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RESUMO 

 

Perante o aumento da concorrência e a modernização do mercado, as empresas estão sempre 

em busca de estratégias que as façam se posicionar de forma adequada nesse cenário. A 

identidade visual pode ser considerada um dos principais elementos na construção do 

relacionamento empresa e consumidor, principalmente quando é sustentada por um forte 

posicionamento. Para tanto, este projeto experimental trata de utilizar a linguagem visual 

como estratégia de comunicação no processo de implementação do reposicionamento da 

marca Policlínica Médica de Mossoró. Há mais de 40 anos no mercado, a empresa tem 

passado por mudanças de gestão, de tecnologia, de infraestrutura e de valores técnicos e 

culturais. Sendo assim, o presente trabalho se utiliza de um briefing, produzido pela agência 

de comunicação da clínica, e apresenta teorias de marca, linguagem visual, posicionamento e 

reposicionamento de marca no intuito de embasar a prática do desenvolvimento de uma nova 

identidade visual. Os principais autores utilizados são: Strunck (2012), Aaker (2000) e 

Wheeler (2012). 

 

Palavras-chave: Identidade visual. Marca. Reposicionamento. Linguagem visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Faced with increased competition and the modernization of the market, companies are always 

looking for strategies that make them position themselves adequately in this scenario. The 

visual identity can be considered one of the main elements in the construction of the company 

and consumer relationship, especially when it is sustained by a strong positioning. Therefore, 

this experimental project tries to use the visual language as a communication strategy in the 

process of implementing the repositioning of the Policlínica Médica de Mossoró brand. For 

more than 40 years in the market, the company has undergone changes of management, 

technology, infrastructure and technical and cultural values. Thus, the present work uses a 

briefing, produced by the clinical communication agency, and presents theories of brand, 

visual language, positioning and repositioning of the brand in order to base the practice of 

developing a new visual identity. The main authors used are: Strunck (2012), Aaker (2000) 

and Wheeler (2012). 

 

Keywords: Visual identity. Brand. Repositioning. Visual language. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo globalizado, onde a tecnologia avança com muita rapidez ao mesmo 

tempo em que se torna acessível às pessoas comuns, o conhecimento se multiplica e as 

oportunidades de empreender são maiores. A facilidade de produzir e ser produtor faz crescer 

extraordinariamente o número de empresas que surgem no mercado a cada dia. Segundo a 

pesquisa Global Entrepreneurship Monitor- GEM 2105
1
, patrocinada pelo Sebrae no Brasil, a 

taxa de empreendedorismo no país atingiu o maior índice dos últimos 14 anos, apresentando 

um percentual de 39,3%, quase o dobre dos registros de 2002, quando a taxa era de 20,9%. 

Nessa crescente, são novas empresas, novos produtos e novas categorias, na maioria das vezes 

muito semelhantes, que acabam saturando o mercado e o consumidor. 

Desse modo, com o crescente número de empresas, cresce também a 

competitividade, pois um mercado saturado torna-se naturalmente mais competitivo, somando 

às empresas a necessidade de buscar estratégias para estar à frente da concorrência e com isso 

garantir a sua rentabilidade.  

Nesse contexto, a marca se torna uma forte estratégia de distinção entre um(a) 

empresa, bens e serviço. A ela atribui-se a função de diferenciação que pode afetar 

diretamente a escolha do consumidor no momento de compra. No entanto, para alcançar a 

preferência e estar na mente dos consumidores, uma marca tende a enfrentar um processo de 

cultivo no qual deve lidar com fatores controláveis e incontroláveis.  

Com estas mudanças, o significado de marca também tem passado por 

transformações. Mark Batey (2010) defende que este conceito passou a ter mais importância 

no mundo dos negócios, onde primeiramente era considerada apenas uma simbologia que 

servia para certificar-se quem era o produtor, hoje, a definição ganha abrangência e se torna 

um conjunto de associações que o consumidor relaciona a uma determinada empresa.    

A partir da reflexão deste novo âmbito mercadológico mais competitivo e da 

importância estratégica da marca, este projeto assume como objetivo a criação de nova uma 

identidade visual para a empresa Policlínica Médica de Mossoró, trazendo assim um padrão 

visual que possa representar adequadamente os valores da empresa. 

Como base para a criação, este trabalho atendeu a um briefing criado pela agência de 

comunicação da referente clínica, utilizando-se também de um relatório de pesquisa de 

satisfação do cliente realizada pela própria empresa e de observações das atividades da clínica 

                                                           
1
 Fonte: Sebrae Nacional - 18/07/2016. 
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no intuito de entender e identificar quais os fatores principais que estariam ligados à baixa 

rentabilidade da empresa e à sua imagem esmaecida no mercado. 

A clínica já está há 40 anos no mercado mossoroense e possui um considerável 

número de clientes fiéis devido à confiança que se adquiriu através da sua tradição e de 

longos anos de atividade. Porém, tem se encontrado, nos últimos anos, ultrapassada nos 

setores de infraestrutura, tecnológicos e administrativos, apresentando baixa lucratividade e 

disparidade concorrencial. 

Com a chegada de novos administradores, a empresa busca melhorias, investindo em 

tecnologia e na estrutura para melhor atender seus clientes. Essas mudanças alteram a sua 

postura e a forma como volta a competir no mercado. Neste cenário de mudanças, faz-se 

necessário uma readequação da marca e de todo padrão visual da empresa. 

O projeto traz um levantamento bibliográfico que tende a guiar a busca por 

estratégias que possibilitem a reconstrução de marca da Policlínica se adequando a sua atual 

situação, permitindo que a empresa se recoloque no mercado de maneira mais sólida. 

O trabalho é dividido da seguinte maneira: no primeiro capítulo, traz uma 

contextualização do conceito de marca, vista como uma das principais estratégias de 

diferenciação mercadológica. Iniciando com uma sequência cronológica do seu histórico, 

possibilita a compreensão deste fenômeno explanando seus significados desde a sua origem. 

Apresentando também discussões sobre a relevância da marca e do seu gerenciamento a partir 

da contribuição das teorias de Martins (2006) e Aaker (2000), principalmente. Para maior 

conhecimento da estrutura de marca e do seu processo de construção, o capítulo também 

explana os conceitos de Strunck (2012), que melhor expressam como a construção da marca 

acontece de fato. 

No segundo capítulo é discutida a importância da identidade visual na elaboração de 

um projeto de marca. Vista como o princípio do relacionamento entre empresa e consumidor, 

a identidade visual estabelece a comunicação visual atuando como a aparência da marca que é 

capaz de transmitir muitos significados e associações. Os principais autores a trazerem essa 

discussão são Dondis (2007), que contribui com os estudos da sintaxe visual permitindo 

entender a formação dos significados e das associações atribuídas às formas tangíveis, e 

Strunck (2012), que esmiúça o processo de criação do padrão visual a se atribuir às marcas no 

intuito de torna-las mais fortes e competitivas. 

