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RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso, consiste na elaboração dos
estudos que encaminharam para a composição do redesign da marca para a
empresa “Lívia Cavalcante Fotografia”, que ao decorrer dos anos percebeu uma
possibilidade maior de sair do “amadorismo" e entrar a fundo no mercado de
fotografia alagoano, com isso, veio a necessidade de desenvolver uma marca que
estivesse alinhado com esse novo momento da empresa. Tendo em mente esse
problema, o objetivo desse trabalho é construir uma nova identidade visual e um
manual da marca que ajuda no posicionamento de mercado que a empresa busca,
destacando a importância do marca para posicionar uma empresa. Com o auxílio da
pesquisa qualitativa e quantitativa, será elaborado um questionamento que irá
buscar informações sobre a percepção do público sobre a atual marca, assim,
subsidiando a criação da mesma.

Palavras Chaves: Fotografia, Marca, Branding, Manual da marca, Identidade visual,
Posicionamento, Pesquisa.

ABSTRACT

The present work to finish the course, consists of elaborating the studies that
led to the composition of the redesign of the brand for the company "Lívia Cavalcante
Fotografia", which over the years perceived a greater possibility of getting out of
"amateurism" and going deeper in the Alagoan photography market, the need arose
to develop a brand that was aligned with this new moment of the company. With this
problem in mind, the objective of this work is to build a new visual identity and a
brand manual that helps in market positioning that the company seeks, highlighting
the importance of the brand to position a company. With the aid of qualitative and
quantitative research, a question will be elaborated that will seek information about
the public perception about the current brand, thus subsidizing the creation of the
same.
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1. INTRODUÇÃO
O que seria do mundo sem as marcas? Difícil de pensar em algo assim,
principalmente no mundo globalizado. Atualmente as marcas não são só nomes de
empresas, produtos e serviços, elas são um elo de ligação entre organização e
consumidor. Quantos produtos e serviços adquiridos pelo apego que se tem a
determinada marca, mesmo eles sendo mais caro? Quantas vezes deixa-se de
comprar em um determinado estabelecimento por lá não ter a marca preferida de
consumir mesmo sabendo que há outras tão boas quanto aquela? Hoje até
produtos tidos como naturais e com baixo valor agregado, como simples frutas, são
vendidos através de marcas, são carimbadas com selos, para atribuir credibilidade
e confiança as mesmas, para que o consumidor tenha certeza que está comprando
algo com qualidade, atestado pela marca que elas carregam. Sobre a importância
da marca Wheeler (2012) destaca que:
À medida que a concorrência cria uma infinidade de opções, as
empresas passam a buscar formas de estabelecer uma ligação
emocional com os clientes, torna-se insubstituível e desenvolve
relações duradouras. Uma marca forte se destaca em um
mercado saturado. As pessoas se apaixonam pelas marcas,
confiam nelas e acreditam em sua superioridade. O modo
como a marca é percebida afeta seu sucesso, não importando
se você é uma startup1, uma organização sem fins lucrativos ou
um produto. (Wheeler, 2012, p. 12)

O grande desafio que as marcas encontram é se destacarem dentro de um
mercado com uma concorrência intensa e crescente. As marcas precisam ficar na
mente dos consumidores e para isso é importante que a ela tenha uma identidade
visual consistente, que seja construída com cores, letras, formas e/ou ilustração
que formem uma unidade perfeita e em sintonia com os valores do público-alvo. É
preciso que ela se atualize junto ao seu público, converse com a nova geração que
com o tempo conhece e consome a marca e acima de tudo a sustenta viva.
Segundo Chevalier e Mazzalovo (2007 p. 40): “as marcas existem somente porque
1

Startup é uma empresa emergente que tem como objetivo desenvolver um modelo de negócio
escalável, repetível, em condições de extrema incerteza, ao redor de um produto, serviço, processo
ou plataforma. (Adaptado de: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Startup >, acessado no dia 04 de agosto
de 2018, às 23h).
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podemos reconhecê-las. E as reconhecemos porque percebemos as mensagens
que enviam, suas especificidades e uma certa constância ao longo do tempo”.
Ter uma marca forte com uma boa identidade visual ajuda no
posicionamento, e este tem um papel-chave na construção de uma marca bem
lembrada no mercado, ajuda a se relacionar com seu cliente e fazer com que ele
observe a marca da maneira almejada pela empresa. A marca, portanto, pode ser
entendida como um dos primeiros elos entre a empresa e os seus consumidores,
por isso, deve representar a marca fielmente.
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2. JUSTIFICATIVA
Desde pequena a fotografia era algo que chamava a atenção de Lívia
Cavalcante, mesmo que no começo fosse por diversão, com o tempo e as aulas da
faculdade de arquitetura e urbanismo começou a aumentar o interesse dela por
esse ramo, mas, até a conclusão da sua graduação, em julho de 2015, Lívia só
fazia fotos com seu celular pela cidade.
Em novembro do mesmo ano, já com sua câmera profissional na mão, veio
à oportunidade de fazer o seu primeiro trabalho remunerado, sendo convidada para
cobrir um aniversário infantil. Com isso o amor pela fotografia se firmou e ela tomou
a decisão de se aperfeiçoar, e dessa escolha, nasceu a “Lívia Cavalcante
Fotografia” e a atual marca:
Figura 1 - Atual marca da Lívia Cavalcante Fotografia.

Fonte: Autoria própria, 2018.

Com o nascimento da marca e o começo da empresa, a fotografia deixou de ser
vista só como um hobbie e passou a ser encarada como profissão. Em junho de
2017, vieram os primeiros trabalhos como assistente de fotografia o que levou Lívia
a perceber o quanto esse mercado era algo que ela queria fazer parte, e para que
sua empresa entrasse de forma mais profissional, seria necessário buscar uma
maneira de diferenciação, no sentido de fidelizar clientes e fazer um público maior
conhecer o seu trabalho, saindo do anonimato e entrando de maneira mais forte no
mercado fotográfico da cidade de Maceió.
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E a maneira encontrada, foi através dos estudos sobre branding, o que
possibilitou o desenvolvimento do redesign da marca e a construção de um manual
para a mesma. Nesse contexto o branding pode ser considerado o elo de ligação
entre empresa e cliente, com ele criam-se estratégias de relacionamento,
posicionamento e conceituação da marca para o público:
(...) branding vai muito além da identidade visual ou logotipo da empresa.
Ele tem como principal missão, fazer com que o cliente tenha carinho ao
usar/consumir aquela marca. O branding pode se idealizar também como
um tipo de promessa que a empresa se compromete em fazer aos
consumidores, fornecendo serviços e atribuições ao cliente. Através dele é
que se consegue projetar a identidade da marca, aquela responsável por se
fixar na mente das pessoas. (RIBEIRO, 2017. p. única)

Recriar uma identidade para a empresa ajudará a a mesma a se posicionar melhor
no mercado fotográfico alagoano, buscado também deixar perceptível às pessoas a
sua nova marca, dando visibilidade. FRANÇA (2012) descreve a importância da
mudança de marca:
Uma mudança de marca ou redesign significa uma reformulação da
identidade visual de uma marca e obviamente quando se reformula algo o
objetivo é sempre de atingir novos resultados, como por exemplo, destacar
novos produtos e serviços ou atrair novos clientes. (2012, p. única)
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3. OBJETIVOS
3.1. Geral:
Desenvolver um Sistema de Identidade Visual (SIV) da marca para “Lívia
Cavalcante Fotografia”, apresentando um trabalho que expresse o novo
momento da empresa e a personalidade a marca. Proporcionando uma
experiência diferenciada para o público-alvo.

3.2. Específicos:
● Pesquisar e analisar elementos, cores, bem como, os elementos
visuais presentes na marca atual que possam compor a nova
identidade visual que ajudem na assimilação do público;
● Com o reforço das pesquisas qualitativa e quantitativa, coletar dados
sobre a percepção de consumidores sobre a atual marca, para nortear
a criação da nova, e com esse mesmo recurso, obter informações
sobre a nova marca a ser desenvolvida;
● Criar um manual de marca que especifique o uso de maneira correta
da nova marca desenvolvida.
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4. BRANDING
4.1. Introdução
O Branding pode ser explicado como tudo que aquilo que envolve a gestão da
imagem de uma empresa, garantindo a percepção dela diante do público, assim ele
vê a empresa da forma que os gestores desejam, seguindo as ideias da
organização, Wheeler (2012) define branding como “um processo disciplinado para
desenvolver a conscientização e ampliar a fidelização do cliente, exigindo
determinação superior e disposição para investir no futuro”.

Sabe-se da grande concorrência que existe no mercado atual e como é difícil
para empresas se destacarem, neste cenário, criar e gerenciar marcas são desafios
constantes que devem ser feitos por pessoas que acreditam no potencial de uma
marca, que sabem que a elas tem o poder de transformar o seu consumidor em fã,
amigo e companheiro, e é neste processo de acreditar e transformar, que o branding
faz toda a diferença. Sobre branding, Tybout e Calkins (2006) ressaltam que:

(...) as marcas são construídas por pessoas que acreditam
apaixonadamente nelas. De fato, muitas das melhores marcas mundiais
podem estar vinculadas a uma única pessoa: Howards Schuts criou a
Starbuks, Steve Jobs construiu a Apple, Pleasant Roland formou a
American Girl, Richard Bronson desenvolveu a Virgin e Phil, Knight foi à
força impulsionadora por trás da Nike. Os construtores de marca entendem
e acreditam no poder de suas marcas. (Tybout e Calkins, 2006, p. 8)

Implantar a gestão de marca é criar e aproveitar oportunidades de mostrar as
pessoas porque devem comprar a sua marca e não a outra, pois o branding está
presente em tudo, da embalagem do produto até a forma que ele está exposto na
prateleira do supermercado. Tudo aquilo que envolve a percepção das pessoas em
relação à marca tem uma atuação de branding por trás. Por esse motivo é
importante que essa construção de valor e percepção seja feita desde o começo,
isso inclui a construção de um Sistema de Identidade Visual (SIV), assim uma
identidade consistente é gravada na mente do consumidor, e ligada diretamente à
marca, suas características e posicionamento. Como diz PEÓN (2011, p. 11):
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Com uma identidade mais fraca, o objeto é pouco notado por seu aspecto
visual, ou então ele é tão corriqueiro que não memorizamos esta identidade
e nos esquecemos dele. Já uma identidade visual mais forte leva nossa
atenção ao objeto e, principalmente, faz com que nos lembremos dele
quando o vimos de novo, ou seja, dá maior pregnância ao objeto.

Com isso podemos perceber o quanto é importante que a identidade visual da
empresa seja desenvolvida de uma forma que esteja alinhado com o planejamento
de marketing da mesma.Trabalhar com branding é saber balancear as necessidades
do negócio, as expectativas do consumidor, as mudanças do mercado e da
sociedade, chegando a todos os setores e públicos que de forma direta ou indireta
se relaciona com aquela marca, pois uma marca bem construída trás diferenciação e
valor ou negócio assim como estabilize um elo com o consumidor. Nessa
perspectiva OLIARI e ANNUSECK (2010) afirmam que:
A tendência do branding é caminhar para se tornar uma atividade
estratégica, fazendo com que a empresa tenha cada vez mais ferramentas
de gestão do valor da marca, fazendo com que esse valor seja percebido
pelo seu público, tudo isso absolutamente integrado e focado e, como
consequência, gerando vendas e lucratividade. (OLIARI; ANNUSECK, 2010,
p.12)

4.2. Valor da Marca
A Marketing Science Institute (1998, aput, KELLER 1998, p.43) conceitua
valor da marca como:
Conjunto de associações e comportamentos por parte dos consumidores de
uma marca, distribuidores e empresa mantenedora da marca, que permite à
marca obter maior volume de vendas ou maiores margens de mercado do
que seria possível sem o nome da marca, assim como uma mais forte e
sustentável vantagem diferencial sobre os concorrentes.

