição deseja transmitir. 

Todos esses elementos, combinados, influenciarão a definição das cores, letras e formas da 

identidade visual, que, em termos imagéticos, se torna reconhecível. É criado um código de 

identidade visual, que regulamenta o uso dos elementos básicos de sua identidade: a 

tipologia, o signo de comando (logotipo) e o esquema de cores, que são a assinatura da 

organização. No processo do desenvolvimento das mensagens visuais, as medidas são 

implantadas a partir das normas do código de identidade visual. É preciso que o projeto seja 

implementado corretamente e de forma que abranja todas as manifestações visuais da 

organização. O cumprimento dessa etapa está diretamente ligado ao sucesso do plano de 

identidade visual (CAUDURO, 1994). 

Na última etapa discriminada por Cauduro (1994), que é a normatização e 

padronização, cria-se um manual de identidade visual, a fim de proteger essa identidade e 

regulamentar seu uso. O manual define como aplicar os elementos da identidade visual, 

destacando, inclusive, as formas incorretas do uso, bem como as versões para uso em 
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ocasiões especiais. Dessa forma, a utilização da marca se torna padrão, o que assegura que 

profissionais de diferentes áreas respeitem essas diretrizes. 

Convém lembrar que, instituído o design necessário, se fez o trabalho de 
saneamento do próprio campo, o que implicou a desqualificação de meros 
fazedores de marcas, pois o projeto de Design Visual abrange a totalidade da 
identidade corporativa, da marca aos papéis administrativos, da sinalização 
ambiental aos crachás, dos veículos aos uniformes. A publicidade pertence 
ao campo do design, esclareça-se. Mas uma distinção se impõe: a 
publicidade é a poética do consumo e o design é a poética da produção. O 
publicitário é o designer da imediatidade e do fisiologismo mercadológico, 
com suas especificidades, enquanto o designer é o configurador da imagem 
ideológica da empresa ou instituição. (CAUDURO; MARTINO, 2005: s/n).  
 

Na visão de Norberto Chamma (2007), as marcas devem ser claramente diferentes 

entre si e, o que é mais importante, diferentes de seus concorrentes. Mas um fator que é 

indispensável a qualquer projeto, na concepção deste autor, é a atemporalidade. Não se 

pode trocar a identidade visual de uma organização com frequência, visto que ela precisa 

estabelecer uma relação com os seus públicos de relacionamento e permanecer em sua 

memória. É nesse sentido que, para Chamma (2007), um projeto de identidade visual 

envolve mais do que simplesmente símbolos ou logotipos, deve refletir a cultura da 

instituição, seus produtos, pessoal, ética e atributos estéticos. Assim como Cauduro (1994), 

Chamma (2007) também divide o planejamento da identidade visual em quatro etapas, mas 

de forma diferente, destacando o diagnóstico, cenários, design e implantação. 

O objetivo do diagnóstico é coletar dados sobre a situação da identidade visual 

atual. Esse acúmulo de dados é essencial para a caracterização e diferenciação da 

instituição em sua esfera de atuação e para a criação de cenários. Além de analisar o uso 

dos elementos visuais da organização, os aspectos da cultura organizacional também 

recebem atenção, pois a elaboração da nova identidade visual deve ser condizente com 

essas características institucionais. 

Após a coleta exaustiva de dados, fase que Chamma (2007) denomina como 

cenários, os conceitos fundamentais do projeto gráfico são desenvolvidos. Primeiramente, 

com base na análise dos dados do diagnóstico, os conceitos formadores da imagem são 

definidos. Em seguida, delimitam-se os pontos onde serão feitas as intervenções. Algumas 

vezes, esses pontos estão além do design e são puramente gerenciais. 

Depois de determinados os conceitos da marca e as áreas onde as intervenções 

serão feitas, é preciso identificar atentamente os detalhes da instituição e o que a torna 
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diferente das outras, listando conceitos, atitudes e atributos para que a identidade da marca 

possa ser desenhada. Esses três componentes, como pontua Chama (2007), formam a 

concepção de marca. Esse processo tem como objetivo formar o conceito síntese (CHAMA, 

2007), que define a personalidade e a identidade da organização. Após a definição do 

conceito, as mudanças na identidade visual são elaboradas e o manual de identidade visual 

é confeccionado. Por fim, com o projeto concebido e o manual de identidade visual 

elaborado, procede-se à implantação das mudanças. É provável que elementos antigos e 

novos coexistam por um período de tempo, e a forma com que as mudanças ocorrem 

(imediata ou gradativamente) depende da vontade, das perspectivas e projetos da 

organização, não do designer. 

É importante sublinhar que, como revelam diversos autores, os conceitos de 

identidade visual, de identidade corporativa e de marca, em geral, aparecem na bibliografia 

sobre comunicação, marketing e design como complementares. David Aaker (1998), por 

exemplo, afirma que marca é um nome ou um símbolo que tem como principal atribuição 

diferenciar um produto ou um serviço prestado daqueles feitos ou prestados por 

concorrentes. A marca assegura ao cliente a origem do que está sendo comprado. E como 

observa Moreira (2009), se o produto de uma marca é bom, a tendência é que o consumidor 

acredite que outro produto da mesma marca também o seja. 

Como veremos adiante, a necessidade de diferenciar os produtos de outros 

semelhantes nasce na Antiguidade, com a troca de produtos entre os pequenos produtores 

daquela época, mas o conceito de identidade corporativa é bem mais recente. Ludovico 

Antonio Martino (1972) relata que, após a Segunda Guerra Mundial, a extensão dos 

mercados quebrou as barreiras nacionais, tornando a concorrência, e consequentemente a 

necessidade de se destacar, muito maior. Para Richard Hollis (2000), contudo, a identidade 

corporativa não está associada apenas a elementos visuais ou ao slogan da organização. A 

identidade está associada a tudo que envolve a organização: seus valores, ética, 

responsabilidade social e ambiental, produtos, funcionários, serviço, atendimento, formas de 

produção, entre outros. Tudo deve ser condizente com a mensagem que a organização quer 

transmitir, com a imagem que quer construir. Todos esses fatores são percebidos pelos 

públicos de interação e podem influenciar o modo como veem a organização, alterando 

diretamente a escolha de se relacionar, ou não, com essa marca. 
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Ainda segundo Aaker (2005), para assegurar-se de que a marca tem profundidade e 

textura, a organização deve considerá-la a partir de quatro pontos de vista: a marca como 

um produto, uma organização, uma pessoa e um símbolo. Essas diferentes perspectivas 

auxiliam o estrategista a criar uma identidade bem elaborada e a diferenciar sua marca das 

outras. Quanto maior o número de detalhes que o designer dispuser, mais fácil para criar 

uma identidade singular. 

Associar uma marca aos produtos é algo praticamente inevitável, pois as experiências 

dos consumidores, e consequentemente suas decisões, estão diretamente ligadas à 

qualidade do produto. A qualidade de um produto oferece benefícios funcionais que podem 

se tornar benefícios emocionais para o consumidor (AAKER, 2005). Algumas marcas podem 

ser associadas a um segmento de produto, entretanto seu objetivo não é, exclusivamente, 

que o público consumidor lembre-se de determinado segmento após ouvir ou ver a marca, 

mas é fazer com que a marca seja lembrada toda vez que o produto for necessário ao 

cliente. A marca dominante de uma classe de produtos pode até ser a única lembrada.  

Associar a marca a um produto e esse produto a um determinado país, reconhecido 

pela histórica produção, pode ser uma boa estratégia e conferir à marca credibilidade e 

status. Bons exemplos dessa prática mercadológica são o azeite, associado a Portugal, 

vodka, à Rússia, cachaça, ao Brasil, perfume, à França, entre outros. 

A marca como organização foca nos atributos institucionais, não exclusivamente nos 

seus produtos ou serviços. Esses atributos são oriundos da cultura da empresa, de seus 

valores, suas políticas, das dinâmicas sociais e comunicativas entre seus funcionários, de 

sua capacidade de inovação e de sua preocupação com os ambientes interno e externo. Em 

alguns casos, os atributos da marca como organização convivem com os atributos da marca 

como produto. Qualidade, por exemplo, pode ser algo ligado tanto ao produto (design, forma 

de produção, escolha dos materiais, etc) como à organização (cultura, valores, programas 

organizacionais) (AAKER, 2005; KOTLER, 2003). 

Os atributos organizacionais costumam ser mais duradouros do que os relacionados 

ao produto, e também mais difíceis de ser imitados pelos concorrentes, justamente pelo fato 

de envolver elementos oriundos da sua história particular, de suas memórias e 

características identitárias. Efetivamente, é mais fácil copiar um produto, visto que a 

tecnologia disponível muitas vezes é semelhante, do que uma organização inteira, que 

possui programas, valores, funcionários, políticas e suas maneiras próprias de se relacionar 
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com o mercado e com as sociedades, em âmbito local ou global. Para Aaker (1996, p. 96), 

“É relativamente fácil demonstrar que uma impressora é mais rápida que a de um 

concorrente; o difícil é demonstrar que uma determinada organização é mais inovadora.” 

Por sua vez, a marca vista como pessoa sugere uma identidade mais detalhada. 

Assim como um indivíduo, a organização pode ser vista como jovial, conservadora, divertida, 

moderna, além de tantos outros adjetivos peculiares. Dessa forma, o próprio cliente pode 

projetar suas características pessoais na empresa que lhe oferece algum produto ou que lhe 

presta serviços. O fato de ter características pessoais também pode auxiliar na relação que 

a organização desenvolverá com seus públicos. Essas características podem igualmente se 

estender aos produtos que a organização desenvolve, ajudando a reforçar na mente dos 

públicos qualidades neles presentes. 

A marca como símbolo, como considera Aaker (2000), está ligada a sua capacidade 

de identificar uma organização e fazê-la ser lembrada. Um símbolo tido como forte facilita o 

reconhecimento da marca e a memorização por parte dos públicos de relacionamento, como 

consumidores, fornecedores, comunidades, entre outros. A definição de símbolo, neste 

caso, não se limita a sinais gráficos, mas a qualquer atributo que possa representar a 

organização: programa de cunho social, política de preços, um consumidor ilustre, entre 

outros. No entanto, a falta de um elemento visual pode ser prejudicial, já que a marca perde 

a oportunidade de ser lembrada quando é visualizada. Outro artifício que torna o símbolo 

mais significativo é utilizar uma metáfora, uma associação imagética, arquitetada pela 

analogia, como um raio em uma marca de baterias, remetendo à energia, ou uma águia 

como símbolo de uma empresa de vigilância, animal conhecido por sua habilidade de caça e 

visão apurada. 

Ainda segundo Aaker (2000), a identidade da marca consiste em duas partes: a 

identidade essencial e a identidade expandida. A identidade essencial representa o centro 

da identidade de uma empresa, aquilo que ela realmente é, sua essência atemporal, os 

valores que a definem e lhe garantem credibilidade. Não importa se a empresa está 

entrando em um mercado inexplorado, lançando um novo produto ou serviço, até mesmo 

mudando seu posicionamento, o núcleo nunca muda. Para defini-la, é preciso captar os 

valores e a cultura da organização, aquilo que a torna única. Os elementos da identidade 

essencial devem ser mais resistentes e menos passíveis de mudanças do que os elementos 

da identidade expandida. Para chegar à identidade essencial é necessário responder a 
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quatro questões, como pontua Aaker (2000): qual é a alma da marca? Quais crenças e 

valores fundamentais que impulsionam a marca? Qual é a capacidade da organização por 

trás da marca? O que a organização por trás da marca representa? 

