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Resumo 

O presente trabalho aborda a análise de mercado da marca Charles Adryel em conjunto com o projeto de Sistema 

de Identidade Visual. O objetivo é construir nova identidade capaz de sintetizar os serviços oferecidos e a categoria 

profissional transmitindo confiança e profissionalismo. Com isso, a marca se torna poderosa ferramenta de 

penetração no mercado de design goianiense. O trabalho é construído levando em consideração princípios 

fundamentais de design, como cores, sinais, símbolos e tipografia. Em conjunto a isso permeia os princípios do 

marketing pessoal, branding e aborda o perfil do empreendedor brasileiro de 2018, público-alvo da marca.  O 

processo criativo foi baseado nos conceitos de Alina Wheeler (2008) e Ellen Lupton que guiaram a concepção de 

novas ideias alinhadas com os parâmetros estabelecidos no briefing. O resultado é a construção de um novo sistema 

de identidade visual e seus respectivos pontos de contato como a papelaria institucional, site e manual de marca.  

 

Palavras-chave: design, branding, identidade visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The present work approaches the creation of market analysis of Charles Adryel brand, together with the System 

of Visual Identity project. The aim is to create a new identity, able to communicate with each other and sum up 

the services, the work category and to convey confidence and professionalism. This way, the brand will be a 

powerful tool of insertion on the Goiânia market design world. The work is built up taking into account the 

fundamental principles of design such as colors, signs, symbols, and typography. Together with this are the 

principles of self-marketing and branding strategy, taking into account 2018's Brazilian entrepreneur profiler, the 

target audience of the brand. The creative process was based on the concepts of Alina Wheeler (2008)and Ellen 

Lupton, which led to the conception of new ideas aligned with the standards set forth of the briefing. The outcome 

is the construction of a new visual identity system and some of this respective points of contact, as the institutional 

stationery, the site and the brand. 

 

Keywords: design, branding, visual identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em tempos de tamanha quantidade de informação investir em identidade de marca é 

valorizar um importante ativo para a empresa. Diferenciar-se, sem dúvidas, aumenta a chance 

de sucesso de qualquer produto ou serviço no mercado. É para isso que a identidade visual, 

produto deste trabalho, foi criada. A marca Charles Adryel procura inserir o profissional de 

mesmo nome no mercado de design goianiense, com o objetivo de atender o micro e pequeno 

empreendedor interessado em investir em sua imagem institucional dele no mercado. 

Para construir as bases da identidade visual, o projeto foi construído seguindo a 

metodologia sugerida por Alina Wheeler (2008). Os processos, aponta Wheeler (2008), são 

fundamentais na garantia de credibilidade e qualidade no produto final. Dentre as várias 

vantagens citadas estão: uma melhor expectativa do cliente com relação ao projeto; 

credibilidade, inteligência e eficiência no controle de custos; previsão de tempo e investimento 

mais realistas; transmite mais segurança e confiança e ainda, por fim, assegura o uso de um 

método, tornando o processo mais palpável. 

A estrutura do trabalho se divide em quatro capítulos. O primeiro capítulo estabelece os 

alicerces necessários para que se compreenda com clareza os termos ao longo do projeto. É a 

fundamentação teórica que ancora a criação da marca e análise de mercado. Destaca a 

importância das marcas e define conceitos chave, como branding e branding equity. Além 

disso, são apresentados os conceitos que permeiam toda a identidade visual: cores, formas, 

sinais, símbolos, tipografia e alfabeto institucional.  

O primeiro passo sugerido por Wheeler (2008) é conduzir a pesquisa, entender o 

mercado, concorrentes e público-alvo. O segundo capítulo é dedicado a compreender quem são 

os concorrentes no mercado, limitando-se ao máximo de três para não prolongar 

demasiadamente a discussão. Por fim, traçou-se o perfil do público-alvo, o empreendedor 

brasileiro, através da pesquisa PNAD contínua no Sebrae de 2018. 

A segunda etapa é definir a estratégia. Conforme aponta Wheeler (2008) esse é o 

momento de definir os caminhos a serem tomados a partir dos dados coletados. O capítulo três 

trata essencialmente da análise interna da marca. De início, a análise S.W.O.T permite verificar 

os pontos fracos e fortes, além das oportunidades e ameaças. Definidos esses parâmetros foram 

estabelecidos missão, visão e valores bem como o posicionamento e vantagem competitiva. Por 

fim, para sintetizar o processo, o Modelo Canva de Negócios permite visualizar toda a 

estratégia.  
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Concluindo, o último capítulo mostra o processo criativo da marca e a criação dos 

pontos de contato, dialogando com a fundamentação teórica do primeiro capítulo. Além do 

método de Wheeler (2008), os conceitos e técnicas de design thinking apontados por Ellen 

Lupton (2013) serviram para criar novas ideias e formas para o logotipo, potencializando o 

processo criativo.  
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2. AS MARCAS  

As marcas exercem papel central no consumo da cultura moderna, com seu vasto poder 

de comunicação constroem capital simbólico e agregam valor a produtos e serviços. Com tanto 

poder, criar e gerenciar marcas é tarefa árdua e exige profundos conhecimentos.  

É importante compreender os aspectos que permeiam este universo, visto que a marca 

“Charles Adryel” está diretamente inserida neste meio. Além de produto deste trabalho, a 

criação e gerenciamento de marcas é a matéria prima do profissional Charles Adryel, designer 

gráfico, graduado na Universidade Federal de Goiás e que presta serviços como freelancer em 

Goiânia, Goiás. Anexado ao trabalho, no apêndice, está à disposição o briefing completo 

incluindo o perfil profissional. 

Sendo assim, o propósito deste capítulo é revelar as nuances que permeiam a capacidade 

de comunicação das marcas e os mecanismos do Sistema de Identidade Visual que agregam 

valor a ela. Com isso, espera-se criar bases sólidas para a construção da marca que será o 

produto deste projeto.  

  

2.1 O papel das marcas na era da informação  

O século XXI está sendo marcado por profundas alterações na vida das pessoas, há 

informação por todos os lados e a disputa por atenção é cada vez mais forte. São terabytes de 

dados circulando na internet, nas ruas, jornais, revistas e TV’s. Todas as marcas querem um 

espaço para serem vistas, ouvidas e experienciadas. As marcas emergem como figuras 

essenciais para empresas se diferenciarem, transmitirem valores e posicionamentos, 

conquistando mais assertivamente uma posição na mente do consumidor.   

Diante de tamanha carga de informação, o consumidor tem a marca como aliada 

fundamental no processo de decisão, ela é capaz de carregar grandes atributos simbólicos e 

auxiliar no processo de escolha. Kotler destaca: 

 

Os consumidores podem avaliar um produto idêntico de forma diferente, dependendo 

de como sua marca é estabelecida. Eles conhecem as marcas por meio de experiências 

anteriores com o produto e com o plano de marketing do produto, identificando quais 

satisfazem suas necessidades e quais deixam a desejar. À medida que a vida das 

pessoas se torna mais complexa, agitada e corrida, a capacidade que as marcas têm de 

simplificar as decisões e reduzir os riscos se torna inestimável. (2013, p. 258). 

 

Segundo Cecília Consolo (2015)  é através da marca que o consumidor aciona todo o 

repertório de conhecimento a respeito de uma empresa ou produto. Alina Wheeler (2008), por 

sua vez, defende que elas são criadas na mente das pessoas e em um ambiente hiperconectado 
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como o atual, marcas fracas e genéricas se perdem completamente no campo psíquico dos 

sujeitos e deixam de ter a fundamental capacidade de se diferenciar. 

A bibliografia que define marca é ampla e serve a vários objetivos diferentes. Em 

primeiro lugar, é possível avaliar do ponto de vista mais empresarial, da gestão propriamente 

dita. Cecília Consolo (2015, p.30) afirma: “marca é um nome e pode referir-se à presença de 

determinado produto, serviço ou instituição no mercado".  

Do ponto de vista do design, Consolo (2015, p.20)  define, "marca é o signo ou conjunto 

de elementos visuais que representam uma empresa, instituição ou serviço sobre os quais são 

depositados todo o imaginário construído a seu respeito”.  

Tavares, teórico mais utilizado por gestores de marcas é mais amplo e define como:   

 

Um nome, termo, signo, símbolo ou design, distinto ou combinado com a função de 

identificar a promessa de benefícios associada a bens ou serviços que aumenta o valor 

de um produto além de seu propósito funcional, tendo uma vantagem diferencial 

sustentável. (2008, p.21)  

 

Ou seja, para ele, a marca tem a função de estabelecer um diálogo honesto e rápido entre 

o consumidor e o que ele pretende consumir. Esse diálogo só é eficiente para a empresa quando 

ela consegue demonstrar e sustentar sua vantagem competitiva. Isso fica claro em empresas 

como o Google, onde a inovação e o modelo diferenciado de trabalho fica evidente em sua 

marca colorida e nas constantes ações de comunicação. 

Na vida das pessoas, as marcas se tornam catalisadoras de comportamento e fazem parte 

da vida e da história das mesmas. Tornando-se parte do dia a dia, estampam roupas, agregando 

valor e indo além de suas origens, se espalhando pelo mundo. Cecília (2015, p. 33) afirma 

“Tanto na gestão como o seu sistema de identidade tornaram-se organismo “vivos”. 

Marca é o termo usado no Brasil para a palavra Brand, originária do inglês, e dela deriva 

o termo Branding, que representa o ato de gerenciar e manter marcas. Kotler e Keller afirmam 

que o “Branding é o ato de dotar bens e serviços com o poder de uma marca. Tem tudo a ver 

com criar diferenças. ” (2013, p.259). Ou seja, é através desse processo que o consumidor é 

instruído sobre o produto ou serviço. O processo, segundo os autores, é criar mecanismos na 

mente do consumidor que torne profundo o conhecimento sobre o produto e sua vantagem 

competitiva.  

Além disso Kotler e Keller (2013) chamam atenção para algumas outras vantagens das 

marcas, em que vale destacar três: fidelidade, identificação e valor.  

A primeira diz respeito ao fato do consumidor gostar de um produto e saber quem o 

produziu, a chance de fidelidade nesses casos é muito maior. Além disso, aponta-se a disposição 
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de pelos menos 20% dos consumidores a pagar mais pelo produto. E, ainda, dessa forma, há a 

criação de barreiras para outras empresas, visto a assegurada identificação do consumidor com 

o serviço. Do ponto de vista da marca que será produzida neste trabalho, aumenta-se a 

competitividade com outros profissionais, e se garante maior chance de possuir uma cartela de 

clientes mais segura.  

A segunda vangatagem, identidades de marca fortes produzem imediata identificação 

no mercado e tornam possível um rápida escolha do consumidor. Na gôndola, em um site de 

serviços ou na escolha de profissionais como dentistas e advogados, o consumidor tem uma 

ampla quantidade de opções e precisa perceber valores na marca que justifiquem determinada 

escolha. Seja pelo cuidado com a concepção da marca, redes sociais ou praça. Para Kotler e 

Keller (2013), tudo precisa estar coerente com a proposta de valor e, quando isso acontece, é 

muito mais fácil para o cliente decidir.  

Por fim, o valor do produto se eleva gerando maior lucratividade. Este é um conceito 

importante na gestão de marcas, o Branding Equity. A construção de uma marca de valor é um 

processo que exige tempo, manutenção constante e muito planejamento a longo prazo, mas gera 

grandes resultados como no caso da Apple, cuja marca agrega de imediato valor aos produtos 

com propriedades intangíveis como status e inovação.  Em 2018, a marca chegou ao valor 

recorde de 1 Trilhão1 de dólares de valor de mercado.   

Kotler e Keller, afirmam “O Branding pode ser aplicado praticamente em qualquer 

campo no qual o consumidor tenha opções” (2013, p. 259). No Brasil, é muito comum ver 

dentistas, advogados e artistas gerenciando sua marca como um ativo. São bons exemplos o 

jogador Neymar, a cantora Anitta e o Médico Drauzio Varella, todos eles criaram valores e 

atrelaram ideias à própria personalidade. O público conecta-se a essas pessoas e aos serviços 

que prestam.   

Observando esses casos, é possível estabelecer uma relação entre profissionais e marcas. 

De certa forma, o profissional se torna uma marca e pode beneficiar-se das estratégias de 

gerenciamento delas. Não por acaso, a humanização das empresas ganhou notoriedade nos 

últimos anos. Marcas como Magazine Luiza e Bradesco criaram a Magalu e a Bia, 

respectivamente, ambos são produtos de inteligência artificial que procuram aproximar e gerar 

identificação com o público, simulando comportamentos próximos ao de humanos.  

                                                 
1Apple atinge marca de um US 1 trilhão em valor mercado. Disponível em: 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/02/apple-atinge-marca-de-us-1-trilhao-em-valor-de-  

mercado.ghtmla  acesso em 08 de maio de 2019.  
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Essa conexão entre humanos e marcas gera vantagens que justificam a construção de 

marcas de pessoas nos mesmos parâmetros das marcas do mercado. As marcas podem abrir 

horizontes aos profissionais, a internet quebrou a barreira física e, hoje, a marca pode  ir muito 

mais além que a própria pessoa fisicamente, carregar seus valores estando em diversos lugares  

e ter presença em todos os cenários virtuais, físicos e experienciais. 

Os sistemas de identidade visual compõem parte importante do Branding, e seu sucesso 

depende do alinhamento entre os valores, posicionamento e vantagem competitiva da marca 

“Charles Adryel” com o logotipo, símbolo, cores, texturas e pontos de contato. Na concepção 

dela, o designer precisa estar atento aos diversos fatores que permeiam o universo que a marca 

será inserida e o que deve representar. Para a construção desse significado, faz-se necessária a 

compreensão básica da forma, representada no símbolo, materiais institucionais e publicitários. 

As cores que desencadeiam percepções e sensações ligadas à psicologia e ao contexto cultural. 

E, ainda, os elementos tipográficos, como o alfabeto institucional e tipografia da marca.    

 

2.2 Sistemas de Identidade Visual 

 

Criar um novo sistema de identidade visual é a ideia fundamental deste projeto. 

Portanto, é essencial que se entenda com clareza do que se trata. Os sistemas de identidade 

visual são parte da marca, permeando a essência de seu produto ou serviço, provendo a ele 

significados que convém à marca. É a maneira como se projeta a comunicação visual da 

empresa, profissional, evento, serviço, personalidade, enfim, uma infinidade elementos que 

podem se valer dos benefícios oferecidos por esse sistema.   

Péon (2001) o define como: “Sistema de normatização para proporcionar unidade e, 

identidade a todos os itens de apresentação de um dado objeto, por meio de seu aspecto visual. 

Este objeto pode ser uma empresa, um grupo ou uma instituição, bem como uma ideia, um 

produto, ou um serviço.” (2009, p.13)  

Conforme aponta Consolo (2015), ele é a porta de entrada de todo o conjunto de 

significados que a marca carrega. Para ela, o que define um sistema gráfico como identidade é 

o código estabelecido com a composição dos seus elementos, principalmente quando a 

ordenação e a posição deles formam uma gramática específica, conjugada com características 

estéticas e cromáticas. 

No decorrer da gestão da marca e de sua estratégia, esse sistema se expande, ganhando 

valor, tamanho e importância. “A identidade da marca é tangível e apela para os sentidos. 
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Começa com um nome e um símbolo e evolui para tornar-se uma matriz de instrumento e de 

comunicação” (WHEELER, 2008, p.14). A identidade de marca aumenta a conscientização e 

constrói empresas. É nela que reside o imaginário a respeito do que é a instituição e o que ela 

se propõe a apresentar para o consumidor.  

Ainda mais ampla, a imagem corporativa diz respeito à percepção do consumidor quanto 

à empresa e compõe também a avaliação do atendimento, qualidade, preços etc. A identidade 

visual é parte dessa imagem, permitindo-lhe mais solidez, dissociando eventuais erros 

administrativos e estratégicos da marca em si e protegendo-a. No entanto, esse sistema se limita 

a todos os meios que veiculam os elementos básicos da identidade visual: o logotipo, o símbolo, 

a marca, as cores institucionais e o alfabeto institucional. 

Quando essa identidade é valorizada pela empresa ela é capaz, então, de transmitir com 

clareza, as ideias da organização. “A identidade é expressa por si mesma em cada ponto de 

contato da marca e se torna intrínseca para a cultura de uma empresa - uma lembrança constante 

de seus valores fundamentais e de sua tradição” (WHEELER, 2008, p. 21). 

