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RESUMO 
 Organizou-se uma pesquisa qualitativa afim de esclarecer quais as características visuais 
mais percebidas em diferentes marcas. Em um grupo de foco os participantes avaliaram, 
por meio de formulário, sete marcas com seus logotipos trocados. Assim buscou-se 
analisar de que forma cada um dos elementos integrantes da identidade visual participam 
no processo de preferência das categorias de produtos estudadas e ainda verificar a relação 
que o consumidor faz da identidade visual com a marca do produto. Os principais 
resultados obtidos indicam que os elementos visuais da marca podem participar na escolha 
do produto. Também indica que uma marca geralmente é avaliada em conjunto com seu 
respectivo produto ou serviço, portanto, as empresas devem trabalhar de forma a manter 
uma conexão entre serviços, produtos, imagem e identidade visual. 
 
PALAVRAS-CHAVE: marca, identidade visual, elementos da identidade visual, logotipo, 
símbolo. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
 Em um mercado cada vez mais competitivo e com produtos cada vez mais 
equiparados, apresenta-se às organizações um novo desafio para que consigam destacar-se. 
Atualmente o consumidor tem muito mais exigência, a questão custo-benefício ainda é 
forte, mas não única na hora da decisão de compra. As pessoas procuram valores, não 
apenas preço. As pessoas buscam empresas com apelo estético, não apenas qualidade nos 
seus produtos. No entanto, não se pode dizer que os valores e a estética sobrepõem os 
fatores de necessidade quando um cliente compra um produto ou adquire um serviço, mas 
sim que isto pode ser um importante fator de decisão quando este cliente estiver em 
dúvida, ou até mesmo quando ele começar a se interessar por um determinado segmento de 
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Sul,  realizado de 26 a 28 de maio de 2016. 2 Graduado em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda. Autor do Trabalho de Conclusão de Curso que originou 
o presente artigo. Email: blizz004@gmail.com. 3 Graduada em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, especialista em Gestão Estratégica de Marketing e em 
Publicidade e Marketing. Professora na Faculdade Ibes Sociesc (Sociedade Educacional de Santa Catarina). Orientadora 
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produtos ou serviços que ainda não conhece ou utiliza com frequência, e passa a pesquisar 
suas opções. 
 Existem algumas formas de agregar valor a uma marca. Uma delas seria trabalhar 
sua imagem com as diversas ferramentas de que o marketing dispõe. Mas trabalhar apenas 
a imagem isoladamente não basta, esta precisa estar atrelada a todos os outros fatores que 
compõem a marca. Uma instituição ou empresa precisa de uma identidade visual coerente, 
de modo a diferenciar-se de seus concorrentes e principalmente, que seja atraente para seu 
público. Muitas vezes o público estará julgando o produto antes mesmo de prová-lo ou 
experimentá-lo e ele fará isso através da análise da forma como este se apresenta. Em 
outras palavras, esta organização precisa trabalhar a estética a fim de fazer seu produto, 
serviço ou mesmo sua marca ser desejada assim que vista e, por conta disto, mais tarde, ser 
lembrada.  
 Este trabalho teve como objetivos identificar de que forma cada um dos elementos 
integrantes da identidade visual (logotipo, símbolo, cores e assinatura visual) participa no 
processo de percepção das categorias de produtos estudadas; além de analisar as relações 
que o consumidor faz dos aspectos visuais da marca com a empresa e/ou o produto. O 
estudo utilizou uma pesquisa qualitativa exploratória, com um grupo de foco como método 
de coleta de dados. Neste grupo de foco, em um primeiro momento, os participantes 
responderam individualmente um formulário contendo assinaturas visuais com seus nomes 
trocados. Depois se realizou uma discussão para esclarecer os motivos de cada resposta.   
 