Ou seja a medida que os consumidores começam a se relacionar com as
marcas, elas começam a ganhar um valor para os seus clientes, assim, o
consumidor desenvolvi uma imagem pessoal da marca, aceitando seu discurso e
muitas vezes levado ela como estilo de vida, descartando qualquer tipo de outra
marca na hora da decisão de compra, indicando ela para outras pessoas e
colocando ela sempre em prioridade e destaque.
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Esse valor, segundo Aaker (1996 apud Oliveira e Luce, 2008 p. única)
consiste em cinco diferentes características:
● Lealdade à marca: Quanto esse consumidor é fiel a ela perante
a concorrência;
● Consciência do nome: O tão forte que é a marca em seus
consumidores
● Qualidade percebida: Os benefícios oferecidos pela marca aos
seus clientes;
● Associações

da

marca:

As

características

positivas

e

negativas que se associam a marca, que levam esse
consumidor a rapidamente lembrar-se dela;
● Outros

ativos

da

empresa:

Demais

bens,

valores

e

assemelhados que possam trazer benefícios a esse consumidor.

Essas características podem ser observadas no quadro abaixo ilustrando o
pensamento do autor, para este o valor da marca impacta tanto para o cliente
quanto para a empresa.

Figura 2 - Modelo de Aaker de “valor da marca”

Fonte: Aaker (1996).
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É importante que a organização esteja sempre atenta ao pensamento e
comportamento do consumidor perante a marca, para que assim o esse valor
possa ser mensurado da melhor forma, como ressalta Tybout e Calkins (2006) em
sua fala:
(...) o consumidor, essencialmente, cria uma imagem da marca em nível
pessoal, baseando no modo que a compra, a guarda e retém informações
sobre ela. Assim, para determinar o nível de equity do consumidor ou o
valor de relacionamento, o profissional de marketing deve mensurar as
atitudes, as opiniões e as crenças que o consumidor associa à marca do
decorrer do tempo. (TYBOUT E CALKINS, 2006 p.241)

4.3. Brand Equity
As marcas mais fortes e consistentes do mercado tendem a ganhar uma
maior parcela dos consumidores, aumentando sua lucratividade e estreitando ainda
mais a relação marca/cliente. E para que isso aconteça da melhor forma possível é
importante que as empresas trabalhem na geração de brand equity fazendo com
que a marca se estabeleça de maneira mais forte na mente do consumidor.
Mas o que vem a ser o brand equity? Ele pode ser entendido como o
resultado final do branding, referindo-se ao valor agregado a marca graças a força
que ela conquistou com o tempo. Kotller define brand equity como “o valor
agregado atribuído a produtos e serviços [...] é um importante ativo intangível que
representa valor psicológico e financeiro para a empresa” (KOTLER; KELLER,
2006, p.270). Esse valor que é agregado à marca tem como objetivo atuar no
entendimento do comportamento do consumidor em relação à marca, como ele se
sente, os valores agregados, as associações que eles fazem com ela.
Um exemplo de brand equity positivo é a Apple, a empresa criada por Steve
Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne em 1976 hoje é um estilo de vida para
muitas pessoas. Os consumidores da marca não possuem um smartphone e sim
um IPhone, clientes passam horas em filas para comprar o último lançamento da
marca,

mesmo

sabendo

que

existem

na

concorrência

aparelhos

com

especificações técnicas melhores. O designer e algumas particularidades que
apresentam os aparelhos da empresa, trazem uma sensação de está fazendo parte
de um seleto grupo de pessoas tornando esse consumidor único. Tudo isso citado
anteriormente, só é possível pelo valor agregado a marca e aos seus produtos ao
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passar do tempo, fazendo com que os consumidores tivessem um comportamento
favorável a ela, sabendo de tudo que ela agrega, como afirma KELLER (2003,
apud, Tybout e Calkns 2006) em sua fala: [...] “Equity ocorre quando o cliente
possui um alto nível de conscientização e familiaridade com a marca e memoriza
algumas associações fortes, favoráveis e únicas e ela.”

4.4. Posicionamento de Marca
Segundo Calkins (2006, p. 2) as marcas tem habilidades em impactar o
modo como as pessoas veem os produtos ou serviços; veem estes associados à
marca. Como resultado, percebe-se que o produto está moldado pela marca. Para
moldar a forma como que as pessoas irão observar uma marca é de extrema
importância posicioná-la no mercado de uma forma que faça com que as pessoas
percebam a marca da maneira que a organização quer que ela seja percebida,
desse modo o posicionamento tem um papel fundamental no gerenciamento e na
construção de uma marca forte. Tybout e Calkins conceituam posicionamento
como:
O posicionamento de marca refere-se ao significado específico pretendido
para uma marca nas mentes dos consumidores. Mais precisamente, um
posicionamento de marca articula a meta que um consumidor atingirá ao
usá-la e explica porque é superior a outros meios de realizar essa meta.
(2006, p. 12).

A realização do posicionamento de uma marca é o processo fundamental na
comunicação de marketing e na gestão da marca e na publicidade, com ele
conseguimos determinar a posição na mente do consumidor, levando em conta as
suas necessidades, os pontos fortes e fracos da empresa. Além de ser a forma
com que as empresas encontram para construírem a suas marcas, aproveitando as
mudanças constantes da sociedade, fazendo com que a marca relacione-se
positivamente como o seu público, e abrindo portas para mais consumidores
conhecerem seus produtos ou serviços mantendo-se atualizada em relação às
tendências do mercado e dos hábitos de consumo dos seus consumidores. Sobre
isso Alina Wheeler (2012, p.24) ressalta
(...) posicionamento é desenvolvido para criar aberturas e um mercado que
está sempre mudando, um mercado no qual os consumidores estão
saturados com produtos e mensagens. O posicionamento tira vantagens
das mudanças que ocorrem na demografia, na tecnologia, nos ciclos de
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marketing, nas tendências dos consumidores e nas brechas do mercado
para encontrar novos meios de chamar a atenção do público. WHEELER
(2012, p. 24).

4.5. Ciclo de vida da marca
Todas as marcas passam pelo processo conhecido como “ciclo de vida” que
incluem fases distintas de acordo com o momento em que a empresa está
passando. Segundo CHEVALIER e MAZZALOVO (2007, p. 173):
A história de uma marca inclui fases de forte expansão, alternando com
fases de relativa estagnação, até atingir um declínio mais ou menos rápido.
É uma situação semelhante à que acontece com um produto ou uma
empresa, para os quais a expressão “ciclo de vida” é comumente usada.

Essas fases citadas acima podem ser observadas no gráfico abaixo:

Figura 3 - Gráfico de ciclo de vida da marca

Fonte: Frendslab, 2018

A primeira fase é a da introdução, essa é a fase inicial, aqui as pessoas
ainda não conhecem a marca, a empresa ainda não obtém lucro e é caracterizada
por um grande investimento por parte dos gestores da empresa, principalmente em
comunicação investindo em propaganda, promoções para auxiliar no conhecimento
e aceitação do produto e apoiado nas ações de comunicação destacar a marca e o
produto, estimular a experimentação e ressaltar todos os atributos e benefícios da
marca, para tornar a marca conhecida pelo grande público. Passada essa, se inicia
a fase do crescimento, nesta etapa a marca começa a ter um espaço maior no
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mercado, a distribuição expande-se e a concorrência começa a aparecer, ao
perceber que encontram neste estágio, os gestores devem manter seu preço e
acompanhar a movimentação do mercado para que esse crescimento seja
constante, promoções e ações de merchandising2 neste momento ajudam a manter
o conhecimento e aceitação do público, ajudando a empresa chegar logo na
próxima fase, a maturidade.
Quando uma marca chega a um estágio que a imagem está sedimentada e,
existe o alto nível de aceitação, fidelização e conhecimento do público, pode-se
dizer que essa marca chegou à fase de maturidade. Neste momento a empresa
consegue um alto lucro e uma boa distribuição, os gestores dessa marca trabalham
em estratégias para mantê-la no local em que está na mente e no dia a dia do
consumidor. A maturidade é o estágio onde o posicionamento se torna mais
importante, porque aqui é onde a marca precisa estar atualizada com o mercado e,
o público que se relaciona com ela, para não cair no esquecimento e
automaticamente chegar ao seu declínio. O declínio é a última fase do ciclo da
vida da marca, neste momento a uma queda nas vendas e a marca começa a
perde formas perante a grande concorrência, aqui cabe aos gestores investir em
um trabalho de comunicação focado na propaganda e no reposicionamento para
tentar evitar o esquecimento definitivo da marca.
Ao conhecer o ciclo de vida da marca, as empresas conseguem planejar
melhor e aperfeiçoa suas ações para conseguir um resultado melhor, garantindo
boas vendas, e um bom relacionamento com seu consumidor ao longo do tempo e
se mantendo mais competitiva no mercado. GAMA (2018) completa dizendo que
“quanto mais tempo o produto passa nas fases de crescimento e maturidade, maior
o retorno sobre os investimentos no desenvolvimento, introdução e custo com
publicidade para mantê-lo no mercado”.

2

Merchandising pode ser definido como uma ferramenta de marketing cujas técnicas têm a finalidade

de apresentar e repassar informações sobre os produtos disponíveis nos pontos de venda. (Adaptado
de < https://marketingdeconteudo.com/merchandising/ >, acessado no dia 06 de agosto de 2018, às
22h20 )
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4.6. Identidade visual corporativa
Inúmeros fatores possibilitam que as marcas se fixam na mente dos seus

consumidores, um deles que pode-se destacar é a identidade visual corporativa
que ajuda esse consumidor a associar símbolos, cores, nomes, práticas, a
determinada organização. Essa identidade pode ser conceituada como um
composto de atributos tangíveis, intangíveis e psicológicos que ajudam a definir
quem a empresa é. Capriotti (2005, p. 140, apud, Prando e Biscaro p. única)
conceitua como: “o conjunto de características, valores e crenças com as quais a
organização se auto identifica e se auto diferencia das outras organizações
concorrentes no mercado”.
A identidade corporativa pode ser considerada de fundamental importância
para empresas de diversos tamanhos e segmentos, pois pode ajudar na relação
com o seu público, na construção de uma imagem sólida e fazer com que ele saiba
o que esperar da organização, como ressalta Peón (2001 p. 13):
A imagem corporativa abarca tudo aquilo que, voluntariamente ou não, vai
formatar a posição da empresa na sua relação com o público: isso vai desde
a forma com o seus funcionários lidam, se apresentam para os clientes até
as estratégias de marketing assumidas, as campanhas publicitárias, a
arquitetura, a decoração e a localização de seus pontos de venda e
serviços, a embalagem de seus produtos etc. Tudo isso vai formatado na
mente do público uma determinada imagem, que pode ser positiva ou não
para esse público.

Automaticamente podemos relacionar a identidade visual corporativa ao
logotipo e identidade visual da empresa, mas, esses são só alguns de vários
elementos que ajudam a dar forma à identidade corporativa. A identidade visual
será fundamental para a fixação do consumidor, gerando o reconhecimento e a
ligação com a marca, em alguns casos pode ser considerada de extrema
importância, como diz Peón (2001, p. 14) “a identidade visual é um dos veículos
que geram a imagem corporativa. É o mais explícito e, em alguns casos, o mais
importante – mas não é o único”.