Alina Wheeler (2008) ainda destaca: 

 

A identidade é tangível e apela para os sentidos. A identidade dá apoio, expressão, 

comunicação, sintetiza e visualiza a marca. Você pode vê-la, tocá-la, agarrá-la, ouvi-

la, observá-la se mover - a identidade de marca aumenta a conscientização e constrói 

empresas. (2008, p.14)  

 

Através da marca empresas podem ir mais longe, entrar em mercados com mais 

facilidade, se expandindo-se e comunicando de maneira mais eficiente.  

Para construir com sucesso essa representação simbólica da marca, Consolo (2015) 

defende a importância de ancorá-la em estratégias claras, que vão a fundo na pesquisa. A título 

de exemplo, a autora chama a atenção para os símbolos que geralmente são fruto de inspiração 

e criatividade, mas que envelhecem rápido ou se perdem dentro dos demais signos, perdendo 

assim seu maior potencial de diferenciar pessoas, marcas e serviços. A autora então alerta para 

ausência de cuidado na construção de histórias, laços mnemônicos e, principalmente, conexão 

com a realidade das pessoas.  

Quando bem construídos, os sistemas apresentam então grandes vantagens. Péon (2001)  

e Wheeler (2008) apontam alguns: diferenciação, persuasão do consumidor e garantia de valor 

de marca.   

Primeiro, a clara diferenciação no mercado, aponta Péon (2001) , garante boa associação 

simbólica e subliminar do conceito da marca: “A Identidade Visual mais forte leva nossa 

atenção ao objeto e, principalmente, faz com que nos lembremos dele” (2001, p.10) atuando 



18 

 

dessa maneira para a empresa de forma autêntica, garantindo de modo ordenado, uniforme e 

forte sua singularidade. Além disso, aponta Wheeler (2008), facilita a compra pelo consumidor, 

pois a identificação do produto ou serviço se torna mais fácil. 

Segundo, a persuasão do consumidor se torna mais fácil. Conforme aponta Wheeler 

(2008), tem-se a venda mais fácil para a equipe, uma boa identidade comunica de maneira 

eficiente a proposta de valor da marca e garante a coerência entre o discurso da instituição.  

Por fim, aponta Péon (2001) , transmite-se através do sistema a ideia de instituição 

positiva, capacitada e capaz de beneficiar o consumidor. Facilitando, segundo Wheeler (2008), 

a construção de Brand Equity, ou seja, aumento da percepção de valor do consumidor e do 

mercado quanto a instituição. 

No entanto, identidades de sucesso devem seguir certos preceitos fundamentais. Péon 

(2001) aponta seis que valem a pena serem destaque. Primeiro, devem prezar pela originalidade 

dentro do universo de atuação do sistema, ele deve ser identificado com autêntico e único. 

Segundo, deve conter capacidade de ser repetido, sendo assim memorizado pelo público. 

Terceiro, ter unidade, sendo sempre aplicado da maneira recomendada no sistema. Quarto, deve 

ser fácil de se identificar, sendo seus elementos básicos legíveis e claramente compreendidos 

pelo público. Quinto, devem ser técnica e economicamente viáveis, não representando grandes 

custos e difícil aplicação. Por fim, flexível, fácil de aplicar em diversas condições, possuindo 

versões adaptadas do símbolo e logotipo, múltiplas versões e clara especificação de cores e 

alfabeto institucional.  

Wheeler (2008) também sugere como sistemas de identidade visual são construídos, 

para ela (2018, p.16) “a identidade visual engatilha a percepção e desencadeia associações a 

respeito da marca” e os melhores “são memoráveis, autênticos, significativos, diferenciados, 

sustentáveis, flexíveis e agregam valor. Seu reconhecimento é imediato, sejam quais forem as 

culturas e os costumes” (2015, p.14).   

A identidade visual exige tempo e testes constantes, espera-se que ela seja eterna, 

perdurando ao longo de toda a vida da empresa. Para isso, é importante prever o máximo de 

usos aos quais ela irá servir à empresa. Os pontos de contato são todas as peças nas quais o 

consumidor terá contato com a marca, como aponta Wheeler (2008) "Cada ponto de contato é 

uma oportunidade para fortalecer uma marca e comunicar a sua essência." (p.13, 2008) 

 A identidade visual é um aspecto importante na construção de marcas fortes. Kotler e 

Keller destacam o papel dos profissionais de marketing: “Um dos ativos intangíveis mais 

importantes de uma empresa é sua marca e compete ao marketing gerenciar adequadamente seu 
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valor.” (2013, p. 257). É dentro do marketing que os aspectos de design de identidade surgem. 

Sendo assim, o designer gráfico é o responsável por decidir e gerir os aspectos visuais da marca, 

como suas cores, tipografia, símbolo e logotipo. 

Péon (2001)  divide os elementos da identidade em dois tipos: primários e secundários. 

Logotipo, símbolo e marca são primários, devem sempre fazer parte das aplicações do sistema. 

As cores e alfabeto institucional têm menor repetitividade no sistema e são considerados 

elementos secundários.  

Compreender cada um desses elementos individualmente é fundamental para a 

construção de marcas eficazes. Em síntese, o símbolo é um sinal gráfico que substitui o nome 

da instituição. O logotipo é a forma particular e diferenciada com a qual o nome da instituição 

é registrado nas aplicações. A marca, então, é o conjunto formado pelo símbolo e logotipo, ou, 

em alguns casos, apenas logotipo. As cores, layouts e alfabeto institucional fornecem os 

suportes necessários para o efetivo funcionamento do sistema.  Os próximos tópicos são 

dedicados para conhecer melhor o conjunto.  

 

2.3 O símbolo e a forma. 

 

O estudo da forma conta com vasta bibliografia, servindo para os mais diversos campos 

de atuação do design e das artes. Na concepção de marcas, o símbolo é capaz de carregar imensa 

carga de valores, ideias e propósito da empresa.  

Para começar a compreender a construção de símbolos, é necessário compreender o que 

é um sinal, figura elementar de sua composição. Cecília Consolo (2015) afirma “tudo por ser 

considerado um sinal, um galho partido, uma pegada, fumaça etc.” (2015, p.28). No campo 

gráfico, ela destaca “os sinais gráficos, visuais, perceptíveis a visão, produzidos 

intencionalmente como registro de identificação, propriedade e memória.” (CONSOLO, 2015, 

p.28). Ou seja, a maçã da Apple impressa em seus dispositivos é um sinal da fabricante, que 

procura identificar o produto para consumidores, isso circula então por volta da propriedade da 

marca e penetração na memória de quem entra em contato com ela.  

 Consolo (2015) também afirma que um sinal diz respeito a tudo que precede algo, e 

podendo se tornar um símbolo de acordo com o contexto. No contexto do design, diz respeito 

aos aspectos visuais, produzidos com o propósito de identificar e acessar a memória de quem 

entra em contato com ele. 

Frutiger, em Sinais e Símbolos, afirma que “essa capacidade de representação muitas 

vezes indefinível é designada pela expressão "conteúdo simbólico" (2001, p. 203). O símbolo 
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é, portanto, e antes de tudo, um sinal, o sinal simbólico. Conforme aponta Consolo  “é o signo 

visual que representa e é reconhecido em determinada cultura. Apresenta um nome, um 

conceito e, ao mesmo tempo que apresenta características construídas, é também o polo no qual 

catalisa-se a simbologia percebida.” (2015, p.30) A marca da Apple, por exemplo, é 

desconhecida por aquele que nunca entrou em contato com a marca antes, seu símbolo pode ser 

visto simplesmente como uma representação do ato de comer uma maçã ou remeter a fruto 

proibido do mito de Adão e Eva, por exemplo.  

No projeto de design são observados os identificadores visuais, que são configurados 

para representações específicas que compõem então esse conteúdo simbólico, criando assim a 

identidade. Como afirma Wheeler “A identidade engatilha a percepção e desencadeia 

associações a respeito da marca.” (2008, p.16) Identidades bem construídas são a porta de 

entrada para todo um universo de valores e ideias que a marca representa. 

O cuidado com o sinal simbólico é fundamental, pois é ele o que impacta primeiro quem 

entra em contato com o sistema de identidade visual.  

Wheeler aponta que o processo de percepção se dá de maneira linear (figura 1), a autora 

descreve como a ciência da cognição defende ser a nossa percepção das marcas. “O cérebro 

reconhece e memoriza primeiro as formas” (WHEELER, 2008, p. 18) a capacidade cognitiva 

humana é mais rápida, continua a autora, no reconhecimento do significado e distinção de 

imagens. A cor vem em segundo lugar. “A cor pode incitar uma emoção e evocar uma 

associação de marca” (WHEELER (2008), 2015, p. 18) é aquela que pode ser usada tanto para 

diferenciar quanto para representar aspectos da marca, do produto ou serviço. A cor se torna 

parte da marca, como a Coca Cola que carrega o vermelho em sua identidade, por exemplo.  

Por fim, a linguagem exige mais pensamento e domínio dos códigos linguísticos que a permeia. 

Figura 1: o processo de percepção 

 

Fonte: Wheeler, p. 17, 2008. 

 



21 

 

A morfologia das representações gráficas é a matéria prima básica do design de 

símbolos, a construção da forma, sua composição e expressão são fundamentais para construção 

de sentidos. O ponto é a unidade básica da composição, é o que Adrian Frutiger (2007) chama 

de “menor unidade gráfica”, o “´átomo” de toda expressão pictórica.  

O ponto, na visão do autor, raramente é um elemento isolado. É comum que ele possua 

sempre um significado em relação a outro sinal, com o pingo no “i”, que forma um conjunto 

compreensível no conjunto linguístico do alfabeto. Nesse contexto surge a linha, figurando de 

um ponto a outro, em intervalos constantes, justapostos. Frutiger afirma “toda expressão linear 

resulta de um ponto colocado em movimento” (2007, p.8). Sendo então, a linha, é um conjunto 

de pontos capazes de criar representações de todas as formas, partindo de seu elemento básico.  

Quando se pensa em linha, a direção e angulação são capazes de expressar diversos 

significados, horizontal, vertical e diagonal causam efeitos variados e se relacionam com a 

história humana. Frutiger (2007) chama atenção para algumas diferenças na nossa percepção 

que afetam significativamente a percepção dessas angulações: a visão humana é mais ampla no 

campo horizontal do que vertical; o horizontal é “uma dimensão concreta, algo que se pode 

controlar e medir com os próprios passos.” (2007, p. 9); o vertical, por sua vez, “tudo que cai 

na terra realiza um movimento vertical, e por isso, não é algo que existe, mais um fenômeno 

que acontece” (FRUTIGER, 2001, p. 9).  

Ainda para Frutiger, o vertical é construído, por outro lado, o horizontal já existe; a 

diagonal é vista “com certa ressonância de insegurança. Uma posição inclinada não pode ser 

assimilada com segurança” (2007, p. 9), apenas a 45º o ângulo pode ser, talvez, considerado 

com algo entre o horizontal e o vertical.  

Na concepção de símbolos gráficos, essa compreensão torna manipulável fatores que 

podem dar ressonância aos anseios da marca e do público. Como conceber a ideia de construção 

e proatividade em uma marca ousada do setor imobiliário, se valendo de um símbolo mais 

vertical. Ou segurança e confiança em uma marca mais horizontal no setor de seguros 

A geometria é a essência do design, Frutiger afirma “Todas as formas, não importa sua 

natureza - do arabesco aos traços espontâneos à mão livre - poderiam teoricamente ser divididas 

e reduzidas a elementos geométricos.” (2007, p. 11). Dentre eles, vale destacar o quadrado, 

triângulo e círculo.  

O quadrado apresenta natureza fechada, mais racional e neutro, o que muda quando se 

transforma em retângulo. O triângulo se relaciona fortemente com o horizontal, o plano de apoio 

para tudo que é percebido pelo ser humano e, o vertical, ancorado na força da gravidade e 
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crescimento. Nessa relação com a necessidade do observador de enxergar tal figura de acordo 

com esses planos, surgem diferentes interpretações para a figura. Sendo, de acordo com sua 

posição, um indicador de direção ou atenção, como no caso do triângulo de “dê a preferência”, 

comum no sistema de sinalização de trânsito, cujo ponta toca primeiro o eixo horizontal, 

causando desconforto visual pela ausência do equilíbrio fornecido pela base sólida. O círculo, 

por fim, tende a ser percebido mais como  uma forma espontânea, Frutiger (2007)afirma que as 

formas arredondadas são apreciadas mais com os sentidos do que a mente, e é visível a 

inclinação humana no uso dos círculos e arredondamentos, como em veículos e mobílias, além 

disso, no círculo não há clara percepção de um começo e fim.  

Wheeler (2008) sugere a divisão dos símbolos da marca em três categorias: 

monogramas, pictóricas e abstratas. A primeira, são as letras que compõem o nome da marca, 

os monogramas surgem do isolamento de alguma letra, em geral, iniciais no nome da empresa 

desenhadas de maneira única, seguindo princípios técnicos específicos dentro da anatomia da 

letra e posicionamento da marca, como é o caso do Banco do Brasil e Motorola.  

A segunda, pictóricas, usam imagens literais representando algo real e buscam usar esse 

elemento para carregar ideais da marca, sua visão, missão e posicionamento, é o caso da rede 

Globo que simula uma tela em seu globo, e também o Instagram, que faz alusão a uma câmera.  

Por fim, símbolos abstratos são usados principalmente por grandes corporações, que 

possuem grande portfólio de produtos, esse tipo de forma visual deve carregar a grande proposta 

da marca, como o movimento das linhas da Adidas ou os círculos entrelaçados da Audi, em 

alusão a união de 4 montadoras que deram origem à marca.  

Um bom símbolo é capaz de dizer muito mais que textos e imagens fotográficas, por 

exemplo, de maneira mais precisa e profunda. Wheeler aponta, “a grande propriedade de um 

símbolo é a sua capacidade de síntese: ele deve ser rapidamente identificado e associado à 

instituição. - as linhas, pontos e massas que o formam devem contribuir para uma leitura o mais 

imediata possível.” (2008, p.24)  

A construção de símbolos passa por diversas etapas e testes, nesse processo deve-se 

priorizar o potencial de comunicar principalmente os valores da marca e seu conceito. “A 

dificuldade é encontrar uma forma simples que seja forte, memorável e apropriada, porque 

vivemos em um ambiente visual supersaturado, onde é fundamental assegurar que a solução é 

especial, única e diferenciada “(WHEELER, 2008, p. 114). 

Harmonia e contraste são duas ferramentas muito importantes no processo de concepção 

de símbolos. A harmonia e o equilíbrio são uma necessidade intrínseca do ser humano, essa 
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estabilidade é muito bem-vinda e buscada. Em contrapartida, o contraste satisfaz outra 

necessidade, a de resolução, sendo fundamental para a clareza da informação. São diferentes, 

mas não completamente opostos, sendo ferramentas importantes para o designer. 

No uso desses recursos, a ambiguidade deve ser sempre o resultado evitado. Isto 

significa adotar uma das estratégias, de maneira dualista. “O nivelado ou o aguçado, o 

contrastado ou o harmonioso.”(DONDIS, 2003, p. 117) 

A harmonia, sugere Dondis, é o método mais simples, que não exige tanto conhecimento 

por parte do designer e é capaz de gerar bons resultados quando aplicada corretamente. Sendo 

útil em contextos que exigem agilidade do profissional e participação sutil dos elementos 

visuais, destacando-se o texto, por exemplo. No entanto, a monotonia deve ser evitada a todo 

custo. “A mente e o olho exigem estímulos e surpresas.” (2003, p.118) 

Por outro lado, o contraste tem mais capacidade de comunicação. Ele aguça a mente do 

observador, estimulando-a através da oposição de elementos, gerando hierarquia, intensidade e 

dinamismo. Na geração de significado, exerce mais controle e clareza que a simples harmonia 

entre elementos. A geração de contraste surge de diversas formas. Um objeto pode parecer 

muito maior quando colocado ao lado de outro menor. Linhas retas, sinônimo de racionalismo 

e precisão, podem se opor às circulares, mais orgânicas e emocionais. 

O contraste deve “intensificar as intenções do designer” (DONDIS, 2003, p. 127). 

Consegui-lo dispõe de diversos meios como o tom, cor, forma, texturas, escala etc. Escolher 

um lado nesse dualismo e se opor a outro é o caminho para a comunicação visual clara e concisa. 