A identidade expandida, por sua vez, acrescenta detalhes à base que a identidade 

essencial representa. Numa comparação com um indivíduo, Aaker (2000) salienta que uma 

pessoa considerada interessante não pode ser descrita com poucas palavras, mas necessita 

de vários detalhes para que sua personalidade possa ser ilustrada. Da mesma forma ocorre 

com uma organização. Não é possível englobar todos os produtos em todas as suas áreas 

de atuação e com todos os seus públicos apenas com a identidade essencial. É preciso 

preencher as lacunas deixadas pela objetividade da identidade essencial com os detalhes da 

identidade expandida. Assim, na concepção deste autor, a identidade expandida diz respeito 

aos detalhes da identidade da marca, que podem ser menos duradouros. A identidade 

essencial define a base da identidade da organização, mas isso não é suficiente para que a 

marca projete sua identidade para o mercado e os públicos. A identidade expandida confere 

esses elementos que possibilitam à marca interagir com os públicos e se tornar mais 

definida. 

Clotilde Perez (2004), que é autora de referência sobre a temática da identidade 

visual, tal como David Aaker, Maria Luiza Peón, Gilberto Strunck, Philip Kotler, classifica a 

marca de três formas: marca guarda-chuva, marca individual e marca mista. A marca 

guarda-chuva é usada por organizações que atuam em diferentes setores. Com o intuito de 

promover lançamentos, a organização utiliza a mesma marca para produtos de linhas 

diferentes. Portanto, se determinado produto é bem conceituado e aceito pelos públicos, 

essa imagem positiva é transmitida ao novo produto, mesmo que de um segmento diferente. 

Essa estratégia confere ao novo produto a credibilidade que ele poderia levar muito tempo 

para construir. Mas, se o novo produto não corresponde à expectativa, o efeito reverso 

acontece, e a imagem positiva do produto antigo pode ser manchada pelo fracasso do novo. 

Há organizações que adotam essa estratégia de forma separada, usando uma marca 

guarda-chuva para cada segmento de mercado dos quais participa. Outra forma de usá-la é 

criar uma marca guarda-chuva para cada linha de produtos, o que confere mais flexibilidade 

na hora de estabelecer padrões de qualidade, já que essas linhas não estão diretamente 

associadas. 
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As marcas individuais possibilitam maior segmentação de mercado. Nesse caso, a 

organização utiliza uma marca para cada produto, mesmo que possua mais de um produto 

na mesma categoria. Essa estratégia praticamente anula o risco de um fracasso atingir 

várias marcas, além de facilitar o controle do consumo. No entanto, possuir marcas no 

mesmo setor pode resultar em “canibalismo” e, como pondera Perez (2004), invasão de 

espaço dentro da organização, caso o posicionamento de cada marca não esteja bem 

definido. 

A marca mista é a associação de um nome ou marca conhecido com marca de um 

produto novo. A organização cria um nome específico para um produto, mas associa sua 

própria marca a ele. Essa estratégia permite inovar e, ao mesmo tempo, associar uma 

marca de tradição a um novo produto. Sua vantagem é poder lançar um produto novo e com 

imagem própria, com o aval da marca tradicional. Mas, se a empreitada não tem sucesso, a 

marca principal, e todas as que lhe estiverem associadas, serão prejudicadas. 

 

1.1 Perspectiva histórica da identidade visual 

 

Depois de explorarmos conceituações sobre a identidade visual, na sua direta 

correlação com a noção de marca e identidade coorporativa, cabe-nos resgatar a 

perspectiva histórica sobre a identidade visual, a fim de aprofundarmos o exercício de seu 

entendimento. Strunck (1989) elabora uma reconstrução histórica do surgimento e das 

mudanças do conceito de marca e de identidade visual, assim como de sua evolução ao 

longo do tempo, passando pela percepção de identidade visual como uma marcação, com o 

intuito de identificar a procedência de um produto, até os significados que lhe são atribuídos 

atualmente, remetendo a sensações, personalidade organizacional e habitando o imaginário 

coletivo dos públicos de relacionamento. 

O surgimento da marca tem ligações com a origem da escrita e a marcação de 

objetos e materiais. As marcas podiam ser operacionais, para marcar o lugar de uma peça 

em uma construção, por exemplo, ou de identidade para clãs, famílias, países, vilas, 

exércitos, artistas, construtores.  
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FIGURA 1 - Símbolos de famílias do Japão feudal 

 

Fonte: Strunck, 1989, p. 24. 

 

O uso de símbolos data da época considerada pré-histórica, período em que o 

homem não dominava a escrita e, por meio de sinais, gravava nas paredes das grutas fatos 

do seu dia-a-dia e também aquilo que não compreendia e considerava sobrenatural 

(STRUNCK, 1989). 

Mais tarde, os egípcios se expressavam de forma mais complexa através dos 

hieróglifos3 (COSTA, 2008). Strunck (1989) relata que, comercialmente, a marca surgiu com 

as trocas de produtos entre diferentes povos e com o surgimento da moeda. Até então, os 

símbolos eram usados quase que exclusivamente pelas classes dominantes, como a 

nobreza, clero e militares, e relacionados aos deuses. Durante a Idade Média, o comércio 

girava em torno da produção das oficinas e das comunidades artesanais. Essas 

comunidades possuíam o monopólio das vendas de seus produtos e trabalhavam em um 

sistema corporativista com um regulamento rigoroso, que surgiu no século 11 e perdurou na 

Europa por mais de 800 anos.  

Para assegurar que esse regulamento era cumprido e atestar a procedência do 

produto, a marca da corporação era exigida em todos os produtos fabricados. Além disso, 

constavam também as marcas dos artesãos que participaram da fabricação daquela peça 

                                                 
3
 Escrita sagrada egípcia dominada apenas por sacerdotes e nobres, usada principalmente para marcação de túmulos e 

templos. 
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específica (para o caso de alguma reclamação), do tintureiro e das autoridades que 

fiscalizavam a fábrica. Em peças que seriam exportadas, constava também o selo do 

comerciante, medida que facilitava a certificação de casos de roubo. 
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FIGURA 2 – Ânfora de vinagre contendo marca corporativista 

 

Fonte: Strunck, 1989, p. 25. 

 

Como ainda contextualiza Strunck (1989), naquela época, os emblemas possuíam 

cores lisas e fortes, para facilitar a identificação mesmo à distância. Alguns conceitos usados 

até hoje na formação das marcas surgiram na Idade Média, como escudos e brasões, 

derivados de elementos da heráldica4 (MOREIRA, 2009). No século XVII, as corporações 

são dissipadas, assim como a obrigatoriedade de suas marcas, em pleno processo de 

adensamento do liberalismo econômico5. 

Segundo Costa (2008), o próprio princípio de liberdade do comércio implicava poder 

reconhecer as marcas dos fabricantes. Com a queda do corporativismo, as marcas que 

                                                 
4
 Heráldica é a arte e a ciência de descrever brasões. A heráldica teve inicio com a necessidade que havia de distinguir 

participantes de batalhas e torneios, famílias e prestadores de serviço. 
5
 A ideia central do liberalismo econômico era emancipar o mercado de qualquer interferência externa, pois o mercado por 

si só é regulado.  O liberalismo era contra a intervenção do governo no mercado, defendendo que este deveria apenas criar 

condições para o bom funcionamento mercadológico, e combatia o mercantilismo, que já não atendia às necessidades do 

mercado capitalista (DANTAS, 2012). 
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regulamentavam a produção deixaram de ser obrigatórias, mas continuavam necessárias, 

pois possibilitavam o reconhecimento dos fabricantes. Como haviam deixado de ser 

obrigatórias, as marcas pararam de ser regulamentadas, tornando as fraudes e os abusos 

frequentes. Frente a isso, a obrigatoriedade da marca foi restituída, e o direito das marcas 

passou a complementar a legislação sobre fraudes. 

Com o avanço tecnológico da Revolução Industrial, a produção aumentou, e o 

mercado local se tornou pequeno, gerando a necessidade de buscar clientes cada vez mais 

longe. A marca passou a ser um patrimônio que podia atrair e conservar clientela. No século 

20, a marca passa a ser associada diretamente aos produtos (MOREIRA, 2009). Moreira 

(2009) relata que, em 1907, o arquiteto alemão Peter Behrens desenvolveu para a empresa 

Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft (AEG) um sistema de aplicação da marca para 

catálogos, produtos, cartazes, até mesmo às instalações da fábrica. Esse trabalho recebeu o 

nome de estilo da casa, padronizando a utilização da marca, para que, mesmo que outro 

arquiteto desenvolvesse trabalhos para a AEG, o fizesse de forma impessoal, conservando 

as características da marca, mantendo coerência visual em tudo o que informava o nome da 

empresa e tornando o processo mais rápido e econômico. Esse sistema desenvolvido por 

Behrens para a AEG é tido como precursor dos sistemas de identidade visual corporativa. 

Ainda segundo Moreira (2009), com o final da Segunda Guerra, os mercados se 

internacionalizaram. As multinacionais sentiram necessidade de se comunicar com 

diferentes países e culturas. O programa de Identidade Visual que Paul Rand desenvolveu 

para a IBM, por exemplo, é considerado um dos primeiros a englobar todas as 

manifestações visuais da empresa. Ele utilizou o Estilo Internacional, oriundo da Bauhaus6, 

que primava pela simplicidade, disciplina e ordem. Esse estilo foi muito difundido pelo 

mundo todo, mesmo após o fim da escola, em 1933. 

Atualmente, a marca mantém seus propósitos identificados em outros tempos 

históricos, acrescida, porém, de um novo significado. A marca é objeto de desejo, lugar onde 

o consumidor projeta e negocia sua auto-imagem. A marca não representa apenas um 

produto ou uma empresa, mas um ideário (PEREZ, 2004; AAKER, 2005; YANAZE, 2005). A 

atual complexidade da sociedade, da economia, do mercado e da política, para além das 

                                                 
6
 Escola de arte e design alemã fundada em 1919 e fechada em 1933 pelo nazismo. Os projetos desenvolvidos na Bauhaus, 

além de inovadores, eram pautados pelo racionalismo, e primavam pela simplicidade e funcionalidade. 
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mutáveis referências e valores culturais, confere à marca o papel de guiar o consumo e o 

consumidor, atraí-lo para si (YANAZE, 2005; MOREIRA, 2009). 

Logo, a marca passou de signo para símbolo, pois, além de ser percebida pelos 

sentidos, pode representar um discurso no ideário dos consumidores e demais sujeitos e 

grupos, remetendo a sensações e diferentes escalas e naturezas valorativas. De acordo 

com Costa (2008), essa evolução passa pela marca em três instâncias: Marca/Função, 

Marca/Razão, Marca/Emoção. A relação que o consumidor tem com a marca, como revela o 

quadro a seguir, passa por essas etapas e deixa de ser simplesmente uma forma de 

caracterizar o produto até se tornar algo com o qual o consumidor se identifica e é fiel. 

Nessa linha de pensamento, pode-se inferir que o preço se torna secundário, tendo em vista 

que já existe uma relação com aquela marca. 

  

Quadro 1 – Evolução da marca, de seu estágio funcional ao emocional 

 

Fonte: Costa, 2008, p. 94. 