No terceiro capítulo, o trabalho discute essencialmente a importância da marca se 

posicionar de forma única no mercado, de modo a gerar um fácil e rápido reconhecimento do 

público dentro de sua categoria. Para entendimento dessa prática e do sucesso de um 
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posicionamento de marca, este trabalho traz os autores que iniciaram esta discussão, Ries e 

Trout (2009). Eles colaboram com seus conceitos e teorias para estabelecer os fatores que 

permitem às marcas atingirem um lugar especial na mente dos consumidores. No entanto, 

demonstrada justa relevância à elaboração de um posicionamento de marca eficaz, os reforços 

de Serralvo (2008) influem a fundamental manutenção e a atualização deste posicionamento, 

perante alguns fatores que podem prejudicar o reconhecimento da marca, ainda que esta 

mudança seja arriscada. Esses fatores acometem a função de indicar o momento da marca 

rever seu posicionamento e de estimular um processo de reposicionamento, cujos tipos são 

apresentados pelos estudos de Telles (2004).  

Após o embasamento teórico, no capítulo quatro é realizada a construção prática da 

nova identidade visual da clínica, produzida ao se utilizar da linguagem visual para comunicar 

ao público o reposicionamento da empresa e sua nova postura concorrencial diante do 

mercado local, com suas devidas aplicações e especificações. A demonstração do Manual de 

Identidade Visual permite que a empresa possa aplicar de forma adequada todos os elementos 

visuais que contribuem para associação da sua marca. 
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1. MARCA 

 

Na atualidade, seria ingênuo pensar em marca apenas como elemento visual. Porém, 

apesar de entender toda a complexidade do termo, que será discutido mais a frente, este 

trabalho também entende como marca os símbolos, os tipos e os demais elementos visuais 

que a compõem. Para entender todas as interpretações desse conceito, será abordado o 

histórico da utilização do termo e, ainda, sua utilização nos tópicos seguintes.   

 

1.1. Histórico do conceito de marca 

 

A partir da noção do valor de marca, as empresas começam a associar aos seus 

produtos não só características funcionais, mas também benefícios intangíveis a fim de 

configurar uma estratégia de diferenciação mais efetiva. Porém, nem sempre foi assim.  

A utilização do termo “marca”, tradução do termo “brand” foi originalmente 

associado ao ato de marcar, quando as pessoas marcavam as cabeças e peças de gado, 

objetivando formalizar suas posses (STRUNK, 2012). Isso trazia aos criadores a 

responsabilidade para com o animal de sua propriedade, o dever de alimentá-lo, de cuidá-lo e 

também uma vantagem que valorizava seus diferenciais entre outros proprietários de gado, 

pois aqueles criadores que possuíam reses de qualidade passavam a ser mais conhecidos e 

mais procurados nas trocas comercias. Nesse contexto a ideia de marca tinha um sentido de 

marcar, identificar, ainda não tão complexo e abrangente. Atualmente, vive-se um novo 

contexto em que a marca deixou de ser apenas um símbolo, um produto ou um serviço, para 

assumir um conceito bem mais amplo. 

Ainda não se tem conhecimento de quando surgiu e qual foi, de fato, a primeira 

marca criada, conforme os conceitos mais modernos. Mas acredita-se que as pessoas já a 

utilizavam desde a antiguidade, há muitos anos antes de Cristo. É provável que a origem das 

marcas venha dos anos mais remotos quando pintores e escultores assinavam suas obras no 

intuito de identificá-las e de diferenciar das obras dos demais artistas, também podendo 

certificar os compradores da origem delas e assim evitar que seus clientes fossem enganados 

com peças falsificadas (SOUZA; NEMER, 1993). 

Essa indefinição e falta de comprovação permite que várias teorias existam. Aaker 

(1998) acredita que a origem da marca se deu na Europa medieval, quando as sociedades 

comerciais utilizaram marcas registradas para a própria segurança do consumidor e também 
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para dar ao produtor um tipo de proteção legal, em relação aos produtores que vendiam 

mercadorias semelhantes ou idênticas. 

De acordo com Pinho (1996), o surgimento das comunas e cidades, no século XI, 

obrigou que as marcas individuais fossem aplicadas aos produtos, pois as operações de 

comércio passaram a ser exercidas longe do centro produtor. Portanto, a marca funcionava 

como um vínculo entre o fabricante e o consumidor. Ela assegurava a qualidade do produto e 

também a oportunidade ao consumidor de reclame, caso o produto não apresentasse o 

prometido. Desse modo, as marcas ganhavam importância no processo da formação de 

confiabilidade. Essas marcas individuais obrigatórias se tornaram, com o passar do tempo, a 

representação das características dos produtos, consentindo a estes um papel tipicamente 

concorrencial, como acontece atualmente. 

Em meados do século XIX, a Revolução Industrial chega para aquecer o mundo 

comercial provocando o aumento considerável da produção e do consumo fazendo a marca 

ganhar mais relevância e incumbindo as empresas da necessidade de construir uma marca 

competitiva, muitas vezes utilizando benefícios intangíveis para se destacar das outras.  

Já no início do século XX, as marcas começaram a assumir o centro das atenções e a 

propaganda desenvolveu um papel fundamental na produção de novos e importantes 

significados a elas (PINHO, 1996). A marca começou a ser vista como um fator de 

diferenciação para os concorrentes, que seria capaz de reduzir a primazia do preço na decisão 

de compra, enquanto a propaganda ajudava as empresas a construírem suas imagens que 

seriam a base deste fator. Na década de 1980, essas estratégias de diferenciação resultaram em 

empresas sendo vendidas a um valor até 6 vezes maior que o valor do seu patrimônio, essas 

negociações despertaram os conceitos de valor de marca, dito por Serralvo (2008) e a noção 

do que isso pode significar para os lucros da empresa. 

Vê-se que desde a antiguidade e ao decorrer dos anos a marca tem assumido o papel 

básico de identificar e depois de diferenciar um bem ou serviço. Contudo, a conjuntura do 

mercado atual formada por um crescente número de empresas, um consumidor mais exigente 

e mais informado, pelo avanço da tecnologia, pelo o aumento da globalização e por outros 

fatores tem gerado uma valorização do conceito mercadológico da marca. 