 

2.4 As cores 

 

As cores são uma representação simbólica em cada contexto da sociedade, um sinal que 

se transforma em símbolo de acordo com o contexto. Cores em sua infinidade de variações 

representam emoções e valores, são identificadas rapidamente pelo cérebro, logo após a forma. 

No trânsito, por exemplo, a cor vermelha no Brasil é uma representação clara de pare, perigo e 

tenha cuidado.  

Wheeler (2008) afirma que a cor pode incitar uma emoção e evocar uma associação de 

marca. As cores diferenciadoras devem ser escolhidas com muito cuidado, não só para construir 

uma consciência de marca, mas também expressar a diferenciação.  Em sistemas de identidade 

visual ela é descrita por Péon (2001) como um componente secundário do sistema, porém de 

fundamental importância para seu bom funcionamento.  
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Por sua vez, Farina, Perez e Bastos demonstram a importância das cores para a marca:  

 

De todas as possibilidades gráficas para a construção de uma identidade Visual, a cor 

é um dos itens mais importantes. - podemos dizer que a cor é o elemento de código 

visual, com maior poder de comunicação, de forma autônoma. Ou seja, 

independentemente do espaço onde é aplicada, das formas que a contenham, a cor, 

por si só, comunica e informa. (2006, p. 198) 

 

Conforme descrito pelos autores, a cor é um conjunto de ondas eletromagnéticas em 

determinados comprimentos de onda que são interpretados pelo cérebro humano na presença 

de luz. No estudo da cor, autores usam diferentes nomes para representar os mesmos aspectos 

da cor. Em síntese, existem três elementos centrais que são capazes de descrevê-la: a matiz, 

saturação ou croma e luminosidade como demonstrado na figura 2.  

Figura 2: Matiz, saturação e luminosidade. 

 
Fonte: Lupton; Phillips, 2008, p.74.  

A matiz corresponde ao lugar que a cor ocupa, de acordo com o comprimento de onda 

apresentado por ela; a luminância é a capacidade da cor de ser percebida pelo olho humano, 

definida pela quantidade de preto presente. 

E a saturação é a cor em seu estado puro no espectro cromático. Essa saturação diminui 

conforme se adiciona branco a ela.  Isso pode gerar variações com as cores pastéis, comuns em 
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Layouts e marcas que se relacionam mais com aspectos de arte, harmonia ou beleza. Cores 

saturadas, mais próximas da máxima semelhança com a cor propriamente dita, são comuns em 

produtos para jovens que buscam chamar atenção e trazer a sensação de energia, como festivais 

e embalagens.  

Quando os objetos são capazes de absorver todas essas cores, eles compreendem uma 

relação de subtração, isto é, a presença de todas as cores resulta na negação de todas elas, é 

dessa forma, por exemplo, que acontece o processo de impressão.  No sistema CMYK (figura 

3), as cores primárias são: Ciano (Cyan), Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow), Preto (Key), 

é a sobreposição ou mistura dessas cores que é capaz de gerar todas as outras cores (secundária 

e terciária), através de sua sobreposição ou mistura.  

 

Figura 3:O sistema CMYK 

 
Fonte: Lupton; Phillips, 2008, p.76. 

 

Por outro lado, quando se refletem todas as cores e forma-se branco, surgem as mesclas 

aditivas que, como sugere o nome, são resultado da adição de cores que juntas formam o branco. 

Essa é a base do sistema em RGB, utilizado nos monitores e telas atuais. Nele, as cores azul-

violeta, verde e vermelho são as cores primárias e, quando colocadas uma sobre a outra, geram 

o branco. A variação na presença de cada uma delas gera cores específicas.  
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Figura 4: o sistema RGB 

 
Fonte: Lupton; Philips, 2008, p.76. 

As cores Pantone são também parte importante do dia a dia de designers, ilustradores, 

arquitetos e demais profissionais que trabalham com cores. Nesse caso, o sistema é composto 

por uma paleta de cores pré-definida, e o profissional escolhe qual adotará no processo de 

confecção gráfico.  

Figura 5: o disco cromático 

 
Fonte: Farina; Peres; Bastos, p.69  , 200.  
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O círculo cromático (figura 5) é uma representação que visa organizar o espectro de 

cores. Através dele, é possível perceber as cores que se complementam e contrastam mais. 

Aquelas que se encontram opostas no círculo cromático são chamadas de complementares, 

geram belos contrastes e são compostas por uma primária e uma secundária. Já um grupo de 

três, dispostas lado a lado, são chamadas de análogas, mais harmoniosas entre si (figura 6).   

 

Figura 6: cores análogas e complementares 

 
Fonte: Lupton; Philips, 2008, p.73. 

 

Além disso, a temperatura de cor pode influenciar muito na percepção do projeto. 

Farina, Perez e Bastos destacam que: “normalmente denominamos de cores quentes as que 

derivam do vermelho-alaranjado e de cores frias as que partem do azul esverdeado.” (2006, p. 

77) 

As cores sofrem a influência de outras quando colocadas juntas, isso pode produzir 

resultados de contraste ou harmonia que servem a diferentes situações. O contraste surge de 

diversas maneiras, seja no tom, na temperatura ou na posição no círculo cromático. Lupton e 

Philips apontam os estudos de Josef Albers, famoso pesquisador da interação entre cores como 

exemplo dos efeitos diversos que a cor pode criar, através dos estudos dele, fica claro que as 

cores se misturam no olhos, na análise dos autores, os designers “sobrepõem cores para criar 

atmosferas e qualidades específicas, usando um cor para minimizar ou intensificar a outra.” 

(LUPTON; PHILIPS, 2008, p.78) 
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Figura 7: - interação entre cores. 

 
Fonte: Lupton; Philips. 2008, p.79. 

 

A harmonia entre essas cores pode ser conseguida através de correções da graduação da 

luminosidade, prevenindo efeitos excessivos e incômodos. 

A cor possui gatilhos culturais e psicológicos específicos, que são ativados de maneira 

diferente em cada um. Algumas convenções são comuns, como o vermelho como sinal de 
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perigo e o Amarelo com atenção. Elas, no entanto, se aplicam a contextos específicos de cada 

região, grupo, cultura etc. No entanto, conforme afirma Dondis (2003), existem na cor diversos 

significados associativos e simbólicos atrelados. As cores primárias, por exemplo: “O amarelo 

é a cor que se mais considerada próxima da luz e do calor; o vermelho é mais ativa e emocional; 

o azul passivo e suave.” (DONDIS, 2003, p. 65) 

Existem diversos aspectos que permeiam o significado das cores, são tão amplos e 

específicos que exigem um trabalho completo apenas para eles sendo, portanto, inviável abordá-

los. No entanto, ao longo do trabalho, quando conveniente, a carga simbólica de cores 

específicas será abordada. 

Em sistema de identidade visual, Farina, Perez e Bastos apontam, “a experiência mostra 

que utilizar uma ou duas cores, como signo de uma marca, é positivo e suficiente para 

estabelecer uma "identidade visual junto ao mercado.” (2006, p. 130). Wheeler (2008) chama 

atenção para alguns cuidados nas escolhas das cores: primeiro, a meta mais importante é ter 

uma cor que facilite o reconhecimento e construa valor da marca. Segundo, a cor é 

sensivelmente afetada pelos vários formatos de arquivos e pela reprodução gráfica, então é 

recomendado sempre testar. Terceiro, sessenta por cento da decisão de comprar um produto é 

baseada na cor. Ela tem diferentes significados em culturas diferentes. Uma boa e profunda 

pesquisa sobre os mercados e as culturas pertinentes é fundamental. Por fim, deve se usar a cor 

com a intenção de construir significado e expandir a conotação da marca.  

 

2.5 O papel da tipografia: logotipo e alfabeto institucional 

 

É comum no universo das identidades visuais, o uso de apenas o logotipo na identidade 

visual. As letras são capazes de trazer consigo enorme quantidade de representações onde 

formas pictóricas podem se unir a elas e criar significados completamente novos. Por isso, 

marcas como Citibank, Anitta, Google e Neymar Jr (figura 8), por exemplo, usam apenas um 

logotipo, abdicando de um símbolo. Tem-se assim um resultado que pode ser facilmente 

identificado e abarcar uma variada quantidade de produtos.  

No entanto, o mais comum, principalmente no universo de pequenas empresas, é o uso 

do logotipo em conjunto com um símbolo, conforme aponta Wheeler, “frequentemente, um 

logotipo é justaposto com um símbolo em um relacionamento formal denominado assinatura 

visual” (2008, p.115) 
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Figura 8: logotipo Neymar 

 

 
 

Fonte: site do jogador na internet.2 

Essa proximidade gera uma confusão importante de se esclarecer, já que símbolo e 

logotipo não a são a mesma coisa e uma característica básica os distingue: o logotipo é 

necessariamente formado por letras, carrega a capacidade de ser legível inerente a elas. Como 

afirma Péon, “o objetivo de um logotipo é que ele possa ser lido - um logotipo sem legibilidade 

deixa de ser um logotipo e transforma-se em algo que mais se assemelha a um símbolo” (2001, 

p. 26) 

A tipografia tem enorme poder de gerar identificação, a assinatura pessoal é um 

exemplo, ela faz parte do conjunto da identidade das pessoas. A escrita manual confere validade 

a uma série de documentos, cheques, contratos e afins. Em um círculo de amigos ou no trabalho, 

por exemplo, é comum que pessoas saibam identificar a letra de alguém após um breve contato 

anterior com ela.  

Tanto poder de comunicação e síntese exigem esmero no processo de concepção de uma 

marca. Segundo Péon (2001), existem três formas de se produzir a tipografia que irão compor 

o logotipo: a criação através de uma tipografia pré-existente, cuidadosamente selecionada; 

segundo, a edição de tipografia já existente personalizando o kerning, isto é, o espaço entre 

pares de  letras e até mesmo alterando a anatomia da própria letra, por fim, a concepção manual 

das letras que irão compor determinado conjunto que formará o novo logotipo. 

Nesse contexto, são diversos os critérios no que tange a criação de tipos e sua 

modificação. Frutiger (2007) aponta para a criação de tipos como uma arte, cuja forma isolada 

                                                 
2 BERNARDO, Alex. A marca "Neymar Jr" . Dísponível em: <http://www.neymaroficial.com/en/posts/a-

marca-neymar-jr > acesso em 01 de maio de 2019. 
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da letra apenas se torna bela e detém sentido quando, em conjunto com as outras, forma um 

alfabeto harmônico e coeso. São muitas variáveis que compõem essa harmonia. "A espessura 

dos traços, a largura dos espaços internos e dos intervalos, o desenho das serifas e das ligaduras 

de conexão" (2001, p.142) 

Frutiger (2007) divide em duas as modificações que são normalmente feitas nas letras. 

Na primeira, a ornamentação e modificação das letras caminha para formas mais pictóricas, 

preocupando-se menos com a legibilidade. Na segunda, a forma básica da letra se mantém, 

sendo as proporções e dimensões dos caracteres alterados, por exemplo, condensando-se as 

letras. O primeiro tipo de modificação é o que geralmente se emprega na criação logotipos e 

monogramas, que se tornam símbolos da identidade visual. 

A variação através da ornamentação ou simplificação é menos rígida. É o caso do estilo 

cursivo, muito comum em cartões de visitas, convites de casamento e lettering artístico, 

bastante usado também em restaurantes, cafeterias e redes sociais. Frutiger aponta "Sua 

aparência é considerada um símbolo do estilo "clássico" em oposição ao que está na moda". 

(2007, p.153) 

No primeiro estilo, a anatomia das letras é explorada ao máximo e alguns aspectos 

técnicos merecem ser mais observados. Lupton define alguns deles, por exemplo: a versal, 

altura da versal, altura X, linha de base, kerning e tracking.   

A altura da versal corresponde à distância da linha de base ao topo da maiúscula. A 

versal dá origem às versaletes, uma versão toda maiúscula adaptada para uso no texto, 

possuindo altura um pouco superior a de x.. A linha de base é onde as letras repousam. É o eixo 

mais estável ao longo de uma linha de texto e é crucial para alinhar textos a imagens a outros 

textos. A altura X, por sua vez, é a altura do corpo principal da letra minúscula, ou seja, exclui-

se os ascendentes e descendentes. Ocupa pouco mais da metade da altura da versal. Quanto 

maior for a altura de x, maiores as letras irão parecer.  

Figura 9: anatomia do tipo. 

 

 
 

Fonte: Lupton, 2004, p. 34. 
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As serifas, afirma Frutiger (2007), integram o texto e são um importante fator 

diferenciador. Separa-se na categorização de fontes uma tipografia entre serifada e não serifada. 

A presença delas na família tipográfica confere mais facilidade em textos longos, pois produz 

uma linha que guia melhor os olhos. Por outro lado, confere um aspecto comum a todas as 

tipografias que a utilizam, dificultando a diferenciação entre elas. Na concepção de um logotipo, 

é importante notar que em alguns casos a firmeza proporcionada pelas serifas pode ser muito 

bem-vinda. Em outros, a uniformidade que ela confere ao texto pode prejudicar a tentativa de 

produzir algo de mais impacto e extravagância. 

As mudanças na anatomia dos tipos criaram famílias tipográficas diversas, como as 

figurativas. Elas, aponta Frutiger (2007), unem a forma abstrata da letra e representações 

figurativas, como animais e plantas. Este recurso é interessante na concepção de um símbolo 

gráfico, pois cria conexões entre conceitos e diversas possibilidades. Ainda nessa categoria, 

temos as que se adaptam aos usos propostos, como é o caso das bitmaps, feitas conforme aponta 

Lupton de pixels, "com um número fixo de unidades retilíneas "ligadas" ou "desligadas" (2004, 

p.57). 

 

Figura 10: estilos tipográficos: o bitmap. 

 

 
 

Fonte: LUPTON, 2004, p.57. 

 

Frutiger (2007)ainda afirma "o modo mais direto de conferir um aspecto pictórico à letra 

está na transformação da sua própria imagem ou da palavra numa figura." (2001, p. 162) Essa 

combinação entre letra e figura gera um resultado ambíguo muito interessante, tanto para 

logotipos quanto para layouts, explorando a legibilidade da fonte e anexando a ela a carga 

simbólica da figura. 
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As monogramas, como apontado por Wheeler, fazem parte dos três tipos clássicos de 

um símbolo, junto com os abstratos e pictóricos. São resultado de um número mínimo de letras, 

capazes de carregar alguma relação com o que representam. Frutiger (2007) afirma que este 

conjunto pode ser trabalhado pelo artista gráfico, sempre com o objetivo de criar efeitos que 

sejam tanto novos e impactantes, quanto facilmente memorizáveis. É o caso do Banco do Brasil 

(figura 11), o entrelaço de duas letras b cria o cifrão, símbolo conhecido do mercado financeiro.  

 

 
 

Fonte: site Gazeta do povo. 3 

 

No caso das variações em dimensões e proporções, espessura, largura e inclinação são 

a base de alteração. A largura se relaciona com o espaço ocupado pela letra e o espaço branco 

entre ela e as outras. Já a espessura, contribui para a largura e cria os caracteres em bold, por 

exemplo. Em geral, os caracteres mais finos são chamados de light e a relação entre a espessura 

dos traços verticais e horizontais tende a ser mais próxima. Já os mais espessos são chamados 

de semibold ou bold, e apresentam traços horizontais maiores em comparação as horizontais, 

que são limitados pela altura da letra (figura 12). 

Figura 12: variações tipográficas. 

 
 

Fonte: Frutiger, 2007, p. 151.                                                                                               

                                                 
3TAVARES, Marcos. Qual a história por trás dos logotipos famosos?. Disponível em: < 

https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/design-de-papel/qual-a-historia-por-tras-dos-logotipos-famosos/ > 

acesso de 01 de maio de 2019. 

Figura 11: monograma do símbolo do Banco do Brasil 
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A inclinação dos tipos é fruto da relação com a escrita cursiva, herança do movimento 

natural da mão no processo manual e contrasta com a versão regular, ou romana. Sobre a 

inclinação das letras cursivas, Frutiger define que "a posição normal é aproximadamente 12º. 

Inclinações inferiores a 10º não são suficientes para que se note a diferença entre o cursivo e o 

vertical. Em ângulos superiores a 16º a escrita parece estar "caindo” (2007, p.150) “.  

A inclinação se expandiu para as outras categorias tipográficas, é chamada de oblíqua 

ou italic, por ser muito usada no passado pelos italianos para economizar espaço nos livros, é 

efetiva na comunicação de movimento e na criação de contrastes em longos textos, sendo mais 

eficaz do que o negrito para destacar palavras, visto que quebra o ritmo da leitura. 