 

1.2  Elementos básicos que constituem a identidade visual  

 

Segundo Pinho (1996) algumas organizações, com o intuito de se atualizar, mantêm 

seus elementos visuais em constante mudança. Mas alguns elementos básicos, de uma 

forma ou de outra, são mantidos ao longo do tempo. Pinho (1996) considera como 

elementos básicos o logotipo, a tipologia e o esquema de cores da organização. Mudá-los, 



23 

 

 

além de acarretar custos altos, pode também gerar descontentamento e resistência por 

parte dos públicos, que podem não se identificar com a nova identidade ou mesmo estranhá-

la, comprometendo os seus vínculos com a organização ou produto. Strunck (1989), também 

no intuito de elencar os itens essenciais da identidade visual, define logotipo e símbolo como 

elementos principais, e cor e alfabeto como secundários. 

 

1.2.1 Logotipo: a assinatura gráfica da organização 
 

Para Pinho (1996), o sinal gráfico que difere uma organização das outras pode 

pertencer a seis categorias, sendo o logotipo apenas uma. As categorias são as seguintes: 

selo, monosselo, monograma, logotipo, símbolo e pictograma. De certa forma, todas 

exercem a mesma função, a de representar graficamente a organização, mas possuem 

particularidades entre si, descritas da seguinte forma por Pinho (1996, p. 40, grifo do autor): 

Selo: um nome ou um conjunto de palavras inscrito em uma forma 
determinada de fundo. Exemplos: Ford, Kodak, Itaú. 
Monoselo: uma inicial ou conjunto de iniciais inscritas em uma forma 
determinada de fundo. Exemplos: Volkswagen, GE, Westinghouse. 
Monograma: as iniciais do nome da empresa usadas de forma única, 
exclusiva e padronizada. Exemplos: IBM, RCA, CESP. 
Logotipo: o nome da companhia escrito de uma forma única e 
padronizada. Exemplos: Eaton, Banespa, Comgás.  
Símbolo: é um sinal gráfico, geométrico ou não, que representa a 
companhia por convenção. Exemplos: Chrysler, Mercedes Benz, 
VARIG. 
Pictograma: é um sinal gráfico que, por analogia, sugere as 
atividades da companhia. Exemplos: Shell, Telesp, Rede Globo.  
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FIGURA 3 – Exemplos de marcas 

 

                          Fonte: Pinho, 1996, p. 40. 

 

Na concepção de Perez (2004), o logotipo é responsável por referir a organização 

de forma imediata e deve conter a essência do que se quer comunicar, tamanha sua 

facilidade de reconhecimento e compreensão. Analogamente a um individuo, o logotipo é a 

assinatura da organização, a representação gráfica e estilizada de seu nome. Perez (2004, 

p. 52) explica o termo logotipo da seguinte forma: 

 

O conceito de logotipo baseia-se em duas origens fundamentais: uma grega e 
outra vinculada à tipografia. Em grego, o elemento logos significa fala, palavra 
ou discurso. Na tipografia, o termo logo designa um conjunto de signos 
tipográficos reunidos em um só bloco indissociável, ao passo que o termo 
inglês type designa um conjunto de caracteres tipográficos. 
 

De acordo com a autora, o termo logotipo, empregado no Brasil para designar a 

marca comercial de um produto ou de uma empresa, se distanciou de seu significado 

original, ligado essencialmente à tipografia. Ainda para Perez (2004), um bom logotipo deve 

ser original, visto que é mais do que apenas um desenho, e tem aplicação prática, 

possibilitando fácil reconhecimento e destacando uma organização das outras, assim como 

ser legível e visível. Deve ser versátil e aplicável em vários tipos de materiais e mídias, como 

também resistente à fragmentação, sendo reconhecível mesmo tendo seus elementos 

separados uns dos outros. Além disso, como sublinha esta autora, deve ser a representação 

do ideário da empresa. 
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Assim como Pinho (1996), Strunck (1989, 2012) também classifica o sinal que 

representa a organização em diferentes categorias. Para Strunck (1989, p.16), logotipo é “a 

particularização da escrita de um nome”. O autor afirma que o logotipo sempre é formado 

por letras, criadas especialmente para a marca ou não. Strunck (1989; 2012) define símbolo 

como um sinal gráfico que, com o uso, passa a representar a organização. O autor classifica 

o símbolo em dois grupos: abstratos e figurativos. Os Símbolos abstratos não representam 

nada nem tem relação com a atividade da organização, e seu significado precisa ser 

aprendido. Os figurativos podem ser baseados em pictogramas, que são desenhos daquilo 

que representam, fonogramas, formados por uma sigla ou parte do nome da organização ou 

ideogramas. 

 

FIGURA 4 - Exemplos de marcas, segundo classificação de Strunck(1989) 

 

 
Fonte: Strunck, 1989, p. 18. 
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Ribeiro (1998) define logotipo como algo mais carregado de significado e 

expressividade do que o nome. Ressalta, assim como Perez (2004), que o logotipo deve 

possibilitar uma leitura fácil de seus elementos e fazer referência imediata à organização. 

Para o autor, o ideal é que o logotipo esteja ligado diretamente à organização, visto que 

deve representá-la e diferenciá-la das demais, pontuando que um desenho complicado 

ocasiona uma perda de valor simbólico e publicitário. Ribeiro (1998) classifica os sinais 

gráficos em três categorias a partir, dos elementos que os constituem: a partir da palavra ou 

de letras, a partir da representação de uma imagem ligada à função e a partir de formas 

arbitrárias. 

Na categoria formada por letras ou palavras estão os logotipos, que são o nome ou 

sigla da organização, escritos de forma diferenciada e própria. Nos sinais formados por 

imagem ligada à função, estão os sinais pictográficos, como usar uma chama em uma 

companhia de gás, exemplo citado pelo autor. Os sinais constituídos de formas arbitrárias 

são vazios de significado, não representam diretamente a organização e nem têm ligação 

com as atividades por ela desenvolvidas, portanto, só adquirem significado através de 

convenções e repetição. 

A qualidade visual e a originalidade também devem ser levadas em consideração na 

hora da escolha de um logotipo, visto que é necessário evitar logotipos genéricos ou que já 

tenham sido utilizados por outras organizações. (RIBEIRO, 1998). Além disso, Ribeiro 

(1998) também relata que o sinal gráfico não pode definir a identidade visual da organização 

por si só. Esse elemento é apenas uma síntese da identidade e deve trabalhar em 

consonância com os outros elementos, para que, juntos, criem a imagem da organização. 

Para Peón (2009), logotipo é toda marca formada por uma combinação de letras ou 

e/ou números. Esta autora relata que, legalmente, os logotipos são chamados de marcas 

nominativas, e seu principal objetivo é que as letras que dele fazem parte sejam legíveis. O 

logotipo pode ser formado por uma família tipológica já existente, pela modificação de uma 

dessas famílias ou pela criação de uma nova família tipológica. Esse último caso requer 

cuidado para que a tipologia seja legível. 

Na concepção de Alina Wheeler (2012), logotipo é uma palavra, ou palavras, escrita 

em determinada fonte tipográfica, sendo ela já existente, criada ou modificada. Wheeler 

(2012) relata que é frequente o uso do logotipo junto a um símbolo que represente a marca, 

formando uma relação chamada de assinatura visual. Assim como os autores já citados, 
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Wheeler divide o símbolo que representa a organização em categorias. Nas marcas que 

usam palavras, a autora elucida que alem do nome da organização, acrônimos podem ser 

usados. Os monogramas contêm apenas uma letra e são dotados de forte apelo 

mnemônico. As marcas pictóricas usam imagens de fácil reconhecimento, que fazem alusão 

ao ramo de atuação, nome, valores ou atributos da instituição. As marcas abstratas podem 

favorecer organizações que atuam em várias áreas pouco relacionadas.  

 

1.2.2 Tipologia: legibilidade e identidade 
 

Na concepção de Pinho (1996), as funções da tipologia são assegurar que as 

mensagens da organização são legíveis e se estão coerentes com a imagem que ela 

pretende transmitir. O designer, um dos profissionais responsáveis pela criação da 

identidade visual, deve criar a família tipográfica (ou escolher uma já existente) tendo em 

mente que cada tipo de letra provoca uma ação psicológica nos públicos com os quais a 

organização mantém contato, e que essa sensação terá grande peso na imagem que está 

sendo construída em sua mente. 

Para Schmitt e Simonson (1998), a forma das letras acrescenta significado a 

elementos que já possuem significados próprios, ou seja, as letras e as palavras em si. 

Schimitt (1998), além de atribuir à tipologia sensações dependendo de sua altura ou formato, 

também a associa com a memória e com sua capacidade de remeter a outras organizações 

que utilizam estilos ou cores semelhantes. 

Segundo Strunck (1989), a tipologia fornece consistência à identidade visual, estando 

presente tanto no logotipo, quando se faz uso de letras, nos impressos institucionais e em 

todas as peças e mídias que necessitem do uso de texto. O autor divide os alfabetos em 

cinco grandes grupos, classificando-os de acordo com sua serifa: alfabetos de serifa, 

triangular, serifa linear, serifa quadrada, sem serifa e os decorativos. Strunck (1989) afirma 

que os alfabetos mais adequados para uso institucional são os que apresentam variações no 

desenho sem perder suas características. O autor cita como exemplo da importância da 

tipologia os jornais. Um leitor assíduo de um determinado jornal pode reconhecê-lo sem 

precisar ver o logotipo ou símbolo. Apenas abrindo em uma de suas páginas a tipologia faz 

contato com o leitor e identifica a publicação, já que cada jornal adota uma tipologia própria. 
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Peón (2009), por sua vez, ressalta que a família tipográfica utilizada nos impressos 

institucionais geralmente não é a mesma do logotipo, isso porque as letras do logotipo 

costumam ser muito marcantes para serem usadas em textos maiores, e também porque 

seu uso excessivo pode tirar o destaque que o logotipo deve ter. Com relação a esse 

propósito, Wheeler (2012) sublinha que a legibilidade deve ser preocupação constante 

quando a família tipográfica que a organização utilizará for escolhida. Para esta autora, é 

importante, também, que essa tipografia seja flexível e versátil, para que possa ser usada 

em várias mídias sem se tornar confusa ou ilegível.  

 

1.2.3 Cor: apelo emocional e associação imediata 
 

A cor tem grande apelo emocional e é carregada de significado, o que a torna um 

elemento de extrema importância para a formação de uma identidade visual. As cores 

possuem significados diferentes em diferentes locais. Um bom exemplo disso é o branco: no 

Ocidente, o branco representa pureza, limpeza, comum em vestidos de noiva, ambientes da 

área da saúde; no entanto, no Oriente, o branco representa o luto, que o torna a cor que se 

deve usar em um velório, por exemplo. Nessa perspectiva, a cor pode criar associações 

fortes e é carregada de simbolismo, por isso, deve ser escolhida com cuidado (PINHO, 

2006).  

Segundo Schmitt e Simonson (2002), a cor está presente em todos os elementos da 

identidade visual de uma organização. Sua presença é notada em uniformes, logotipo, 

tipologia, paredes dos prédios, anúncios, embalagens, entre vários outros exemplos. A 

época em que uma linha de produção era repleta de apenas uma cor, a exemplo da Ford e 

seu modelo T7, que era produzido apenas na cor preta, ficou para trás. O aumento da 

concorrência, que tornou os públicos mais exigentes e a indústria mais atenta ao que os 

consumidores desejavam, somado ao aparecimento de novas tecnologias, fez surgir várias 

inovações nos produtos que eram oferecidos, a exemplo da variedade de cores. 