2 MARCA E BRANDING 
  
 Tomiya (2010) explica que está cada vez mais evidente a influência das marcas no 
dia a dia das pessoas. A falta de tempo e excesso de informação tornam mais difícil o 
conhecimento de todas as características de algum produto ou serviço. Usando o aval de 
marcas no processo de compra os consumidores se orientam menos pelas características 
dos produtos e mais por se identificarem com as marcas e suas promessas. 
 Kotler e Keller (2006) mencionam que as marcas identificam a origem ou o 
fabricante de um produto e permitem que os consumidores atribuam a responsabilidade 
pelo produto a determinado fabricante ou distribuidor. Assim os consumidores podem 
avaliar um produto idêntico de forma diferente baseando-se na sua marca. Ainda podem, 
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segundo os autores, sinalizar determinado nível de qualidade e, dessa maneira, 
consumidores satisfeitos podem voltar a optar por este produto.  
   Branding significa dotar produtos e serviços com o poder de uma marca e está 
relacionado a criar diferenças. Para que se coloque uma marca em um produto, é 
necessário mostrar aos consumidores quem é o produto, batizando-o e usando de outros 
elementos de marca para ajudar a identificá-lo. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 269). 
 Jucá e Jucá (2008) comentam que uma das principais maneiras de se transmitir uma 
ideia de comunicação é através dos elementos de marca, que o autor chama de identity mix, 
pois estes são fundamentais para compor a identidade planejada para a marca. São eles: 
nome, logotipo/símbolo/logomarca, forma, embalagem, cor, slogan, som, música, jingle, 
personagem, aroma, sabor e textura. Dentre estes elementos, os visuais possuem destaque. 
 
3 IDENTIDADE VISUAL 
 
  Segundo Vasquéz (2007), a identidade visual pode ser considerada um sistema de 
signos, criado e organizado segundo alguns critérios e princípios que visam representar, 
comunicar e caracterizar a identidade conceitual de uma marca. A marca se torna tangível 
através da identidade visual, é materializada com a criação de um nome e a incorporação 
de um design.  
  Strunck (2007) afirma que, quando uma empresa apresenta um mesmo padrão em 
seus impressos, uniformes, veículos, etc., essa empresa tem uma identidade visual. Peón 
(2003) concorda ao afirmar que qualquer coisa pode possuir uma identidade visual e 
componentes que a identificam visualmente. Esta identidade é o que permite singularizar 
determinados objetos, aqui representados pelas marcas de empresas ou instituições: quanto 
mais fraca, menos este objeto será notado e quanto mais forte, mais nossa atenção se 
voltará este objeto, fazendo assim com que nos lembremos dele mais facilmente. 
  Vasquéz (2007) menciona que a identidade visual tem como funções: identificar, 
diferenciar, associar e reforçar. Quando se fala de identificação, entende-se que ela permite 
identificar um produto ou serviço, pois os elementos gráficos geram associações entre 
marca e consumidor. A diferenciação ocorre quando uma marca utiliza elementos gráficos 
únicos e assim consegue diferenciar-se da concorrência. No caso da associação, a 
identidade visual tem o papel de ser como uma espécie de carimbo, fazendo assim com que 
os uniformes, papelaria e embalagens tenham um vínculo com o produto e, às vezes até a 
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empresa ou o fabricante com o consumidor. Já na função de reforço, a identidade visual 
deve reforçar a imagem da empresa, acrescentando associações favoráveis e consolidando 
a sua posição diante da concorrência. 
 Para Peón (2003), existem três principais componentes de um sistema de identidade 
visual. São eles: o Símbolo, que se trata de um sinal gráfico único que deve ter uma 
capacidade de síntese muito boa e precisa ser rapidamente identificado e associado à 
empresa; o Logotipo, que é o uso de letras e/ou a forma particular e diferenciada com a 
qual o nome da instituição é registrado nas aplicações; e Marca, que se trata do conjunto 
formado pelo símbolo e pelo logotipo, também denominado de Assinatura Visual. 
 Continuando com os elementos que englobam a identidade visual de uma marca, 
Wheeler (2008, p.122) cita que a “tipografia é parte essencial de um programa de 
identidade eficaz” e que grandes empresas podem ser reconhecidas imediatamente apenas 
pelo uso de suas tipografias exclusivas e específicas. Diz ainda que as tipografias têm a 
possibilidade de passar uma personalidade especial e devem apoiar a estratégia de 
posicionamento desta empresa. Cesar (2000) cita a importância que deve ser dada para 
outro elemento, as cores, já que elas exercem grande influência no consumidor. A escolha 
da cor para uma nova identidade parte do reconhecimento do objetivo da marca, qual o 
público a que se destina e como esta pretende ser percebida, pois cada cor tem função 
específica e transmite significados. 
  Wheeler (2008, p.18) ainda explica que “Toda a empresa precisa diferenciar-se de 
seus concorrentes para obter uma fatia maior no mercado. Toda a empresa também tem a 
necessidade de ser diferente. [...] As empresas têm grande necessidade da identidade de 
marca”. Vasquéz (2007) explica que a finalidade da marca para uma empresa difere um 
pouco da sua finalidade para produto. No primeiro caso o objetivo é representá-la como 
uma organização, já no segundo, o objetivo é adicionar identidade externa e única a eles, e 
sua divulgação é dirigida diretamente ao consumidor.  
   Para Wheeler (2008) uma identidade visual fácil de ser lembrada faz com que a 
marca aumente consideravelmente as chances de ser reconhecida de imediato. “A 
identidade visual engatilha a percepção e desencadeia associações a respeito da marca” 
(WHEELER, 2008, p.16). A autora complementa que a visão, neste caso é o sentido da 
percepção mais importante, fornecendo informações sobre o mundo. Através da repetida 
exposição visual, os símbolos se tornam reconhecíveis e memoráveis. Atributos 
diferenciais, desejos e emoções, linguagem gráfica ou verbal podem ser associados a 
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empresas e produtos através de suas diferentes ferramentas de marketing. Para que uma 
marca consolide-se, é fundamental que as mensagens transmitidas adquiram significado 
dentro do universo emocional e cultural destes receptores (CHAMMA e PASTORELO, 
2007). 
 Chamma e Pastorelo (2007) mencionam ainda que os princípios da identidade de 
uma empresa devem ser sólidos o bastante para identificá-la e promovê-la sempre 
independente das circunstâncias e que devem perdurar, pois nenhuma empresa deve criar 
uma identidade pensando em alterá-la nos próximos anos. Como reforça Peón (2003, p.12), 
“não se espera que uma empresa dure apenas por um determinado período. Ao contrário, o 
que se espera é que ela seja eterna e que aquela identidade visual perdure por sua 
existência”. Apesar de serem pensadas para durar, Chamma e Pastorelo (2007) explicam 
que as marcas não devem ser imutáveis, pois sempre serão necessários alguns pequenos 
ajustes. 