4.7. Construção da imagem através do Branding
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Antes de falar sobre essa construção da marca é importante conceituar as
marca, Perez (2004, p. 10) conceitua marca com “uma conexão simbólica entre
uma organização, sua oferta e o mundo de consumo.” Kotler (1998, p. 393 apud
Perez 2004, p. 10) diz que marca “É um nome, termo, sinal, símbolo ou
combinação dos mesmos, que têm o propósito de identificar bens ou serviços de
um vendedor ou um grupo de vendedores e de diferenciá-los de concorrentes.” O
conceito de Kotler é o mais usado pelos profissionais de marketing, mas, ambas as
definições se conectam ao falar que marca é uma forma de diferenciar e visualizar
produtos e serviços de empresas perante a concorrência, segundo Perez (2004, p.
10), sem marca um produto é só uma coisa:
Sem marca um produto é uma coisa – uma mercadoria, um saquinho de
café, um calçado, uma latinha de molho. Para a maioria das categorias de
produtos, a percepção que o consumidor tem de um produto genérico, sem
marca, tende a ser dominada pela condição de coisa do produto, por seus
atributos e benefícios meramente funcionais, desprovendo-o de sua carga
emocional.

A marca de forma mais simples também pode ser definida como a relação:
“imagem + identidade”. Essa imagem refere-se aquilo que o consumidor vê: as
formas, letras, cores, ilustrações, tudo aquilo que ajuda na percepção da marca,
que fica na cabeça dos consumidores e que a traz a lembrança da empresa com
facilidade. A imagem da marca é também um elemento que ajuda a conseguir
resultados significativos para a organização, por esse motivo deve ser constante o
trabalho de gerenciamento da mesma. A lembrança que o consumidor pode ter de
uma determinada marca, por exemplo, está diretamente ligada a sua imagem,
assim os gestores precisam trabalhar em estratégias de branding de uma forma
constante para um gerenciamento contínuo, permanente e eficaz, fazendo a
manutenção dessa imagem durante toda a sua vida. REZ (2017, p. única)
esclarece:
A imagem da marca é orientada não somente ao sentimento que remete ao
consumidor, mas sim a toda estratégia que deve seguir, desde o
planejamento para se manter em um lugar especial no desejo de consumo
do cliente, até se manter na lista de marcas preferidas por eles.
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4.8. A importância do desenvolvimento da marca
As ofertas de bens de consumo cresceram e vem crescendo ano após anos,
elas estão em todos os lugares, e com tanta oferta no mercado só é possível
distinguir as empresas por suas marcas. Perez (2004) ressalta dizendo: “A marca
representa a possibilidade de os produtos, mesmo que fugazmente serem
apreciados, reconhecidos e ocuparem na memória do consumidor um lugar um
pouco mais seguro”.
Por esse motivo é importante que as marcas sejam desenvolvidas com
cuidado, considerando que ela é a cara da empresa, uma marca bem construída
precisa ter uma coerência entre a sua imagem e a mensagem que quer ser passada
para o público através dela. RIBEIRO (2003, p.242) destaca sobre a construção da
marca dizendo que ela “Deve ser da mais fácil identificação, que não exija raciocínio
para se saber o que representa”, portanto o nome da marca deve ser de fácil
pronunciamento e reconhecimento e seus símbolos e identidade construído de forma
que ajuda na percepção e fixação dos possíveis consumidores dessa marca. Outros
elementos também são valorosos nesse processo de desenvolvimento de uma
marca são as

estratégias de posicionamento, gestão de marca, entre outros

aspectos que vai fazer com que a marca cresça e ganha seu espaço dentro do
mercado.
Esse processo é um trabalho em conjunto do designer com o dono da
organização, onde juntos eles criam um trabalho que traga uma identidade única
àquela marca, como ressalta a enologia feita na fala de PETIT:
“Criar uma marca é como criar um filho, é preciso um pai e uma mãe. O pai
é o dono da empresa, que deseja um filho bonito, forte, valente, inteligente,
que será o melhor na universidade e ganhará todos os prêmios. Será o
orgulho da sua vida, coisa difícil de acontecer quando se cria um filho de
verdade. Mas isso já é mais fácil quando o filho é uma marca. A mãe é
muito importante, pois dará a luz a ideia do pai, e também vai dar de
mamar, vai vestir cuidar e tratar de sua educação e formação. A mãe é o
artista, é o designer, que tratará de trazer ao mundo uma marca com a cara
do pai. Isso é muito importante, um pai tem que ter orgulho do seu filho, tem
que ver nele a sua própria identidade”. (PETIT, 2003, p.26).
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5.

IDENTIDADE VISUAL

5.1. A importância da Identidade visual
A identidade visual de uma empresa merece uma atenção muito especial
porque nela está o poder de chamar a atenção e começar a criar uma ponte para a
relação contínua com o consumidor. Essa identidade é constituída por um conjunto
de diversos elementos que dão forma a uma marca, formado por cores, tipografia,
grafias, ilustrações e outros elementos que precisam ser identificados pelos
consumidores e irão transmitir seus valores e características presentes desde o
primeiro contato, RIBEIRO (2017, p. única) destaca sobre identidade visual:
A identidade é a que representará os conceitos e ideias da empresa
visualmente. Sendo assim, lidar com comunicação visual deve ser bastante
expressivo, pois exerce um impacto repentino por trabalhar diretamente com
o ponto de vista do ser humano.

Essa construção de elementos que irá dar forma a uma marca, deve ser
trabalhada para criar uma identidade forte, ajudando a empresa a permanecer na
mente dos consumidores, gerando a lembrança. Com uma identidade mais fraca,
fica difícil a sua memorização, seus valores e posicionamento fazendo com que ela
perca espaço na mente do consumidor depois do primeiro contato e com o passar
do tempo. PEÓN (2001, p. 11) completa dizendo que “Com uma identidade mais
fraca, o objeto é pouco notado por seu aspecto visual, ou então ele é tão corriqueiro
que não memorizamos está identidade e esquecemos dele”.

Além de ajudar neste processo de identificação e memorização da marca,
uma identidade bem elaborada ajuda no processo de posicionamento, pois, essa
identidade deve estar em harmonia com o público que tem contato com ela, com
isso, cada produto ou serviço terá uma linguagem, e cada público um
comportamento.
Existem diversos perfis de clientes e para cada um deles a linguagem usada
na comunicação também será diferente. Por isso, a identidade visual da
marca deve estar em sintonia com o público ao qual ela é voltada. Nesse
sentido, estudar o comportamento do consumidor auxiliará nas estratégias
de posicionamento da organização no seu nicho de atuação. (BRAND, 2017
p. única)
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O processo de criação de uma identidade visual não é um trabalho simples,
requer dedicação, atenção e um esforço de comunicação muito grande, mas é um
investimento necessário, pois através dele a empresa alinha-se com o seu público,
sendo ela de fundamental importância para uma empresa ser bem-sucedida no
mercado. Seja qual for o tamanho dessa empresa, saber construir uma identidade
visual que consiga fixar no consumidor e ao mesmo tempo ajudá-la a está sempre
viva e “fresca” no mercado é indispensável para o sucesso de qualquer negócio.

5.2. O papel do Design
O design é um dos elementos principais na construção de uma marca e na
forma com que ela vai ser percebida pelo mercado, estando presente em tudo,
desde a criação da logo até a comunicação da empresa. Através do design começa
a construir a ligação emocional da marca com o cliente, nesta construção é
imprescindível que o designer trabalhe incorporando na criação os elementos
intangíveis da marca, como as emoções e sentimentos que ela quer passar para
seus consumidores:
O design desempenha um papel essencial na criação e na construção das
marcas. Ele diferencia e incorpora os elementos intangíveis – como
emoção, contexto e essência – que mais importam para os consumidores.
(WHELLER, 2012, p. 14)

Além de ser uma parte importante do marketing, o design é um elemento
fundamental na conceituação da marca para o consumidor, como ressalta
CALDERO (2006) “o design da marca não é apenas um dos 4p’s ou um tipo de
atividade de comunicação de marketing. É parte integral do ato de fazer com que os
consumidores percebam bem o conceito da marca”. O profissional de design precisa
trabalhar buscando o equilíbrio de vários aspectos para se passar a ideia que os
empresários querem para a sua organização, alinhado aspectos do design como
linha, formas, cor, tipografia, para criar uma unidade em que a identidade visual se
torne fácil de lembrar e que seja rapidamente reconhecida viabilizando a
conscientização e o reconhecimento da marca, trabalhado na percepção dela no
mercado. WHELEER completa dizendo:
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Os designers de identidade visual trabalham a percepção por meio da
integração do significado e da diferenciação visual. Compreender a
sequencialidade da percepção e a consciência visual proporciona um
valioso insight sobre o que vai funcionar melhor. (2008, p. 16)

Um conceito que surgiu dentro de design e que hoje foi disseminado e, é
usado na procura por ideias diferentes na hora de resolver um problema de
comunicação é o Design Thinkin. Em tradução livre Design Thinkin significa
“pensamento do design”, ou “pensar como design” e é usado como alternativa na
busca de inovação na hora de desenvolver uma marca ou um produto, na resolução
de problemas e criação de novos projetos para a empresa, baseando nos processos
de criação usados pelos designers, BROWN conceitua Design Thinkin como:
Design thinking é uma abordagem antropocêntrica para inovação que usa
ferramentas dos designers para integrar as necessidades das pessoas, as
possibilidades da tecnologia e os requisitos para o sucesso dos negócios.
(2017, p. única)

O objetivo principal do Designer Thinking é trabalhar o processo criativo e
apontar soluções para problemas e desafios, usando uma abordagem que foca no
ser humano, com a colaboração de pensamentos e processos que levam as
soluções inovadoras dentro do contexto do problema em questão. Com essa prática
os profissionais de designer encontram formas de apresentar um trabalho alinhado
às tendências do mercado, com inovação, alinhado a marca e a comunicação da
empresa a todos os aspectos do negócio e da sociedade:
Precisamos de novas escolhas – novos produtos que equilibrem as
necessidades de individuais e da sociedade como um todo; novas ideias
que lidem com os desafios globais de saúde, pobreza e educação, novas
estratégias que resultem em diferenças que importam e, um senso de
propósito que encham todas as pessoas envolvidas [...] Precisamos de uma
abordagem à inovação que seja poderosa, eficaz e amplamente acessível,
que possam ser integradas a todos os aspectos de negócios e da sociedade
e que indivíduos e equipes possa utilizar para gerar ideias inovadoras que
sejam implementadas e que, portanto, façam a diferença. (BROWN, 2017,
p. única)
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5.3 Sistema de Identidade Visual (SIV)
Uma identidade visual bem trabalha ajuda em várias questões de
relacionamento com o cliente, traz atenção, ajuda na lembrança e na fixação. Para
que isso aconteça é essencial que incorporado a essa identidade tenha um sistema
que ajude a todos os elementos que envolvem a marca façam parte do mesmo
universo, e seja visto de maneira única pelos consumidores e o mercado.
O Sistema de Identidade Visual (SIV) é a forma que se consegue configurar
esses elementos em uma linguagem única. PEÓN define como:
Sistema de normalização para proporcionar unidade e identidade a todos os
itens de apresentação de um dado objeto, através de seu aspecto visual.
Este objeto pode ser uma empresa, um grupo ou uma instituição, bem como
uma ideia, um produto ou um serviço. (2001, p. 15)