Ainda para Schimitt e Simonson (2002), utilizando uma mesma cor (ou variedade de 

cores) de forma repetida e consistente em sua expressão visual, uma organização pode 

fazer da cor o seu principal elemento visual, suscitando imediatamente sua imagem na 

mente do público assim que a cor padrão é vista. Além disso, muitas vezes uma cor 
                                                 
7
 O Ford T foi o primeiro carro a ser produzido em série. A única cor disponível era o preto, e, como não havia 

concorrentes, o fabricante não precisava se preocupar em oferecer essa opção ao consumidor (HARVEY, 2002). 
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representa determinada categoria de organizações, o que torna seu uso comum na 

identidade visual de instituições de um mesmo ramo. 

Cores também podem ser escolhidas pela sensação que provocam e, se 

condizentes com as práticas da organização, ajudam a fortalecer a imagem organizacional. 

Ou, usada de forma diferente, mais comumente aplicada a produtos, podem chamar a 

atenção e ajudar a identificar e diferenciar um produto dentre outros em uma categoria que 

emprega cores semelhantes, utilizando uma cor diferente (SCHIMITT; SIMONSON, 2002). 

Assim como estes autores, Farina (1987) atribui sensações às cores. Segundo o 

autor, a cor é uma linguagem própria, e seu significado depende daquele que a interpreta, 

ou seja, tem ligação com a cultura e com as experiências daquele que a observa. Além de 

altamente expressiva, a linguagem da cor não sofre com barreiras como a escrita, que 

precisa ser aprendida e desenvolvida, a cor é percebida por todos, mesmo que de forma 

diferente. Para Farina (1987), no que diz respeito à marca, a cor tem papel secundário. Para 

este autor, a marca tem como função causar impacto no público, fazendo com que a 

memorizem e corroborando para que compre um produto ou ideia. Farina (1987) acredita 

que o fundamental para a marca é sua forma, e a cor, nesse caso, serve apenas para lhe 

fornecer uma melhor visibilidade. 

É preciso, portanto, dar à marca, por meio de cores adequadas, a 
luminosidade que merece em seu reduzido espaço, como uma luz deve 
brilhar entre as coisas que desejamos apresentar, porque, na realidade, ela é 
a essência do principal que oferecemos ao público consumidor. [...] A marca, 
símbolo real de uma empresa, geralmente formada por iniciais, se colorida, 
confere, ao mesmo tempo, um toque de confiança e credibilidade. (FARINA, 
1987, p. 192) 

 

Diferente de Farina (1987), Strunck (1989) afirma que a cor está relacionada mais 

estreitamente com as emoções do que a forma, e cria associações com elas de maneira 

muito mais rápida, direta e uniforme. Para este autor, é necessário pesquisar as cores da 

concorrência para saber quais tonalidades são bem aceitas pelos públicos naquela 

categoria, e se convém inovar ou manter o padrão definido pelas outras organizações. Há 

também casos em que uma cor está diretamente relacionada a um produto. Como exemplo 

disso, o autor cita os derivados de tomate e o café, onde o vermelho e o marrom, 

respectivamente, são as cores tanto do produto como da embalagem. Outro fator que pode 

justificar o uso de determinada cor em uma identidade visual é a imposição legal. Neste 
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caso, os exemplos são as embalagens de margarina, que apresentam elementos verdes 

para enfatizar que são de origem vegetal. 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Predominância do vermelho nos produtos à base de tomate 

 

Fonte: Strunck, 1989, p. 78-79. 

 

Strunck (1989) também relata que a maioria das identidades visuais é formada por 

duas cores. A razão disso é o custo: cada cor adicionada acarreta um custo maior na hora 

da impressão. Duas cores são suficientes para criar um bom resultado e manter o custo em 

um nível razoável. Ainda visando à diminuição dos gastos, impressos de uso interno podem 

ser feitos em apenas uma cor. Outra questão importante é o uso dessas cores em preto e 

branco sem que sua leitura seja comprometida, visto que o logotipo pode ser aplicado em 

meios que exijam essa mudança de cor (a papelaria institucional pode ser xerocada, a 

organização pode anunciar em jornais, etc). 

Assim como Strunck (1989), Peón (2009) recomenda o uso de duas cores 

institucionais, não apenas pela questão do custo, mas porque pode diluir a identidade da 

organização. Esta autora relata que as cores institucionais geralmente derivam das cores do 

logotipo, mas que pode apresentar uma tonalidade que não está presente neste elemento. 

Na concepção de Wheeler (2012), a cor é usada para evocar emoções e encurtar o tempo 
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de percepção de uma marca, assim como acelera o processo de diferenciação entre uma 

organização e outra. 

Por fim, como vimos neste capítulo, a identidade visual, que é composta por 

elementos diversos e que devem ser cuidadosamente pensados e utilizados pelas 

estratégias de comunicação integrada das organizações, é um importante item da identidade 

organizacional, que nasceu com o intuito puramente funcional de identificar produtos e 

fabricantes, passando a exercer uma das faces mais visíveis da “personalidade” 

institucional. Representa um complexo discurso visual, tornando-se parte do patrimônio da 

instituição, podendo inclusive ser usada como ferramenta mercadológica, atraindo, cativando 

e tomando parte do imaginário e da memória dos públicos, como veremos no próximo 

capítulo. 
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2 IDENTIDADE CORPORATIVA, RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO 
GOVERNAMENTAL 

 

No capítulo anterior, abordamos o surgimento da identidade visual, bem como os 

elementos que a compõem. Neste capítulo, será abordada a identidade corporativa, da qual 

faz parte a identidade visual. Abordaremos, também, a cultura organizacional como 

elemento que influencia a formação da identidade corporativa, a importância da identidade e 

da imagem para as Relações Públicas e a função da comunicação no âmbito 

governamental. 

 

2.1 Identidade Corporativa 

Na visão de Mauro Calixta Tavares (1998) a construção do valor da marca é 

resultante tanto do esforço da organização para cria-lo como do público que a percebe. 

Tavares (1998, p.60) aponta quatro fatores significativos nesse processo: imagem, 

identidade, reputação e posicionamento. Enquanto identidade e posicionamento dizem 

respeito às ações da empresa interagindo com o público, imagem e reputação 

correspondem ao reflexo gerado por essas ações junto ao público. 

O conceito de imagem surgiu da constatação de que o consumidor não compra 

baseando-se apenas nos atributos e funções físicas do produto. O significado que a marca 

atribui ao produto também é levado em consideração durante a escolha, algo semelhante ao 

que acontecia nas sociedades pré-capitalismo industrial, quando o produtor conferia parte de 

suas características ao produto. Posteriormente, o conceito de imagem tornou-se mais 

abrangente, incluindo as diversas relações da organização com seus públicos, além da 

relação com os consumidores, e se manifestando através de outros meios, além do produto. 

Podemos chamar esse processo como o de formação da identidade visual ou coorporativa. 

Para Tavares (1998), existem quatro níveis de percepção da identidade visual ou 

coorporativa. No primeiro nível, a imagem é percebida através de suas políticas relacionadas 

ao produto, preço, distribuição e promoção. No segundo nível temos as impressões 

provocadas pelos funcionários, instalações e vendedores. No terceiro, temos as 

consequências das relações com os diversos públicos com os quais a organização lida 

como imprensa, comunidade, fornecedores, concorrentes, formadores de opinião, entre 

outros. Já no quarto nível está a imagem decorrente da atuação da organização no seu setor 

de mercado, bem como as que envolvem questões políticas, econômicas e sociais. Por 
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conta de serem fatores influenciáveis por crenças, ideais, economia e política, a organização 

tem pouco controle sobre este último nível em que sua imagem é formada. 

Portanto, para Tavares (1998), a imagem surge a partir das impressões decorrentes 

das interações que cada um desses públicos desenvolve com a organização, sendo uma 

entidade semiautônoma, já que existirá independentemente do esforço para criá-la ou 

administrá-la. Assim sendo, imagem é a soma de crenças e impressões que as pessoas têm 

de um objeto. 

Essa imagem é resultante da decodificação, por parte do público, dos sinais emitidos 

pela organização através de seus produtos, serviços, instalações, funcionários, comunicação 

e, contemporaneamente, com o trato dado as questões ambientais. A mesma organização 

pode construir imagens diferentes, já que o número de interações com seus públicos podem 

conter muitas variáveis. 

Tavares (1998) ressalta a importância da distinção entre as várias imagens da 

organização, sistematizando-as em seis categorias principais, as quais sofrem influência de 

fatores distintos ao mesmo tempo que influenciam uma à outra. 

Imagem corporativa: a vertente mais ampla da imagem. É a imagem que os vários públicos 

têm da organização como um todo. É resultante da interação de todo o conhecimento que o 

público tem acerca da organização, suas experiências, crenças, impressões e sentimentos. 

São as imagens: corporativa; da classe de produto; de marketing; de marca; do produto; e, 

por fim, a imagem do usuário do produto. Nos deteremos brevemente a descrição de cada 

uma delas. 

Imagem da classe de produto: é a imagem atrelada a determinado produto. É 

resultante de como o uso do produto é visto. A classe de produto compartilha uma reputação 

independente da marca, além de fatores como época ou fabricante que podem influenciar 

sua formação. 

Imagem de marketing: é a maneira como o público vê a oferta mercadológica e o 

conjunto de medidas de marketing da organização. É como o público percebe a estratégia e 

o posicionamento da empresa. 

Imagem de marca: é a vertente mais restrita da imagem. Diz respeito a como uma 

marca e suas características únicas são percebidas e mantidas na memória do consumidor. 

Imagem do produto: abrange aspectos funcionais, simbólicos e sensoriais do 

produto.  
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Imagem do usuário do produto: a impressão que o consumidor final desenvolve em 

relação ao produto. 

Portanto, gerenciar o relacionamento com diversos públicos é de extrema 

importância na formação da imagem de uma organização. Durante o processo de formação 

da imagem, as ações da organização nem sempre são percebidas da mesma maneira e 

com a mesma intensidade por todos os públicos. É possível até que os interesses e 

expectativas de um grupo sejam contrários aos de outro. As ações e o posicionamento da 

organização serão recebidos e interpretados de acordo com o interesse e a necessidade de 

cada público: um corte de funcionários não será bem recebido entre os colegas 

remanescentes, mas se diminuir o custo e aumentar a lucratividade, provavelmente será 

bem visto pelos acionistas. O próprio público decide o que considera importante, dentre as 

ações da organização, para formar a imagem organizacional. Além disso, a imagem está 

sujeita a mudanças alheias à vontade da organização, tais como mudanças culturais, de 

comportamento relacionado ao meio ambiente, hábitos de saúde, entre outros. A imagem é, 

portanto, volátil. 

A identidade corporativa nem sempre corresponde à imagem corporativa. Quando 

os fatos e as ações da organização não estão em consonância com o plano de 

comunicação, surgem distorções. Além disso, rumores e declarações não oficiais podem 

acarretar essas distorções sem que haja participação da organização. 

Segundo Tavares (1998), no que diz respeito às organizações, a identidade pode 

ser dividida em duas perspectivas: identidade corporativa e identidade de marca. Para o 

autor (1998), a construção da identidade corporativa deve ter como alvo inicial o ambiente 

interno. Produtos, serviços e funcionários devem refletir os valores da organização, criando 

uma imagem coerente frente aos públicos que tiverem contato com a organização. A 

identidade descreve as características fundamentais da organização. Valores e princípios 

que devem ser percebidos pelos funcionários e transmitidos para os outros públicos. 