 
4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 
  O estudo utilizou uma pesquisa qualitativa exploratória, com um grupo de foco 
para coleta dos dados primários. Participaram dez pessoas, de classes sociais variadas, com 
idades entre 18 e 55 anos, moradoras de Blumenau/SC e região, sendo cinco homens e 
cinco mulheres. Neste grupo de foco, em um primeiro momento, foi realizado um 
experimento: foram entregues formulários com imagens de assinaturas visuais e tabelas 
com matrizes de avaliação sobre cada uma. Na primeira folha apresentaram-se quatro 
marcas famosas sem seus respectivos logotipos, apenas com seus símbolos. Foi solicitado 
que os entrevistados escrevessem os nomes das marcas que pudessem reconhecer. A folha 
seguinte do mesmo formulário continha sete marcas com seus nomes trocados: foi 
colocado outro nome, mantendo o mesmo padrão visual do logotipo. As matrizes de 
avaliação e de percepção das características de cada marca foram criadas com base em 
Strunk (2001). Elas continham pares opostos de qualidades, em uma escala de diferencial 
semântico. Além desta avaliação, os entrevistados também deveriam responder a que 
segmento acreditavam que a marca pertencia e qual o nome verdadeiro da marca. 
Solicitou-se aos participantes que preenchessem os formulários com o máximo de silêncio 
para que ninguém fosse influenciado ou pudesse influenciar outro entrevistado. Quando os 
participantes terminaram de preencher realizou-se uma discussão para esclarecer a 
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compreensão de cada indivíduo sobre as marcas apresentadas e os motivos de cada 
resposta.   
 
4.1 ANÁLISE DAS MARCAS SEM LOGOTIPOS 

 
  Na primeira folha do formulário, como aquecimento para a etapa seguinte, foram 
mostradas aos entrevistados quatro marcas mundialmente famosas, apresentando apenas 
suas cores e símbolos originais, sem o logotipo. Desafiados a escreverem os nomes das 
marcas que reconhecerem, obtiveram-se as respostas do Quadro 01: 
 