Segundo Aaker (1998, p. 8) “o poder das marcas, mais a dificuldade e o custo 

envolvido para estabelecê-las, é sinalizado pelo que as empresas estão dispostas a pagar por 

elas”, ou seja, o nível de reconhecimento no mercado é o que define, de fato, o patrimônio de 

uma empresa. 
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Para Aaker (2000), o que apropria a marca desta vantagem é a estruturação de uma 

identidade bem definida. Ele infere que essa identidade é o que auxilia a construir um 

relacionamento entre marca e cliente a partir de uma proposta de valor, envolvendo benefícios 

funcionais, emocionais e até mesmo de auto-expressão. Deste modo, as marcas começam a 

assumir uma importante influência na cultura e na sociedade. Elas emprestam personalidade, 

agregam valor e se tornam elementos essenciais das identidades contemporâneas 

(SEVERIANO, 2007). 

 

1.2. Conceitos da marca 

 

A marca tem assumido, com o decorrer do tempo, conceitos mais amplos e visões 

mais subjetivas. Antes, como se pode observar no tópico anterior, ela desempenhava uma 

simples função de identificar, depois evoluiu para um modo de diferenciação e hoje é muito 

mais que tudo isso. 

Numa visão clara e objetiva, Kotler e Armstrong (1999, p. 195) trazem como 

definição de marca “nome, termo, símbolo, desenho - ou uma combinação desses elementos - 

que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-

los dos da concorrência.”. Nota-se que esta definição é associada ao produto numa tentativa 

de identificar e torná-lo seguro para os seus consumidores. 

Segundo Strunck (2012, p. 24) “a marca é um nome, normalmente representado por 

um desenho (logotipo/ou símbolo) que, com o tempo, devido às experiências reais ou virtuais, 

objetivas ou subjetivas que vamos relacionando a ela, passa a ter um valor específico”, ou 

seja, um elemento que carrega vários significados a partir das associações que as pessoas 

fazem dela e, assim, pode-se dizer que ela representa algo diferente para cada pessoa. 

Para a empresa, numa visão administrativa, a marca é um instrumento de estratégia e 

atribui muitos benefícios quanto à sua proteção e rentabilidade, também é uma propriedade de 

valor para seu proprietário. Já na visão do consumidor, ela simplifica a vida na tomada de 

decisão de compra e pode indicar um nível de qualidade filtrando as muitas opções do 

mercado. Isso gera fidelidade e uma vantagem que, conforme Kotler (2006), é o que cria 

barreiras para o surgimento de novas empresas concorrentes. 

A marca é um ativo intangível gerador de valores impalpáveis, estes são capazes de 

despertar desejos e atingir necessidades que vão além do benefício funcional do produto. A 

partir disso se percebe que: 
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Uma marca passa a significar não apenas um produto ou serviço, mas incorpora um 

conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis relevantes para o consumidor 

e que contribuem para diferenciá-la daquelas que lhe são similares. Assim, ao 

adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem, mas todo o 

conjunto de valores e atributos da marca. (PINHO, 1996, p. 43) 

 

De acordo com Wheeler (2012, p. 12) “a marca é a promessa, a grande ideia e as 

expectativas que residem na mente de cada consumidor a respeito de um produto, de um 

serviço ou de uma empresa. As pessoas se apaixonam pelas marcas, confiam nelas são fiéis a 

elas, compram e acreditam na sua superioridade”. É nesse sentido que a marca passa a compor 

o quadro estratégico de uma empresa, fazendo com que suas associações sejam relevantes e 

necessárias para seus consumidores. Desse modo, é importante enfatizar que o aspecto que 

agrega valor intangível à marca é subjetivo, formado na cabeça do consumidor, por isso é uma 

questão de percepção e quase nunca representa uma unanimidade. 

Neumeir (2008, p. 2) afirma que a “marca é a percepção íntima, o sentimento 

visceral de uma pessoa em relação a um produto, serviço ou empresa. É um sentimento 

visceral porque todos nós somos seres emotivos, intuitivos, apesar dos nossos esforços para 

sermos racionais”. A partir desta afirmação, cabe a compreensão de que as pessoas não estão 

mais tão interessadas nas reais utilidades dos produtos, mas sim no que a sua marca oferece. 

 Segundo Tavares (1998, p. 17) a marca “estabelece um relacionamento e uma troca 

de intangíveis entre pessoas e produtos. O produto é o que a empresa fabrica, o que o 

consumidor compra é a marca. Os produtos não podem falar por si: as marcas é que dão 

significado e falam por eles”. Assim, a marca passa a ter uma espécie de personalidade que, 

agregada ao produto, cria uma relação quase pessoal com o seu público alvo. No entanto, esta 

relação íntima só é possível se a própria marca atingir um nível relevante para seus 

consumidores. 

 

1.3. Relevância da marca 

 

Em um mundo no qual a informação está acessível a todos, devido ao grande avanço 

da tecnologia e aumenta a cada dia a produção industrial em massa fazendo surgir novas 

empresas, muito se discute os segredos para obter uma marca de sucesso. 

Nesse modo acelerado em que a globalização acontece, a disseminação da 

informação tem gerado a evolução das expectativas e exigências do consumidor trazendo, 

consequentemente, uma mudança de grande proporção no cenário competitivo do mercado. 
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Isso, então, exige de cada empresa soluções estratégicas mais meticulosas para que o sucesso 

garanta a relevância, o lucro e a sobrevivência. 

Sobre esta relevância, é possível descrever o modelo simples de interação entre 

marca e consumidor. Este modelo divide a interação em dois grupos chamados de relevância 

de marca e preferência de marca. Por sua vez, cada grupo é subdividido em duas etapas. O 

grupo de relevância é o primeiro, no qual são constituídas as etapas de selecionar 

categoria/subcategoria e de selecionamento do conjunto de marcas a serem consideradas. Já o 

grupo de preferência de marca é constituído por: selecionar a marca de grupo considerado e 

experiência de uso (AAKER, 2010). Isso quer dizer que o fator relevância se encontra nos 

momentos iniciais do processo de interação e este fator é responsável para seleção da marca 

na preferência do consumidor.  

Segundo Davis (apud WHEELER, 2012), todos os dias os consumidores são 

expostos a uma média de 6 mil anúncios e a 25 mil novos produtos por ano, isso provoca uma 

saturação no consumidor que é o tempo todo bombardeado por novas promessas e atribui às 

marcas a responsabilidade de ajudá-lo a atravessar essa infinidade de escolhas disponíveis. 

Portanto, diante deste contexto, as empresas precisam estar cientes da relevância e dos efeitos 

de construir e gerenciar uma marca. A falta de gerenciamento das marcas é um fator 

categórico no fracasso de muitos negócios, como é possível entender no depoimento de 

Martins (2006): 

 

Vida e morte são palavras que acompanham o presente e o futuro de qualquer 

negócio, em qualquer segmento, país e momento econômico. A média de vários 

estudos sobre o assunto aponta que algo entre 40% e 70% dos novos lançamentos e 

marcas não sobrevivem mais que um ano após chegarem no mercado (MARTINS, 

2006, p. 20) 

 

Cuidar da marca é uma das atividades mais importantes para uma empresa, apesar de 

Aaker (2000) afirmar que esta atitude pode reduzir os lucros no curto prazo, pois é um 

momento que a empresa se volta para o interno e está interessada em aperfeiçoar os 

processos. Porém esta etapa da construção e manutenção de uma marca é fundamental na 

geração de ativos intangíveis e para o sucesso do negócio. 