A identidade de marca é um conjunto de características que a organização pretende 

atribuir a uma marca. Algo que a torna única e a destaca dos demais. Além da singularidade 

que a marca deve conferir, fatores como durabilidade e coerência com a organização devem 

ser levados em consideração. É necessário, também, que a marca seja adaptável às 

mudanças mercadológicas, já que a mudança de valores por parte do público pode causar 

dissonância entre o que a organização quer dizer e o que o público entende. 
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É importante que a organização fique atenta ao comportamento do público. Através 

desse monitoramento é possível mensurar se a identidade da marca é bem aceita ou se 

precisa ser atualizada. Mesmo que se constate que há necessidade de mudança, é 

importante que haja cautela durante o processo de mensuração, sobretudo por causa do 

impacto que essa atualização pode ocasionar nos outros públicos. 

A reputação corporativa é desenvolvida a partir dos esforços da organização para 

criar uma identidade. É o saldo resultante desses esforços, seja positivo ou negativo, é a 

relação afetiva desenvolvida pelos públicos que tem contato com a organização. Gerir a 

reputação corporativa requer que a organização interaja de maneira coerente com todos os 

seus públicos: funcionários, governo, comunidade, entre outros. É preciso explorar seus 

interesses comuns e similaridades, assim como construir uma relação intima com cada um. 

A reputação corporativa converge todas as imagens da organização e evidencia como ela 

parece de maneira geral. Fatores como o zelo pelo atendimento ao cliente, a participação 

em projetos sociais e culturais, visibilidade no mercado, cuidado com os funcionários e 

capacidade de inovação são alguns dos que mais influenciam a formação da reputação da 

organização. Uma boa reputação traz benefícios em longo prazo, como valorização de 

produtos no mercado, satisfação por parte dos funcionários, interesse maior de possíveis 

funcionários, fidelização do consumidor, entre outros. 

O posicionamento da marca consiste em associar a determinada marca um conjunto 

de expectativas do consumidor com o intuito de torná-la diferente da concorrência. É 

necessário identificar o que o público alvo de determinado produto procura: que tipo de 

valores tem, o que considera importante, o que vê como desnecessário, o que espera do 

produto e o que a concorrência não apresenta. 

Podemos constatar que a identidade é uma via de mão dupla. Apesar de a 

organização ter sua identidade definida, ela é percebida de maneira diferente dependendo 

do público, já que cada um deles tem seus próprios valores e interage de maneira diferente 

com a organização. Para o público interno, a percepção dessa identidade se reflete na 

cultura organizacional. 

Robert Henry Srour (1998) relata que a cultura organizacional é uma expressão da 

identidade da organização. Dentro de uma organização, a cultura funciona como um agente 

de convergência comportamental. Sem a sua existência, o funcionamento das organizações 

seria prejudicado, pois haveria conflito entre os princípios individuais dos funcionários. É 
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necessário pensar e agir de maneira institucionalizada para que haja sinergia na 

organização. 

Srour (1998) ressalta que deve haver uma diferenciação entre cultura e clima 

organizacional. O clima diz respeito a um momento específico. Como a equipe se sentia em 

determinado espaço de tempo. A mesma organização pode apresentar diferentes climas em 

cada um de seus setores. De maneira contraria, a cultura organizacional é representada por 

práticas recorrentes.  

Ela é quem guia as ações dos indivíduos para que haja coesão e consistência nos 

procedimentos internos. Quando uma situação que não está prevista nas normas da 

organização surge, a cultura organizacional aparece para balizar as ações da organização. 

Marlene Marchiori (2006) afirma que a organização é um fenômeno social, e como 

tal possui como uma de suas principais características a interação humana. Por conta disso, 

raramente é algo que se possa prever ou planejar. A cultura organizacional influencia o meio 

onde a organização atua, assim como recebe influência dele. Ignorar as características da 

cultura organizacional de uma instituição pode colocar em risco o sucesso de uma 

estratégia. É necessário levar em consideração o relacionamento interpessoal dentro da 

organização e o ambiente onde ela está inserida. 

Portanto, refletindo a percepção da identidade, a cultura organizacional baliza os 

procedimentos dos indivíduos dentro da organização, criando consonância entre eles. Como 

podemos ver, a identidade da organização depende tanto da organização quanto do público. 

Expectativas e intenções de ambos são de mesma importância para a construção. Nessa 

interação as Relações Públicas encontram um lugar onde devem mediar, entendendo o que 

a organização pretende, o que o público espera, e trilhando um caminho entre os dois. 

 

2.2 Relações Públicas 

Para Fábio França (2011), as relações públicas são uma atividade que gere o 

relacionamento da organização com os vários públicos que com ela interagem. Esses 

relacionamentos, apesar de necessitarem de consonância, devem ser pensados 

especificamente para cada público. Para que a relação com o público ocorra de forma 

satisfatória, é preciso definir de que maneira e com que públicos a organização vai se 

relacionar. 

Quanto à frequência, França (2011) divide as formas de relacionamento como: 

múltiplos e diversos. A primeira ocorre quando o relacionamento acontece de forma regular 
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com vários indivíduos, já a segunda se dá quando existe heterogeneidade, como entre 

clientes, acionistas e investidores. 

Em relação à interpessoalidade, França (2011) divide os relacionamentos em 

singulares, quando ocorre entre dois indivíduos; coletivas, que envolvem muitas pessoas; ou 

mistas, quando uma das partes é um individuo e a outra é formada por várias pessoas. A 

respeito do tempo de duração, França classifica os relacionamentos como efêmeros, que 

acontecem sem regularidade e de forma rápida; duráveis, mantendo o relacionamento e os 

interesses por um período considerável; ou permanentes, mantendo-se constantes. Quanto 

à qualidade, pode ser compartilhada, baseando o relacionamento nos mesmos sistemas 

para o desenvolvimento de parcerias duradouras ou mutuamente benéficas, estabelecidas 

para gerar vantagens para ambos. 

No ambiente corporativo os relacionamentos ganharam força graças à globalização 

e a derrubada das fronteiras geográficas, passando de locais para globais. As relações 

corporativas reportam-se a organização como um todo, organização essa que interage com 

outras partes visando o bem comum e, também, podem estar ligadas à identidade 

corporativa e à filosofia da instituição. 

Em 2002, a Escola de Comunicação e Arte da USP realizou uma pesquisa que tinha 

por objetivo mapear as percepções a respeito da interação da organização com os públicos 

(apud França, 2011, p.267). Um dos resultados sobre o sistema de relacionamento das 

organizações, especialmente do setor privado, foi alcançando a partir das respostas dadas 

pelos próprios empresários. Os principais fatores obtidos na pesquisa sobre os 

relacionamentos organizacionais foram listados da seguinte forma por França: 

 

[...] 
3) Objetivos predominantes do relacionamento 
 Investidores: obter investimentos permanentes 

 Fornecedores: contar com parceiros de qualificação reconhecida, fechar bons 
contratos, obter matéria-prima de qualidade entregas just in time, preços justos 

 Clientes/consumidores: expandir as vendas, prestar excelente atendimento e 
dar pronta assistência técnica, satisfazê-los 

 Empregados: manter e proporcionar o bem-estar, excelente ambiente de 
trabalho, manter a produtividade, eliminar conflitos, conseguir colaboradores bem 
treinados e dedicados 

 Associações de classe: defender interesses comuns, fazer bons acordos 
setoriais, obter apoio classista e desenvolver oportunidade de negócios 

 Agencias de propaganda/consultorias: receber bom atendimento, campanhas 
bem elaboradas e bem-sucedidas com retorno de seus investimentos 

 Comunidade: firmar parcerias, respeitar os valores locais e a sua cultura, 
promover o bem-estar, dispor de força de trabalho, respeitar o meio ambiente e lutar 
pela sustentabilidade local 
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 Governo/setores governamentais: conseguir boa convivência com os poderes 
do Estado, relacionamento positivo, obter acordos, aprovação de projetos e apoio 
oficial para o desenvolvimento de suas operações 

 Mídia: manter política de portas abertas, merecer divulgação positiva, excelente 
relacionamento e posicionamento ético. 
 

4) Resultados esperados do relacionamento 
 Dos acionistas: credibilidade, confiança, ética e fidelidade 

 Dos fornecedores: fidelidade, honestidade e confidencialidade 

 Dos clientes: credibilidade, satisfação, confiança e fidelidade 

 Dos empregados: confiança, satisfação, fidelidade, entendimento, espírito de 
equipe, colaboração, empreendedorismo e dedicação 

 Dos sindicatos: confiança, satisfação, manutenção das decisões tomadas e 
postura ética 

 Das associações de classe: credibilidade, comprometimento ético, 
confidencialidade, cooperação e geração de negócios. 

 Das agencias de propaganda: colaboração e parceria, credibilidade, confiança, 
comportamento ético e confidencial 

 Das consultorias de Relações Públicas: imagem pública positiva, credibilidade 
no mercado, confiança dos clientes e visibilidade pública. 

 Da comunidade: apoio das forças da comunidade, convivência harmônica, 
colaboração, confiança e satisfação 

 Dos grupos organizados: confiança, colaboração e ausência de crises 

 Do governo: credibilidade, confiança, apoio e livre transito em áreas 
governamentais 

 Da mídia: divulgação, confiança, apoio, excelente relacionamento, 
comportamento ético e confidencialidade (FRANÇA, 2011, p.267-269, grifo do autor). 

 

Como podemos ver, o número de públicos com que a organização pode lidar é muito 

grande, assim como as expectativas por parte de ambos os lados. Cândido Teobaldo de 

Souza Andrade (2003) relata que o público nasce juntamente com a imprensa. Os meios de 

comunicação de massa e o transporte da informação à distância diminuíram também a 

distância entre as pessoas. O indivíduo inserido dentro do público mantém sua opinião 

própria, senso crítico e autocontrole, mas se mostra disposto a fazer concessões e adequar 

suas ideias à de outros para que possam compartilhar experiências. 

Fábio França (2004) aponta o público como a principal matéria prima e objeto de 

esforço das relações públicas. Para França (2004), é imprescindível para uma organização 

conhecer os públicos que influenciam suas atividades a fim de atingi-los diretamente com 

suas ações de comunicação. 

É preciso criar uma imagem consistente e posicionar a organização de forma sólida 

perante o público, visto que este é responsável por apoiar as atividades da organização e 

garantir sua sobrevivência. A existência desses públicos é alheia a vontade da instituição. 

Simplesmente por existir, a organização lida, afeta e sofre pressão de todas as pessoas, 

comunidades e mercados com que interage, pedindo ações e cuidados diferentes de acordo 

com suas características (FRANÇA, 2004). 
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Apesar de ser formado por um grupo de pessoas, o público enfrenta certa 

dificuldade em agir uniformemente, já que seus componentes muitas vezes se encontram 

divididos. Esses indivíduos chegam a um consenso através da discussão coletiva, 

permitindo que ajam com unidade. Essas discussões têm como tema assuntos controversos 

e de interesse da comunidade (ANDRADE, 2003). 

Nessas discussões e debates é que se forma a opinião pública. O tema, visto por 

cada indivíduo de uma forma, é abordado e debatido por aqueles que constituem o público e 

dessa forma as opiniões são niveladas e chega-se a um consenso, mesmo que cada 

membro veja a questão de uma forma. É uma opinião composta e está constantemente 

passando por alterações (ANDRADE, 2003). 