Quadro 01 - Marcas sem logotipo 

    
5 = Coca-Cola 
1 = Pepsi 
4 = Não responderam 

6 = Kodak 
1 = Itaú 
3 = Não responderam 

6 = Heineken 
4 = Não responderam 

2= Pepsi 
1= China in Box 
1 = Budweiser 
1 = Marlboro 
5 = Não responderam 

Nome correto da 
marca: Coca-Cola 

Nome correto da 
marca: Kodak 

Nome correto da 
marca: Heineken 

Nome correto da 
marca: Levi’s  

Fonte: dados da pesquisa.  
 Nota-se que, apesar de serem marcas existentes há tempo e líderes de seus 
segmentos, nem todos puderam reconhecer suas assinaturas visuais sem estarem 
completas. Jucá e Jucá (2009) comentam que uma das principais maneiras de se afixar uma 
ideia é através dos elementos de marca, ou identity mix, como o nome, logomarca ou cor. 
A marca é a assinatura visual da empresa ou produto e esta deve ser reconhecida 
facilmente. Percebe-se que, apesar de nem todos terem conseguido adivinhar a marca 
Coca-Cola, tivemos alguém que associou ao mesmo segmento quando respondeu ‘Pepsi’, o 
que indica que lembra a categoria correta de produtos. Diferente do que aconteceu com a 
Levi’s, onde não apenas não acertaram a marca como também passaram longe do 
segmento correto. É importante, no entanto, destacar o fato de que no caso das marcas 
Coca-Cola e Levi’s, a falta do logotipo na marca fez com que se mantivessem apenas 
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alguns grafismos não tão distintos, tornando mais possível confundir com outras marcas 
que usem de cores ou formas similares. Diferente do caso da Heineken e Kodak onde o 
símbolo é muito mais característico, o que levou a um maior reconhecimento destas duas 
marcas. Percebe-se também o fato de um entrevistado ter confundido a Kodak com Itaú, e 
de outros entrevistados terem confundido a Levi’s com Marlboro, China in Box e 
Budweiser, por essas marcas se assemelharem em algumas características: um quadrado 
com cantos arredondados sobre um fundo laranja, no caso da Kodak, e as cores branco e 
vermelho no caso da Levi’s.  
 Devido a grande parte dos entrevistados não ter conseguido preencher todas as 
quatro marcas que estavam sem a escrita e apenas com os seus símbolos, infere-se que a 
marca incompleta não apresenta a mesma força do que se nela incluirmos seu logotipo. 
Quando comparado este resultado ao da folha seguinte, em que as marcas tiveram os 
nomes trocados, mas mantidas suas respectivas tipologias, percebe-se que o número de 
acertos foi bem maior, o que leva a crer que a fonte usada é uma característica fundamental 
da marca e que deve-se dar bastante importância a esta parte da marca quando se inicia a 
criação. Podemos observar que o logotipo tem papel fundamental na marca. Como 
afirmam Jucá e Jucá (2009), a tipologia é tão importante quanto o próprio nome, pois afeta 
diretamente a percepção dos consumidores sobre a marca.  
 
4.2 ANÁLISE DAS MATRIZES DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADES 
 
 A seguir encontram-se os dados das matrizes de avaliação da segunda folha do 
formulário de pesquisa. As matrizes foram elaboradas com base em qualidades 
apresentadas por Strunck (2001) e utilizam escalas de diferencial semântico de cinco 
pontos. Para cada marca apresentada sem identificar seu real nome, os participantes 
deveriam fazer uma avaliação conforme sua percepção. Os participantes também deveriam 
tentar identificar a que categoria o produto pertence (alimentação, finanças, etc). Buscava-
se assim comparar se os elementos visuais estão transmitindo os conceitos desejados pela 
empresa proprietária.  
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Através da legenda é possível observar onde as respostas foram mais ou menos 
expressivas.  

Legenda: Resultado expressivo: X 
 Resultado bastante expressivo: X 
 Resultado muito expressivo: X 

 
 

Quadro 02 - Fiat 

 Marca apresentada 
 Marca original 

 
Qualidades Muito +ou- Neutro +ou- Muito Qualidades 

Feminino   8 1 1 Masculino 
Velho 1 2 3 3 1 Novo 
Bonito 2 4 1 2 1 Feio 
Refinado 1 4 4 1  Bruto 
Caro 1 3 3 3  Barato 
Charmoso 1 3 1 5 1 Sem charme 
Comum 1 4 3 2  Diferente 
Amigável 2 3 3 1 1 Hostil 