A marca requer uma gestão adequada que a atribua um valor que diferencie seus 

produtos e serviços dos demais, para isso foi criado o branding, uma teoria de gestão voltada 

para o fortalecimento da marca. O termo designa o processo de gerenciamento do valor de 

uma marca e o conjunto de medidas que vai dotar um determinado bem ou serviço de um 
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diferencial capaz de atingir a fidelidade do consumidor e até mesmo fazê-lo propagador desta 

marca (AAKER, 2000). 

Segundo Wheeler (2012, p.16), o gerenciamento da marca é incumbido de 

“aproveitar todas as possibilidades disponíveis para expressar às pessoas porque escolher o 

produto de uma marca ao invés de outra”. No entanto, o branding tem a função de criar uma 

promessa, mas acima de tudo de cumprir esta promessa. 

A identidade visual é um elemento da marca utilizado pelo branding. Ela é a 

representação gráfica e sensorial de todo o conjunto que compõe a empresa, ou seja, ela 

representa a identidade da empresa e a partir de suas definições ela gera uma imagem 

subjetiva ao mercado. Sendo assim, é necessário entender tudo o que forma o que chamamos 

de marca.  

 

1.4. Composição da marca 

 

Os elementos que basicamente compõem a marca são, segundo Struck (2012, p. 71) 

“propósito, visão, missão, valores, pesquisa, estratégia, identidade 

visual/auditiva/olfativa/gustativa/tátil, desenho de produto e embalagem”. É importante que 

toda a empresa esteja comprometida com os seus valores para atingirem o propósito da marca, 

pois assim, este chegará a cada pessoa que tiver contato com ela. Isso quer dizer que, a marca 

precisa falar uma só língua para que o público ouça uma só mensagem e esta seja absorvida 

de modo a gerar fidelidade. 

Diante dos conceitos de marca, é possível perceber que o termo em si acaba 

admitindo duas versões e visões distintas, sendo uma de identidade e outra de imagem. 

Segundo Kapferer (2003), a identidade compreende um conceito atribuído à emissão que está 

sob um plano administrativo a fim de manejar a imagem, esta que por sua vez, designa um 

conceito que está relacionado à recepção. Sintetizando, a identidade é a mensagem, e a 

imagem é a decodificação que será feita pelo público. 

De acordo com Pinho (1996, p. 39) “tanto no desenvolvimento de uma nova marca 

corporativa como na sua atualização, deve-se levar em conta o seu papel de agente unificador 

no contexto do programa de identidade”, ou seja, a empresa precisa ser objetiva no 

esclarecimento de seus valores e consistente na transmissão da mensagem. 

Muito se ouve falar da importância de se construir uma marca de dentro para fora, 

conhecendo que, segundo Khauaja (2008) “a construção da identidade de uma marca é 

inspirada na cultura da empresa que a comercializa”, assim, todos os valores nos quais a 



21 
 
 

empresa se baseia como sua missão e visão, seus ideais e ações e até mesmos pequenos 

detalhes como, por exemplo, o uniforme de seus funcionários, o estado do muro do prédio da 

empresa, tudo isso será refletido em sua imagem. 

Para se apresentar uma identidade ao público, a marca se utiliza de compostos 

visuais, como uma assinatura que desempenha a função de indicar seus valores tangíveis e 

intangíveis: 

 

Embora não existam regras estritas e rápidas para determinar o melhor identificador 

visual adequado para um determinado tipo de empresa, o processo do designer é 

analisar uma série de possibilidades e soluções baseadas em critérios tanto, 

inspirativos como funcionais. (WHEELER, 2012, p. 60) 

 

Tratando sobre imagem, Strunck (2012) fala que quando as marcas prometem aos 

seus consumidores a satisfação dos seus desejos e necessidades há um indicador que é 

essencial para a formação de credibilidade e sustentação dessas promessas que é a sua 

“aparência”. Portanto, a marca deve comunicar o que ela é e ser consistente nesse enunciado 

para conquistar a confiança das pessoas, cumprindo o que promete, iniciando esse processo de 

conquista no gerenciamento da sua comunicação visual, a primeira a estimular os 

julgamentos. É por isso que é importante ter uma identidade visual alinhada com o propósito 

da marca. 
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2. IDENTIDADE VISUAL 

 

A identidade visual é um componente da marca que está associado aos elementos 

visuais no processo de comunicação da empresa. Pode-se dizer que é de grande importância, 

já que o sentido da visão é o que mais absorve conteúdo e consequentemente produz inúmeras 

associações (DONDIS, 2007). Segundo Strunck (2012), o ser humano julga a partir da visão, 

ela é o sentido mais rico e veloz na construção da informação. Sendo o mundo uma 

civilização visual onde tudo o que é visto comunica algo: 

 

As imagens agem diretamente sobre a percepção do cérebro, impressionando 

primeiro para serem depois analisadas, ao contrário do que acontece com as 

palavras. [...] Um enorme e complexo universo de pequenos detalhes se combina 

para trazer-nos informação processadas instantaneamente por nossos cérebros. 

(STRUNCK, 2012, p. 74). 

 

Com um objetivo bem definido, os dados visuais tem o poder de transmitir, 

intencionalmente, informações como mensagens específicas ou sentimentos expressivos. 

Dondis (2007, p. 184-185) afirma que “para os analfabetos, a linguagem falada, a imagem e o 

símbolo continuam sendo os principais meios de comunicação e, dentre eles, só o visual pode 

ser mantido em qualquer circunstância prática”, por exemplo, em uma situação aonde não seja 

possível ouvir a mensagem falada, um gesto pode ser capaz de transmitir a mensagem 

sozinho. Corroborando com esse pensamento Gobé (2002, p. 126) afirma que “a partir dos 

dez anos de idade, a visão é o sentido predominante dos seres humanos, na exploração e na 

compreensão do mundo”. 

Dependente deste sentido tão poderoso, a identidade visual de uma empresa tem o 

poder de carregar intrinsecamente um conjunto de associações relacionadas à sua marca. Ela 

atende a uma linguagem visual e tem forte poder de comunicação. De acordo com Wheeler 

(2008), a identidade visual é aquela que tem o poder de engatilhar a percepção das pessoas e a 

que desencadeia as associações relativas à marca. Já Pinho (1996, p.29) a define como 

identidade corporativa e afirma que “como uma marca, a identidade corporativa diferencia a 

empresa de modo positivo e memorável, projetando assim uma personalidade única e 

posicionando adequadamente a companhia no mercado”. 