Compõe esse sistema os elementos primários que são: a logo, símbolos, a
marca, cores e alfabeto institucional e os secundários: papelaria, letreiros, uniformes,
embalagens, sinalização, entre outras aplicações que veiculam os elementos da
identidade visual e estão normatizados pelo SIV. Os SIV corporativos podem ser
divididos em três tipos, essa divisão segundo Peón (2001), “o porte da empresa
serve como parâmetro para a classificação” ou seja, essa divisão está ligada
diretamente ao tamanho da empresa, porque esse fator influencia na quantidade e
variedade de aplicação necessária da identidade, assim será maior o grau de
restrição que será atendido pelo sistema. Essas divisões são:
● Extenso: São classificados assim os SIV com grandes números de aplicação
e demanda, controle de qualidade, manutenção e complementação, usado
por empresas de grande porte;
● Completo: Ligada a empresa de médio e grande porte, consiste em um
número de aplicação não muito grande, que possibilita a aplicação de um SIV
completo para a organização;
● Restrito: Ligado a empresas de pequeno porte, apresenta um número menor
em sua aplicação, pouca diversificação e muitas vezes não é implantada da
forma que foi projetada.
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A implantação de um Sistema de Identidade Visual (SIV) ajuda na organização,
planificação e na formação de uma unidade que vai transmitir uma imagem sólida e
segura para o público. Peón (2001) também ressalta que quando bem aplicada o
SIV a empresa passa a ter uma imagem própria e independente, já um sistema mal
aplicado ou implantando vai tornar a imagem corporativa frágil:
O SIV, quando bem projetados e implantados, possuem também está
prerrogativa: eles reafirmam a institucionalidade. A instituição passa a ter
uma imagem própria e independente, que é diferente e superior à imagem
isolada que passa a ser veiculada por seu proprietário, seu funcionário ou
qualquer outro indivíduo que seja ligado a ela. Quando não há um sistema,
ou quando ele é mal projetado ou mal implantado, a imagem corporativa
torna-se frágil que um comportamento individual negativo de um membro
dessa instituição chega a ser interpretado como a própria imagem daquela
instituição. (2001, p. 21)

5.4 A definição de Manual de Identidade Visual
O Manual de identidade visual é um documento técnico que contém as
recomendações que ajudam a utilizar de forma correta uma marca, o que facilita na
aplicação, percepção e identificação da mesma. Mas, esse manual vai além do que
um simples documento sobre a utilização da marca, ele apresenta todas as
especificações visual que representam a empresa, da sua logo, ao cartão de visita,
fachada, uniformes, frota de carros, aplicação em publicidade entre outras formas,
buscando a representação visual de forma padrão para a marca.
Neste manual é importante explorar a construção da marca, a história da empresa
e de seus elementos como símbolo, fonte e cor institucional etc. Nele consiste
também apresentar as variações formais da marca, definir dimensões padrões de
utilização, especificar o uso correto da paleta de cores garantindo a uniformidade na
utilização da marca, além de mostrar aplicações permitidas e as proibições que
ajudam a prevenir o mau uso da marca que possa, de alguma forma, prejudicar a
organização como um todo. BRIGAGÃO (2017) ressalta sobre a importância do
Manual de Identidade Visual:

Ter um manual que detalha a identidade visual da marca gera segurança e
qualidade aos futuros clientes e negócios. Dessa forma, quando ela é
aplicada corretamente, o público-alvo da empresa é muito mais impactado e
reconhece a marca com muito mais facilidade. (2017, p. única)
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5.5. Pesquisa de similares (SIV)
Foi pesquisado para essa etapa do trabalho um Sistema de Identidade Visual
(SIV), para ajudar servindo de base para a construção do manual de identidade
visual Lívia Cavalcante Fotografia. O manual escolhido foi o da Conferência das
Nações Unidas, conhecido também como RIO+20.3

3

Rio+20, foi uma conferência realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade brasileira
do Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir sobre a renovação do compromisso político com o
desenvolvimento sustentável. (Adaptado de <https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio%2B20>, acessado às
23h do dia 10 de outubro de 2018).
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Figura 4 - Manual de Identidade Visual RIO+20.

Fonte: rio20.gov.br, acessado em 10/10 às 23:00.

O manual apresenta todos os aspectos citados no item anterior como
tipografia, padrão de cores, aplicações, versões monocromáticas, como é possível
observar mais detalhadamente nas figuras abaixo:
Figura 5 - Manual de Identidade Visual RIO+20 - Cores do Selo.

Fonte: rio20.gov.br, acessado em 10/10 às 23:00
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Na figura acima é possível verificar que é apresentada de forma clara todos
os padrões de cores que formam a marca, esse padrão de cores é apresentado em
CMYK - Ciano (Cyan), Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow) e Preto (Black - Key),
que são usadas para impressão, RGB - Vermelho (Red), o Verde (Green) e o Azul
(Blue), padrão de cor utilizados nos ambientes virtuais, e no sistema de cor Pantone,
mundialmente conhecida por seu sistema de cores, largamente utilizado na indústria
gráfica.
Figura 6 - Manual de Identidade Visual RIO+20 - Tipografia.

Fonte: rio20.gov.br, acessado em 10/10 às 23:00.

Nesta figura o manual apresenta a tipografia usada na composição na logo,
as suas variações e, mostrando sua família da fonte por completa.
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Figura 7 - Manual de Identidade Visual RIO+20 - Versões Monocromáticas.

Fonte: rio20.gov.br, acessado em 10/10 às 23:00.
Figura 8 - Manual de Identidade Visual - Aplicação Assinatura do Governo.

Fonte: rio20.gov.br, acessado em 10/10 às 23:00.
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Figura 9 - Manual de Identidade Visual - Aplicação Testeira.

Fonte: rio20.gov.br, acessado em 10/10 às 23:00.

Na figura 7 são apresentadas as versões monocromáticas da logo, eu seu
padrão totalmente em preto e totalmente branca, a versão branca aplicada em
fundos escuros e a versão em preto em fundos mais claros. Logo abaixo o manual
apresenta algumas aplicações da marca, mostrando a forma correta dela ser
aplicada em diferentes situações a primeira (figura 8) junto com a assinatura do
governo para envelopes, anúncios e todo o material que envolva a divulgação do
evento,e a segunda (figura 9) em testeiras.
Este padrão de SIV apresentado, que será usado como referência para o
andamento do projeto e criação do manual do objeto de pesquisa daqui por diante,
será adaptado, podendo ser acrescido ou retirados pontos abordados na criação do
sistema usado pelo RIO+20.
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6. SEMIÓTICA DAS MARCA
A semiótica pode ser definida como o estudo ou a teoria dos signos, através
dela busca-se entender como o ser humano interpreta certos aspectos da realidade
e o ambiente em que ela está inserida, buscando entender como o indivíduo
consegue dar significado a algo. O estudo da semiótica abrange diversos tipos de
signos como os linguísticos, os presentes nas artes visuais, na religião, no cinema,
na ciência, e claro nas marcas. Sobre a semiótica HALL (2007) complementa:
A semiótica, então, fala sobre as ferramentas, os processos, e os contextos
que temos na criação, a interpretação e a compreensão dos significados em
uma ampla gama de formas. (2007, p. 5)

Mas o quê são signos? Os signos na semiótica podem ser definidos como o
representante que transmite a ideia do objeto representado ao interpretante, não a
pessoa em si, mas o conjunto de pressupostos e percepções do receptor, ou seja,
para que esse receptor consiga, entender perfeitamente o objeto, precisa ter
informações anteriores sobre o mesmo. Um exemplo disso é a foto de um cachorro,
o desenho de um cachorro e a palavra “cachorro”, os três podem ser considerados
signos desse animal, porque todas essas formas de representação vai trazer um
significado para quem vê ou escuta esse signo. Os signos são diversos, inclui
gestos, expressões faciais, comerciais de TV, slogans, grafites, sintomas médicos, o
marketing, a poesia, design, filmes, entre outros. HALL (2007) ressalta sobre a
importância dos signos:
Para entender como os signos operam, considere as frases seguintes: Pare
significa pare, maçã significa maçã, coroa significa coroa. Agora compare
com isto: Pare significa perigo, maçã significa saúde, coroa significa realiza.
Os signos são importantes porque podem dizer algo a mais do que
seus
significados intrínsecos. (2007, p. 5)

O filósofo Charles Sanders Peirce, um dos teóricos mais conhecidos pelos
estudos em semiótica”, classificou os signos em três categorias, são elas:
● Ícone: Representação visual que acontece pela semelhança dos objetos.
Exemplo: o desenho feito de uma maçã, e uma representação semelhante a
uma maçã que existe na natureza;
● Índice: São representações que se dá por uma relação de contato, rastro ou
efeito, em outras palavras, estabelece uma associação de uma coisa a outra
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através de uma experiência vivida anteriormente. Exemplificando: ao sentir o
cheiro de terra molhada, tem-se a ideia de que choveu, mesmo que não tenha
chovido é feita essa associação em nosso cérebro pela lembrança que temos
do cheiro deixado pela chuva.
● Símbolo: É uma representação que ocorre porque alguém deu um significado
a um ser ou objeto real, são os mais complexos por não ter necessariamente
relação de semelhança com o que ele representa, para compreender um
símbolo, precisa-se aprender o que ele significa. Exemplos: Logos de marcas
e símbolos matemáticos.

Ao construir-se um logotipo para uma marca, é necessário expressar o
conceito da marca através das formas escolhidas para compor essa representação
visual, podendo ser feito através de desenhos, formas, cores e tipografias. Esse
símbolo criado, precisa ser e está alinhado ao conceito da empresa, para que a
mensagem seja passada e que não fique dúvidas quanto a percepção das pessoas
ao que representa este símbolo para marca.
Abaixo segue a análise dos símbolos que compõem a nova proposta de
marca para a empresa Lívia Cavalcante Fotografia.

6.1. Câmera Fotográfica
Pensando nos conceitos apresentados anteriormente sobre as classificações
dos signos, a câmera presente na marca pode ser considerada um ícone, pois ela é
uma representação visual de uma câmera fotográfica existente.
Discorrendo sobre a marca, desde de sua primeira versão a câmera foi uns
dos elementos usados pela sua ligação com a fotografia, por ser instrumento de
trabalho do fotógrafo, desse modo ajuda se tornando um elemento que estabelece
ligação da marca com o serviço que ela oferece. Considerando também que a ícone
utilizado é de conhecimento também no mercado de atuação da marca.
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6.2. Coração
O coração presente na proposta de marca pode ser classificado como um
símbolo, pois precisamos entender o que ele significa para compreendê-lo. A
simbologia do coração pode ter significados diversos, mas na prática, ele é um dos
principais órgãos do ser humano, responsável por bombear sangue para todo o copo
a partir de sinais enviados pelo cérebro.
Simbolizando tradicionalmente os sentimentos de passionalidade, como
paixão, amor e carinho, em alguns países do Oriente Médio como Irã, Arábia, Líbano
e Turquia o coração também está associado com inteligência, intuição e
conhecimento, mas, de forma geral o coração é sempre ligado a afetividade, foi a
partir da ideia média que o coração começou a ter essas associações que perdura
até os dias atuais. Tendo em mente que um dos pontos que a empresa foca em
transmitir sentimentos no resultado final do seu trabalho, na proposta de marca o
coração faz a função de trazer todos os sentimentos ligados a ele para quem tem
contato com marca, ajudando assim a formar uma unidade que tenha como centro a
mensagem “fotografia com amor”.
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7. METODOLOGIA DO PROJETO DE SISTEMA DE
IDENTIDADE VISUAL
7.1. Metodologia do Projeto
A metodologia escolhida para esse projeto foi a de PEÓN, em sua obra a
autora apresenta mostrou-se á mais adequado ao projeto de pesquisa a de elaborar
um projeto de construção de marca, a importância dessa ferramenta e as fases de
construção do Sistema de Identidade Visual. PEÓN (2001) conceitua essa
metodologia como:
O conjunto é a ordenação de procedimentos para a realização de um dado
objeto – ou seja o conjunto de métodos utilizados, bem como o estudo e
análise destes métodos. A metodologia é, assim, uma ferramenta para o
desenvolvimento de um objetivo – e não o objetivo em si mesmo. (2001, p.
50)

Na obra em questão são destacadas três etapas ou fases para a elaboração
do projeto, são elas:
● Fase 1 – Problematização: Nesta etapa tem-se a noção da situação do
projeto, recebem-se dados que ajudarão na elaboração do trabalho, assim
como se observa as variáveis que determinam esse trabalho, buscando uma
solução satisfatória. Portanto essa é a fase de reconhecimento da situação do
projeto para buscar a sua solução;
● Fase 2 – Concepção: Aqui é traçado a identidade visual, gerando
alternativas que vão buscar solucionar as questões encontradas na
problematização;
● Fase 3 - Especificação: Na última etapa é definida as especificações de uso
do Sistema de Identidade Visual desenvolvido, apresentando ele na forma de
um Manual de Identidade Visual.