 Fonte: dados da pesquisa.  
 A predominância da característica ‘Neutro’ no Quadro 02 contrasta com o 
pensamento comum de que esta marca deveria ser mais masculina por se tratar de uma 
empresa que vende veículos e, tradicionalmente, foca mais no cliente homem. No 
preenchimento da tabela observou-se que oito pessoas acertaram o nome da marca, sendo 
que um entrevistado achou se tratar da ‘Rolls Roice’ (marca também de automóveis) e 
outro entrevistado acreditou ser marca de roupas. Baseando-se na maioria das respostas, a 
marca está cumprindo com seu objetivo. 
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Quadro 03 - Itaú 

 Marca apresentada  Marca original 
 

Qualidades Muito +ou- Neutro +ou- Muito Qualidades 
Feminino   9 1  Masculino 
Velho 2 6 1 1  Novo 
Bonito 1 2 3 4  Feio 
Refinado 1 4 3 2  Bruto 
Caro  5 5   Barato 
Charmoso  2 5 1 2 Sem charme 
Comum 2 3 3 2  Diferente 
Amigável 1  9   Hostil 

 Fonte: dados da pesquisa.  
 Neste caso a neutralidade do gênero condiz com a proposta e produtos da empresa 
Itaú, que oferece serviços bancários a ambos os sexos. A característica Velho está 
acentuada e, somada à característica Caro, pode-se concluir que a marca intimida um 
pouco ou acaba deixando as pessoas meio inseguras, pois esse tipo de serviço deveria 
lembrar modernidade. Oito pessoas acertaram o nome do Banco, duas deixaram em branco 
sendo que uma associou a marca a produtos de telefonia. 
 

Quadro 04 - Natura 

 Marca apresentada  Marca original 
 

Qualidades Muito +ou- Neutro +ou- Muito Qualidades 
Feminino 3 6 1   Masculino 
Velho 2 1 1  6  Novo 
Bonito 4 3 2 1  Feio 
Refinado 1 6 3   Bruto 
Caro  6 2 2  Barato 
Charmoso 2 4 3 1  Sem charme 
Comum 2 2 2 4  Diferente 
Amigável 3 2 5   Hostil 

 Fonte: dados da pesquisa. 
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 Observa-se no Quadro 04 que a maioria dos entrevistados acaba por considerar a 
marca mais Feminina assim como a consideraram ser Refinada e Cara. Oito pessoas 
acertaram o nome da marca, uma pessoa deixou em branco e outra pessoa disse se tratar de 
“O Boticário” o que mostra que a marca está lembrando sua área de atuação. 
 

Quadro 05 - Unilever 

 Marca apresentada 
 Marca original 

 
Qualidades Muito +ou- Neutro +ou- Muito Qualidades 

Feminino 2 2 4 2  Masculino 
Velho 2 2 1 4 1 Novo 
Bonito 6 2 2   Feio 
Refinado 4 4 2   Bruto 
Caro 3 4 2  1 Barato 
Charmoso 4 1 4 1  Sem charme 
Comum 2 1 1 3 3 Diferente 
Amigável 5 2 3   Hostil 

 Fonte: dados da pesquisa.  
            A maioria dos entrevistados considera a marca do Quadro 05 muito Bonita e muito 
Amigável, a marca tem grande potencial de aceitação. Seis pessoas identificaram o nome 
correto, quatro deixaram em branco, sendo que uma pessoa comentou se tratar de marca de 
produtos de limpeza e outra de roupas. 
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 Quadro 06 - Shell 

 Marca apresentada  Marca original 
 

Qualidades Muito +ou- Neutro +ou- Muito Qualidades 
Feminino   7 2 1 Masculino 
Velho 4 3 1 2  Novo 
Bonito 1 2 5 2  Feio 
Refinado  3 5 2  Bruto 
Caro 1 4 4 1  Barato 
Charmoso  1 5 1  Sem charme 
Comum 2 2 2 4  Diferente 
Amigável 3  7   Hostil 

 Fonte: dados da pesquisa.  
 ‘Neutro’ em destaque, coerente com os produtos da marca apresentada do Quadro 
06. Mas assim como esta categoria, as demais qualidades também apresentaram 
neutralidade, identificando que a marca não apresenta uma personalidade diferenciada. 
Sete pessoas identificaram o nome correto, duas deixaram em branco e uma confundiu 
dizendo ser o Ipiranga, que é concorrente. 
 