Num sentido mais geral, não somente relacionado a empresas lucrativas, Farina, 

Perez e Bastos (2006, p. 127, 128) acordam que: 

 

A identidade visual de uma empresa é a declaração visual do seu papel e missão - 

um meio de comunicação visual interna, com seus funcionários e acionistas e 
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externos com seus fornecedores, clientes, governo, ONGs e sociedade em geral. [...] 

Um conjunto de signos, que utilizados de forma coerente e sistematicamente 

planejados em todas as suas manifestações visuais, formalizam a personalidade 

visual de um nome, ideia, produto ou serviço (FARINA, PEREZ E BASTOS, 2006, 

p. 127, 128). 

 

A produção de uma identidade visual é de suma importância para que se possa 

estabelecer um padrão gráfico. O padrão gráfico vai dar consistência ao que a identidade 

deseja transmitir. Ele pode empregar uma harmonia estética e, além disso, deve configurar 

igualmente todos os pontos de contato da marca com o consumidor, fazendo com que isso 

eleve o nível de reconhecimento da marca. 

 

2.1. Os elementos da identidade visual 

 

Segundo Strunck (2012), a identidade visual é composta, basicamente, por 4 

elementos institucionais onde os principais são o logotipo e o símbolo, e os secundários são a 

cor padrão e o alfabeto padrão. Cada elemento será abordado separadamente nos tópicos 

posteriores.  

 

2.1.1. O logotipo 

 

Antes de partir para os conceitos do referente componente da identidade visual, faz-

se necessário o esclarecimento da tradução deste termo. Ainda existe uma vasta confusão 

entre os significados dos termos logotipo e “logomarca”, muitas vezes sendo utilizados como 

sinônimos. No entanto, segundo a ADG Brasil
2
 o termo “logomarca” foi inventado e não 

possui um significado coerente “apesar deste termo ser habitualmente utilizado por leigos, ele 

é considerado um neologismo incorreto pelos designers. Ambos os termos "logo" (do grego 

logos) e "marca" (do germânico marka) denotam "significado", e portanto a junção dos dois 

não se justifica” (ABC da ADG, 2012, p. 126). Já a palavra logotipo deriva do grego logos e 

typos, que significam, respectivamente, significado/palavra e figura. 

Por mais que se confunda o significado da palavra, logotipo não define o termo 

marca sozinho. Segundo Strunck (2012, p. 96), o logotipo “é a particularização da escrita de 

um nome. Sempre que vemos um nome representado por um mesmo tipo de letra isso é um 

logotipo”. O logotipo é um componente da identidade visual que desempenha a função de 

estampar o nome de uma empresa de modo que represente, em sua forma, a identidade e os 

                                                           
2
 ADG Brasil: Associação de Designers Gráficos Brasil. 
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valores da mesma. Como também se pode perceber na definição de Pinho (1996, p.40), 

referindo-o como “o nome da companhia escrita de uma forma única e padronizada”. 

Para maiores esclarecimentos e entendimento, o logotipo é um elemento da 

identidade visual de uma empresa que pode vir junto ou não de um símbolo para representar 

uma marca. A identidade visual pode não conter um símbolo, mas sempre terá um logotipo, 

pois ele é forma nominal da empresa. Alguns exemplos de marcas que utilizam apenas 

logotipo em sua identidade visual são a Coca-Cola, a Netshoes e a Google. 

 

 

Figura 1: Logotipo Google 

Fonte: Site Google, 2016 
Figura 2: Lotipo da Coca-Cola 

Fonte: Site Coca-cola, 2016 
Figura 3: Logotipo Netshoes 

Fonte: Site Netshoes, 2016 

 

O logotipo é formado por letras, que são representadas por caracteres, que por sua 

vez assumem a conjuntura de uma figura assim podendo expressar muitos significados e 

associações, pois segundo Ribeiro (2003): 

 

Os caracteres exercem uma ação psicológica variável, conforme a sua forma 

fundamental. Certos caracteres dão impressão de positivos, ponderados, racionais. 

Outros, pelo contrário, dão uma impressão de rigidez, peso. Outros, finalmente, de 

natureza maleável, fluida, flexível, leve, persuasiva, podem ir até ao ponto de evocar 

a alegria e frivolidade. É necessário que a família de caracteres escolhida para 

compor um texto não só corresponda à natureza do texto, mas ainda favoreça a 

expressão do sentimento evocado (RIBEIRO, 2003, p. 71). 

 

De acordo com Cesar (2000), para elaborar um logotipo, é necessário conhecer bem 

a empresa e considerar alguns princípios como: 1- originalidade, 2- significado e 3- 

lembrança: 

 Originalidade: é o que vai fazer a empresa diferente das outras; 

 Significado: as formas do logotipo devem expressar nitidamente o que a empresa 

representa e ser de fácil entendimento; 

 Lembrança: o logotipo precisa sobreviver anos e ser criado de modo a se 

atualizar com pequenas modificações ao passar do tempo. 
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2.1.2. O símbolo 

 

Um dos componentes da identidade visual que mais acumula associações de 

percepção é o símbolo, embora, ele nem sempre seja utilizado na composição desta. Quando 

uma identidade visual é vista repetidamente o símbolo se torna facilmente reconhecível a 

ponto de algumas empresas top of mind
3
 usarem, em suas assinaturas corporativas de 

campanhas de nível nacional, somente o símbolo, eliminando seu logotipo (WHEELER, 

2008). 

O símbolo é, segundo Strunck (2012, p. 97), “um sinal gráfico que, com o uso, passa 

a identificar um nome, ideia, produto ou serviço. [...] desperta uma série de informações e 

experiências que tenhamos armazenados sobre uma marca”. Usar símbolos para representar 

uma marca ou qualquer outra coisa é uma atividade praticada pela humanidade há remotos 

tempos:  

 

A humanidade sempre usou símbolos para expressar intensamente a individualidade, 

o orgulho, a fidelidade e a propriedade. O poder dos símbolos continua fugaz e 

misterioso - uma simples forma pode engatilhar instantaneamente a lembrança e 

despertar emoções, seja ela estampada em uma bandeira, lapidada em uma placa de 

pedra ou exibida no visor de seu telefone celular. (WHEELER, 2012, p. 10). 

 

Os símbolos podem ser de vários tipos. Strunck (2012) os classificam em dois 

grupos: os abstratos e os figurativos. Os abstratos nada representam à primeira vista.  Seus 

significados precisam ser explicados para serem entendidos. Já os figurativos estão divididos 

em três categorias: baseados em fonogramas, formados somente por letras, em ideogramas, 

que representam ideias e baseados em ícones, quando suas formas são fiéis ao que é 

representado. Todos competem a função de representar a marca e expressar seus valores, seja 

explicitamente ou não. 