Sendo assim, a metodologia deve ser utilizada para resolver um problema, no
caso desse projeto, o redesign e a criação do sistema de identidade visual para a
empresa Lívia Cavalcante Fotografia. A autora destaca em sua obra que a
metodologia ajuda a ter noção e controlar todas as variáveis envolvidas na
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construção do projeto, assim como a não utilização pode deixar o trabalho mais
difícil, cansativo e/ou inacabado, aumento a possibilidade de um resultado diferente
da necessidade do cliente:
É possível o desenvolvimento de um projeto sem uso de uma metodologia,
mas certamente isso ocorrerá de forma mais difícil, truncada e cansativa.
Também é possível que o projeto, desenvolvido dessa forma, resulte
numa boa resolução – mas a possibilidade de erros e imprevisto é bem
maior já que a ausência de metodologia leva também a ausência de
controle das variáveis envolvidas e a ocorrência de distrações e omissões.
PEÓN (2001, p. 50).

7.2. Problematização
Nesta etapa, busca-se a melhor forma de dar andamento ao projeto focado em
encontrar a solução para o problema no cliente.
Sabendo-se que ao decorrer dos anos foi sendo percebida a possibilidade da
empresa “Lívia Cavalcante Fotografia” sair do “amadorismo” e entrar no mercado
fotográfico de Alagoas de maneira mais profissional, junto com isso, foi percebido a
necessidade de ter uma marca que estivesse alinhada com esse novo momento da
empresa. Diante disso, foi pensado na a construção de uma nova identidade visual,
focando principalmente na criação de um Sistema de Identidade Visual, para ajudar
no processo de posicionamento da marca e ajudando a ser conhecida e lembrada
não só pelo público na marca, mas também pelas pessoas que ainda não a
conhecem.
Essa fase do projeto é fundamental para que o SIV seja bem planejado, evitando
que o trabalho desenvolvido não seja ineficiente e atenda por completo as
necessidades do cliente, como ressalta PEÓN:
Nesta primeira fase, nada é necessariamente produzido. É, porém, uma
fase essencial, se não for bem realizada, o sistema a ser desenvolvido
poderá ser bem planejado, amplo e visualmente agradável, mas poderá ser
completamente ineficiente – justamente porque não atende as necessidades
(objetivas e simbólicas) do cliente e do seu público. PEÓN (2001 p. 52)
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7.3. A instituição e seu produto
O francês Joseph Nicéphore Niépce4 foi a primeira pessoa a ter uma fotografia
reconhecida no ano de 1826, mas, a criação da fotografia não pode ser creditada
somente a ele, pois diversos estudos e descobertas ao longo do tempo ajudaram a
dar vida a essa técnica como hoje é conhecida, diversos profissionais de química e
física se envolveram neste processo também, pois todo o trabalho de revelação das
fotos antigamente eram feitos com o auxílio desses profissionais e suas técnicas.
Com o passar do tempo e os avanços tecnológicos permitiram cada vez mais a
melhoria da qualidade e da forma de se fazer fotografia, com o advento da fotografia
digital no início do século XX, muita coisa mudou, aparelhos menores, compactos e
mais potentes apareceram, fazendo com que essa atividade se tornasse ainda mais
simples e popular do que já era antigamente.
A fotografia faz parte de vários aspectos da vida e do cotidiano humano, pelo
simples fato dela permitir registar e arquivar momentos, e é nesta característica da
fotografia, explorada pela empresária Lívia, que serve como objeto de estudo neste
trabalho pesquisa. Ela usa a fotografia para contar histórias, registrar momentos
importantes e transmitir o máximo se sentimentos através das suas lentes. A
fotografia é tão importante para a sociedade que é impossível imaginar qualquer
pessoa que seja sem um registro de um momento significativo registrado e guardado
como fotografia, como ressalta o Portal Educação (2016):
A fotografia é tão importante para a sociedade que fica quase impossível
imaginarmos uma família ou um conglomerado de pessoas que não tenham
sido fotografadas. Assim que a fotografia foi inventada principiou a mudar a
história do mundo, proporcionando a todos um instrumento importante na
busca da própria identidade. É através da fotografia que captamos um
momento, um "flagra" do que acontece, momento este único, que jamais se
repetirá. A foto nada mais é do que a testemunha ocular do fato é a
4

Natural da França, Joseph Nicéphore Niépce nasceu em 7 de março de 1765. Ele é conhecido
como o inventor responsável pelas primeiras fotografias permanentes da história. Filho de um rico
advogado, estudou na faculdade em Angers, onde aprendeu sobre Ciências. Nesse período adotou o
nome Nicéphore em homenagem a São Nicéforo, um dos padroeiros de Constantinopla (atualmente
Istambul). (Adaptado de <https://dblog.com.br/5-fatos-sobre-joseph-nicephore-niepce/>, acessado dia
13 de outubro de 2018, às 21h34).
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existência contida na imagem comprovando o que realmente ocorreu
naquele instante. (2016, p. única)

7.4. Pesquisa de Campo
Para auxiliar na coleta de dados sobre a percepção das pessoas sobre a atual
marca utilizada pela empresa, foi desenvolvido um questionário com a junção das
pesquisas descritivas (quantitativas) e exploratórias (qualitativas) aplicado em forma
de questionário on-line através da plataforma Google Forms, com perguntas abertas
e fechadas, com perguntas curtas e diretas, para não cansar o entrevistado,
evitando respostas forçadas, ou ainda fazendo com que o mesmo abandone o
questionário antes de concluí-lo.
A pesquisa apresenta e representa uma visão dos entrevista, que permite o
profissional de marketing e comunicação visualizarem de forma mais clara os
problemas e oportunidades de negócio, ajudando na hora de procurar uma forma de
resolver o problema e aproveitar tal oportunidade, no caso desse projeto, ajudou a
subsidiar o desenvolvimento do redesign da marca da empresa. LUIZ (2003) destaca
sobre as pesquisas:
Os estudos levantam dados reais e confiáveis que municiam os empresários
com informações decisivas para a tomada de decisões. Seu principal
objetivo é dar subsídios que viabilizem os negócios. Os resultados das
pesquisas de mercado podem orientar o profissional a investir em alguma
ação específica, modificar sua proposta original ou até mesmo desistir da
iniciativa. Isso porque os estudos apresentam, com alto grau de clareza, o
cenário em que a empresa irá atuar. (2003, p. única)

A pesquisa foi realizada entre 18 a 30 de abril de 2018, tendo um total de 52
respostas entre clientes e não clientes da marca, incluindo todos os perfis possíveis
de pessoas: jovens, adultos, adolescentes (homens e mulheres). As seguintes
perguntas foram feitas:

1. Observando a marca acima5, você apontaria algum problema nela?
Se sim, qual?
2.

5

O quanto você gostou desse logotipo?

A atual marca da empresa foi disponibilizada no início do questionário on-line.
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● Gostei muito
● Gostei
● Indiferente
● Nada
3. O que mais você gostou desse logotipo:
● Fonte
● Cores
● Ilustração
● Tudo
● Nada
4. O que você mudaria no logotipo?
● ·Fonte
● Cores
● Ilustração
● Tudo
● Nada
5. Sobre o Slogan “Fotografando Detalhes e Emoção”, você:
● Gostei muito
● Gostei
● Indiferente
● Nada
6. Sobre a fase acima, podemos dizer que ela:
● É uma frase inovadora
●

É uma frase estimulante

● Transmite confiança ao consumidor
●

Indiferente

A primeira questão foi feita de forma aberta para que o entrevistado pudesse
expor de melhor forma algum problema que ele vê na marca atual. Muitos dos
pesquisados falaram que não apontaram problemas, enquanto outros apontaram
problemas como: “A qualidade e o traço muito grosso da ilustração”, “as cores claras
das fontes”, “letras finas e achatadas dificultando a leitura”, “pouca personalidade”,
“logo sem proporção” e “o nome “Lívia” da forma que foi feita parecia três letras
LMA”. Pode-se concluir com essa questão que se a logo atual apresenta vários
problemas, alguns até grave como a não percepção correta do nome da empresa, e
a falta de elementos que ajudem na fixação dela na mente dos clientes.
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A segunda pergunta foi direcionada para saber o quanto as pessoas
gostavam da marca, com o foco em perceber o quanto a marca cativava as pessoas,
as respostas podem ser observadas no gráfico abaixo:
Gráfico 1 - O quanto você gostou desse logotipo?

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018.

Pode-se induzir que o grau de empatia das pessoas com a atual marca é um
pouco forte onde dos 52 entrevistados, 27 (51,9%) gostaram a logo e 11 (21,2%)
gostaram muito dela. Mas o chama atenção neste resultado é o número de pessoas
indiferentes que é um número consideravelmente alto (19,2% correspondendo a 10
pessoas) se levarmos em consideração o número de pessoas que responderam a
opção “gostei muito”.
O próximo gráfico (Gráfico 02) mostra as respostas para a pergunta três “O
que você mais gostou desse logotipo?”, aqui o objetivo é capturar, dentre todos os
elementos que fazem parte da composição da logo, qual deles agrada mais o
público. Com as respostas percebe-se que o que mais agrada as pessoas é a
ilustração com 44,2% (23 pessoas), seguida pela fonte com 19,2% (10 pessoas),
13,5% (07 pessoas) gostam das cores, e empatadas com 11,5% (6 pessoas)
optaram pelas opções nada e indiferente. Pode-se induzir também com essas
respostas que, para o trabalho de reformulação da marcar, um elemento que deve
ser trabalhado com atenção é a ilustração pois ele pode ser um elemento para
atenção e fixação da marca junto ao consumidor.
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Gráfico 2 - O que mais você gostou no logotipo?

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018.

O gráfico a seguir (Gráfico 03) refere-se à questão três, com foco em saber o
que o entrevistado mudaria na logo. Aqui é notório os pesquisados se dividiram entre
as opções cores, tudo e nada, apresentando 23,1% um total de 12 respostas cada
um delas. Confirmando o pensando de que o elemento mais forte da atual logo e
que merece uma atenção maior é a ilustração, pois a nesta pergunta a mesma
recebeu o menor número de respostas 9,6%.

Gráfico 3 - O que você mudaria na logotipo?

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018.
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A quinta pergunta foi indagada para saber a percepção das pessoas ao
slogan da empresa, elemento importante na elaboração da nova marca. Como pode
ser observado no gráfico acima, a metade dos entrevistados gostam do slogan da
empresa, totalizando 51,9% (27 pessoas) de respostas positivas a essa alternativa.