A qualidade da opinião pública esta diretamente ligada à forma com que as questões 

são debatidas. Se um ponto de vista é impedido de ser manifestado, empobrecerá a 

discussão e a tornará menos eficaz. Isto evidencia a importância da comunicação de massa 

para a formação da opinião pública, mas sua função é apenas favorecer a discussão e 

apresentar pontos de vista. Ainda que debates profundos e exaustivos sejam prejudicados 

pela falta de tempo da sociedade atual, eles são necessários para a construção adequada 

da opinião pública. Nesse processo, a publicidade ocupa um papel suspeito, visto que não é 

essencialmente imparcial e visa moldar e influenciar a opinião pública (ANDRADE, 2003). 

Outro fator que influi na qualidade da opinião pública é a capacidade de discutir e 

raciocinar de cada membro do público. Cada indivíduo possui um nível de raciocínio e de 

entendimento da realidade mundial, nacional ou regional, portanto, nem todos contribuem da 

mesma forma. Para que seja formada uma opinião pública de qualidade, é preciso preparar 

cada vez mais indivíduos capacitados a debater os temas que são de interesse comum 

(ANDRADE, 2003). 

Como podemos observar, são inúmeras as formas e os objetivos dos relacionamentos 

organizacionais e cabe ao profissional de relações públicas gerir cada um deles, para que 

funcionem adequadamente e atinjam aos objetivos propostos. 

Outra função do relações públicas de grande importância para as organizações é a 

de gerir a imagem e a identidade, a forma como seus valores e políticas são projetados e 

vistos e percebidos pelos públicos com que se relaciona, como relata Walter Poyares; 

 

Todas as organizações, entidades públicas ou privadas de certo porte, 
personalidades em posição de destaque perante o público precisam 
hoje cuidar da “imagem”. Essa imagem constrói-se ou destrói-se 
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(obviamente, mas ameaçador) com palavras, atitudes, fatos e sistemas 
(POYARES, 1998, p.95). 
 

Schimitt e Simonson (2002) ressaltam a importância da estética na formação da 

imagem, visto que agrega valor e auxilia no processo de atração e fidelização do público. Os 

autores dividem a estética do marketing em três áreas: design de produto, pesquisa de 

comunicação e design espacial. Em cada uma delas está presente uma dicotomia. Em 

design do produto, a dicotomia esta na função e na forma. Segundo os autores essa 

dicotomia teve origem na chamada escola de Bauhaus. A função se refere à utilidade prática 

do produto ou serviço, enquanto a forma se refere à embalagem. 

Na pesquisa de comunicação a dicotomia reside na distinção entre mensagem 

central e mensagem periférica. A mensagem central nada mais é do que o argumento 

persuasivo principal. A mensagem periférica diz respeito aos outros elementos que 

complementam a mensagem, como o apresentador, a cor do fundo de um comercial, trilha 

sonora, entre outros. 

No designe espacial temos a dicotomia entre estrutura e simbolismo. A estrutura diz 

respeito a questões arquitetônicas e de como as pessoas interagem com o ambiente: 

número de andares, salas, elevadores, sinalização. O simbolismo refere-se a aspectos não 

funcionais do espaço: decoração, estilo arquitetônico, etc. 

Em um mercado saturado de informações e opções onde produtos de qualidade 

semelhantes são vistos da mesma forma pelo público, a estética pode ser o diferencial que 

tornará um produto ou marca mais atraente que outro. Através de uma estética atraente é 

possível transpor a barreira que o excesso de informações ao qual o público está exposto e 

conseguir atenção disputada com várias outras marcas do mesmo setor. Além disso, quando 

a organização oferece estética e experiências singulares ao público, pode oferecer produtos 

por preços maiores que a concorrência, como a Nike, um dos exemplos citados por 

(SCHIMITT, SIMONSON, 2002). 

A globalização, e as mudanças causadas por ela na sociedade, configuram mais 

uma preocupação para a comunicação: a imagem se impôs à palavra. A palavra permite que 

qualquer coisa seja dita, diferente da imagem. Por conta disso, a comunicação deve ser 

planejada com o objetivo de divulgar a mensagem de forma clara e transparente e com 

imagens que reflitam a realidade (FERRARI, 2011). 

Ainda de acordo com Ferrari (2011), a comunicação é um sistema que tem como 

objetivo informar, persuadir, motivar e alcançar compreensão mutua. 
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Nesse processo de construção de imagem, o público, que é exposto a inúmeras 

mensagens, constrói a identidade da organização em sua memória. Retém aquilo que, por 

algum motivo, seja positivo ou negativo, ou que considerou importante. O neurobiólogo 

argentino Iván Izquierdo (2006) define memória da seguinte forma: 

 

“Memória” é a aquisição, a formação, a conservação e a evocação de 
informações. A aquisição é também chamada de aprendizagem: só se 
“grava” aquilo que foi aprendido. A evocação é também chamada de 
recordação, lembrança, recuperação. Só lembramos daquilo que 
gravamos, aquilo que foi aprendido (IZQUIERDO, 2006, p.9, grifo do 
autor). 
 

Izquierdo (2006) afirma que o individuo é aquilo de que se recorda. Seu conjunto de 

memórias o torna o ser individual que é. Não se pode fazer, comunicar ou saber algo que 

não tenha aprendido ou de que não se lembre.  

Esse acervo de memórias é um dos principais elementos formadores da 

personalidade. O ambiente em que cresceu, a criação que recebeu, se foi privado de 

alimentos, se recebeu afeto, se foi reprimido, tudo isso é mais determinante para a formação 

do ser do que as propriedades congênitas. 

Apesar de único, o indivíduo, seja humano ou animal, tende a preferir a vida em 

grupo ao isolamento, e essa interação é mais intensa e importante conforme o nível de 

evolução da espécie. Essa interação tem como chave a comunicação, necessária para o 

bem-estar e para a sobrevivência. Nas espécies mais avançadas, ideais comuns e emoções 

coletivas fazem parte da memória e servem para intercomunicação. 

Procuramos laços culturais ou afinidades e formamos grupos com base em 

memórias comuns. Considerar-se parte de algo, nação, cidade, bairro, proporciona 

segurança, conforto e identidade coletiva. Nos identificamos e nos sentimos apoiados por 

esses com quem compartilhamos memórias e uma história, um dos fatores que justifica a 

formação de comunidades de imigrantes de uma mesma localidade. A lembrança de 

hábitos, costumes e tradições leva a preferência na interação social. 

Izquierdo (2006) também relata que o estado emocional do indivíduo na hora em 

que recebe uma informação influencia o quão impregnado aquele dado ficara na memória. 

“Gravamos melhor, e temos muito menos tendência a esquecer, as memórias de alto 

conteúdo emocional” (IZQUIERDO, 2006, p.37). 
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Portanto, conhecer o público é essencial para estabelecer uma comunicação eficaz. 

Compreender o que considera importante, o que influi em seu dia a dia e o que foi relevante 

em seu passado, a fim de determinar que tipo de mensagem lhe parecerá mais atraente, 

será mais relevante ou permanecerá em sua memória. 

Dessa forma, a atividade de relações públicas não se limita ao nível operacional e 

tão pouco o de saber tratar com a imprensa, mas deve possuir uma visão global dos 

relacionamentos e capacidade de planejar, executar e elaborar diretrizes, gerir o 

relacionamento com a sociedade, traduzindo os princípios éticos e operacionais da 

organização na forma com que interage com o público (FERRARI, 2011). 

Assim, as relações públicas planejam todas as manifestações de comunicação, 

sejam abrangentes ou específicas, estabelecendo a melhor ação para cada situação 

(FERRARI, 2011). 

Como vimos, o público tem grande importância na construção da imagem e da 

identidade da organização, e é alvo constante de esforços e estratégias de comunicação 

destinados especificamente para cada tipo de público.  No âmbito governamental o público 

também é exposto às mensagens passadas pelo poder público, mas há uma peculiaridade 

nessa relação. 

 

2.3 Comunicação Governamental 

 

Para Bernard Manin (1995) a maneira de o eleitorado escolher representantes 

políticos tem mudado. Manin (1995) aponta que, inicialmente, a população apresentava uma 

identificação muito maior aos ideais e propostas dos partidos. Logo, era comum que o eleitor 

dirigisse seu voto sempre à mesma legenda. A mudança que o autor aponta é um aumento 

no interesse pela personalidade, pela imagem do candidato. Ao invés do partido apresentar 

um plano político, o candidato cria uma imagem individual perante o público. 

O surgimento dos partidos de massa permitiu que a população tivesse maior acesso 

aos governantes, visto que eram escolhidos pelos partidos, e deveriam manter-se próximos 

deles, permitindo assim um contato maior com os militantes desse partido. 

A comunicação de massa diminui a importância do partido como facilitador do 

contato entre eleitor e candidato. Apesar de tornar essa comunicação mais direta, o 

candidato que possui mais carisma, que se comunica melhor é favorecido, no processo que 

o cientista político denominou de democracia do público. Além disso, o aumento da 
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complexidade das situações com as quais o governante pode se deparar torna a 

apresentação de um plano político pouco viável em um curto espaço de tempo. 

Ana Lucia Romero Novelli (2010) relata que a relação entre os governantes e os 

cidadãos não pode ser classificada como a relação comum de emissor/receptor, visto que os 

cidadãos não são apenas usuários do poder público, mas também são aqueles que o 

elegem e também contribuem para seu orçamento. O público que é submetido à mensagem, 

ou seja, o receptor, de certa forma é também emissor, visto que o governante que 

condiciona o modelo de comunicação foi eleito por esse público. 

Para Novelli (2010), a comunicação governamental no Brasil precisa assumir um 

novo posicionamento. Esta autora relata que a comunicação ainda ocupa um lugar 

secundário na administração pública, servindo apenas como um instrumento para conseguir 

a adesão da população aos planos e propostas do governante. Essa forma de comunicação 

pública, baseada em princípios publicitários, perde seu caráter informativo e exclui a 

participação da população, ou ainda pior: cria uma ilusão de participação. Ao invés de 

informar a população sobre seus direitos e deveres, simplificar a linguagem política e 

aproximar os cidadãos do processo de tomada de decisões, a comunicação tem visado 

apenas convencer o eleitorado a votar em determinado candidato, sem se preocupar em 

promover o debate ou em fortalecer a opinião pública. Novelli (2010) ressalta que a 

promoção da imagem de um governante ou de sua gestão não deve ser vazia. É preciso que 

haja sinergia entre a imagem que se constrói e a conduta do governante. 

Rego conceitua a comunicação governamental como “a vasta rede formal criada e 

localizada no interior das organizações governamentais” (1985, p.44). Sua principal função é 

levar à opinião pública fatos importantes que acontecem na esfera governamental. Além 

disso, também atenua pontos de tensão, sustenta imagens, desfaz equívocos, estabelece 

pontos de motivação e transmite ao governante o estado de espírito da população  

Este autor define a comunicação governamental como parte integrante do que é 

chamado na ciência política de linguagem do poder. Rego (1985) relata que essa linguagem 

é usada de diferentes formas pelos vários tipos de governo. Os sistemas autoritários usam a 

linguagem como forma de se perpetuar no poder, traduzindo a vontade do governante como 

verdade. Nos sistemas liberais e democráticos, onde o poder é compartilhado entre 

governantes e governados, a linguagem assume outra função, servindo como instrumento 

de crítica social, de procura da verdade, e possibilitando várias formas de intercambio entre 

o governo e a população, num fluxo constante, aberto e bilateral de informação. 
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Rego (1985) afirma que a comunicação governamental é uma necessidade social, 

permitindo que a população tome conhecimento das atividades governamentais e 

transmitindo suas opiniões, expectativas e desejos de volta ao governante, não apenas uma 

estrutura de sustentação do Poder, embora esta seja uma de suas funções. 