 

 

Figura 4: Símbolo 

abstrato Adidas 

Fonte: Site adidas 

Figura 5: Símbolo 

abstrato Nike 

Fonte: Site Nike 

Figura 6: Símbolo 

figurativo Apple 

Fonte: Site Apple 

Figura 7: Símbolo 

figurativo Habib’s 

Fonte: Site Habib’s 

 

                                                           
3
 Uma empresa top of mind é aquela que detém maior índice de lembrança espontânea como primeira marca 

citada pelos consumidores em uma categoria de produtos e ou serviços. Fonte: Glossário Essencial de Branding - 

Associação Brasileira dos Anunciantes (ABA). 
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2.1.3. A cor 

 

Visível aos olhos existe uma infinidade de cores, devido a variações e dimensões que 

este fenômeno possui. Segundo Dondis (2007), a cor contém três dimensões que podem ser 

medidas: a matiz, a saturação e o brilho. A matiz, que é a própria cor, possui três matizes 

primárias que são as cores mais conhecidas mundialmente, a cor amarela, a vermelha e a cor 

azul. Da mistura delas ainda derivam as cores secundárias que formam o círculo cromático 

somando doze cores no total, e inúmeras a partir de suas variações. 

A segunda dimensão é a saturação, que está relacionada à “quantidade de luz branca 

que a cor reflete” (CÉSAR, 2000, p. 193), ou seja, se fosse possível enxergar na ausência de 

luz, o mundo seria visto em escala de cinza. E por fim, a terceira dimensão é o brilho, é o que 

determina o tom das cores. O tom é constante, ele não altera mediante ausência ou presença 

de cor (DONDIS, 2007), por exemplo, o tom azul será sempre azul, independentemente de ser 

claro ou escuro. 

Segundo Farina; Perez; Bastos (2006, p. 7) “a cor é uma onda luminosa, um raio de 

luz branca que atravessa nossos olhos. [...] uma produção de nosso cérebro” e, é a mistura dos 

comprimentos das ondas que geram as cores. Isso implica que, a cor, de fato, não existe. Sem 

luz não existe cor. Ela é uma criação cultural, podendo variar suas associações e significações 

a partir de uma cultura e outra. 

De acordo com Wheeler (2008), acerca das ciências da percepção, os indivíduos, em 

seu processo de interpretação e reconhecimento dos estímulos sensoriais, identificam e 

memorizam primeiro as formas e, por conseguinte, as cores, alegando que são elas que podem 

excitar as emoções e trazer as associações de marca. Já Strunck (2012, p. 136), fala que 

“experiências realizadas por psicólogos demonstram que as cores se relacionam diretamente 

com a emoção, de um modo muito mais direto e uniforme do que as formas”, as cores 

impactam desde o primeiro contato visual. 

A cor é o componente sensorial da identidade visual, o que atribui emoções, 

experiências sensoriais e o que revela os aspectos mórbidos e vívidos das formas. Por isso 

devem ser cuidadosamente bem selecionadas na construção de uma marca: 

 

As cores desencadeiam respostas muito específicas do sistema nervoso central e no 

córtex cerebral. Uma vez afetado o córtex cerebral, as cores podem ativar os 

pensamentos, a memória e os tipos particulares de percepção. Esse despertar 

estimula no consumidor um incremento na habilidade de processar informação. 

Cores escolhidas adequadamente definem o logotipo, os produtos, o arranjo das 

vitrines, etc., impressionando favoravelmente a marca na memória dos 
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consumidores e promovendo uma melhor compreensão do que a marca representa. 

(GOBÉ, 2002, p. 127). 

 

O uso das cores na criação de marcas pode ser de caráter estimulante e manipulador, 

pois elas compõem uma fonte de valor preciosa e incalculável para os comunicadores visuais 

(DONDIS, 2007). Portanto, é preciso ter bom senso na utilização delas e conhecer bem as 

associações às quais elas estão ligadas. 

Segundo Farina; Perez; Bastos (2006), as cores despertam associações afetivas nos 

indivíduos e essas associações são subjetivas variando de acordo com as experiências de cada 

um, entre outros fatores. Porém, certos significados são atribuídos a determinadas cores num 

consenso entre psicólogos e agentes culturais e se tornam quase generalizados. Dessa 

maneira: 

O vermelho expressa: dinamismo, força, energia, coragem, furor, esplendor, 

intensidade, paixão, vigor, ação, calor, dureza, ira, agressividade comunicativa, sensualidade; 

A cor laranja: desejo, excitabilidade, dominação, sexualidade, força, luminosidade, 

dureza, euforia, energia, alegria, advertência, prazer, tentação, senso de humor; 

O amarelo: iluminação, conforto, alerta, gozo, ciúme, orgulho, esperança, idealismo, 

egoísmo, euforia, originalidade, expectativa, espontaneidade; 

O verde: bem estar, paz, saúde, ideal, abundancia, tranquilidade, suavidade, 

equilíbrio, firmeza, coragem, desejo, descanso, liberalidade, tolerância, serenidade; 

O azul: espaço, viagem, verdade, sentido, afeto, intelectualidade, paz, advertência, 

precaução, serenidade, infinito, meditação, confiança, amizade, amor, fidelidade sentido 

profundo; 

O dourado pode indicar: sofisticação, nobreza, luxo, fama, glamour, sagrado; 

O preto: tédio, tristeza, decadência, velhice, desânimo, seriedade, sabedoria, 

passado, finura, pena, aborrecimento, carência vital. 

 

2.1.4. Alfabeto padrão 

 

Toda identidade visual deve conter um alfabeto padrão. Ele serve como um elemento 

a mais para compor a consistência do padrão visual de uma marca e, segundo Strunck (2012), 

para disposição das informações complementares relacionadas a ela, nas peças gráficas. 

A família tipográfica, que também designa fonte, é o que compõe o alfabeto padrão. 

Existem muitas opções de fontes e variações, pois a cada dia que passa se torna mais simples 

o processo de criação, diferente de antigamente em que eram feitas à mão (CÉSAR, 2000). 
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De acordo com Strunck (2012), numa visão geral, há cinco grupos de alfabetos, 

sendo classificados basicamente pelo uso das serifas. A classificação se dá em alfabeto com 

serifa triangular, com serifa linear, com serifa quadrada, sem serifa e por fim o alfabeto 

decorativo, vistos na figura abaixo, respectivamente numa ordem de cima para baixo: 

 

Figura 8: Grupos de alfabeto 

Fonte: Strunck (2012) 
 

2.2. O manual de Identidade Visual 

 

Existe um documento que rege a consistência do padrão visual, que é o Manual de 

Identidade Visual (M.I.V.). É possível defini-lo como “o conjunto dos elementos 

institucionais e as regras que irão reger sua aplicação [...] Ele deve ser simples e objetivo, 

exemplificando visualmente o que pode e o que não pode ser feito” (STRUNCK, 2012, p. 