 

Figura 13: a inclinação dos caracteres 

 

 
 

Fonte: FRUTIGER, 2007, p. 150 

 

O sistema de ponto é o mais usado para medir a escala da tipografia, a distância entre as 

linhas, o leading, e entre duas letras, o kerning. Além disso, as letras também possuem medidas 

horizontais, chamadas de largura da composição. “Essa largura equivale ao corpo da letra mais 

um pequeno espaço que a protege das outras. Fontes estreitas possuem largura de composição 

menor, fontes mais largas, menor.” (FRUTIGER, 2013, p.35)  

Alterações nesses aspectos devem ser consideradas com o propósito de manter os 

contrastes ricos entre as fontes, afinal, o alfabeto é formado por letras triangulares, circulares, 

retas e quadradas em alguma medida. Sem, contudo, deixar de lado as semelhanças entre os 

tipos. O equilíbrio correto entre as partes é a busca incessante de todo tipógrafo. 
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Figura 14: relação de parentesco entre os tipos. 

 

 
 

Fonte. Frutiger, 2001, p. 145.  

 

Nesse contexto, observa-se que letras que compartilham grandes semelhanças entre si 

podem ser usadas com eficiência em títulos e marcas. Elas formam um conjunto coeso, que 

gera forte identificação e carrega grande personalidade. Por outro lado, deixam-se de lado as 

semelhanças quando trata-se de textos mais longos, cuja semelhança entre características 

contribuiria negativamente, gerando confusão ao leitor. O designer deve, portanto, avaliar com 

cuidado cada caso, entender o contexto de uso e observar as regras antes de tomar a decisão. 

Além do logotipo, o alfabeto institucional é outra marca da presença da tipografia no 

design de marca. Péon (2001) destaca que a função dele é normatizar os textos individuais na 

presença do símbolo e logotipo. Dificilmente essa família tipográfica deve se assemelhar muito 

à usada no logotipo, primeiro, pois a tipografia escolhida para acompanhar o símbolo tende a 

ser muito marcante e rebuscada, péssima para grandes blocos de textos, e também, pois a 

utilização da mesma tipografia banaliza a usada no logotipo, desvalorizando assim todo o 

sistema. 

Alguns critérios são importantes na escolha do alfabeto institucional: ele deve ser 

flexível, ou seja, apresentar diversos pesos e escalas e estar sempre disponível para envio para 
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fornecedores e, ainda, ter boa legibilidade em condições adversas como grandes blocos de texto 

e ser harmônico com o sistema, porém, contrastar com ele. Além disso, devem possuir todos os 

caracteres de A a Z em maiúsculas, minúsculas, números e símbolos gráficos. Geralmente, 

famílias tipográficas de boa qualidade e exclusivas são caras e podem, em alguns casos, não ser 

suficientes. Tornou-se comum então, para marcas do mundo inteiro, a criação de seus próprios 

alfabetos, como o Itaú, rede Globo no Brasil (figura 15) e a Ford, por exemplo. 

 

Figura 15: alfabeto institucional da rede Globo. 

 

 
 

Fonte: retirada do site designerd.4 

 

Percebe-se, portanto, que essas minúcias fazem muita diferença em  um bom Sistema 

de Identidade Visual, valor de marca e seu gerenciamento. Em conjunto a isso, a análise interna 

e externa é fundamental para o sucesso do processo criativo e criação de valor. Para isso, o 

capítulo a seguir procura entender os aspectos externos capazes de garantir a assertividade do 

sistema, como concorrentes e público-alvo.   

 

 

 

 

                                                 
4 RENAN, Pedro. Rede Globo lança sua nova família tipográfica: a Globotipo. Disponível em: 

<https://www.designerd.com.br/rede-globo-lanca-sua-nova-familia-tipografica-a-globotipo/> acesso em 01 de 

maio de 2019 
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3 O MERCADO  

Entender o mercado torna o processo de criação da marca muito mais assertivo e 

poderoso. Os concorrentes e o público-alvo são a chave para a compreensão da correta maneira 

que a marca deverá se comunicar. Entender os concorrentes permite que a empresa se 

diferencie, seja no modelo de negóco ou na identidade visual e, também, que aprenda com eles 

o que pode aperfeiçoar e fazer diferente.  

Estudar o mercado de design e as mudanças no Brasil, macroeconômicas e trabalhistas, 

aumenta o poder de visão, ampliando os horizontes de possibilidades da marca, além de permitir 

proatividade frente às dificuldades. É a partir dessas mudanças que o público-alvo foi definido, 

e é ele o que definirá em grande parte as oportunidades a serem exploradas e a melhor maneira 

que a marca pode ter de se comunicar, sendo assim efetiva em seu papel.  

 

3.1 Análise de concorrentes 

  

A análise de concorrência é classificada por Wheeler (2008) como uma das principais 

etapas da concepção do negócio e gerenciamento de identidade. Faz parte da condução da 

pesquisa, como meio de entender o mercado. Através dessa análise, é possível se inspirar em 

pontos de sucesso, perceber possíveis nichos não atendidos, forças e fraquezas dos 

concorrentes.  

A pesquisa de concorrentes, defende Wheeler, “examina marcas, mensagens-chave e 

identidades da concorrência no mercado, desde suas marcas comerciais e taglines até os 

anúncios e sites” (2008, p.96). É uma ferramenta importante para o marketing, fornecendo 

informações para a nomeação da vantagem competitiva da empresa e seus diferenciais. E para 

o design, oferece a base para se diferenciar ativamente no mercado.  

No entanto, o mercado é amplo, mesmo em Goiás existem diversas empresas e 

profissionais que oferecem serviços de design. Para uma busca mais precisa, Wheeler 

(2008)sugere algumas perguntas: “Quem são os concorrentes líderes? Qual é o que mais se 

parece com o cliente e de que maneira? Quais são as empresas que concorrem indiretamente?” 

(2008, p.96) As respostas à essas perguntas foram os três concorrentes a seguir, e o tópico sobre 

o design e a internet.  

A consultoria Enredo se encaixa na categoria líder de mercado, é uma empresa grande 

em comparação aos serviços que o profissional freelancer pode fornecer, no entanto, serve de 

modelo de negócio. Podendo ser importante fonte de ideias para a expansão do negócio e 

compreensão da dinâmica do mercado.  
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Os designers Marcelo Sazo e Marcelo Falkir foram escolhidos por se adequarem mais a 

categoria de concorrentes semelhantes. Cada um com sua particularidade, Sazo possui muitas 

identidades visuais em seu portfólio e Falkir se mostra mais versátil, atuando na Web, sistemas 

de identidade visual e trabalhos em agências. Ambos são modelos de negócio interessantes que 

se assemelham a ideia do projeto deste trabalho. Possuem baixa presença nas redes sociais com 

marketing digital, porém, possuem uma identidade visual construída, com pontos de contato 

claros e possíveis de analisar.  

Os concorrentes indiretos surgiram com a quebra de barreiras físicas, consequência da 

internet. Um tópico foi dedicado exclusivamente para entender a nova dinâmica estabelecida 

por sites agregadores de profissionais, como o We do Logos. E ainda, entender o mercado de 

design e como é possível ir além através da internet.  

 

3.1.1 Enredo 

 

Somos uma consultoria de branding e inovação que entende de negócios. 

Que entende o seu negócio. 

Que vive o seu mundo e se envolve com ele. 

Unimos estratégia e inteligência competitiva com a beleza e funcionalidade do design 

para escrever e contar a história perfeita: a sua. (SITE DA ENREDO)5  

 

Assim se define a empresa de consultoria em design, com sede em Goiânia, com 

posicionamento inovador e que se propõe ser capaz de diferenciar seu cliente da concorrência. 

Conta com amplo portfólio de serviços: interfaces digitais, website, modelagem de negócios, 

experiência de compra e engajamento, estratégias de diferenciação competitiva da marca, 

pesquisa e auditoria de marca, conteúdo e pontos de contato. 

O site apresenta portfólio de serviços, oferece meios de contato, dedica área exclusiva 

para apresentar sua proposta e diferencial competitivo, e todos os campos de atuação. Além 

disso, possui área de blog onde produz conteúdo; outra em que apresenta projetos e, por fim, 

uma área exclusiva de acesso para o cliente. 

Nas redes sociais, é atuante. Tem conteúdos postados no Medium, perfil no Linkedin, 

Behance, Facebook (figura 16) e Instagram. O Facebook é usado para compartilhar prêmios 

conquistados, vagas de emprego e projetos desenvolvidos, as postagens, no entanto, são 

esporádicas. No Linkedin, divulga vagas de emprego com postagens bastante esporádicas. O 

Instagram tem alto engajamento e repete em grande parte o conteúdo das outras redes, no 

entanto, agrega mais postagens do dia a dia e fotos do espaço de trabalho. 

                                                 
5 Dísponível em: < http://enredo.com.br/ >  acesso em 03 de maio de 2019.  



39 

 

 

Figura 16:símbolo da marca enredo 

 

 

Fonte: página da empresa no Facebook6 

Seu portfólio apresenta marcas criadas pela empresa, todas muito bem apresentadas. 

Com traduções para o Inglês e aplicações reais dos materiais. No Behance, conta com pouco 

mais de 217 mil visualizações. 

Na marca, a letra “e” seguida de dois pontos “:” em azul turquesa sobre fundo cinza 

escuro cria a cor mais vibrante, transmite-se mais energia e, através do cinza escuro, certo tom 

de sofisticação. Compõe, desta forma, um símbolo capaz de representar a marca quando 

necessário. A letra “e” também é acompanhada de outras pontuações em turquesa, de acordo 

com o meio em que está. A utilização de cores saturadas em fundos de tom mais escuro tende 

a render excelentes resultados de contraste, valorizando a cor. 

 

Figura 17:logotipo Enredo 

 

  

Fonte: site da empresa8 

 

Para dar suporte à marca, optou-se pela tipografia complementar ”fazeta” presente na  

figura 17, com contrastes bem acentuados por traços ousados que simulam um recorte mais 

grosseiro e manual como um estilete, sem perder a elegância.  

Figura 18: alfabeto institucional enredo. 

                                                 
6 disponível em: <https://www.facebook.com/enredobranding>. Acesso em 02 de maio de 2019. 
7 Enredo Branding. Disponível em: <https://www.behance.net/enredobranding> acesso em 03 de maio de 2019. 
8 disponível em: <http://enredo.com.br/> . Acesso em 02 de maio de 2019. 
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Fonte: site da empresa9 

A empresa tem como ponto forte o vínculo do design e a estratégia. Esse conjunto de 

elementos cria o cenário ideal para atender com eficiência médios e grandes clientes, 

fornecendo estratégias de Branding poderosas. A equipe multidisciplinar e bem capacitada, 

junto à estrutura física robusta, contribui para produzir excelentes resultados. Além da 

identidade bem resolvida, simples e com personalidade. Por outro lado, pequenos clientes 

dificilmente podem ser atendidos pela empresa, não são interessantes devido aos custos dos 

serviços, bem mais elevados que um freelancer. O portfólio da Enredo também revela o 

interesse maior por clientes de médio e grande porte.  

 

3.1.2 Marcelo Sazo  

 

Residente em Trindade, região metropolitana de Goiânia, Sazo é designer e conta com 

diversas peças de identidade visual no portfólio. O Facebook recebeu a última atualização em 

agosto de 2018.  O twitter recebe esporádicas postagens relacionadas a temas diversos, entre 

elas o design. O endereço do site disponível no Behance leva ao próprio Behance (figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: portfólio online de Marcelo Sazo. 

                                                 
9
 Disponível em: <http://enredo.com.br/> . Acesso em 02 de maio de 2019. 
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Fonte: portfólio do designer na internet10  

  
Figura 20: símbolo da marca Marcelo Sazo 

 

Fonte: projeto da marca do autor do Behance. 10 

A marca é um monograma composto pelas iniciais do nome do designer (figura 20). 

Procura transmitir agilidade e permite que o observador complete os espaços em branco, 

interagindo com ela. Diferentes escalas de preto dão suporte à marca. O preto é uma cor capaz 

de expressar um tom mais luxuoso ao mesmo tempo que oferece simplicidade ao projeto. Para 

completar o sistema, o designer criou propostas de papelaria (figura 21) para o contato com o 

cliente.  

 

 

 

 

 

                                                 
10 Dísponivel em: <https://www.behance.net/marcelosazo> acesso em 02 de maio de 2019 
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Figura 21: papelaria Marcelo Sazo. 

 

Fonte: projeto da marca do autor do Behance. 11 

 

Como ponto forte, vale destacar a marca. O projeto no Behance é apreciado por mais de 

mil curtidas. O designer é focado em identidades visuais, são elas a maior parte de seu portfólio. 

Seu apurado senso estético dialoga bem com outras áreas como moda, gastronomia e fotografia. 

Por outro lado, o endereço do site leva para o Behance que, apesar do currículo resumido, não 

possui uma clara definição de suas habilidades. Não há como saber o nível de contato e 

experiência do designer com conteúdos audiovisuais ou internet, por exemplo. As redes 

vinculadas à página no Behance recebem esporádicas atualizações, revelando a ausência de um 

plano de marketing digital.     

3.1.3 Marcelo Falkir  

 

Falkir possui amplo portfólio. Com ferramentas de comunicação, usa as redes sociais 

Facebook e Instagram, que recebem esporádicas atualizações. Utiliza também um site com os 

projetos e um breve resumo dos serviços oferecidos.  

Figura 22: logo Marcelo Falkir 

 

                                                 
11
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Fonte: portfólio de apresentação da marca no Behance12 

  

A marca (figura 22) procura transmitir jovialidade através da cor vermelha, ligada à 

criatividade e energia e, também, interação e simplicidade através das formas e tipografia. 

Como sustentação extra para a marca, o autor usa animais e procura conectar os atributos dados 

as eles com a marca. É o caso da figura 23, que atrela a velocidade e visão estratégica da Onça 

Pintada às habilidades do profissional com marketing digital.  

Figura 23: atributos da marca Marcelo Falkir 

 

 
 

Fonte: projeto de apresentação da marca no Behance.² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 FALKIR, Marcelo. Projeto Falkir.  Dísponível em: <https://www.behance.net/marcelofalkir> acesso em 01 de 

maio de 2019.  
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Figura 24: apresentação do site em versão mobile 

 

 
 

Fonte: projeto de apresentação da marca no Behance.12 

 

Como estratégia de contato entre os clientes e a marca, destaca-se o site www.falkir.com. 

(figura 25) Nele, apresenta-se de maneira simples o portfólio e a proposta de atuação do 

profissional. Além de seus contatos profissionais e área de contato do cliente.  

Figura 25: site de Marcelo Falkir 

 
 

Fonte: site de divulgação dos trabalhos do profissional. 13 

 

 

 

                                                 
13 Dísponivel em: <http://www.falkir.com/> acesso em 01 de maio de 2019 

http://www.falkir.com/
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Figura 26: apresentação de projeto no Facebook do designer. 

 

 
 

Fonte: Facebook do profissional.14  

 

A Identidade Visual de Falkir é dinâmica e simples, transmitindo com lealdade aquilo a 

que se propõe o profissional. Seu site transmite profissionalismo e deixa clara sua área de 

atuação. O portfólio é versátil e demonstra o domínio do profissional de ferramentas 3D, 

ilustrações e manipulações de imagens com ótimo acabamento, além da principal atuação, 

layout para sites. Por outro lado, as redes sociais não recebem conteúdo a bastante tempo, como 

no caso de Marcelo Sazo, não parece também haver plano de marketing digital. 

 

3.2 A concorrência sem fronteiras e a internet  

 

Os serviços de design, marketing e propaganda que serão oferecidos pela marca Charles 

Adryel fazem parte do setor de economia criativa. Esse setor representou, segundo pesquisa da 

Firjan15 em 2017, 2,61% do PIB nacional, isto é, R$ 171,5 bilhões. Ao longo dos últimos quatro 

anos, a média da participação no PIB ficou em 2,62%. Deste percentual, Goiás representa 1,3%, 

estando São Paulo e Rio de Janeiro com 3,9% cada, os mais participativos. 

 

 

 

 

 

                                                 
14Dísponível em:  <https://www.facebook.com/falkir> acesso em 1 de maio de 2019. 
15Onde tem Indústria Criativa, tem Firjan. Mapeamento da indústria criativa. Disponível em: 

<https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/downloads/MapeamentoIndustriaCriativa.pdf> . Firjan, 2019. 

acesso em 04 de maio de 2019. 
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Figura 27: o crescimento do PIB criativo no Brasil. 