Gráfico 4 - Sobre o slogan “Fotografando Detalhes e Emoções”, você:

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018.

A última questão representada no gráfico abaixo (Gráfico 05) foi feita com
foco em entender a mensagem que o slogan da empresa transmite. Resultando em
40,4% (correspondente a 21 pessoas dos entrevistados) acreditam que o slogan
transmite confiança ao consumidor e 34,6% dos entrevistados (18 deles) acreditam
que a frase e estimulante, mostrando que essa frase bem trabalhada pode ter bons
resultados perante o público.
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Gráfico 5 - Sobre a frase acima, podemos dizer que ela:

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018.

A pesquisa de campo foi satisfatória, pois ela foi fundamental para encontrar
os caminhos para o redesign da nova marca, ajudando a perceber os principais
pontos de melhoria, no trabalho para conceituação da marca desenvolvida, escolha
de cores, fontes e ilustração de maneira que formassem uma unidade que
transmitisse uma mensagem clara, objetiva ao público da marca e, sobretudo, que
refletisse o nova fase da marca.

7.5. Briefing
O briefing é um documento essencial na elaboração de qualquer projeto de
comunicação, seja ele um folheto, uma marca, ou uma campanha completa para um
cliente. Neste documento contém todas as informações necessárias do cliente para
a elaboração do projeto de comunicação, não só do cliente, mas do seu produto ou
serviço que vão subsidiar a criação de um projeto. SANT’ANNA, JÚNIOR E GARCIA
(2009) denominam briefing como: “as informações preliminares contendo todas as
informações que o cliente fornece à agência para orientar os seus trabalhos.”
Também completam dizendo:
O briefing é uma fase completa de levantamento e estudos e deve conter as
informações a respeito do produto, do mercado, do consumidor, da empresa
e os objetivos dos clientes, buscando responder às questões que permitiram
compreender os ambientes internos, micro e macro. SANT’ANNA, JÚNIOR
E GARCIA (2009, p. 111)

49

É importante pesar no briefing como um passo inicial e principal para qualquer
projeto de comunicação, sem o briefing bem elaborado e com todas as informações
importantes, fica mais difícil criar um trabalho assertivo que vai atender de maneira
mais exata as exigências dos clientes.
É fundamental pensar que um bom briefing é a soma das melhores
respostas com às principais perguntas para se compreender realmente um
negócio e um contexto, onde está sendo aprontada uma demanda e que,
aparentemente, a comunicação pode atender (SANT’ANNA, JÚNIOR E
GARCIA 2009, p. 110)

Para esse projeto foi realizado uma conversa com a proprietária para obter as
informações necessárias para a criação da nova identidade da marca, as questões
abordaram aspectos como: o nascimento e histórico da empresa; o motivo do nome
escolhido e porque dos elementos que constitui a atual logo da empresa; públicoalvo; o que a marca pretende transmitir através da sua marca e do trabalho que
desenvolve. Todas as respostas obtidas foram fundamentais para que o resultado
obtido no redesign da marca fosse mais assertivo e, também, estivesse alinhado
com os objetivos buscados pela cliente.

7.6. Análise de SWOT
A análise de SWOT Strenghts (Forças); Weakness (Fraquezas); Opportunities
(Oportunidades) e Threats (Ameaças), também chamada de FOFA ou matriz FOFA
(traduzindo os termos para a língua Portuguesa), constitui um sistema de análise
que ajuda a verificar estrategicamente como está a empresa em seu campo de
atuação, buscando informações através do seu ambiente e externo (oportunidades e
ameaças) e o interno (forças e fraquezas). Kotler e Keller definem análise de SWOT
como:
É uma ferramenta utilizada no marketing onde são vistos pontos positivos e
negativos sobre questões e fatores internos e externos que empresas
podem ter em suas organizações. A partir dessa investigação, são vistos
elementos que beneficiam o melhor percurso organizacional a ser seguido.
KOTLER E KELLER (2006, p. 50).
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Levando em consideração as informações acima, foi realizada a análise de
SWOT para a realização do projeto, podem-se destacar os seguintes pontos do
ambiente externo interno:
● Oportunidades: As mudanças constantes do mercado que se abre cada vez
mais possibilita a empresa entrar com maior força no cenário fonográfico do
estado, buscando se posicionar de forma que encontre destaque e se fixe na
mente do consumidor, ajudando a fidelizar ainda mais o clientes que já
consomem a marca e ajudar a fazer com que mais pessoas conheçam-na,
tendo em mente que a marca está na sua fase de introdução;
● Ameaças: O mesmo aspecto da oportunidade se encaixa em uma ameaça,
pois na medida em que o mercado se abre para o novo, muitas outras
pequenas empresas aproveitam essa oportunidade para procurar destacar-se
e encontrar seu espaço, fazendo com que a concorrência seja maior. Além
destas empresas, as organizações que já atuam no mercado alagoano
apresentam outra parcela da concorrência que pode influenciar em todo o
planejamento estratégico da empresa, interferindo diretamente nos objetivos e
resultados que a organização presente alcançar;
● Forças: Um ponto positivo notado para essa análise, é o número grande de
clientes que conhecem os serviços da empresa o que já lhe deixa à frente das
pequenas empresas citadas no tópico anterior. Alguns dos trabalhos
realizados foram como assistente em outra empresa de fotografia o que trás
mais contato com o mercado e com clientes em potencial e permite que as
pessoas tenham contato com o trabalho desenvolvido, pois existe a
assinatura e as características que sempre estão presentes no trabalho
apresentado pela marca. Outro ponto positivo que pode ser destacado, é o
fato da empresa não trabalhar com um único nicho dentro da fotografia, ela
trabalhar fotos de casamento, festas infantis, fotografia de partos e crianças,
editoriais de moda, entre outros, fazendo com que a empresa abranja e
atende mais público;
● Fraquezas: Pode ser considerado um ponto de fraqueza na organização é a
“imaturidade” da empresa, muitas pessoas podem ver a organização como
amadora pela forma que ela se apresenta ao público e pelos equipamentos
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usados no trabalho o que pode lhe colocar em uma desvantagem competitiva
no mercado.

7.7. Análise Sincrônica
Com o auxílio da Análise Sincrônica é possível analisar as empresas com
concorrência direta e indireta da organização que serve como objeto de estudo para
esse projeto. Foram analisadas algumas marcas de empresas que, assim como a
empresa desse projeto, são comandadas por mulheres, atuam no mercado alagoano
e estão em seu processo de introdução e/ou crescimento no mercado
Figura 10 - Albenia Praxedes Fotografia.

Fonte: Facebook, 2018.

A marca da empresa Albenia Praxedes que atua na área de fotografia de
casamentos, apresenta em seu símbolo segundo a empresária dona da marca, uma
foto polaroide que representa a fotografia impressa que é muito valorizada pela
mesma, na parte dobrado no lado esquerdo do símbolo forma a letra A, e no lado
esquerdo a letra P, iniciais do nome da empresária. A Dobra da polaroid6 também
forma um barquinho, que representa o amor da empresária por Alagoas,na sua
tipografia é usada fontes com traços finos trazendo leveza a peça, junto com a

6

Polaroid é sinônimo de foto instantânea, criada pela Polaroid Corporation em 1948, a primeira
câmera instantânea, que revolucionou a fotografia ou poder ver como ficou a foto em tempo real.
(Adaptado de <https://www.modices.com.br/moda/polaroid-a-arte-instantanea/> , acessado dia 17 de
outubro às 15h).
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mistura de tons de lilás e roxo que simboliza poder, nobreza, luxo, foram inspirados
na descendência portuguesa do nome “Praxedes”, trazendo a elegância da realeza.

Figura 11 - Manu Fernandes Fotografia.

Fonte: Facebook, 2018.

A próxima marca é da empresa Manu Fernandes Fotografias, que desta vez
não apresenta símbolo e sim um logo usando só tipografia que remete e uma
assinatura. A fonte de traços simples e finos deixa a logo com uma leveza que se
completa com a adição do coração como ilustração, que remete ao amor, carinho,
que pode ser pela profissão, e também transmitido através do trabalho realizado.O
nome “fotografia” também é apresentado com uma fonte leve, que harmonia bem a
fonte usada na parte superior da logo, ambas trabalhar em uma monocromia em
tons de preto.
Figura 12 - Andrezza Souto Fotografia.

Fonte: Facebook, 2018.
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A marca de Andrezza Souto Fotografia apresenta o conceito mais diferente
entre as marcas apresentadas anteriormente. Em seu símbolo ele apresenta uma
câmera que remete a fotografia e no centro da câmera em seu obturador tem uma
ilustração de uma árvore, remetendo a natureza, criar raízes, acolhimento, força e
cuidado. As fontes trabalhadas em caixa aula e traços finos ajuda a trazer leveza a
marca, embora ela não aparente ter muito harmonia com o símbolo. O tom de verde
ajuda a transmitir através da psicologia das cores sensação emocional de
segurança, além de ser ligados a natureza, crescimento e harmonia.
Observando as marcas apresentadas acima, percebe-se que cada uma delas
transmite a ideia e a essências das suas organizações, seja em sua fonte, seu
símbolo ou ilustração escolhida, cada um com sua particularidade e personalidade.
Neste projeto a proposta é criar um SIV que, assim como as marcas apresentadas,
seja único que dê identidade e personalidade a marca trabalhada, que converse de
melhor forma com o seu público e esteja alinhado com o novo momento da
organização.

7.8. Análise Diacrônica
A essência da Análise Diacrônica é conhecer e analisar a evolução que uma
marca sofreu através dos anos. Desde o seu nascimento até os dias atuais a atual
marca da mantêm-se a mesma, com a ilustração de uma câmera com traçado um
pouco pesado que remete a algo inacabado. Na parte central temos o nome “Lívia
Cavalcante” escrito com uma fonte moderna que traz um designer diferente, mas
olhando atentamente percebe-se que o nome “Lívia” parece três letras “LMA”, abaixo
do nome da empresa tem um traço com as mesmas características da câmera. Na
parte de baixo da marca vem o nome fotografia escrito com uma de traços finos que
parece está esticada, como pode ser observado abaixo:.
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Figura 13 - Atual marca da empresa.

Fonte: Autoria própria, 2018

Após o designer a marca está composta de um símbolo também de uma
câmera, onde o obturador da câmera é um coração, em traços finos; a tipografia é
assim como o símbolo de traços finos, não trabalhada em caixa alta para não retirar
a leveza na marca, como pode ser observado na figura 15.
Podemos ver nesta análise que a primeira versão da marca não apresentam
bons elementos que possam ser trabalhados em um Sistema de Identidade Visual,
já a segunda, criada através das orientações e referências do cliente de toda a
análise da pesquisa realizada, apresenta a possibilidade de realizar o trabalho de
SIV e a conceituação da marca junto ao público, trazendo um resultado que atende e
está ligada a nova fase da organização e de seus clientes.

7.9. Requisitos e Restrições
Os requisitos e restrições para o projeto foram coletados através de conversas
com a empresária para a construção do briefing que iniciou esse projeto. Não houve
restrições para a realização do trabalho, e foi definida a criação de um Sistema de
Identidade Visual com os seguintes elementos:
● Todos os elementos principais que compõem um Manual de Identidade
Visual;
● Aplicações:
1. Camisa de apoio;
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2. Papelaria Básica (Cartão de visita, papel timbrado, envelopes, pasta
.etc)
3. Aplicação em fotografia;
4. Agenda;
5. Bolsa;
6. Sacola;
7. Fachada;
8. Entre outros.