178). Cesar (2000) explica que o M.I.V. é uma peça complexa e serve para estabelecer 

padrões, podendo ser confeccionado de muitas formas com a condição, somente, de obedecer 

ao bom senso. Nele segue o padrão visual que é todo embasado na identidade da empresa, 

esta que por sua vez, é elaborada a partir da criação do logotipo/símbolo. 

De acordo com Ribeiro (2003, p. 271), o M.I.V. “deve conter normas técnicas, 

diagramas e procedimentos quanto à aplicação da Identidade Visual, eliminando as soluções 

improvisadas que podem comprometer todo o planejamento do trabalho”. Dessa maneira, o 

manual garante que a mensagem emitida pela empresa seja a mesma, através da sua 

identidade visual, sendo conservada em todas as suas publicações. 

Nele deve conter os conceitos da identidade visual, as formas de utilização, como 

aplicação em negativo e positivo, colorido, as adequações, que seriam os tipos de assinatura, 
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padrão e controle de cores, para que as cores não sejam alteradas e o alfabeto padrão, para 

padronizar as peças gráficas da empresa. Também deve conter as regras de uso como os usos 

incorretos, que define o que pode ou não pode ser feito com a marca, a redução máxima, para 

evitar a marca ser distorcida e as margens de segurança, que protegem a visualização da 

marca. Além disso, é importante conter aplicações da identidade visual em brindes, papelaria, 

uniformes e, ainda, o diagrama de construção, que auxilia na reprodução da marca (CÉSAR, 

2000). 

O M.I.V. serve para garantir que a marca seja reconhecida em todos os pontos de 

contato com o público e que possa, através desse contato, representar tudo o que a marca 

almeja. Mas para isso, primeiramente, a marca deve saber o que quer e quem deseja atingir. 

Portanto, o próximo capítulo aborda sobre o posicionamento de marca, uma 

estratégia de marketing para projetar a identidade da empresa no mercado. 
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3. POSICIONAMENTO 

 

O capítulo anterior pôde definir o que é marca e quais os elementos tangíveis que a 

compõem. Neste capítulo o foco vai mais além, num princípio fundamental que compõe o 

marketing de uma empresa que é a construção de seus valores, a principal estratégia para uma 

marca se destacar da concorrência e ser única. 

 

3.1. Conceitos 

 

O marketing é o planejamento estratégico que a empresa adota para trabalhar a 

comunicação da sua marca, sendo construído pelo trinômio SMP - segmentação, mercado 

alvo e posicionamento (KOTLER, 2006). Cada uma destas três variáveis exerce um papel 

importante dentro do marketing, entre elas está o posicionamento, a estratégia de distinção 

que a empresa precisa para estabelecer uma vantagem competitiva no mercado e ocupar um 

lugar especial na mente do consumidor. Afinal, o que difere uma marca de outra é a forma 

como ela se posiciona na mente de seus consumidores. Um exemplo é a comparação entre 

duas grandes redes de fast food: o Mc Donald’s e o Burger King. Aparentemente as duas 

marcas são concorrentes diretas, vendem praticamente os mesmos produtos, mas apresentam 

associações distintas que, dessa forma, as diferenciam no mercado. 

Segundo Aaker (2000), um produto pode ser copiado pela concorrência, mas uma 

marca é algo único, e se bem-sucedida ela pode ser eterna. Desse modo, ele afirma que uma 

marca precisa primeiramente definir uma identidade, que será “a pedra fundamental para a 

estratégia de marca” (AAKER, 2000, p.47), assim ela deve ser clara e bem elaborada para que 

seja compreendida quando comunicada ao público-alvo, função que está atribuída à 

comunicação da empresa e mais precisamente à prática do posicionamento.  

No processo de planejamento do marketing, o posicionamento é um conjunto de 

esforços que almeja agregar uma proposta de valor à marca para conseguir um lugar 

diferenciado na mente do consumidor. Assim, é através dele que a empresa pode transmitir o 

que ela objetiva ser e como deseja ser vista. 

Mas, de acordo com Telles (2004) uma coisa é o que a marca pretende ser ou 

representar fundamentada nas suas mensagens e expressões e outra é a forma como os 

consumidores-alvo decodificarão estas mensagens e criarão suas percepções da marca. Cada 

pessoa pode ter uma percepção distinta de uma mesma marca. Portanto, implica dizer que, de 
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acordo com Strunck (2012, p.51), o posicionamento designa “o entendimento coletivo por um 

grupo de pessoas dos valores atribuídos a uma marca”. 

Algumas marcas, hoje, são líderes de suas próprias categorias graças a um 

posicionamento de sucesso (AAKER, 2000) que conseguiram adotar junto da segmentação de 

mercado que construíram. Essas empresas passaram a vender não somente um produto em si, 

mas valores intangíveis, com os quais as pessoas se dispõem a pagar até mais caro para 

consumir.  

O posicionamento de marca funciona como a personalidade de uma pessoa, este 

elemento tem a competência de diferenciar uma marca de outra e fazer com que, na mente do 

consumidor, essa diferença seja relevante e gere a sua preferência. De acordo com Strunck 

(2012, p. 52), o posicionamento “é estabelecido a partir das seguintes questões: produto ou 

serviço a ser trabalhado, público-alvo e sua segmentação, diferenciais competitivos, vantagens 

e benefícios, concorrência e suas características, percepções de qualidade de preço”. Portanto, 

para traçar um posicionamento, a empresa precisa definir e determinar, a partir de pesquisas, 

muitos pontos e decisões importantes, principalmente sobre sua concorrência e sobre as 

necessidades e preferência do seu público, sendo este último o responsável pela percepção 

final da marca. 

Os conceitos de posicionamento assumem enfoques diferentes de um autor para 

outro devido à ambiguidade que assume o termo marca, uma vez relacionada à identidade e 

outra à imagem (SERRALVO, 2008), quando respectivamente um denota os esforços de uma 

comunicação estratégica para se comunicar o que a empresa deseja ser e o outro, a recepção 

do público, ou seja, como o público reflete essa comunicação e define a marca. Ainda de 

acordo com Serralvo (2008), alguns autores que defendem o posicionamento como ferramenta 

estratégica na construção da marca se utilizam de argumentos de contexto, de benefícios e de 

desempenho para justificar a relevância do tema. Então, de acordo com a apropriação do 

conceito, os enfoques de posicionamento tramitam entre esses três argumentos importantes. 