 
Fonte: Firjan, mapeamento da indústria criativa, p. 10. 16  

 

A pesquisa também apontou o fenômeno denominado “pejotização” no setor. Na 

indústria criativa, a cada cinco profissionais, um é Pessoa Jurídica como Microempreendedor 

Individual, o MEI, por exemplo. Na economia brasileira, no panorama geral, a cada 18 

empregados, um é PJ. No setor criativo, o crescimento foi de +4,4% no biênio de 2015-2017, 

na economia em geral, foi de +0,9%.  

Esses dados revelam a tendência de crescimento dessa modalidade no setor. As causas 

são a diminuição dos custos com a contratação de Pessoa Jurídica pelo contratante e a natureza 

dos serviços, feitos sob demanda e com sazonalidade marcante. Este cenário torna atraente a 

contratação com horários flexíveis, para atender demandas pré-determinadas.    

Além disso, a pesquisa ainda revela um salto no crescimento de profissionais que 

auxiliam na compreensão dos consumidores. Analistas de mercado, por exemplo, 

experimentaram um aumento de 42% no número de contratações de 2015 a 2017. O que 

demonstra maior instrução do mercado acerca da necessidade de conhecer o cliente e ser mais 

assertivo em sua estratégia. Nesse contexto, surge a oportunidade de oferecer soluções em 

design, alinhadas com estratégias embasadas no comportamento do consumidor. 

O objetivo da marca Charles Adryel é possibilitar a entrada, principalmente, no mercado 

de design. No Brasil e no mundo este mercado vem passando por importantes transformações, 

graças às facilidades de acesso à internet e informação. É possível perceber um movimento de 

conscientização da importância de construir marcas fortes e se diferenciar para ter sucesso nos 

                                                 
16FIRJAN. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil. Firjan. Disponível em: 

<https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/downloads/MapeamentoIndustriaCriativa.pdf>. Acesso em: 28 

maio 2019. 
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mais diversos setores. Entretanto, o mercado sofre com a desvalorização da profissão e ausência 

de regulamentação. 

A internet mudou a forma de trabalho, abriu possibilidades e tornou o mercado mais 

competitivo. Pela rede, sites oferecem serviços de design com a promessa de entrega e custos 

melhores que profissionais e empresas locais. Surgiram também agregadores de serviços, 

fazendo a ponte entre clientes e profissionais e a promessa é oferecer uma ampla cartela de 

profissionais para quem precisa e por outro lado oferecer uma variedade de possíveis trabalhos 

para os freelancers. 

O site “logaster.com.br”, por exemplo, promete fornecer as ferramentas para o cliente 

criar seu próprio logo. A empresa tem sua sede em Londres e passou a atuar no Brasil, 

prometendo entregar o logo para o cliente em alta resolução por valores a partir de R$ 49,00, 

além de itens de papelaria. O www.freelogoservices.com promete oferecer mais de 1000 tipos 

de logos gratuitos que o cliente pode personalizar, baixar e usar em baixa qualidade ou comprar 

por R$ 39,95, além de fornecer algumas ferramentas para a criação de pontos de contato da 

marca. 

Dentre os agregadores de profissionais, o site “WEdologos”17 é, em 2018, o site mais 

bem colocado no mercado de agregadores de serviços de design. Conta com uma base de 80.000 

designers para oferecer múltiplas opções para seus clientes. O modelo de negócio lucra com 

porcentagens sobre os serviços e promete beneficiar o cliente, com diferentes profissionais à 

disposição. 

Ao analisar tais situações, percebe-se a fragilidade a qual está exposto o designer. No 

caso dos sites que oferecem o serviço, designers sequer são consultados, tudo fica a cargo do 

cliente, que não tem a mesma carga de conhecimento que o profissional e possui grandes 

chances de conceber a identidade visual totalmente em desacordo com modelo de negócio, 

mercado e público da empresa. 

No caso dos sites que agregam profissionais, as horas dedicadas ao projeto pelo 

profissional não contam sequer com a possibilidade de uma conversa com o cliente, analisando 

suas necessidades e oferecendo algo mais que esteticamente agradável, como também assertivo. 

Neste cenário, não há nenhuma garantia de retorno financeiro e proteção do trabalho realizado. 

Nesta situação o cliente, sem perceber, também pode acabar se prejudicando, não 

chegando a um resultado de fato alinhado às necessidades de sua empresa e caindo na armadilha 

                                                 
17 Dísponível em: <https://www.wedologos.com.br/>. Acesso em : 22  out. 2018.  

https://www.wedologos.com.br/
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de escolher por puro apelo estético sua marca e peças gráficas. Não há espaço para 

argumentação por parte do criativo produtor do material e um diálogo mais profundo com o 

cliente. 

Isso impacta na valorização do produto final oferecido pelo designer e deixa a categoria 

em situação complicada. Os sites são uma forma nova que, infelizmente, acabam colocando o 

trabalho como trivial e puramente artístico. 

Uma solução viável é a consciência da categoria quanto ao valor do tempo investido no 

projeto, levando em conta todo o estudo necessário até o momento do trabalho criativo. Além 

disso, os novos sites que se propõem a agregar os profissionais podem propiciar um diálogo 

mais aberto entre cliente e designer e se tornar uma ponte que seleciona designers e ajuda o 

cliente a escolher quem irá fazer o projeto. Somente após este processo, o criativo começa de 

fato o trabalho. Por fim, é necessário conscientizar o cliente da importância de uma boa 

identidade visual para o negócio dele.  

O segundo fator que dificulta o trabalho no mercado brasileiro é a ausência de 

regulamentação de órgão externo e governo. Como no caso de Advogados que são filiados a 

Ordem do Advogados do Brasil, a OAB, por exemplo, ou jornalistas regulamentados pela 

Federação Nacional de Jornalistas, a FENAJ18, que define um piso salarial e carga horária para 

os profissionais. No caso de design e publicidade, a regulamentação é baixa e pouco incisiva.  

Os preços ficam sujeitos ao perfil subjetivo de cada profissional ou tabelas que 

condizem apenas com realidades muito específicas. É preciso, por parte da categoria, um 

esforço conjunto para estruturar formas de precificar serviços que mantenham a livre 

competição sem prejudicar a categoria. 

A tendência, com o avanço da tecnologia, é o crescimento de dados e a possibilidade de 

mensurar com mais eficiência o trabalho. O processo criativo é guiado por regras e técnicas, 

mas exige também bagagem cultural e experiência, elementos imensuráveis.  Trazer o cliente 

para o processo, tornando-o voz ativa, pode ser estratégia interessante para aumentar a 

percepção de valor. Dessa forma, ele conhece os desafios criativos que tornaram necessária a 

contratação do profissional e tem resultado mais próximo do que realmente precisa. 

Essa lógica competitiva exige uma nova abordagem por parte do profissional, 

valorizando as habilidades técnicas e colocando-as a favor da própria carreira. Desenvolver 

estratégias de uma marca pessoal, que dialogue com o mercado-alvo e transmita com clareza 

                                                 
18 FENAJ, pisos salariais, dísponível em: <http://fenaj.org.br/sindicatos/convencoes-e-acordos-coletivos/pisos-

salariais-atuais/>. Acesso em: 22 out. 2018. 

http://fenaj.org.br/sindicatos/convencoes-e-acordos-coletivos/pisos-salariais-atuais/
http://fenaj.org.br/sindicatos/convencoes-e-acordos-coletivos/pisos-salariais-atuais/
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os serviços prestados, se diferenciando-se no mercado e dialogando com seu público, mostra-

se uma eficiente saída para alcançar justa lucratividade e oferecer excelentes serviços com 

estrutura e planejamento.  

 

3.3 O empreendedorismo e a informalidade como alternativa ao desemprego 

 

Atualmente, no primeiro trimestre de 2019, o Brasil tem 13,419 milhões de brasileiros 

em situação de desemprego, segundo a pesquisa Pnad20 Contínua do IBGE. Em Goiás, dados 

do final de 2018 revelavam taxa de 10,2%21,  um aumento de 2,2% com relação ao mesmo 

período de 2017.  

Nesse contexto, nota-se a diminuição de carteiras assinadas, em que o índice é o menor 

desde que o IBGE começou a pesquisa, agora são 32,9 milhões de brasileiros nesta situação. 

Esta queda passou a ser observada em 2014, segundo o Pnad22, em 2013, 40,4% da população 

ocupada tinha carteira assinada, em 2014 o índice baixou para 39,7% e desde então está em 

queda até os atuais 29,6% dos trabalhadores do setor privado.  

A informalidade é menos burocrática, tornando-se mais acessível. Vem também 

contribuindo para diminuição nos índices de desocupação. No primeiro trimestre de 2019, os 

trabalhadores que atuam por conta própria somados aos membros do setor privado sem carteira 

assinada superaram a categoria de carteira assinada, aponta a PNAD contínua do IBGE “a soma 

dos trabalhadores sem carteira (11,1 milhões) e por conta própria (23,8 milhões) superam em 

mais de 1,5 milhão o contingente de carteira assinada (32,9 milhões).” Esta queda da carteira 

assinada cria mais concorrência no mercado informal que passa a exigir de seus membros cada 

vez mais capacidade de se diferenciar. 

Entende-se por mercado informal o setor que envolve trabalhadores de diversas áreas, 

que não estão assegurados pela CLT e trabalham por conta própria. Eles são parte dos 

                                                 
19Desemprego sobe para 12,7% com 13,4 milhões de pessoas em busca de trabalho. Disponível em: 

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24283-desemprego-

sobe-para-12-7-com-13-4-milhoes-de-pessoas-em-busca-de-trabalho> acesso em 03 de maio de 2019. 
20 Produz informações contínuas sobre a inserção da população no mercado de trabalho associada a características  

demográficas e de educação. 

21Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua. Dísponivel em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Tri

mestral/Comentarios_Sinteticos/2018_1_trimestre/pnadc_201801_trimestre_comentarios_sinteticos_Goias.pdf

>aceso em 04 de maio de 2019. 
22Nota técnica. PNAD 2014 – breves análises. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6777/1/Nota_n22_pnad_2014.pdf> acesso em 03 de maio de 

2019. 
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trabalhadores autônomos, que podem ser divididos em duas categorias: as profissões não 

regulamentadas, como pintores e designers e os profissionais regulamentados, como advogados 

e médicos. Profissionais cujo exercício da função está diretamente ligado à associação aos 

órgãos reguladores. 

No site do Planalto, define-se profissional autônomo como:  

 

O que exerce habitualmente, e por conta própria, atividade profissional remunerada; 

o que presta serviços a diversas empresas, agrupado ou não em sindicato, inclusive os 

estivadores, conferentes e assemelhados; o que presta, sem relação de emprego, 

serviço de caráter eventual a uma ou mais empresas; o que presta serviço remunerado 

mediante recibo, em caráter eventual, seja qual for a duração da tarefa. (fonte: lei 

5.890) 23 

 

Percebendo as mudanças no mercado, o governo, em 2009, criou o programa do 

Microempreendedor Individual, cujo objetivo é oferecer mais segurança aos trabalhadores, com 

apoio jurídico e institucional. Através de taxa mensal, reajustada anualmente, o 

microempreendedor tem oportunidade de trabalhar com um CNPJ e ter no futuro uma 

aposentadoria.  

Com expansão da informalidade, além do MEI, o governo brasileiro lançou através da 

nova lei trabalhista 13.467/17 em novembro de 2017, reformas das relações trabalhistas. Dentre 

elas, novas regras para a regulamentação do trabalho em Home Office e a flexibilidade na 

terceirização dos serviços. 

Essas ações visam regulamentar e se adequar às alterações do mercado brasileiro. 

Tradicionalmente, países em desenvolvimento como o Brasil sentem aumento nos índices de 

trabalho informal em crises econômicas. A categoria de trabalhadores informais cresceu 

segundo a PNAD24 Contínua do primeiro trimestre de 2019 do IBGE  2,8% em relação ao 

mesmo período de 2018. Hoje, são 23,8 milhões de pessoas trabalhando por conta própria. 

A Organização das Nações Unidas (ONU), aponta que 61%25 da população empregada 

no mundo está no mercado informal. No Brasil, este índice, segundo relatório da Organização 

                                                 
23LEI No 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973. .Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5890.htm> . Acesso em 04 de maio de 2019. 
24PNAD Contínua: taxa de desocupação é de 12,4% e taxa de subutilização é de 24,6% no trimestre encerrado em 

fevereiro de 2019. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-

agencia-de-noticias/releases/24109-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-4-e-taxa-de-subutilizacao-e-

de-24-6-no-trimestre-encerrado-em-fevereiro-de-2019> Estatísticas Sociais. Acesso em: 05 de maio de 2019.  
25Disponível em: < https://nacoesunidas.org/quase-dois-tercos-da-forca-de-trabalho-global-estao-na-economia-

informal-estudo-da-onu/ > acesso em: 04 de maio de 2019. 

https://news.un.org/en/story/2018/04/1008562
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Internacional do Trabalho (OIT), é de 46%. Em geral, segundo a OIT, 93% do trabalho informal 

do mundo está em países em desenvolvimento como o Brasil. 

É nesse cenário que surge o empreendedor brasileiro, seja regulamentado como MEI ou 

não que vê se o público-alvo da marca Charles Adryel. Com a necessidade de se diferenciar no 

mercado competitivo, serviços de marketing, publicidade e design podem auxiliá-lo a superar 

os desafios de empreender no Brasil.  

 

3.4 Público-alvo: o profissional autônomo 

 

O comportamento do consumidor, como já visto, vem ganhando cada dia mais destaque. 

Entender o perfil e hábitos de consumo é determinante para o sucesso de qualquer empresa. 

Kotler e Keller: afirmam "O comportamento do consumidor é influenciado por fatores culturais, 

sociais e pessoais”. (2013. p.164). Este tópico se dedica a compreender mais o comportamento 

e o perfil do empreendedor brasileiro.   

No Brasil, em 2018, segundo pesquisa GEM do Sebrae, a taxa de empreendedorismo 

entre pessoas de 18 a 64 anos ficou em 38%. Desse total, 20,2% já estão estabelecidos, isto é, 

seus negócios superam 3,5 anos de atividade e 17,9% estão em estágios iniciais: o que 

demonstra o amadurecimento do empreender, visto que ele vem se mantendo e se estabelecendo 

no mercado. A taxa de novos negócios, no entanto, revela cautela por parte dos que pensam em 

abrir o próprio negócio. Em 2017, 4,4% dos empreendedores eram nascentes, em 2018 essa 

taxa caiu para 1,7%. A hipótese mais provável é que com a incerteza econômica o negócio se 

torne mais arriscado e difícil começar. 

 A análise de risco é fator crucial nas escolhas do consumidor, pois como aponta Keller 

e Kotler (2013) o consumo é sensivelmente afetado "pelas circunstâncias econômicas: renda 

disponível (nível, estabilidade e periodicidade), economias e bens (incluindo a porcentagem 

líquida), débitos, capacidade de endividamento e atitude em relação a gastos e 

poupança."(2013. p.169) 

Para o empreendedor, o modelo autônomo é a oportunidade de ter o próprio negócio e 

dirigir a empresa própria de acordo com suas próprias convicções, nos horários que lhe convém. 

Esse modo de pensar converge com a nova cultura das organizações:  horários flexíveis, 

ambientes despojados, menos paredes, reuniões rápidas, contratações temporárias. 

https://news.un.org/en/story/2018/04/1008562
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Na era das startups, empresas como a Uber mudaram o ir e vir da população. O Spotify, 

com o streaming, mudou a forma de se ouvir música. E o que esses novos negócios mostram 

vai além de seus serviços. É a nova forma empreendedora de pensar que transforma a relação 

entre parceiros e colaboradores, tornando-a mais flexível e inovadora. Estas novas culturas 

transbordam e inspiram mais pessoas a empreender dentro e fora do ambiente de trabalho. 

Em 2017, 17,9% da população tinha o desejo de empreender, já em 2018, esse desejo 

se elevou expressivamente para 33%. No entanto, ainda há dificuldade em enxergar 

oportunidades. Em 2018, apenas 31,4% das pessoas acreditavam haver chances de um negócio 

dar certo onde moram. Acentuada diferença para os 46,4% de 2017. 

Em 2015, por exemplo, ano do início da crise econômica, 56,5% escolheram 

empreender por enxergar uma oportunidade de negócio, 42,9% começaram por necessidade. 