Quadro 07 - Motorola 

 Marca apresentada  Marca original 
 

Qualidades Muito +ou- Neutro +ou- Muito Qualidades 
Feminino   8 1 1 Masculino 
Velho 2 3 2 3  Novo 
Bonito 1 3 2 1 1 Feio 
Refinado  4 5 1  Bruto 
Caro 1 5 1 2 1 Barato 
Charmoso  2 5 2 1 Sem charme 
Comum 3 7    Diferente 
Amigável 2 1 7   Hostil 

 Fonte: dados da pesquisa.  
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 Nota-se no Quadro 07 que a neutralidade em destaque e o +ou– Comum fazem esta 
marca de tecnologias telefônicas parecer um pouco ultrapassada. Sete pessoas lembraram 
seu nome original, duas deixaram em branco e uma disse se tratar da marca Amanco. 
 

Quadro 08 -  Puma 

 Marca apresentada 
 Marca original 

 
Qualidades Muito +ou- Neutro +ou- Muito Qualidades 

Feminino   7 2 1 Masculino 
Velho 2 4 2 2  Novo 
Bonito 3 5 1  1 Feio 
Refinado 3 2  5   Bruto 
Caro 2 5 1 2  Barato 
Charmoso 2 4 3  1 Sem charme 
Comum 2 1 1 6  Diferente 
Amigável 2 2 6 1  Hostil 

 Fonte: dados da pesquisa.  
 A marca do Quadro 08 tradicionalmente atende mais ao público masculino, 
entretanto sua percepção tendeu para ‘neutra’. Pode ser pelo fato de que pessoas costumam 
a associar a cor vermelha como não tão masculina. O +ou– Velho contrasta com o +ou– 
Charmoso, o que faz concluir se tratar de um design com apelo clássico. E é a primeira vez 
que todos os dez entrevistados identificam a marca corretamente, talvez pelo próprio 
símbolo que representa o nome da marca figurativamente. 
 
4.3 DISCUSSÃO DE GRUPO 
 
 Quando se inicia a comparação das sete marcas selecionadas para a discussão no 
grupo de foco, percebe-se que as pessoas têm opiniões muito parecidas a respeito de 
algumas características específicas de algumas marcas, como por exemplo, ao mostrar a 
marca Natura, disfarçada com o nome ‘Fanatic’. Neste caso foi perguntado se havia 
alguma predominância da delicadeza nesta marca e diversas respostas foram positivas: “a 
flor indica que é feminino”. Perguntou-se então se a Unilever, disfarçada de ‘Anix’ seria 
uma marca mais feminina ou não. Obteve-se como resposta que: “é feminina pois tem 
bastante detalhes” e outra pessoa concorda “acredito que este seja o principal fator que me 
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fez pensar ser mais feminino também”, em contrapartida outro entrevistado rebate: “acho 
que puxa mais pro masculino por causa da cor azul enquanto o amarelo da ‘Fanatic’ 
(Natura) seria mais neutro”. Foi, então, perguntado para este entrevistado se mudaria a 
escolha da característica caso a cor desta logo fosse vermelha e este confirma: “acho que 
sim”. Relaciona-se isto com a importância que Wheeler (2008) dá para a escolha das cores.
 O entrevistador perguntou se os entrevistados consideram uma marca mais bonita 
melhor do que uma não tão bonita, ou seja, se a marca for bonita o produto parece 
automaticamente melhor. Um entrevistado exemplifica que “no caso da Nike o símbolo se 
destaca muito”. Um entrevistado diz que “na maioria das vezes a gente vê a marca como 
um todo, principalmente juntamente com seu produto, não apenas a sua logo, 
principalmente no caso de marcas mais famosas.” Outro entrevistado acrescenta: “vejo a 
marca como uma assinatura, como eu por exemplo tenho minha assinatura. Ao invés de 
escrever meu nome eu coloco uma marca personalizada em um cheque, por exemplo”. 
Segundo Kotler e Keller (2006), as marcas podem sinalizar determinado nível de 
qualidade. Percebe-se que, de fato, uma marca mais bem elaborada pode fazer as pessoas 
associarem qualidade ao seu produto automaticamente. Outro entrevistado completa: “A 
marca na verdade representa diretamente o produto”.  
 O entrevistador perguntou se, caso surgisse uma marca nova muito bonita no 
mercado, esta marca despertaria interesse em comprar o produto? Uma das respostas foi: 
“Se você não conhecesse o produto, pode sim ser um fator de decisão para querer comprá-
lo”. O entrevistador perguntou se, caso vissem duas marcas novas de automóveis que eles 
não conhecessem nem tivessem tido relatos dos produtos, eles iriam formar uma imagem 
boa ou ruim dos produtos baseado nas marcas caso estas os agradassem ou não? Todos 
confirmam positivamente. “Quando não conhecemos um produto, sim, podemos associar a 
marca que gostamos a um produto legal e vice-versa”. Um entrevistado reforça: “Eu 
escolho da seguinte forma: digamos que existam os produtos A e B, eu não conheço 
nenhum deles, então vou no que tem a embalagem mais bonita, se eu não souber o preço, 
mesmo que seja um produto inferior, vou acabar achando que é melhor que o outro”. Este 
comentário propõe novamente que a marca deve trabalhar a sua identidade visual como um 
todo, sem descartar ou menosprezar nenhum item, pois esta pode ser a diferença entre 
ganhar ou perder um cliente. Percebe-se, então, que, antes mesmo de pensar em 
comunicação, deve-se investir na criação da marca, pois no lançamento do produto esta 
será a primeira característica analisada por um possível cliente já que este ainda não 
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conhece o produto. Nota-se também que essa preferência inicial não necessariamente 
significa sucesso da marca a longo prazo, pois aí entram outras questões como a qualidade 
do produto, do serviço e também a comunicação. Um entrevistado reforça isso dizendo que 
“tem que ver o serviço que está por trás do produto, todo produto tem que ter garantia”.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Conhecer de que forma cada um dos elementos da identidade visual influencia no 
reconhecimento da marca e na percepção da imagem da empresa é muito importante, pois, 
a partir desta informação é possível identificar quais os fatores mais relevantes para criação 
de uma assinatura visual. Através da identidade visual se faz com que determinado produto 
ou empresa se destaque entre seus concorrentes e assim ganhe mercado.  