É claro que o governante deseja divulgar suas realizações, e também é esperado 

que os profissionais de comunicação que trabalham para ele informem e transmitam esses 

fatos. Porém, quando esses profissionais apenas se mantêm no que Rego (1985) chamou 

de oficialismo informativo, coloca em risco a integridade da própria área. Este autor relata 

que, muitas vezes, os profissionais de comunicação fazem papel de guarda-costas, 

protegendo os governantes e evitando exposições. Esse esquema de comunicação 

autoritária e que preza apenas pela segurança do Estado dificulta e empobrece o 

relacionamento do governo com a sociedade. 

Rego (1985) define que a comunicação governamental deve ter como objetivo criar 

condições para que o governo se relacione com a sociedade de forma sólida, rápida e 

eficaz. Além disso, ela deve assegurar-se de que o caminho inverso da comunicação, ou 

seja, da sociedade para o governo, seja eficiente e fortaleça o sentido de participação dos 

cidadãos na obra governamental. Também é necessário dar um sentido de unicidade aos 

programas de comunicação, evitando fragmentá-los. 

Do ponto de vista operacional, Rego (1985) ressalta que a comunicação 

governamental deve criar sistemas ágeis, permitindo a transmissão rápida de mensagens de 

interesse social, primando pela funcionalidade e profissionalismo. Tornar as metas dos 

sistemas de comunicação claras a fim de evitar duplicidade ou conflito entre mensagens e 

otimizar os recursos à disposição do setor de comunicação. 

Rego (1985) também destaca a importância de harmonizar a comunicação 

governamental. Segundo este autor, devido a sua complexidade, a obra governamental 

parece fragmentada perante a opinião pública. A dispersão geográfica, a dimensão do país, 

a variedade de projetos e o personalismo, que promove pessoas ao invés de fatos são 

fatores que atuam em conjunto para formar uma imagem segmentada no imaginário do 

público. É essencial criar uma imagem única e harmônica do governo para os cidadãos. 

Outro ponto importante para um plano de comunicação governamental é definir a 

prioridade do fluxo de comunicação. Rego (1985) relata que é preciso identificar que região 

do país possui características estratégicas em comparação às outras, e que, portanto, 

merece atenção especial do plano de comunicação. No caso do Brasil, Rego (1985) afirma 
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que a região sudeste ocupa esse posto. Como justificativa para esta classificação, Rego 

(1985) cita como características da região uma maior exposição à industria cultural, grande 

ajuntamento estudantil e operário, maior aglomerado industrial, forte classe média, entre 

outras. Essa priorização de grandes centros urbanos requer que o numero de ações de 

comunicação e a velocidade dessas ações sejam maiores para eles. Demanda também um 

número maior de líderes governamentais e representantes de comunicação na região. 

Trabalho intensivo e constante, assim como ações diretas de comunicação junto a líderes de 

opinião de diversos setores, como universitários, operários, movimentos ecológicos, 

eclesiásticos, entre outros. 

Outro assunto de interesse da comunicação governamental, já citado acima, é o 

fluxo de informações que parte do público para o governante. Assim como Novelli (2011), 

Rego (1985) afirmou que a comunicação governamental não se encerra com a transmissão 

dos atos do governo para a população, é preciso saber o que os diferentes segmentos 

sociais estão pensando em relação ao governo. Esse fluxo reverso de comunicação é uma 

importante forma de controle, pois através dela o governante pode saber como suas ações e 

projetos estão sendo percebidos pela população. Uma forma simples de garantir esse fluxo 

de informação é a realização rotineira de pesquisas e sondagens de opinião. Outra forma de 

comunicação ascendente é a interação direta do governante com o público através de visitas 

a regiões, em contato com representantes de segmentos sociais, associações e entidades. 

Além disso, ater-se a premissa de que a ênfase deve ser dada aos fatos, e não às 

pessoas. O objetivo da comunicação governamental é valorizar os acontecimentos 

socialmente relevantes, colocando a obra governamental acima da vaidade pessoal. É obvio 

que os responsáveis por esses fatos são pessoas e que não se pode esquecê-las, apenas 

lembrando que elas não devem receber mais destaque do que o acontecimento em si. 

No que diz respeito à estruturação, Rego (1985) afirma que a comunicação requer 

um esquema simples e funcional, que abranja as especializações da comunicação. 

No poder executivo do Governo Federal, por exemplo, o setor de imprensa fica 

responsável por canalizar as informações da presidência, preparar reuniões e entrevistas 

coletivas, articulando as assessorias dos ministérios e autarquias. Além de preparar textos, o 

setor de imprensa deve atuar como órgão de assessoramento direto, contatando jornalistas 

e preparando entrevistas. Alguns pontos que o autor considera importantes para este setor 

são: uma entrevista coletiva bimestral; entrevistas a correspondentes internacionais 
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bimestralmente; responder a todas as perguntas que chegarem ao governante; e evitar 

privilegiar determinados veículos, entre outros. 

Para Rego (1985) o departamento de relações públicas tem como incumbência 

aplicar as pesquisas de opinião junto ao público, assim como preparar campanhas cívicas e 

relacionadas a datas nacionais, onde a presença do governante é importante. O mailing list 

também é responsabilidade deste setor, sempre com a cautela de mantê-lo atualizado. O 

setor de relações públicas deve também responder aos contatos que a população realiza 

com o governante, priorizando os mais importantes, mas, na medida do possível, 

respondendo à todos. 

Rego (1985) relata que campanhas publicitárias por parte do governo devem ser 

estudadas minuciosamente. É preciso levar em consideração a verba destinada à 

publicidade, e dividi-la entre agencias de propaganda de grande, médio e pequeno porte. É 

necessário também que haja um acordo operacional entre todas as agencias, a fim de tornar 

as mensagens publicitárias consonantes. Rego também adverte que, do ponto de vista 

político, campanhas publicitárias no início de um governo não são aconselháveis. 

Para o sucesso da comunicação governamental é imprescindível que todos esses 

setores atuem de forma sinérgica e uniforme. Um organograma situando cada um dos 

setores e de suas divisões é necessário, assim como uma política vinda de cima para baixo, 

interligando todas essa divisões e evitando a fragmentação da imagem do governo. 

Como percebemos neste capítulo, a identidade da organização é um processo 

realizado em conjunto. A organização decide a imagem que quer passar e prepara 

estratégias e esforços para transmitir essa mensagem, mas depende da percepção dos 

públicos, que possuem características e relacionamentos únicos que alteram a recepção 

dessa mensagem, a exemplo da comunicação governamental, como veremos no próximo 

capitulo. 
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3. IDENTIDADE VISUAL E GOVERNO: PREFEITURA DE CUBATÃO 
 

No primeiro capítulo, o conceito de identidade visual, assim como um pouco de sua 

história e elementos foram apresentados. No segundo capítulo, foi apresentada a 

comunicação governamental, que fazendo uso da comunicação integrada, da qual faz parte 

a identidade visual, vai muito além das campanhas eleitorais. Também no segundo capítulo, 

tivemos uma breve conceituação de memória. No terceiro capítulo, iremos analisar a 

identidade visual do município de Cubatão. Sua extensão, elementos, cores e mensagem, 

assim como sua relação com identidade organizacional, comunicação governamental e 

Relações Públicas. 

 
3.1 Breve história de Cubatão 

 
É importante caracterizar, antes de tudo, a história e o contexto de Cubatão. O 

povoado de Cubatão surgiu com atividades agrícolas no século XVI, quando a sesmaria da 

capitania hereditária de São Vicente foi doada a Rui Pinto. No entanto, o principal meio de 

subsistência de Cubatão estava ligado a sua posição geográfica privilegiada. O povoado de 

Cubatão servia como ponto de integração entre São Paulo e o porto de Santos. Passagem 

obrigatória tanto para as mercadorias que vinham do planalto com destino ao exterior como 

para as que chegavam pelo porto de Santos. Cubatão sobrevivia dos serviços de 

transbordo, carga e descarga. Por conta dessa dependência da troca de mercadorias o 

povoado era altamente suscetível às mudanças mercadológicas, progredindo ou regredindo 

conforme a oscilação no volume de mercadorias (ANDRADE, 1975).  

A receita proveniente do transporte começou a diminuir em 1927, com a construção 

da estrada ligando Santos à Cubatão e deixou de existir nos anos 60 com a construção da 

ferrovia. Durante a decadência da atividade de transporte na região, a monocultura da 

banana tornou-se o principal meio econômico de Cubatão. Cubatão. Em 1949 Cubatão foi 

emancipada de Santos (CIESP 2006). 

Cubatão começou a se industrializar, entre o final do século XIX e o início do século 

XX, com a chegada de um cortume, uma fábrica de corantes, uma de papel e a hidrelétrica 

Henry Borden, em 1926. A industrialização da cidade se deu de fato com a chegada da 

refinaria Presidente Bernardes, em 1955, e da Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) em 

1963. A localização de Cubatão, mais uma vez, é determinante para seu desenvolvimento. 
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Situada entre um vale, fornecia proteção contra um possível bombardeio. No entanto, essa 

proteção natural impedia a dispersão de poluentes, ocasionando uma catástrofe ambiental 

que teve seu auge nos anos 80, rendendo o apelido de Vale da Morte à região. Graças ao 

Programa de Controle à Poluição, implantado em 1983, a situação ambiental da região tem 

melhorado e o ecossistema se recompõe (CIESP 2006). 

No final da década de 70, com o fim do período de implantação industrial e 

construção de rodovias, muitos trabalhadores de baixa qualificação foram dispensados, 

gerando problemas sociais como trabalho informal, moradias improvisadas e ocupação 

desordenada. Trabalhadores mais qualificados vinham de cidades vizinhas, tornando 

Cubatão uma base econômica para a região.(CIESP 2006) 

Como vimos, Cubatão passou por muitas transformações em um período curto de 

tempo. Passou de um período sobrevivendo do transporte de mercadorias, passando para 

agricultura, sucedido por um forte desenvolvimento industrial, que cobrou seu preço, 

forçando o governo e as indústrias a repensarem seus métodos e políticas.  

 

3.2 Setor de Comunicação de Cubatão 

 
O setor de comunicação de Cubatão, à época em que foi realizada essa pesquisa, 

era chamado de Secretária de Comunicação Social, cujo secretário era Serafim Romualdo 

da Costa Neto. Subordinados à secretaria de comunicação estavam os departamentos de 

imprensa e de comunicação, onde trabalhavam profissionais de Relações Públicas, 

jornalismo, publicidade, fotografia e cinegrafistas.  

O Departamento de Imprensa, na direção de Morgana Souza Monteiro, possuía a 

Divisão de Imprensa, chefiada por Joyciana de Castro Myrstad, como subordinada. O 

Departamento de Comunicação, cujo diretor era Antônio Marcos Moreira Ribeiro, tinha duas 

divisões: a Divisão de Relações Públicas, chefiada por Adriana Cristina Rodrigues Lobão 

Santana e a Divisão de Publicidade, chefiada por Eunice Aparecida Lopes. 
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3.3 A identidade visual de Cubatão 

 
Veremos agora a identidade visual de Cubatão. Abordaremos seus elementos, tais 

como cores e símbolos, e também sua extensão. Além disso, discutiremos as peculiaridades 

da comunicação entre governo e eleitores, assim como o papel das Relações Públicas 

nessa relação. 