Em 2018, 61,8% afirmam ter percebido alguma oportunidade e se lançaram no mercado, 37,5% 

por necessidade. Esse maior número de empreendedores que viram oportunidades revela maior 

interesse pela área e sutil avanço da economia. 

A cultura empreendedora brasileira ainda é a grande responsável por manter taxas de 

crescimento do empreendedorismo, consideráveis mesmo diante de crises econômicas como a 

atual.  O brasileiro vê o empreendedorismo como arma contra a crise. Conforme afirmam Kotler 

e Keller:  "a cultura é o principal determinante dos desejos e do comportamento de uma pessoa." 

(2013. p.164)  

O surgimento das startups é exemplo do poder da tecnologia na expansão do mercado 

empreendedor e mudança econômica. Os serviços de deliver, criaram a oportunidade de vender 

o produto sem possuir um ponto de venda físico, por exemplo. A tendência, com o apoio da 

tecnologia, é a expansão de negócios, mudança na forma de trabalho e crescimento do 

empreendedorismo.  Entender sempre as novas dinâmicas do mercado é entender o consumidor 

e sua cultura.  

E quando o assunto é inovação, o brasileiro ainda pode ir bem mais longe, apenas 8,6% 

acreditam ter um produto/serviço que será considerado novo pelo consumidor. E apenas 30% 

acredita não ter nenhum concorrente na região em que atua. Ou seja, 70% dos empreendedores 

reconhecem concorrentes dentro da sua área de atuação. Isso mostra a necessidade de 

estabelecer bons diferenciais competitivos frente à concorrência e estudar com cuidado a 

criação de novos negócios. 
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Essas novas formas de trabalho e configuração de mercado vão exigir cada vez mais um 

perfil que consiga se diferenciar. O marketing, a publicidade e o design, conectados, podem 

contribuir exponencialmente para esses profissionais irem longe em suas carreiras. E é a eles 

que a marca “Charles Adryel” se propõe a atender.  

Persuadir o consumidor em suas decisões de compra não é tarefa fácil, Kotler e Keller 

afirmam que ele é muito sensível e sujeito a diversos fatores suas decisões “são influenciadas 

por características pessoais, como idade e estágio no ciclo de vida, ocupação e circunstâncias 

econômicas, personalidade e autoimagem, estilo de vida e valores"(2013. p.167). 

O perfil dos empreendedores foi analisado pela pesquisa GEM do Sebrae de 2018.  Em 

relação a gênero o perfil do empreendedor se divide em 34,5% de empreendedoras e 41,8% de 

homens. A maior diferença é no estágio estabelecido, 17,2% das mulheres contra 23,3 % dos 

homens. Essa diferença parece refletir as desigualdades de gênero presente no mercado 

brasileiro. 

Quanto a idade, empreendedores entre 18 e 44 sustem taxas próximas a 20% de 

envolvimento em negócios iniciais. Após 45 anos, o perfil de público é composto 

majoritariamente por empreendedores mais estabelecidos. É possível presumir, diante dos 

números, que a experiência influencia a consolidação dos negócios. 

No campo da escolaridade, o estudo do Sebrae nota que o nível de escolaridade pouco 

influencia no caso dos empreendedores iniciais. Por outro lado, é interessante notar que no caso 

de negócios estabelecidos, 26,7% têm ensino fundamental incompleto e 25,1% completo. 

Aqueles com ensino superior e médio completos somam apenas 31,9%. 

Economicamente, a renda familiar (figura 28) não influencia negócios em estágios 

iniciais. Quando se divide a população por faixas de salário, aproximadamente 18% está 

empreendendo nos estágios iniciais. No entanto, na faixa dos que recebem mais de 6 salários 

mínimos, 34,4% são empreendedores estabelecidos enquanto apenas 14,6% daqueles que 

recebem menos de um salário mínimo conseguiram se manter, tornando-se empreendedores 

estabelecidos. Então, pode se presumir que a renda maior influência a atividade empreendedora 

e aqueles com mais renda tendem a se manter por mais tempo. 
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Figura 28: a renda do empreendedor brasileiro. 

 
Fonte: GEN 2018, Sebrae. 

Com relação ao faturamento, os empreendedores em estágios iniciais 50,5% fatura até 

12 mil por ano e 21,6% até 24 mil. Os estabelecidos, 47,1% faturam até 12 mil e 25,9% até 24 

mil. Sendo o empreendedorismo, portanto, importante fonte de renda para o brasileiro.   

Em geral, analisando o perfil apontado pelo SEBRAE, nota-se a importância de que o 

empreendedor tenha mais experiência e boa lucratividade. Isso possibilita que o negócio vá 

mais longe. Investimentos em marketing, design e publicidade podem ser os diferenciais 

capazes de tornar negócios mais inovadores e competitivos. Elementos essenciais para o 

empreendedor ir mais longe. Estabelecer esses serviços como necessidades para os negócios 

avançarem de maneira inovadora se mostra uma excelente estratégia de mercado.  

Ao fim da análise do público-alvo é hora de tratar das estratégias, forças e fraquezas da 

empresa afim de atende-lo com eficácia. Tanto quanto conhecer o ambiente externo, conhecer 

a empresa por dentro fornece insumos para avançar em direção a soluções personalizadas e 

inovadoras, é esse o objetivo do capítulo a seguir.. 
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4 O NEGÓCIO 

 Depois de conhecer o público-alvo e o mercado de atuação, é hora de pensar como as 

informações podem beneficiar estratégias para entrar no mercado de maneira competitiva, 

sendo assim, conhecer a empresa, suas forças e fraquezas é ferramenta fundamental para o 

sucesso do negócio.  

Além disso, a estratégia precisa estar clara e consistente. Para isso, ferramentas como o 

modelo Canva de negócio possibilita visão ampla e crítica, abrindo espaço para atuações mais 

assertivas e impactantes.  

 

4.1 A trajetória e análise S.W.O.T  

 

O negócio começa desde de 2014, fazendo marcas na Ponto Comunicação e trabalhos 

como freelancer, sempre oferecendo o trabalho em Home Office e indo de encontro ao cliente 

para entrega ou coleta de dados. Agora, ao final da graduação, o objetivo é atender cada vez 

mais pessoas, sejam empresas que precisem de serviços por curtos períodos de tempo, ou 

empreendedores que desejam se posicionar no mercado. 

Os serviços oferecidos atendem a boa parte das necessidades de pequenos 

empreendedores. O conhecimento conquistado ao longo da graduação sobre os consumidores 

serve de base para traçar, junto ao cliente, soluções visuais mais coerentes com o público e o 

modelo de negóco. O conhecimento intermediário sobre fotografia e ferramentas do 

audiovisual, como edição, roteiro e gráficos em movimentos, garantem material para trabalhar 

com novas possibilidades de serviços para os clientes.  

Além disso, experiência em agências de propaganda, atuando na construção de diversos 

materiais on-line e offline, atendimento ao cliente como freelancer, organização de eventos e 

em empresas privadas são pontos fortes que fornecem boas experiências de serviço. Elas dão 

base para avançar mais e construir novas experiências com esses clientes. 

É cada dia mais comum a tendência do mercado em absorver melhor os profissionais 

generalistas, a trajetória profissional busca atender a essa demanda, preservando a criação e 

manutenção de identidades visuais como principal diferencial. No tópico sobre marketing 

pessoal, será abordado com ênfase as escolhas dos serviços e posicionamento.    

Como ponto de partida da estratégia, é preciso analisar com mais profundidade a marca. 

Para isso, a ferramenta a ser usada é a análise S.W.O.T.  Keller e Kotler (2013) a definem 
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dividindo em dois ambientes, o interno e externo. O primeiro, diz respeito às forças, do inglês, 

strengths e fraquezas, weaknesses. O segundo as oportunidades, opportunities e fraquezas, 

threats.  

Os autores defendem a constituição de um sistema forte, capaz de interpretar o produto, 

serviço e marca nos âmbitos macro e micro ambientais. Isso torna possível ao profissional de 

marketing identificar oportunidades entre as tendências do mercado e perceber relevantes 

mudanças ao seu redor.  

Do ponto de vista interno, uma análise da marca Charles Adryel chegou aos seguintes 

resultados: 

Figura 29:  Forças e Fraquezas 

 
Fonte: composição do autor. 

Essa análise no ambiente interno possibilita o conhecimento mais aprofundado das 

limitações do negócio, gerando padrões interessantes para a construção de objetivos da marca. 

Mais importante que isso, ainda, é o direcionamento quanto às decisões que dizem respeito ao 

gerenciamento da marca, a forma de comunicar que se atualiza constantemente, como afirma 

Consolo (2015).  
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Em paralelo a isso, é preciso investigar o ambiente externo, Kotler e Keller (2013) 

destacam que os profissionais de marketing devem ser bons identificadores de oportunidades e 

sugerem três possíveis caminhos para identificá-las, são eles: primeiro, oferecer algo escasso 

no mercado, segundo oferecer algo já existente de maneira nova ou inovadora e, por fim, criar 

um produto ou serviço completamente novo (figura 30).  

Ao modelo de negóco atual, convém a primeira estratégia, o que se revela com mais 

clareza em uma análise profunda do ambiente externo:  

Figura 30: oportunidades e ameaças 

 

Fonte: composição do autor.  

É possível perceber, através dessa análise, a possibilidade de explorar a flexibilidade do 

negócio pessoal para oferecer serviços ao cliente. Indo ao encontro de uma das estratégias 

citadas por Kotler e Keller (20013,p.49): “ uma empresa pode personalizar o produto ou 

serviço” o que já é notado com frequência em empresas como a fintech Nubank e seu 

atendimento personalizado, que se comunica com os clientes em redes sociais, tratando-o de 

maneira humanizada e se preocupando constantemente com sua satisfação.   No campo 

das ameaças, observa-se a necessidade de estudar mais aspectos técnicos e estar em constante 

atualização dentro do mercado, tendo em mãos as melhores técnicas para produzir melhores 

resultados aos clientes, bem como entender de aspectos diversos como administração e 

finanças. Estar preparado garante a possibilidade de prever o que acontece no mercado.  
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Portanto, investir em cursos profissionalizantes nas áreas de administração e finanças é 

fundamental para manter a saúde financeira e administrativa do negócio. Além disso, investir 

em equipamentos mais potentes se mostra como estratégia interessante na construção de 

vantagem frente a concorrência, visto que novas possibilidades criativas se abrem. Por fim, é 

preciso treinar meios de atendimento ao cliente que possibilitem contato mais efetivo, reuniões 

e processos colaborativos podem deixar a impressão de união com o cliente. O propósito da 

marca “Charles Adryel” é cativar o cliente e convencê-lo de que o profissional está 

comprometido em fazer o que for possível criar novas possibilidades para o cliente.  

   Sendo assim, conhecer os problemas externos permite atuar preventivamente quando 

necessário ou explorar uma oportunidade quando viável. Para analisar e tomar boas decisões, é 

fundamental, então, conhecer o ambiente externo. É impossível, evidentemente, reduzir todas 

as ameaças e eliminar as fraquezas. A união da análise de ambos os ambientes torna possível 

um conjunto de ações que fortalecem a marca e geram valor.  

 

4.2 Missão, visão e valores  

 

Missão, visão e valores são princípios da administração que norteiam a marca. Ancorada 

nestes princípios, a empresa tem mais chances de se manter coesa a proposta à qual defende. 

Vale ressaltar que não se trata, contudo, de regras rígidas que não podem ser mudadas. São 

princípios que devem ser pensados de maneira atemporal mas que, diante do volume de 

transformação na era da informação, atualizações se tornam necessárias.    

 Primeiro, sobre a missão Oliveira destaca: 

 

Missão é a determinação do motivo central da existência da empresa, ou seja, a 

determinação de “quem a empresa atende” com seus produtos e serviços. Corresponde 

a um horizonte dentro do qual a empresa atua ou poderá atuar. Portanto, a missão 

representa a razão de ser da empresa. (OLIVEIRA, 2010, p.50) 

 

A partir disso, a marca “Charles Adryel” se propõe a ajudar, com soluções visuais, 

outras empresas a progredirem nos campos em que atuam, aumentando a competitividade e 

chances de sucesso. Portanto, a missão da marca é ajudar pequenos negócios a ir mais longe 

oferecendo serviço de qualidade, com atendimento presente e humanizado.  

 Em segundo lugar, a visão é a síntese do horizonte que a empresa quer enxergar, 

é basicamente onde pretende-se ir. É ela que norteia o planejamento estratégico futuro.  

 

Visão é conceituada como os limites que os proprietários e principais executivos da 

empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo e uma 
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abordagem mais ampla. Nesse contexto a visão proporciona o grande delineamento 

do planejamento estratégico a ser desenvolvido e implementado pela empresa 

(OLIVEIRA, 2010, p.65) 

 

A visão da marca é se expandir cada dia mais, agregando habilidades de outros 

profissionais, em prol da possibilidade de potencializar negócios dos clientes. Quebrando 

barreiras físicas e intelectuais, sempre em busca de inovação. Em síntese, a visão é atender 

pequenos negócios, potencializando-os e formando novas parcerias com clientes e profissionais 

em busca de soluções novas e viáveis. 

Em último lugar, porém não menos importante, os valores da empresa são a esfera moral 

de atuação. Por se tratar de um profissional atuando, eles são ainda mais importantes, sendo 

manter a integridade da imagem da marca e empresa no mercado. São os princípios que regem 

as tomadas de decisão e relacionamento com o cliente.  

 

Os valores representam o conjunto de princípios e crenças fundamentais de uma 

empresa, bem como fornecem sustentação para todas as suas principais decisões (...) 

Os valores da empresa devem ter forte interação com as questões éticas e morais da 

empresa. E, se estes valores forem efetivamente verdadeiros, servem, também, de 

sustentação da vantagem competitiva da empresa  (OLIVEIRA, 2010, p.68). 

 

Sendo assim, a marca “Charles Adryel” tem como valores essenciais os princípios, que 

servem de base para o sucesso da empresa no que tange o relacionamento com o cliente e 

qualidade do serviço. São eles: criatividade, auto aperfeiçoamento constante, inovação, 

honestidade e comprometimento com o sucesso do cliente. 

 

4.3 O marketing pessoal  

 

Por ser uma marca construída com base em um profissional, entender os aspectos que 

permeiam o marketing pessoal se mostra um eficaz meio de construir uma forte vantagem 

competitiva. O marketing pessoal é uma vertente de estudo que procura aplicar os princípios 

típicos do marketing em benefício de carreiras profissionais. 

Em seu livro sobre posicionamento, El Ries e Jack Trout abrem a questão "Se as 

estratégias de posicionamento podem ser usadas a fim de promover um produto, por que elas 

não podem ser empregadas para promover você mesmo? " (2002, p. 188) 

Indo de encontro a isso, Bender fala sobre as marcas pessoais e constrói a relação entre 

pessoas e marcas. Na perspectiva do autor diante da grande quantidade de informação, inclusive 

publicitária a qual estamos expostos, cria-se a necessidade de um posicionamento dos 

profissionais como marcas. Para isso, ele recorre a perspectiva de um supermercado.  
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As empresas mais bem-sucedidas tem sempre cuidado especial com a apresentação de 

seus produtos, transmitindo valor nas gôndolas, cuidam de seus produtos para que tenham a 

melhor aparência possível e transmitam valor. Bender (2009) defende que assim também 

acontece com os profissionais. Cuidados com a aparência e os objetos que leva consigo em 

reuniões, por exemplo, dizem muito sobre o profissional. Livros sobre a área de atuação do 

cliente e ferramentas que auxiliam o designer a entender o problema, acompanhadas de um 

processo claro em mente, garantem a percepção de valor superior. 

No entanto, quando se trata dos profissionais de marca, o autor observa que são raras as 

ações de autopromoção, Bender destaca sobre os profissionais do marketing: 

Muitos deles são profissionais brilhantes de marketing, mas, quando se trata de 

administrar a própria marca, tornam-se péssimos gestores desse patrimônio. E, 

infelizmente, o mercado é implacável com a incompetência em marcas pessoais. Esses 

profissionais, apesar de conhecerem os fundamentos do marketing e dominarem 

técnicas consagradas de construção de imagem de marca, esqueceram-se da 

própria.(BENDER, p.26, 2009): 

 

É preciso lutar pela confiança do cliente, dos colegas de trabalho, prestadores de serviço 

e demais membros que cercam o profissional. A confiança, segundo Bender (2009), é o eixo 

principal da relação com os clientes, é através dela que novos virão e os antigos permanecerão. 