7.10. Concepção da ideia
Nesta fase do projeto da construção do Sistema de Identidade Visual é onde
é definido o público-alvo da marca, também se constrói o painel de similares onde
pode-se observar a concorrência da marca e por último são geradas as alternativas
da marca, buscando definir a nova marca que será proposta para a empresa. Todos
esses processos ajudam na construção de um SIV mais consistente, pois os tópicos
citados acima são trabalhos mediante as informações recebidas da empresa, o que
permite realizar um trabalho mais assertivo.

7.11. Painel de Público
Saber o público-alvo é indispensável para o sucesso de qualquer atividade de
comunicação dentro de uma organização, compreender o perfil do cliente ajuda a
elaborar estratégias assertivas e estabelecer uma comunicação mais eficiente na
hora de divulgar a marca, os produtos e os serviços dessa empresa.
A empresa Lívia Cavalcante Fotografia transita em diversos nichos dentro da
fotografia, trabalhando com: fotografia de casamento, aniversários, book gestante,
partos, edital de moda e eventos. Através de uma conversa pode-se observar que a
maioria do público que entra em contato com a empresa para contratar seus
serviços, são mulheres entre 20 e 45 anos em busca dos serviços para casamentos,
festas infantis entre outros serviços em que as elas (mulheres) estão a frente na
organização e/ou planejamento.
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7.12. Painel de Similares
Figura 14 - Empresas Similares.

Fonte: - Facebook 2018, adorado pelo autor.

Com o painel de similares pode-se perceber como a concorrência se comporta
e se apresenta ao público, quais as ideias e os conceitos transmitidos por suas
marcas, os nichos que cada um delas atua e a forma como comunicam-se com seu
público-alvo. Ao observar essas empresas que competem direta ou indiretamente
com o objeto de pesquisa deste projeto, possibilita saber qual caminho tomar para
que o trabalho desenvolvido único para a organização, conseguindo chegar aos
objetivos desejados pelo cliente.

7.13. Desenvolvimento de Alternativas
Nesta fase é realizado o rough, em outras palavras, realizar um rascunho do
projeto. Aqui é desenvolvida as ideias que se quer passar para a futura marca, a
construção de símbolos, escolha das paletas de cores, tipologia padrão, tudo que
possa representar da melhor forma a organização e transmitir os sentimentos e
conceitos que precisam ser recebidos pelos consumidores através da identidade da
marca. PADILHA ressalta sobre o rough:
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Através dos roughs podemos organizar as informações, nossas ideias, e
partir para um planejamento avaliando os caminhos, definindo prioridades e
com isso prever as ações a serem tomadas com mais segurança. PADILHA
(2009, p. única)

Figura 15 - Rough para a marca 1.

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018.

Figura 16 - Rough para a marca 2

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018.
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Figura 17 - Rough para a marca 3

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018.

Figura 18 - Rough para a marca 4

Fonte: Adaptado pelo autor, 2018.
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8.

RESULTADO FINAL DO PROJETO

8.1. Solução Encontrada
Após as informações coletadas através da elaboração do briefing junto com a
empresária, a análise da pesquisa de opinião realizada com os atuais cliente e
pessoas que tem contado com a marca, foi encontrada e estudada uma solução
através dos roughs, para se chegar à nova proposta de identidade para a marca e,
com o auxílio dos softwares como Photoshop e Illustrator7 foram aperfeiçoados os
rascunhos chegando ao resultado final, tendo em vista uma solução que remeta e
demonstre o novo posicionamento, a nova fase da empresa, transmitindo ao público
os sentimentos, valores e propostas da empresa para o mercado.
Abaixo, pode ser visualizada a nova proposta de marca para Lívia Cavalcante
Fotografia:
Figura 19 - Nova proposta de marca.

Fonte: Adaptado pelo autor.

7

Photoshop e Illustrator são programas da empresa Adobe, o Photoshop é direcionado para criar,
editar e tratar imagens, já o Illustrator é melhor utilizar para criar artes para impressão e elementos
que sempre precisarão de diminuir e aumentar constantemente como um logotipo. (Adaptado de
<http://bonstutoriais.com.br/photoshop-e-illustrator-quais-saos-suas-diferencas-tires-suas-duvidas/>,
acessado dia 21 de outubro de 2018, às 16h).
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8.1.1. Conceito
A nova marca inspira-se no slogan da empresa “Fotografando detalhes e
emoções”, buscando transmitir os sentimentos desejados e que é sentido através
dos trabalhos realizados pela empresa, como: amor, carinho, simplicidade e cuidado.
Demonstrando em seu símbolo traços finos e leves, trazendo elegância e leveza, e
juntamente com a sua tipografia essas sensações continuam, através de uma fonte
que é leve e ao mesmo tempo forte, ajudando no equilíbrio de todos os elementos
deixando a identidade visual com uma mensagem única.
Com a nova identidade visual, a empresa está pronta para se apresentar ao
novo público, demonstrando seu posionamento, estando completamente alinhada
com o seu slogan, contribuindo assim na conquista do seu espaço no mercado, de
novos públicos e na fidelização daqueles que já conhecem a organização e o seu
trabalho.

8.1.2. Símbolo
Através da primeira pesquisa realizada pode-se perceber que o símbolo da
marca antiga (a câmera), era algo muito forte e precisava ser mantido ou mesmo
que fosse dada uma nova roupagem neste, o slogan da empresa “fotografando
detalhes e emoções”, que também teve respostas positivas na pesquisa foi outro
fator principal na construção do novo símbolo.
Pensando nos aspectos citados acima e na ideia inicial de desenvolver uma
marca leve e equilibrada, foi produzido um símbolo que remetesse à ideia de
fotografia e os sentimentos que é passado no slogan. Assim foi colocado o coração
no lugar do obturador da câmera fotográfica, com isso, tem-se um símbolo
visualmente agradável e que transmite boa sensações e sentimentos para quem vê.
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Figura 20 - Símbolo da marca.

Fonte: Adaptado pelo autor.

8.1.3. Tipografia
A escolha da tipografia foi feita através de uma profunda pesquisa na internet,
através dos sites Dafont, Free Design Resources e Font Squirrel para encontrar uma
fonte que se encaixa na ideia central, que não deixasse a marca pesada e que
pudesse estar em sintonia com o símbolo, visando passar a personalidade da
marca, sobre a importância da relação fonte e símbolo ressalta FRACHETTA (2018):
Decidir quais fontes usar na sua marca tem implicações sobre a forma como
a personalidade de sua marca será percebida e a maneira como essas
fontes são tratadas (grande, pequeno, em itálico, sublinhado, cor, por
exemplo) influenciará ainda mais essas percepções (2018, p. única).

A família de fonte “Spartan MB”, foi escolhida para fazer parte do projeto. Nas
suas versões a fonte apresenta traços finos, o que traz leveza e harmonia a logo, a
tipografia sem serifa8 deixa a composição mais jovem e moderno além de ajuda na
legibilidade e leiturabilidade do nome da organização

8

As serifas são os pequenos traços e prolongamentos que ocorrem no fim das hastes das letras.
(Adaptado de <https://blog.landsagenciaweb.com.br/2016/04/24/o-que-e-uma-fonte-serifada/>,
acessado dia 23 de outubro de 2018 às 12h40).
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Figura 21 - Tipografia da nova marca.

Fonte: Adaptado pelo autor.

8.1.4. Versões da Marca
A proposta de marca desenvolvida apresenta duas versões, a primeira em
branco e preto que mantém a cor amarela original do coração, e a segunda versão
toda monocromática em preto e branco. Cabe à empresa verificar qual das opções
se encaixa melhor na área ou documento que ela será aplicada.
Figura 22 - Variações da marca.

Fonte: Adaptado pelo autor.

8.1.5. Cores
As cores podem ser consideradas elementos fundamentais na construção de
uma identidade visual, a cor transmite diversos significados, sentimentos e
mensagens e por conta dessa característica deve ser escolhida com cuidado para
que apresente um resultado positivo para quem tiver contado com a marca, a cores
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também estão envolvidas no processo de difundir ao público todos os valores da
empresa e as cores usadas bem como podem ajudar a conseguir um resultado mais
eficiente. SANTOS (2017) assevera que:
O uso da cor adiciona uma outra dimensão a informação. As cores sugerem
sua própria mensagem subliminar, despertam sentimentos e nos envolvem.
Ajudam a nos orientar e deixa claro as diferenças. Podem também facilitar o
acesso à informação. A cor é percebida inconscientemente e sempre
provoca alguma emoção. Isso acontece porque a percepção de cada cor
ativa uma área específica no cérebro humano, fazendo com que as
emoções referentes a essa determinada área sejam estimuladas. (2017, p.
única)

Com base no raciocínio acima, foi escolhido o tom de amarelo para compor a
paleta de cores da marca. O amarelo é a cor sinônimo de luz (luz do sol), elemento
principal para a captura de uma fotografia, a cor desperta sentimentos agradáveis e
alegres para quem, e ao mesmo tempo é um tom forte e sutil, chama atenção sem
ser “agressivo” como o vermelho por exemplo. A cor amarela compõe a peça com
equilíbrio, trazendo um ponto de atenção sem deixar a marca pesada e
desarmoniosa.
8.1.5.1. Padrão de cores primárias
A cor primária (amarela) escolhida para o Sistema de Identidade Visual da
empresa estão abaixo representadas nos padrões: RBG usado nos objetos que
emitem luz como, por exemplo, os monitores de computador e televisão, as câmeras
digitais, o scanner, entre outros, Hexadecimal usando web, CMYK usado para
impressão e Pantone usando para cores de impressões especiais.
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Figura 23 - Paleta de cores primárias.

Fonte: Adaptado pelo autor.

8.1.5.2. Padrão de cor secundária
A cores secundárias que fazem parte do Sistema de Identidade Visual, foram
escolhidas para ajudar na melhor visualização da marca em fundos mais poluídos
visualmente. Assim como o padrão primário acima, os diversos padrões são
apresentadas a seguir:
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Figura 24 - Paletas de cores secundárias.

Fonte: Adaptado pelo autor.

8.1.6. Reprodução
A nova marca pode ser reproduzida nas versões vertical e horizontal. Qualquer
outra forma de representar a marca que não seja as apresentadas abaixo, pode
ocasionar a má utilização da mesma.
Figura 25 - Reproduções da marca.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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8.1.7. Alfabeto Padrão
O alfabeto padrão que faz parte do SIV da marca, é composto pela família de
fontes “Spartam MB”, dentro desta família tem sete formatos da mesma fonte, são
elas: Thin, Light, Regular, Semibold, Bold, ExtraBold e Black. Trabalhar com uma
família de tipografia permite uma variação melhor na hora da criação de materiais de
comunicação, principalmente na parte da comunicação da empresa. Na construção
da marca, foi usada a versão regular para o nome “Lívia Cavalcante” e a thin para
“fotografia”. Abaixo na figura 22, pode-se observar todas as variações citadas
anteriormente.
Figura 26 - Alfabeto padrão da marca.

Fonte: Adaptado pelo autor
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8.1.8. Usabilidade
Para o melhor uso da marca, ela somente poderá ser usada na sua forma
padrão, como demonstrada na figura 15. Nunca poderá ser representada a marca de
forma distorcida, nas cores que não fazem parte da sua paleta original, nem com
deformidades dos elementos que compõem a mesma.

