
Fidelizar antigos clientes

Quando você já possui uma identidade que passa por um 
processo de redesign, para conseguir representar todos os 

conceitos e valores da sua marca, seus antigos clientes percebem 
essa mudança e veem o quão comprometido você está com seu 

negócio a ponto de atualizar sua comunicação.

Assim demonstra-se seriedade com o consumidor e o produto 
oferecido, pois não adianta em nada você oferecer um ótimo 
produto sem uma comunicação adequada para representá-lo.

Se diferenciar da concorrêcia

Quando uma identidade é bem executada, consequentemente 
ela se destaca diante dos concorrentes, ela sai do “padrão", 

entrega algo totalmente novo para o seu público, muitas vezes 
utilizando elementos diferentes ou genéricos do ramo em que a 

marca está inserida.

Um exemplo muito bom do destaque diante da concorrência é o 
caso abaixo, que causou interesse e curiosidade do público pelo 

produto oferecido.

Atrair novos clientes

Uma boa identidade visual no mercado, seja ela de uma nova 
empresa ou redesign de uma marca já existente, desperta 

curiosidade do público em relação ao produto oferecido. Essa 
curiosidade é maior quando o público alvo desse serviço é 

impactado por essa nova comunicação.

Essa questão algumas vezes não é levada 
em consideração por algumas empresas, 

pois um logo bonito não necessariamente 
é uma boa identidade.

A identidade precisa ser legível em diversas 
plataformas e mídias, não somente onde 

ela é apresentada.

Não adianta ter uma identidade muito 
bonita se ela não se adapta às 

necessidades das diversas plataformas que 
temos hoje no mercado e que vêm 

surgindo de forma constante.

Essa etapa do processo é essencial e precisa ser 
a mais clara possível, pois é a partir do conceito 

da empresa que conseguimos conhecer:

Valores
Objetivo

Ideais
Público Alvo

A partir disso é possível ter os 
direcionamentos necessários para o 

desenvolvimento da identidade visual.

A utilização da cor em uma identidade visual é 
um ponto muito importante.

Ao mesmo tempo em que ela não pode ser 
essencial para um logotipo “funcionar”, 

precisa ser o diferencial para se destacar. 

Podemos dizer que utilização correta da cor 
em uma identidade visual é a “cereja do bolo”, 

é o detalhe que faz toda diferença.

Gerar valor para a marca

Uma identidade visual bem feita agrega valor para a marca, o que 
faz toda diferença em relação à concorrência.

Essa questão de valor pode ser muito bem representada pela Apple. 
Hoje existem celulares com configurações melhores que os da 

Apple e com preços menores, porém muitas pessoas ainda assim 
preferem os aparelhos da Apple. Isso se deve ao fato de que a 

marca tem um valor agregado, valor esse que foi construído ao 
longo dos anos com uma identidade visual que atribuiu um caráter 
mais "premium" e exclusivo aos produtos. Algo único em relação 

aos concorrentes e que a marca vem mantendo há anos.

Hoje a Apple como marca conseguiu fazer com que o "valor" de 
seus produtos justificasse o seu alto preço. Quando alguém 

adquire um lançamento da empresa, essa pessoa está pondo em 
primeiro lugar a marca e o seu caráter exclusivo, não o produto 
em si, levando em conta mais o "valor" do que o preço, mesmo 

que de forma inconsciente. Esse pequeno exemplo citado acima 
é apenas para representar a importância do “valor” de uma marca.

Comunicações essas que quando não conseguem 
expressar a mensagem que a empresa gostaria de passar, 
acabam gerando um efeito negativo no seu negócio, 
afastando seu público alvo em vez de atraí-lo.

Podemos dizer que a Identidade Visual é o primeiro 
contato do público com a empresa. Esse encontro é 
formado por um conjunto de elementos que são de 
extrema importância para atrair e fidelizar clientes. 

A identidade visual vai além de apenas um “símbolo 
bonito”, ela engloba todos os conceitos e valores de uma 
marca que precisam ser muito bem representados pela 
comunicação da empresa. 

Conceito Cor

Tipografia Legibilidade

Elementos que compõem uma

Identidade Visual

A escolha da tipografia está diretamente 
ligada a maneira que o público irá ler e 

interpretar a marca.

Esse ponto muitas vezes é deixado de lado 
por se achar que não é muito importante. 

Isso é um grande erro, pois uma marca que 
não consegue “conversar” com seu público 
através do lettering terá pouco retorno em 
relação a um concorrente que consegue 

desempenhar essa função. 

Um exemplo muito bom que mostra a 
importância da escolha correta da tipografia 

na construção de uma identidade visual e 
consequentemente do logo, é o caso da 

Coca-Cola, cujo logotipo não possui 
nenhum mascote, símbolo ou pictograma, 

apenas o lettering.
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