Para mantê-la é preciso muitas vezes sacrifícios financeiros ou de tempo, honestidade com 

prazos e cuidado com a imagem que os outros profissionais ao redor têm de você. Sobre a 

confiança, ele afirma “é a essência do gerenciamento de marcas pessoais. Construir confiança 

na diferença que fizemos para o mercado na visão dos outros. Construir a percepção de valor 

por meio da confiança” (BENDER, 2009, p.25). 

A falta de foco, aponta o autor, é o principal problema dos profissionais no mercado. 

Como já visto, o foco é a essência do posicionamento, como afirma El Ries e Jack Trout: "o 

problema dessa abordagem é a mente do cliente em potencial. É muito difícil vincular um 

conceito a cada produto. É quase impossível com dois ou três ou mais conceitos." (2002, p.188) 

Ter o público-alvo, serviços e modelo de negócios bem definidos, torna a decisão do 

consumidor muito mais fácil. 

No contexto dos serviços, um paradigma divide opiniões no mercado: o profissional 

multidisciplinar e o especialista. Bender defende uma outra visão sobre o assunto: é preciso ser 

diferente no mercado. Ter valor está diretamente ligado a fato de se diferenciar e mostrar o 

valor dessa diferença em um mercado previamente estudado. Pensando nessa perspectiva, vê-
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se a necessidade de alinhar paixões com o desejo do mercado, oferecendo uma espécie de 

serviço único.  

Tudo isso, para não se tornar apenas uma Commoditie, um item básico no mercado que 

compõe a estrutura dos produtos antes de serem processados e refinados, facilmente 

substituíveis. O Brasil, por exemplo, depende do preço desses produtos, pois exporta muito 

petróleo, soja e café, por exemplo. Eles são a base da economia e são muito comuns, 

diferenciam-se muito pouco ou nada. Bender (2009) os compara ao estilo de formação atual. 

Para ele, currículos recheados deixaram de ser garantia de emprego e tempo na empresa, 

não garantem mais estabilidade. Cursos de outros idiomas, mestrados ou doutorados e cursos 

na área estão comuns e se tornaram o que o autor chama de Commodities. Com a saturação do 

mercado, é importante manter um foco claro e um perfil com habilidades distintas que atenda 

a nichos de mercado.  

Essa é a proposta da marca “Charles Adryel”, atender com eficiência pessoas que 

buscam potencializar suas qualidades e fazê-las até outras pessoas, os clientes. No mercado é 

necessário, se diferenciar, e é isso a mais importante ferramenta para criar a marca pessoal de 

valor. Para tanto, é preciso conhecer bem a si próprio e lançar-se com uma estratégia, mantendo 

o sistema sempre abastecido, prestando e mostrando sua imagem à sociedade.  

Outro ponto importante para as marcas são os ativos e passivos. Ativos geram valor de 

marca sem a necessidade de trabalho constante; já passivos consomem esse valor. Canais de 

comunicação bem estruturados, textos de qualidade na internet e participação em eventos, por 

exemplo, continuam a criar valor depois de prontos. Canais desatualizados, atrasos constantes 

e clientes insatisfeitos, sugam valor de marca. O risco do produto ou serviço ganhar ou perder 

valor com a marca está diretamente ligado a coluna de ativos e passivos do profissional. 

Por fim, Bender (2009) sugere dez passos para construir mais valor, desses são 

pertinentes seis ao trabalho. Primeiro, é preciso escolher as atividades que você possa ser o 

melhor, com menos concorrência e que se alinhem com o seu potencial. Segundo e terceiro, ter 

foco e se diferenciar é fundamental, isso gera valor e o posiciona no mercado. Uma história é o 

quarto item, um grande ativo é uma história de sucesso, límpida e repleta de contribuições a 

área em que atua. Entender a lógica de mercado e ser apaixonado por ele compõem os últimos 

itens, é preciso sede por desafios e conhecimento de como resolvê-los.  

Sendo assim, é preciso para o profissional estabelecer um foco claro, pensando em 

estabelecer uma vantagem competitiva frente à concorrência. Para isso, é possível fazer uso de 
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uma coesa identidade visual e estratégias de branding que formam a essência deste trabalho. 

No tópico a seguir, serão sintetizados estes princípios em conjunto com o modelo de negócios 

e vantagem competitiva.   

 

4.4 O posicionamento e a vantagem competitiva   

 

Para entender o diferencial competitivo da empresa ou profissional, deve-se considerar 

a concorrência.  Nesse processo, é necessário levar em conta os pontos que a diferenciam e a 

igualam a ela. Keller e Kotler (2013) definem vantagem competitiva como "a capacidade de 

desempenho de uma empresa em uma ou mais maneiras que os concorrentes não podem ou não 

pretendem equiparar." (KELLER, KOTLER, 2013, p.306) 

Ela deverá, preferencialmente, ser sustentável ao longo do tempo. No entanto, o que 

mais se vê é constante evolução de uma para outra, ao longo do tempo em que o mercado vai 

evoluindo. No campo criativo, novos softwares surgem e agilizam complexas tarefas e, ainda, 

equipamentos que podem mudar tudo e gerar novas possibilidades, como as impressoras 3D, 

que vem se popularizando. Estar sempre se atualizando e evoluindo é a chave para se manter 

competitivo.  

Mudanças econômicas também abrem espaço para vantagens competitivas, novas e que 

afetam o posicionamento e comunicação do serviço ou produto. Em períodos de recessão 

econômica, como o que está passando o Brasil, por exemplo, Keller e Kotler afirmam, "para 

uma recessão, os profissionais de marketing podem tomar providências para reformular, 

reposicionar e reestudar os preços de seus produtos, ou reforçar a ênfase em marcas de desconto 

para que possam continuar a oferecer valor aos clientes-alvo" (KELLER, KOTLER, , 2013. 

p.169). 

Na construção de vantagem competitiva frente à concorrência, Keller e Kotler (2013) 

sugerem atenção aos aspectos que as marcas compartilham entre si, os chamados ponto de 

paridade e os que as diferem, os pontos de diferenciação. Para estabelecer os pontos de 

diferenciação, Keller e Kotler (2013) também sugerem que a marca deve se atentar a 3 critérios. 

Primeiro, deve ser desejável para o consumidor, ou seja ele deve considerar aquilo como 

importante. Segundo, a empresa deve ser capaz de satisfazer aquilo a que se propõe, sendo 

assim, sua comunicação deverá refletir aquilo que é possível e evitar incoerências. Por fim, o 

produto ou serviço deverá ser de fato superior e diferente do que a concorrência entrega.  

Por outro lado, os pontos de paridade dizem respeito aquilo que a marca poderá 

compartilhar com outras. Esses pontos são básicos para a empresa do segmento e, caso não 
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sejam considerados, podem se tornar pontos fracos diante da concorrência. No mercado de 

design, por exemplo, pode ser não fazer coisas básicas, como cartões de visitas e panfletos mais 

simples. Não oferecer estes serviços abre vulnerabilidades no relacionamento com o cliente, 

que terá de procurar outro profissional para fazê-lo.  

Para descobrir esses pontos, Keller e Kotler sugerem analisar o posicionamento dos 

concorrentes, observando seus pontos de diferenciação, se igualar a eles e oferecer mais. No 

cenário da marca “Charles Adryel”, a concorrência é ampla, mas dentro daqueles selecionados, 

alguns pontos são compartilhados. Em geral, criatividade e conhecimento técnico são itens 

básicos, compartilhados entre todos os concorrentes. Ações de marketing em busca de 

autopromoção também acontecem, apesar de intensidade menor que a ideal  

Para Keller e Kotler (2013), no decorrer do posicionamento da marca no mercado deve 

ser levada em consideração a compreensão do consumidor sobre o que a torna uma escolha 

superior às demais. Deve se fornecer motivos que embasam a escolha por ela. Além disso, 

fornece clara compreensão de qual categoria o produto pertence. Para isso, uma possível e 

eficiente solução é atrelar à marca um nome que descreva o produto, um slogan ou benefícios 

da categoria. Tais benefícios, por exemplo, podem ser comunicar as vantagens de uma 

identidade visual para o negócio.  

O posicionamento reflete as escolhas do modelo de negócio e impacta em todas as 

decisões que envolvem a empresa, como o projeto gráfico, linguagem, nicho de mercado e 

serviços oferecidos. Comunicar esse posicionamento em conjunto com o alinhamento e a 

vantagem competitiva é necessário e muito eficiente.  

 

Os profissionais de marketing devem estar especialmente atentos em dar ao 

consumidor um ou mais sinais positivos que ele possa usar para justificar sua escolha 

de marca, como a repetição frequente de propaganda, patrocínios de alta visibilidade 

e ações vigorosas de relações públicas, para aumentar a familiaridade com a marca. 

(KELLER, KOTLER, 2013. p.187) 

 

O posicionamento da marca objeto de estudo deste trabalho ancora-se na busca 

constante por oferecer atendimento altamente personalizado, focado em entregar algo singular 

ao cliente. O público empresarial de micro e pequeno porte costuma realizar serviços ou 

produzir produtos com dedicação máxima em oferecer sempre o melhor, o resultado é sempre 

algo que carrega parte da personalidade de quem os constrói. Portanto, atenção e compreensão 

plena aos aspectos do negócio é fator chave para entregar soluções criativas e estratégicas de 

sucesso a eles. 
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Ries e Trout oferecem algumas dicas de como se posicionar, a principal delas indica que 

você se defina. Como os produtos, as pessoas também têm dificuldade de adotar uma posição 

única, tentam oferecer o máximo de serviços e preencher o máximo de espaços de trabalho 

possível. Erro que acaba levando ao efeito contrário, com comunicação ambígua e ineficaz. 

Na visão dos autores, é necessário se perguntar "você consegue resumir sua própria 

posição em um único conceito? Você consegue, então, administrar sua própria carreira para 

estabelecer e explorar essa posição?"(RIES, TROUT, 2002, p.188). 

Em resposta a isso, define-se a marca “Charles Adryel” como potencializadora, uma 

marca que se propõe a ajudar pessoas a se diferenciarem dos demais expressando com clareza 

sua singularidade. Ancorando isso sempre ao atendimento personalizado e prestativo, trazendo 

o cliente para o processo criativo.  

O modelo canva a seguir se baseia no de Alexander Ostewalder e Yves Pgneuer, e 

sintetiza o plano que rege toda a construção da identidade do trabalho. 

Figura 31: modelo de negócio 

 
Fonte: composição do autor 

 

Os segmentos dizem respeito ao nicho de atuação, o público consumidor. A tabela 

permite visualizar os diferentes grupos que fazem parte do espectro de atendimento da marca. 

Eles exigem diferentes maneiras de comunicação e relacionamento. Sendo assim, conforme 
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apontam os autores, podem ser diferentes entre si, sendo diversificada ou segmentada, por 

exemplo. A proposta do negócio deste trabalho é servir ao público que precisa de soluções de 

design, atende a esse segmento levando em conta diferenças entre os públicos, como maior 

formalidade das agências, por exemplo.  

A proposta de valor é a vantagem competitiva, é como a empresa procura se diferenciar 

no mercado. No caso da marca “Charles Adryel”, é oferecer soluções de design coerentes, 

estratégicas e singulares. Os serviços são as atividades-chave, isto é, o motivo de existir da 

empresa. As parcerias são os meios que auxiliam na prestação desse serviço, a tendência é a 

expansão, quantos mais parcerias, melhor e maior é a produção. 

As receitas e custos constituem a base de administração financeira do negócio, é o 

equilíbrio entre as duas que garante que ele se torne um negócio estabelecido. Ponto forte da 

marca, os custos são baixos e possibilitam preços competitivos com boas taxas de lucratividade. 

Seguindo o método já usado por agências de publicidade, a cobrança de porcentagem pela 

comodidade oferecida ao cliente de não ter de se preocupar com a execução do serviço, como 

impressão, por exemplo, oferece uma oportunidade extra de lucratividade.   

Analisado o mercado, e criado o modelo básico de negócio é o momento de alinhar tudo 

e começar a parte criativa do processo. No capítulo a seguir é o momento de colocar o processo 

criativo em ação considerando, sempre, os concorrentes, público-alvo, e estratégia de negócio 

delineados até aqui. 
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5. A CONSTRUÇÃO DA MARCA 

Como aponta Lutpon (2013), o processo começa e se estende produzindo abundância 

de ideias e conceitos. O papel do designer é se aprofundar e explorar as alternativas. Para isso, 

usam-se listas de ideias e modelos esquemáticos que permitem a conexão entre elas, como é o 

caso de mapas mentais, por exemplo. A externalização das ideias é o ponto chave aqui, assim 

pode-se criar protótipos, comparar e combinar diferentes formas.  

 

5.1 O processo criativo  

 

O processo de criação da marca é o terceiro passo após o desenvolvimento de toda 

análise de mercado. Nessa etapa foram, empregados processos de design thinking, abordados 

por Ellen Lupton (2013) e todo o referencial teórico do primeiro capítulo.  

Após a coleta de dados e definição estratégica, o próximo passo foi unificar todas as 

informações em um único documento. O briefing é a ferramenta elementar que direciona todo 

processo criativo. Wheeler (2008)(2008) afirma que quando ele está aprovado e bem produzido, 

as chances de que o projeto esteja congruente com os anseios do cliente são muito maiores.  

A partir de então, a criatividade passa a ser a principal ferramenta do designer. O 

processo criativo é amplamente democrático, cada profissional tem o seu e pode conseguir 

grandes resultados com ele. Conforme aponta Kneller “É amplamente aceita a existência, no 

processo criador, de quatro fases reconhecíveis, em geral conhecidas como preparação, 

incubação, iluminação e verificação” (1999, p. 62) É um processo de construção que exige 

muita pesquisa, produção, aperfeiçoamento continuo com muitos testes. Algumas ferramentas 

são usadas por grande parte dos profissionais e são interessantes meios de construir novas 

ideias.  

Ellen Lupton (2013) é reconhecida por seu conhecimento amplo em design e vasta 

bibliografia na área. Design thinking, ou seja, a forma de pensar do designer, é amplamente 

abordado por ela. Em síntese, essa maneira de pensar procura gerar novas soluções de design 

por meio de diversas técnicas ampliando o capital de escolhas para o criativo. O brainstorm ou 

tempestade de ideias, em tradução literal, por exemplo, consiste em escrever palavras em torno 

de certos parâmetros, no caso deste trabalho, design e empreendedorismo. O resultado, é o 

choque de ideias que, defende a autora, dá origem a criatividade, a união de diferentes conceitos 

em torno de um novo.   
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5.2 Brainstorming, painel semântico e palavras-chave 

 

O termo brainstorming foi cunhado por Alex F. Osborn, publicitário da Avenida 

Madison, cujo influente livro Applied Imagination (O poder criador da mente, 1957) iniciou 

uma revolução ao ajudar as pessoas a pensarem de forma criativa. Brainstorming significa 

“atacar um problema a partir de todas as direções possíveis de uma só vez, bombardeando-o 

com perguntas rápidas para chegar a soluções viáveis” (LUPTOM, 2013, p.16). 

O objetivo é produzir listas por escrito, gerar ideias de maneira rápida e divertida, sem 

filtros e com muita liberdade. Os mapas mentais são a forma de trazer as ideias do brainstorming 

de maneira mais organizada e alinhada com o projeto. O conceito foi cunhado por Tony Buzan, 

afirma Lupton, e tem como objetivo partir de alguma ideia, palavra ou conceito e ir associando 

,a ela, imagens e propostas. 

 

Figura 32: mapa mental 

 
Fonte: composição do autor.  
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O painel semântico é a maneira que o designer tem de estender o potencial conceitual 

das palavras e através dele criar novas associações visuais. 

 

Figura 33: painel semântico 

 

 

   
Fonte: composição do autor.  

 

5.3. Geração de ideias 

 

Para ter mais ideias existem diversas técnicas, é através dessas alternativas que o 

designer fará novas escolhas e decidirá os rumos do projeto.   
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O brain dumping consiste em uma técnica explicada por Ellen Lupton (2013) nela a 

partir de alguns parâmetros e conceitos cria-se uma espécie de brainstorming visual. A ideia 

central é gerar novas formas e uni-las, criando algo novo.  Para completar o processo, a autora 

sugere que um limite de tempo seja definido, vinte minutos no caso, sem pausas para 

aperfeiçoar ou apagar qualquer rabisco. O objetivo é garantir fluidez no processo. 