Figura 27 - Usabilidade da marca.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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9. PESQUISA DE PERCEPÇÃO DA MARCA
Logo após a apresentação e aprovação da marca pela cliente, foi realizada uma
pesquisa de percepção de marca, que serviu como canal para coletar dados sobre a
percepção do público em relação à nova marca perante ao público. A pesquisa
seguiu os mesmos princípios da pesquisa de campo realizada na primeira etapa
deste trabalho, usando um questionário com perguntas abertas e fechadas,
configurando em um questionário misto (quantitativo e qualitativo), com quatro
perguntas aplicado através da plataforma Google Forms.
A pesquisa foi realizada entre os dias 08 a 10 de outubro de 2018, totalizando 62
respostas entre clientes e não clientes da marca, incluindo todos os perfis possíveis
de pessoas: jovens, adultos, adolescentes. As perguntas e respostas da pesquisa
podem ser conferidas abaixo:
Tabela 1 - Questionário aplicado.

A imagem abaixo 9 é uma proposta de logo para a empresa Lívia
Cavalcante Fotografia, veja com atenção e responda o questionário
abaixo.
1.

O quanto você gostou dessa logo?

Gostei muito
Gostei
Indiferente
Nada
2. O que mais gostou dessa logo?
3. Tendo em mente o slogan “Fotografando detalhes e emoções”,
você acredita que a nova proposta de logo reflete e está alinhada
com o slogan?
Sim
Não

9

A nova proposta para a empresa foi disponibilizada no início do questionário on-line.
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Talvez
4. Dos logos abaixo, qual representa visivelmente melhor a
empresa?
1 – Marca antiga
2 – Nova marca
Fonte: Adaptado pelo autor.

A primeira pergunta tem o objetivo de saber o quando as pessoas gostaram
na nova marca, através desta pergunta pode-se tem uma noção de quanta a marca
foi capaz de cativar as pessoas. O resultado pode ser visualizado no gráfico abaixo:

Gráfico 6 - - O quanto você gostou dessa logo?

Fonte: Adaptado pelo autor.

Pode-se concluir com os dados dessa pergunta que a marca desenvolvida
teve uma boa aceitação dos entrevistados, onde 49,2% (total de 31 pessoas),
gostaram da marca criada, e 41,3% (26 pessoas) responderam a opção “gostei
muito” do questionário. Totalizando 90,5% de percepção positiva em relação à nova
identidade visual.
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A segunda pergunta foi feita de forma aberta para que o entrevistado pudesse
expressar da forma mais natural o que mais tinha gostado na proposta de marca
para a empresa. Nesta questão houve respostas muitos distintas, porém, muito
importante pois além de falarem o que mais gostaram, muitas pessoas expressaram
o que a marca estava transmitindo para elas. Foi citaram por alguns entrevistados
que gostaram do coração presente na marca, outras na ilustração por completa, da
fonte escolhida, o traçado da câmera, a feminilidade e o designer. Na tabela abaixo
pode ser visto algumas respostas que descreve o que a marca transmitiu para
alguns dos entrevistados.
Tabela 2 - Opiniões dos entrevistados
2. O que mais gostou dessa logo?

A identidade, mostrando o amor pela fotografia.

A lembrança de registrar momentos de amor, o coração trouxe erra referência, pelo
menos pra mim.
A demonstração de amor com o coraçãozinho ali

Toda a harmonização e leveza da peça.

Delicadeza.

O coração na câmara representando o amor pela fotografia.

O que ela representa, ao meu ver, o amor pela fotografia.
Gostei da ideia “fotografando detalhes e emoções “.

O coração remetendo o amor a fotografia do coração que dá um amor por
fotografia.
Me traz uma sensação de leveza e intimidade. A combinação da fonte com o
coração me dá a impressão que a fotógrafa deve ter um olhar mais sensível.
Fonte: Adaptado pelo autor.
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Com as respostas dessa questão pode-se ter a noção que as ideias que
serviram como base para o desenvolvimento da nova marca, estão presentes no
projeto, pois a ideia era criar uma marca que transmitisse carinho, delicadeza e
sentimentos positivos para quem tivesse contato com ela, e organicamente através
desta questão, o projeto gráfico conseguiu obter essa visão através dos relatos dos
entrevistados.
Sabendo que slogan da empresa “Fotografando detalhes e emoções”, foi a
base central para a ideia e conceituação da nova marca, a terceira pergunta tem
como foco saber se para os entrevistados a nova marca está alinhado e refletindo a
ideia presente no slogan. O gráfico a seguir mostra a resposta para essa questão:
Gráfico 7 - Tendo em mente o slogan “Fotografando detalhes e emoções”, você acredita que a nova
proposta de logo reflete e está alinhada com o slogan?

Fonte: Adaptado pelo autor.

Dos 68 entrevistados, 48 deles (76,2%) responderam que sim, a marca está
refletindo e alinhada ao slogan da empresa, 13 pessoas (20,6%) responderam talvez
esteja alinhado, e somente 2 pessoas (3,2%) não acham a marca alinhada ao
slogan, sabendo desse percentual a empresa pode trabalhar para saber o porquê
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dessas pessoas não associarem a marca alinhado ao slogan. Este estudo pode darse através de pesquisa exploratória10.
A última pergunta do questionário faz um comparativo entre a marca atual e
nova marca, perguntando às pessoas qual das marcas representam visualmente
melhor a empresa. A logo 1 refere-se a marca antiga (Figura 01) e a logo 2 refere-se
a nova marca (Figura 15), a seguir no gráfico estão apresentadas as respostas:

Gráfico 8 - Das logos abaixo, qual representa melhor visualmente a empresa?

Fonte: Adaptado pelo autor.

Consegue-se perceber que mais da metade dos entrevistados (82,5% um
total de 52 pessoas) apontaram a marca desenvolvida neste projeto como a opção
que representa melhor a empresa.
A pesquisa de percepção da marca foi mais do que satisfatória, além de
ajudar a obter os dados sobre como as pessoas visualizavam a nova proposta da
marca, ela nos deu de forma espontânea mais informações sobre o que a pessoas
sentem ao ter contato com ela, o que mostra que o projeto caminhando para um
caminho assertivo. Porém, algumas respostas apresentadas na questão dois onde o

10

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve:
(a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. (Fonte:
http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf. Data do acesso: 01/11/2018, 14:23).
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entrevistado teve espaço para escrever o que ele gostou da logo, fez com que o
resultado final fosse repensado.
Alguns entrevistados citaram em suas respostas que a logo não estava
remetendo muito a uma câmera, ao invés disso parecia um frasco de perfume e/ou
uma bolsa. Pensando nessas respostas foram estudados alguns elementos que
pudessem ser adicionados a marca para que o símbolo remetesse ainda mais a uma
câmera fotográfica, evitando assim, qualquer possível ruído na comunicação marca
e cliente. Depois dos estudos foi adicionado na parte da câmera do símbolo, o botão
de disparo e o equilibrador de branco, trazendo um símbolo mais alinhado com a
ideia de câmera fotográfica que ele quer passar, a seguir pode ser visto um
comparativo da primeira versão da marca e a versão final.
Figura 28 - Primeira e última versão da marca.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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10. USABILIDADE DA MARCA
10.1. Cartão de Visita
O cartão de visita da empresa deve ser impresso em tamanho 85x55mm, em
papel ou design ou couchê 300g, com impressão frente e verso e aplicação de
verniz localizado no símbolo da parte de verso e no logo na frente do cartão.

Figura 29 - Cartão de Visita.

Fonte: Adaptado pelo autor.

10.2. Envelope A5
O envelope em formato A5 deverá ser impresso no tamanho 110x220mm, em
papel offset 90g, sem janela e com acabamento.
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Figura 30 - Envelope A5.

Fonte: Adaptado pelo autor.

10.3. Envelope A4 (envelope saco)
Este outro envelope agora no formato A4, deve ser impresso em tamanho
260x30mm, com 540x420mm em sua faca de corte, usando papel offset de 120g
Figura 31 - Envelope A4 ou saco.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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10.4. Pasta
Com o tamanho 22x31cm, a pasta com orelha deve ser impressa em papel
couchê fosco 300g, frente e verso, usando conte-vinco em seu acabamento com
enobrecimento em lâmina de brilho sem verniz.

Figura 32 - Pasta.

Fonte: Adaptado pelo autor.

10.5 Papel Timbrado
O papel timbrado deverá ser impresso em tamanho 210x297 (A4), em papel
offset 90g, podendo ser usado em suas cores padrões ou em escala de preto.
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Figura 33 - Papel Timbrado.

Fonte: Adaptado pelo autor.

10.6. Bloco de notas
No formato A5 (14,8x21,0cm), o bloco de notas deverá ser confeccionado em
papel offset 90g, acabamento refile, sem enobrecimento, com sua capa trabalhada
em papel reciclado e a marca aplicada com a cor preta.

Figura 34 - Bloco de notas.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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10.7. Sacola
Com 18cm de altura, 25 de largura e 9,5 de profundidade, as sacolas deverão
ser impressas em papel tipo kroft com gramatura 110, seu cordão produzido em
tecido amarelo.

Figura 35 - Sacola.

Fonte: Adaptado pelo autor.

10.8. Camisa de apoio
A camisa de apoio pode ser usados em trabalhos nos ambientes externos e
internos, confeccionadas na cor preta pois o fotógrafo tem que fizer “desaparecer” no
ambiente do evento, portanto cores chamativas não vão bem, com a marca
centralizada na altura do peito e/ou no centro da camisa.
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Figura 36 - Camisa de apoio.

Fonte: Adaptado pelo autor

10.9. Aplicação nas Redes Sociais
As aplicações foram feitas nas redes socais focaram na utilização do símbolo
da marca para dar ênfase ao mesmo. O resultado da aplicação feita na página do
Facebook e no Instagram pode ser vista abaixo.
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Figura 37 - Aplicação Facebook e Instagram.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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10.10. Aplicação em fotos
Para a aplicação nas fotografias, cabe a escolha do profissional escolher qual
das variações da marca, tanto em seu formato e cores, se encaixa melhor, que não
atrapalhe a visualização da marca e da foto em questão.

Figura 38 - Aplicação em fotos.

Fonte: Adaptado pelo autor.
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante os últimos meses de construção desse projeto, que teve como foco a
elaboração de uma nova marca e a criação de um Sistema de Identidade Visual para
a empresa Lívia Cavalcante Fotografia, encontrando formas de chegar a um
resultado que estivesse alinhado ao momento em que a empresa se encontra e,
ajudasse a organização a se mostrar de uma nova forma para o seu público, foi
possível em todo esse processo, colocar em prática muito do que foi aprendido
nesses anos de graduação.
Todos os estudos realizados foram feitos para que se conseguisse tocar um
universo emocional, podendo assim oferecer ao consumidor final uma nova
experiência ao ter contato com a marca e seu produto. E para isso, várias pesquisas
foram realizadas buscando entender como o consumidor se comporta perante a
marca atual, sabendo assim o melhor caminho a se buscar na construção do seu
redesign, fazendo um trabalho ainda mais assertivo junto

aos objetivos

mercadológicos da empresa.
Por fim, foi possível chegar a um resultado satisfatório para a empresa, se
levarmos em consideração a ideia principal desse projeto, que é ajudar a empresa a
ser posicionar e se tornar mais conhecida no mercado em que atua, através de uma
identidade visual que realmente tenha “a identidade” da organização. Com base em
pesquisas realizadas durante o processo desse projeto, é possível visualizar que a
marca desenvolvida está sim alinhada com esse objetivo, deixando a expectativa
que esse trabalho de conclusão de curso abra portas e traga inúmeros benefícios
não só para a empresa, mas também possa contribuir significativamente nas
pesquisas e práticas em marca, identidade visual e qualquer outra pesquisa
relacionadas à temática em questão.
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