 

FIGURA 6 – Logotipo da cidade de Cubatão 

 

 
 

Fonte: Manual de Identidade Visual de Cubatão, p.5. 

De acordo com o Manual de Identidade Visual de Cubatão: 

 

A logomarca da prefeitura de Cubatão simboliza o compromisso da 
atual administração com a inclusão social e a participação popular, 
prioridades da gestão 2009-2012. É o ser humano (a população 
cubatense) e a sua qualidade de vida o objetivo e o eixo central de 
todas as ações do governo. O cubatense é o protagonista - ator e 
diretor – desse roteiro que será escrito por todos (Manual de id visual 
de Cubatão, p. 3). 

 
Este trecho do manual evidencia a importância do cidadão nesta gestão, deixando 

clara a preocupação no desenvolvimento de seus elementos de representar o cidadão como 

parte da cidade e de seu progresso, respeitando a diversidade presente na população. 

As cores do logotipo, segundo o manual de identidade visual, são encontradas no 

brasão da cidade, sendo o verde a cor oficial e as cores amarela e vermelha representam a 

diversidade da população. Além do logotipo, as cores também estão presentes nos prédios 
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públicos, placas, frota de ônibus e veículos a serviço da prefeitura. Nos edifícios públicos, as 

cores diferenciam a área de atuação de cada instalação, sendo vermelho e branco para 

escolas e demais edificações relacionadas à educação, azul e branco para hospitais e 

edifícios ligados à saúde e verde e branco para prédios administrativos. A atenção especial 

em destacar as áreas de saúde e educação se justifica, segundo o manual, por conta da alta 

demanda por parte dos cidadãos, facilitando a identificação dos prédios ligados a estas 

secretarias. Com relação à frota de veículos a serviço da prefeitura, a mesma regra de cores 

é aplicada: vermelho e branco para educação, azul e branco para saúde e verde e branco 

para administração. 

Como vimos no primeiro capítulo, as cores possuem tanto uma função prática, que é 

a de facilitar identificação, já que é percebida de forma imediata pelo público, como uma 

função simbólica, fazendo alusão à diversidade encontrada na cidade e refletindo uma 

preocupação em respeitá-la (WHEELER, 2012).  

Diferente do que falam Strunck (1989) e Peón (2009), que defendem o uso de duas 

cores na identidade visual, o logotipo possui 4 cores, justificadas como forma de representar 

diversidade. Como relata Peón (2009), as cores da identidade costumam fazer referência as 

do logotipo. No entanto, essa mesma autora assinala que a identidade pode possuir cores 

que não estão no logotipo, como é o caso do azul, presente nos prédios ligados à saúde, 

mas ausente no logotipo. 

Segundo a classificação de Pinho (2006), Cubatão possui um logotipo, já que tem o 

nome da cidade escrito de forma única e padronizada, e um símbolo, numa relação bastante 

frequente que Wheeler (2012) chama de assinatura visual. Na classificação de Strunck 

(1989), o símbolo de Cubatão seria considerado figurativo baseado em pictograma, visto que 

representa o povo, quem elegeu o governo e para quem ele governa. 

Em concordância com Perez (2004), o logotipo apresenta elementos que fazem 

referência clara ao que representam e possuem fácil leitura. Perez (2004) relata também que 

o logotipo deve ser versátil e legível em diferentes mídias. Podemos ver no manual de 

identidade visual de Cubatão o uso do logotipo em fundos coloridos, claros e escuros. O 

manual também especifica configurações que devem ser respeitadas a fim de preservar as 

características do logotipo, como tonalidade das cores, posicionamento dos elementos e o 

uso de um contorno branco em volta do símbolo quando o logotipo é usado em fundos 

coloridos para evitar que as cores se misturem. A partir deste ponto podemos ver uma série 

de especificações técnicas e de exemplos ilustrados pelo Manual de Identidade Visual: 
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FIGURA 7 – Prédio ligado à educação 

 

Fonte: Manual de Identidade Visual de Cubatão, p.11. 
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FIGURA 8 – Logotipo usado em fundo preto 

 

 
 

Fonte: Manual de Identidade Visual de Cubatão, p.5. 

 
FIGURA 9 – Logotipo usado em fundo colorido escuro 

 
 

 
 

Fonte: Manual de Identidade Visual de Cubatão, p.6. 
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FIGURA 10 – Logotipo usado em fundo colorido claro 

 

 
 

Fonte: Manual de Identidade Visual de Cubatão, p.6. 

 

FIGURA 11 – Faixas identificadoras dos prédios 

 

 
Fonte: Manual de Identidade Visual de Cubatão, p.11. 
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FIGURA 12 – Representação de uma escola 

 

 

Fonte: Manual de Identidade Visual de Cubatão, p.12. 

FIGURA 13 – Frota ligada ao setor administrativo 

 

Fonte: Manual de Identidade Visual de Cubatão, p.16. 
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FIGURA 14 – Totem de escola 

 

 
Fonte: Manual de Identidade Visual de Cubatão, p.14. 

 
Analisando esses elementos visuais, podemos perceber como foram 

cuidadosamente pensados, já que são uma forma da organização se comunicar e passar 

suas ideias e intenções para o público. 

Além disso, podemos perceber a peculiaridade da comunicação governamental 

tratada no segundo capítulo: a identidade visual do governo tenta refletir a diversidade da 

população que o elegeu. Como afirma Rego (1985), a comunicação governamental deve 

servir como um meio de promover a comunicação entre governantes e governados. No caso 

da identidade visual, o governo tenta apresentar elementos que pareçam familiares e façam 

referência à população, criando proximidade e empatia, pois, como relata Izquierdo (2002, 

2005), é mais fácil sentir-se próximo daqueles com quem compartilhamos memórias. 

Além disso, o aumento da importância da imagem no âmbito governamental, como 

vimos no segundo capítulo com o cientista político francês Bernard Manin (1995), justifica a 

preocupação com ações e estratégias de comunicação. Criar uma identidade para uma 

gestão ajuda a diferenciá-la das anteriores, seguindo a tendência do personalismo na 

política. Desejar que a população se sentisse representada pelo governo é uma pretensão 
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natural, e utilizar a comunicação para tanto é uma necessidade, visto que o cenário atual 

pede esforços maiores neste setor.  

No entanto, como vimos nos capítulos anteriores, a identidade corporativa, da qual a 

identidade visual faz parte, existe de maneira autônoma, independente da vontade da 

organização. Mesmo que esta despenda esforços para moldá-la, a construção da identidade 

depende também dos públicos à qual é exposta.  

Para que as mensagens passadas pela organização tenham maiores chances de 

ser interpretadas da maneira desejada, é necessário que haja consonância. É preciso haver 

coesão e consistência entre tudo que é comunicado e, além disso, entre tudo que é feito. O 

que se diz precisa condizer com o que se faz, pois a identidade não é construída apenas 

pela organização. Como Tavares (1998) relata, a identidade é o resultado de todas as 

interações entre organização e público, a comunicação é apenas uma dessas interações, e 

seu sucesso depende de estar alinhada ao comportamento geral da organização. As ações 

da organização devem oferecer respaldo à comunicação para que esta não se torne vazia. 

Um governo que passa a mensagem de respeito à diversidade deve não apenas 

demonstrá-lo através da comunicação, mas assumir essa prioridade em sua gestão. Caso 

contrário, a outra ponta deste relacionamento, ou seja, o público, manifestará sua opinião. 

Como França (2011) relata, o público possui expectativas em relação à organização. No 

terceiro setor, muitas dessas expectativas são criadas durante as eleições. De maneira 

geral, a organização depende do apoio de seus públicos para desempenhar suas atividades, 

mas essa relação de dependência é ainda maior para o governo, já que o público decide 

quem assume essa posição e, no caso de uma possível reeleição, escolhe se o governante 

deve continuar no poder. 

Esse cenário de interdependência entre governo e público abre espaço para as 

Relações Públicas, que gerem relacionamentos e planejam ações de comunicação. Como 

afirma Ferrai (2007), as Relações Públicas não devem se limitar ao nível operacional, mas 

devem gerir de forma estratégica os relacionamentos com os públicos, traduzindo a forma 

de operar da organização por meio da comunicação. Através das Relações Públicas, é 

possível conhecer quem é o público com o qual se está lidando, descobrir suas expectativas, 

planejar medidas e mensurar seus resultados. 

Sendo a construção da identidade uma via de mão dupla, resultado de uma 

interação entre organização e público, as Relações Públicas devem desempenhar papel de 

mediação. Conhecer as expectativas da organização e do público e achar o ponto de 
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encontro entre elas, conduzindo um fluxo de comunicação satisfatório e bilateral, 

corroborando para a formação da identidade organizacional de forma positiva.  

Como afirma Rego (1985), mensurar os resultados dos esforços de comunicação e 

compreender a imagem que é formada perante o público também é função das Relações 

Públicas. Para este fim pode-se utilizar diferentes métodos, como a pesquisa de opinião, 

cartas ou mensagens eletrônicas, ouvidoria, entre outros. 

Por fim, percebemos que por se tratar de uma forma de interação com o público que 

oferece maneiras de posicionar a organização e interagir com o público, a identidade visual 

é uma ferramenta de interesse das Relações Públicas e pede sua participação, a fim de 

torná-la coesa e consonante com o plano de comunicação da organização, auxiliando na 

formação da identidade organizacional e se posicionando de maneira consistente perante os 

públicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com relação à identidade visual, podemos concluir que ela mantem a função prática 

e funcional que traz desde que a humanidade começou a usar sinais visuais, porém, vai 

além disso, proporcionando sensações, sendo parte contribuinte no processo de construção 

de identidade. Concluímos também que seus elementos são repletos de significado e afetam 

os públicos de diferentes formas, exigindo cautela e planejamento em sua concepção, 

sempre levando em consideração que deve manter-se fiel e consonante com a forma de 

operar e se posicionar da organização. 

A identidade visual, como parte integrante da identidade corporativa, deve 

corroborar para que a organização se posicione de maneira sólida, já que o processo de 

formação da identidade corporativa depende tanto dos esforços da organização quanto da 

maneira que o público irá recebê-la. O público é um personagem formador da identidade, ao 

mesmo tempo em que é alvo dos esforços da organização para conseguir seu apoio ou sua 

empatia. Essa relação, como pudemos notar, é ainda mais forte no âmbito governamental. 

Para o governo, esse apoio por parte do eleitorado é muito importante, já que é este 

público que o colocou em sua posição. Além disso, esse público espera ver-se representado 

pelo governante, o que faz com que a identidade do governo acabe refletindo a do seu 

eleitorado. 

Nesta encruzilhada que relaciona a organização querendo posicionar-se e distinguir-

se, o público que forma sua opinião através de suas próprias percepções e entendimento, 

imagem que se deseja passar e a real maneira de agir da organização, temos um espaço 

intrincado e complexo em que as Relações Públicas podem exercer suas funções 

estratégicas de mediação e gestão de imagem. 

Dentro disso, temos a identidade visual como uma ferramenta de contato com 

público, podendo criar vínculos e passar mensagens através de seus elementos. Dessa 

maneira, ajudando a consolidar a imagem da organização e a posicioná-la de maneira sólida 

perante o público.  
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