 

Figura 34: brain dumping 

 
Fonte: composição do autor.  

 

Além desse brainstorm visual, forçar conexões é outra técnica que pode produzir 

excelentes ideias. Lupton (2013) sugere a escolha de atributos, formas, usos, linguagens ou 

funções. Forçar conexões entre os elementos, como design + escrita, por exemplo. Terceira 

técnica muito utilizada na geração de ideias também é sugerida por Lupton (2013): o uso de 

verbos de ação como expansão, multiplicação e contração, por exemplo, podem gerar novos 

conceitos para o projeto.  
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Figura 35: o uso dos verbos de ação 

 
Fonte: Lupton, 2013, p. 10. 

 

Por fim, a técnica mais usada foi o design sprinting, em que Lupton sugere um período 

de 30 minutos contínuos produzindo novos materiais.  "Quando o tempo é curto, os designers 

muitas vezes sentem-se mais confortáveis para assumir riscos e experimentar formas 

alternativas de apresentação." (LUPTON, 2013, p.114). Nesse caso, com o tempo reduzido, o 

apego a conceitos se desfaz e abre espaço para que novas ideias venham a surgir. 

A partir dessas técnicas, diversos rascunhos foram criados, a figura a seguir compila 

alguns deles. Em cada folha foram escolhidos parâmetros diferentes, alguns são resultados de 

combinações com figuras do brain dumping, outros usam verbos de ação para potencializar 

novas ideias e buscar por novos conceitos.  
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Figura 36: geração de ideias através de rascunhos 

 

 
 

Fonte: composição do autor. 

 

A geração de ideias é um processo criativo, nele, muitas vezes, ir além dos limites do 

briefing e das pesquisas é preciso e pode gerar grandes resultados. Ademais, a criação de 

variada quantidade de elementos possíveis, com testes e análises da, à marca escolhida, a força 

do descarte de tantas outras, trazendo confiança ao processo.  

Ao fim do tempo estabelecido é hora de imprimir as criações, comparar e decidir aquelas 

que podem compor as alternativas para a marca final. A fase de decisão é a parte mais difícil 

do processo, nesse momento é importante voltar ao briefing, aos mapas mentais e toda a 

pesquisa criada anteriormente. É preciso estar alinhado com o posicionamento e estratégia da 

empresa, produto ou serviço. 
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Figura 37: o uso de verbos de ação 

 

 

 
Fonte: composição do autor.  

 

Após refinar ideias a personalidade da marca teve grande peso na escolha do logotipo 

“Charles Adryel”. Na concepção, ou aperfeiçoamento da marca, é comum levar em conta 

aspectos de personalidade, características humanas que as marcas também carregam. Keller e 

Kotler (2013), afirmam que os consumidores tendem a escolher aquelas cuja personalidade 

mais combine com a sua. Jennifer Aaker, da Universidade de Stanford, conduziu uma pesquisa 

sobre personalidades de marca e identificou as cinco características a seguir: 

 

1. Sinceridade (realista, honesta, sensível e animada). 

2. Entusiasmo (ousada, espirituosa, criativa e atualizada). 

3. Competência (confiável, inteligente e bem-sucedida). 

4. Sofisticação (rica e charmosa). 

5. Robustez (espírito aventureiro e vigoroso). “ 

(J. AAKER, J. 1997. p. 347-56. Apud KELLER, KOTLER, 2013, p. 169) 
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Na marca “Charles Adryel” a busca foi por estabelecer associações com sofisticação, 

entusiasmo e competência. Características profissionais fundamentais para os designers.  

Sendo assim, foram criadas combinações a partir das tipográficas em união aos símbolos 

gráficos criados anteriormente. Na opção sete da figura 35 remete a um pincel na letra “H’ e a 

profissão do designer. Ao final, a tipografia escolhida para avançar como escolhida remete à 

potencialização, as setas formadas pelo “A” a opção 8, nela há a sugestão ao avanço ao próximo 

nível, em conjunto a isso, as formas geométricas começaram a surgir.  

A partir da escolha de duas opções, deu-se o processo de refinar mais as escolhas para 

ter certeza da escolha, ao fim desse processo se manteve a ideia da escolha pela primeira. Na 

análise das duas últimas possibilidades selecionadas notou-se que a de número um atendia 

melhor as necessidades do briefing. 

Figura 38: o processo decisório: as finalistas 

 
Fonte: composição do autor.  

 

5.4 As decisões finais: marca, cores e tipografia. 

 

 A partir disso, a tipografia começou a ser trabalhada para, no primeiro caso, focar no 

apontamento da seta no “A”, posteriormente o uso de texturas se mostrou interessante para 

tornar a marca mais próxima da construção manual, comum ao processo criativo. Ao final, ao 

inclinar a tipografia percebeu-se que ficou mais evidente a ideia de ascensão, conceito de grande 

valor para a marca e adicionar ,ao seu redor, um círculo com os serviços ao oferecer unidade 

ao conjunto e o tornar especialmente bem adaptado às redes sociais.  

Figura 39:aperfeiçoamento da opção escolhida 

 
Fonte: composição autor. 
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A partir das experimentações, foi montado um grid, usando figuras geométricas com 

proporções específicas ajustes finos foram realizados. Através deles, a marca ganhou mais 

legibilidade e harmonia.  

Figura 40: grid da marca 

 

  
 

Fonte: composição autor. 

 

Definidas a formas da marca, o próximo passo foi decidir a respeito das cores, foram 

feitos inúmeros testes, de legibilidade, congruência com os valores da marca e contraste. Dentre 

eles quatro foram selecionados e estão apresentados a seguir: 

 

Figura 41: testes de cores 

 
Fonte: composição autor. 
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Ao final, a quarta combinação se mostrou mais adequada, visto que preserva contrastes 

poderosos tanto em composições claras quanto escuras além de, com o uso de três cores é mais 

fácil criar composições inéditas, e que se diferenciem dos concorrentes.  

As cores escolhidas cumprem dois objetivos principais: primeiro diferenciar o 

profissional dentro de sua categoria de atuação, sendo assim foram evitadas as combinações da 

concorrência. Segundo, procura-se transmitir a categoria do profissional, seus valores e 

propostas de atuação, isto é, as cores transmitem significados psicológicos que beneficiam a 

comunicação da marca. 

A primeira cor é o vermelho vibrante. O vermelho é a cor que pode trazer associações 

como: dinamismo, força, alegria comunicacional e extroversão; na cultura russa, por exemplo, 

vermelho e bonito são sinônimos. "É a cor da excelência, a cor arquetípica, a primeira de todas 

as cores" (BASTOS; FARINA; PEREZ; 2006, p.99). 

O amarelo, por sua vez, remete a alegria, espontaneidade, ação, poder, dinamismo. E 

ainda, aponta Farina, Bastos e Perez, potencialização e contraste. Sua combinação com o preto 

gera a melhor relação de contraste. Afetivamente, o amarelo está ligado à originalidade e 

euforia. "Simboliza a cor da luz irradiante em todas as direções. " (BASTOS; FARINA; 

PEREZ; 2006, p.101). No círculo cromático amarelo e vermelho são cores análogas, ou seja, 

estão posicionadas lado a lado, e possibilitam harmonia para a composição.  

O Azul escuro complementa e acrescenta contraste às composições; é a cor que melhor 

se relaciona com com questões de confiança, amizade e harmonia, portanto pode simbolizar 

uma boa relação com o cliente. "O Azul escuro indica sobriedade, sofisticação e inspiração" 

(BASTOS; FARINA; PEREZ; 2006, p.102) quando aplicado como cor de fundo trará 

composição mais densidade, sobriedade e sofisticação. É uma cor mais sóbria que contrasta 

bem com o dinamismo e vibração do amarelo.  

 

Figura 42: as cores escolhidas 

 

 
 

Fonte: composição do autor.  
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Escolhidas as cores, a marca a seguir foi a escolhida como resultado final.  

Figura 43: a marca escolhida 

 
 

Figura 44: alfabeto institucional escolhido. 

 

Para concluir, a nova marca é dinâmica, permite variadas combinações inéditas e possui 

ampla versatilidade. As setas em conjunto com o amarelo transmitem o posicionamento da 

marca, a potencialização, o avanço. Dentro do triângulo que compõe a seta, duas formas de 

linhas são usadas para preencher o interior: retas, mais racionais e organizadas e curvas, mais 

orgânicas e criativas. Esse dualismo entre orgânico e racional, exprime o dia a dia do processo 

criativo, hora mais solto outrora mais metódico. Além disso, em grandes aplicações, texturas 

enriquecem a marca ampliando seu reconhecimento. 

 O conjunto geométrico deixa clara a categoria profissional e, em conjunto com a paleta 

de cores, estabelece a transmissão eficiente dos valores e das características pessoais de quem 

a inspira. 

Em conjunto a nova marca, também foi criado o manual de aplicação, ferramenta valiosa 

na manutenção dela e todo conteúdo simbólico criado. O manual está disponível impresso e no 

seguinte endereço eletrônico: https://issuu.com/charlesadryel/docs/manual_-_charles_adryel. 

Além de comportar todas as regras de aplicação da marca, nele também está a papelaria 

institucional e o layout do site.  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/charlesadryel/docs/manual_-_charles_adryel
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APÊNDICE 

Briefing  

 

Nome do cliente: 

Charles Adryel 

Histórico da empresa:  

O negócio começa desde de 2014, fazendo marcas na Ponto Comunicação e trabalhos 

como freelancer, sempre oferecendo o trabalho e realizando-o em casa e indo de encontro ao 

cliente para entrega ou coleta de dados. Agora, ao final da graduação, o objetivo é atender cada 

vez mais pessoas que desejam se posicionar no mercado. 

Histórico do serviço: serviços como freelancer, sempre em contato direto com o cliente 

em paralelo ao emprego formal. 

Histórico de comunicação: algumas postagens de fotos no Instagram e um único 

trabalho, nenhuma com assinatura de uma marca. O Behance não apresenta os projetos mais 

recentes e está desatualizado. Todos os clientes como freelancer foram conquistados através de 

indicações. 

 

O serviço 

Design de marca, edição de vídeos e motion graphics, ilustração para cartazes e redes 

sociais. 

Categoria: design gráfico e audiovisual. 

Imagem do serviço: serviço de gerenciamento da imagem de produtos e serviços para 

microempreendedores. 

Principais características diferenciadoras frente à concorrência: serviço de qualidade e 

personalizado, dialogando com o cliente. Atendimento e serviço completo. 

Principais pontos positivos:  

Serviço completo, desde coleta de dados até a produção através de um atendimento mais 

direto. Personalização maior que a concorrência. Maior assertividade no produto final. Atuação 

em design, fotografia e produção audiovisual possibilita a produção de uma quantia maior de 

serviços. Possibilidade de oferecer um serviço a preço mais acessível. 
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Principais pontos negativos: pouco equipamento de produção. Inexperiência com 

eventuais aspectos burocráticos. Poucas peças voltadas ao público-alvo no portfólio. Transporte 

até o cliente ainda limitado. Tempo para produção dos serviços é limitado pelo tempo dedicado 

ao trabalho formal. Não existe um local físico para atendimento ao cliente. Profissionais liberais 

ainda não a mesma confiança que uma grande empresa.  

 

Que mensagem a marca deve transmitir aos clientes? 

Versatilidade com muito desejo de inovar, enaltecendo e posicionando seus clientes no 

mercado. 

Que mensagem a marca NÃO deve transmitir aos clientes? 

Seriedade excessiva e monotonia. 

 

Concorrentes:  

Enredo 

Localizada em Goiânia. A agência adota a postura de focar em estratégias, amplo 

portfólio de produtos com prioridade, sempre, em máxima qualidade e assertividade. 

Marcelo Falkir  

Profissional autônomo residente em Goiânia, atuante em agências e como freelancer, 

possui site e portfólio bem apresentados.  

Marcelo Sazo:  

Residente em Trindade, portfólio apresenta bons trabalhos, atendendo profissionais 

autônomos como fotógrafos e músicos. Não possui site. Possui identidade visual bem resolvida.  

 

Concorrentes indiretos:  

É um grupo amplo, formado por profissionais do mercado que atuam sem site e através 

de indicações ou agregadores de profissionais conseguem trabalhos. Sites como “WedoLogos” 

e “Get Ninjas” se propõem a agrupar profissionais e oferecer diversos serviços ao cliente. Os 

profissionais enviam propostas e o cliente escolhe qual lhe parece melhor. 

 

 

Mercado: criação de manutenção de marcas no mercado de design. 

Principais mercados: publicidade e propaganda, identidade visual e produção 

audiovisual. 
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Consumidor:  

Sexo: ambos 

Classe social: A e B e C. 

Faixa etária: 22 a 55 anos. 

Grau de escolaridade: ensino médio completo, superior completo . 

Estado civil: casados ou solteiros. 

Ocupação profissional: médicos, dentistas, advogados, arquitetos, designs de interior, 

profissionais de comunicação, empreendedor de pequeno porte, profissional liberal. 

Perfil Psicográfico:  

São consumidores com perfil empreendedor que trabalham em sua própria loja ou 

oferecem seus serviços ao mercado sem uma ligação formal pela CLT. Ou também aqueles que 

desejam sair do mercado tradicional e migrar para o mercado informal. 

Este consumidor frequenta eventos em sua área de interessa, estuda e frequenta eventos 

da área. Tem a tendência a se aventurar, frequenta shoppings e eventos culturais. Em geral se 

locomove por meio de veículo próprio e tem experiência com atendimento ao cliente, sempre 

desejou empreender e admira figuras públicas de sucesso no mercado empreendedor e procura 

conhecer mais sobre sua história. Conhece o mercado, percebe sua competitividade e enxerga 

nichos dentro dele. 

Social: possui clara capacidade de compreensão, tem bom nível de escolaridade, entende 

ou se dispõe a compreender como o marketing pode ajudá-lo. Importa-se em construir seu 

legado no mundo, foca pouco em segurança e conforto, arriscando-se mais. Simpatiza com o 

grupo empreendedor e que procura alternativas aos empregos formais. 

Ambiental: atua em empresas ou oferece serviço a elas ou vende produtos em uma 

pequena loja física, pode estar sujeito à sazonalidade de seu produto. 

Cultural: amplo conhecimento cultural, membro da cultura empresarial, tem perfil 

empreendedor, gosta de desafios e tem mente aberta a novas ideias. 

Geográfica: moradores das áreas mais centrais da cidade, ocupadas por classes sociais 

A e B são o foco principal, pela facilidade da distância física. No entanto, não há impedimentos 

para a maioria dos serviços serem prestados para outras regiões de Goiânia e do Brasil. Através 

das redes sociais é possível conhecer e dialogar com esse cliente. 
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Decisão e local de contratação: internet, redes sociais, eventos de empreendedorismo, 

e-mail ou em reuniões. 

 

Preços praticados:  

Critérios para estabelecer preço: custos para atendimento do cliente e oferecimento do 

serviço. Nível de urgência e tempo disponível para o projeto. 

Percepção do preço pelo produto: precisa ser construída com mais força, o consumidor 

ainda não conhece o poder de gerenciar eficazmente a marca. 

 

Motivações do consumidor:  

emocionais: sucesso profissional, felicidade por perceber que seu produto ou serviço é 

útil a sociedade, ter uma clara definição de seu status no mercado. 

racionais: posicionar-se no mercado, possibilitar clara compreensão de suas qualidades 

pelos clientes, possibilitar maiores lucros e obter mais clientes. 

Por que contrata?  

Para posicionar, com mais coerência e assertividade, o profissional, o serviço ou produto 

no mercado, aumentando seu valor de marca. 

Benefícios esperados: identidade visual bonita e coerente com as qualidades do cliente 

que contrata, diferenciação no mercado, visibilidade no nicho que o profissional irá atuar. 

 

 

Objetivos de mercado: penetrar no mercado e se tornar conhecido 

Objetivos de comunicação: demonstrar o portfólio de serviços, persuadir a contratação 

dos serviços.  

Mídia, meios recomendados: Facebook, Linkedin, Behance, Intagram site e papelaria 

institucional. 

 

Características da marca:  

Descreva o negócio em 2 palavras:  

Potencialização e diferenciação. 

Descreve o negócio em 1 palavra: 

Potencialização.  

Que palavras mais caracterizam a marca? Moderno ou sério? 
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Moderno 

Popular ou sofisticado? 

Sofisticado 

Pesado ou limpo? 

Limpo 

Conservador ou descontraído? 

Descontraído. 