A pesquisa original se utilizou de doze marcas de diferentes categorias de produtos 
e serviços, aqui foram apresentados os resultados de sete delas. Através de tabelas de 
matriz de avaliação de qualidades e, mais tarde, de discussão em grupo focal, foi possível 
identificar de forma mais concreta as diferenças percebidas em cada marca. Quando se 
buscou analisar de que forma cada um dos elementos integrantes da identidade visual 
participam no processo de percepção das categorias de produtos estudadas, notou-se que 
uma marca, para ser identificada de forma mais precisa, necessita um conjunto destes 
elementos bem alinhados. Somente utilizar um ou outro elemento isoladamente, às vezes, 
não é suficiente para o reconhecimento desta marca. Ao analisar a relação que o 
consumidor faz da marca da empresa com o produto, os resultados indicaram que a marca, 
juntamente com seus elementos, é um participante ativo na escolha de produtos, 
principalmente se tratando de um lançamento ou quando o consumidor ainda não conhece 
este produto em profundidade suficiente para ter uma percepção deste. Assim, a partir das 
observações acima, nota-se que o consumidor leva em consideração a apresentação visual 
de um produto ao tomar sua decisão de compra e, ao escolher um produto, o consumidor 
tem a influência dos elementos integrantes da identidade visual (logotipo, cores e 
assinatura visual). 
  Ressaltam-se algumas limitações da pesquisa, o que a configurou como um teste de 
método, mas que necessita maior número de aplicações para confirmar os resultados 
observados. Uma primeira limitação foi o uso de um grupo de foco heterogêneo, já que a 
faixa etária e a diferença de classes sociais podem ser características que influenciam na 
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percepção de marcas específicas, em vista dos hábitos e valores relacionados a cada grupo 
especificamente. Assim sugere-se a reaplicação em maior número de grupos de foco, agora 
estratificados por idade e sexo. Acrescenta-se, também, que se torna difícil avaliar as 
marcas isoladamente, pois as pessoas, quando as reconhecem, imediatamente as 
relacionam com suas vivências e experiências pessoais com as empresas ou produtos em 
questão. Neste campo sugere-se a possibilidade de futuros trabalhos utilizando as mesmas 
tabelas de matriz de percepção de qualidades, ou similares, porém apresentando marcas 
desconhecidas pelo público ou ainda marcas recém-lançadas, para permitir avaliações 
isentas de alguma preferência pessoal por determinada marca ou empresa. 
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