Em síntese, o posicionamento implica na comunicação de uma empresa quando 

expressa a sua cultura, seu histórico, visão, missão e ideologia num mercado e ao público que 

careça ou que valorize seus propósitos. Ou seja, é como Trout e Ries (2009) sugerem, a 

estratégia é dizer a coisa certa à pessoa certa no momento e no lugar certo, e embora isso 

ainda não garanta o sucesso de uma marca, pois a percepção do público é outra variável que 

vai indicar a eficácia do posicionamento e construir a marca determinando o que ela é e, de 

fato, onde ela está posicionada. 
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Cobra (1997, p.180) afirma que “a origem do posicionamento pode ser traçada por 

um trabalho de identificação da estrutura de mercado e, também, da posição da empresa em 

face da concorrência nesse mesmo mercado”. Analisar a categoria implica em criar 

parâmetros referenciais, isso porque as escolhas dos consumidores são feitas em uma base 

comparativa, então é necessário conhecer o comportamento do consumidor e o âmbito 

concorrencial para posicionar o produto num mercado onde ele seja relevante, onde possua 

uma característica que o diferencie dentro da categoria. Pois “um objeto está posicionado 

quando pode ser identificado em um lugar, por comparação aos lugares que outros objetos 

ocupam” (SERRALVO; FURRIER, 2008, p.4). 

Kotler (2006), sobre a prática de estratégia de marketing, indica que o processo de 

posicionamento deve suprir alguns critérios, em ordem: uma vantagem competitiva, a 

diferenciação e a rentabilidade, sendo esta última fundamental para medir a recompensa dos 

esforços aplicados. No entanto: 

 

Para decidir o posicionamento é preciso determinar uma estrutura de referência 

competitiva e, para tanto, é necessário identificar o mercado-alvo e a concorrência, 

assim como as associações ideais com a marca no que diz respeito aos pontos de 

paridade e de diferença. (KOTLER, 2006, p. 305). 

 

O mesmo autor também explica que os pontos de diferença são as qualidades ou os 

benefícios que os consumidores associam fortemente a um produto, criando na mente do 

consumidor a imagem de um produto insubstituível, que não se pode ser comparado ao 

produto de outra marca concorrente. Já os pontos de paridade assumem duas classificações: a 

de categoria e de concorrência, a primeira abrange as características que os consumidores 

consideram essenciais para que o produto pertença à determinada categoria e a segunda, 

refere-se às características do produto que anulam a distinção dos produtos das marcas 

concorrentes. Esses pontos são elementos de diferenciação que a empresa precisa ter 

inicialmente para embasar outros critérios no processo de elaboração de seu posicionamento. 

Contudo, é importante perceber que o princípio mais relevante é o de que o receptor 

é a peça fundamental no processo de comunicação de uma marca. Então, todas as atenções 

são voltadas para as necessidades do mercado alvo, somente após defini-lo é possível traçar 

um diferencial que seja relevante para os consumidores do mesmo. De acordo com Kotler 

(2006) após identificar as necessidades e os grupos diferentes no mercado, a empresa 

estabelece como alvo aquilo que tem a capacidade de atender de forma superior e assim 

posiciona no mercado o seu produto e sua imagem de maneira que o consumidor os 
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diferencie, ou seja, a empresa primeiramente deve estudar no que ela pode se destacar e se 

superar entre a concorrência no suprimento das necessidades do público. 

Por trás de toda marca de sucesso há uma estratégia de posicionamento capaz de 

gerar oportunidades num mercado de consumidores saturados, ele “tira vantagens das 

mudanças que ocorrem na demografia, na tecnologia, nos ciclos de marketing, nas tendências 

dos consumidores e nas brechas do mercado para encontrar novos meios de chamar a atenção 

do público” (WHEELER, 2012, p.24), sendo assim, a marca cria maiores chances de ganhar 

vantagens na competitividade excessiva do mercado.  

De acordo Serralvo (2008, p.172) “o posicionamento ocorre de fato quando o 

produto se diferencia da concorrência na mente de um grupo de clientes”. O autor infere que a 

percepção do público é decisiva na definição da imagem da empresa e que este elemento deve 

ser aceito como uma realidade para, assim, ser utilizado como ferramenta estratégica no plano 

de conquistar a posição desejada. Desse modo, fica claro que, de acordo com Trout e Ries 

(2009), a batalha não será diretamente com a concorrência apesar de ela fazer parte do 

processo de posicionamento, o embate será na mente do consumidor para fazê-lo perceber que 

uma marca é diferente de outras. Por isso, dar ênfase à segmentação e à percepção deste grupo 

é tão relevante na construção do posicionamento. 

 

3.2. A segmentação no processo do posicionamento 

 

A segmentação de mercado é uma variável dentro do marketing estratégico que 

caminha lado a lado do posicionamento, “são tão inseparáveis quanto unha e carne” 

(HOOLEY e SAUNDERS, 1996, p.192), Elas estão relacionadas de modo a orientar uma 

empresa no exercício da sua comunicação para que ela seja capaz de atingir seu objetivo na 

percepção de seu público. Trout e Ries (2009) alertam que, para o novo contexto em que se 

encontra o mercado, só a utilização de uma mensagem simples com a elaboração de metas 

bem definidas é capaz de atravessar um mar de ruídos que a sociedade supercomunicativa 

produz e que para isso é preciso ser seletivo e praticar a segmentação. Aaker (2000) também 

debate que, no processo de definição da identidade de marca, uma estratégia forte de 

segmentação e o profundo conhecimento das motivações dos clientes são essenciais para o 

desenvolvimento de uma identidade rica e clara. 

Encontrar novos meios de chamar atenção ou diferenciar um produto não significa 

essencialmente criar algo novo. Criar novidade no mundo de hoje não é uma fácil tarefa, isso 

porque muito do que se pensa já foi inventado e o novo deixou de ser tão atraente. A proposta 
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real do posicionamento é achar uma brecha na mente das pessoas, um lugar aonde ninguém 

ainda chegou e ser a primeira marca a suprir suas necessidades e desejos dentro do referente 

mercado. Isso implica em criar associações com o que já existe na mente das pessoas, ao 

invés de colocar uma ideia nova, ou seja, “manipular aquilo que já está dentro da mente, 

reatar as conexões que já existem” (TROUT e RIES 2009, p.19). 

Perceber as necessidades, as preferências e, acima de tudo, os desejos de um 

segmento, que antes nenhuma outra havia percebido, pode fazer de uma marca a primeira em 

sua categoria, o que a colocaria numa melhor posição na mente dos consumidores, ser o 

primeiro a chegar impõe uma vantagem importante de posicionamento para a empresa. 

No entanto, Wheeler (2012) alerta que existem elementos controláveis e 

incontroláveis no processo de formação da percepção do público, o que se pode manipular e 

não na hora de traçar uma estratégia de posicionamento. 

 

 

Figura 9: Variáveis do posicionamento de marca 

Fonte: Wheeler (2012, p. 24). 

 

Uma empresa que consegue reconhecer e trabalhar adequadamente estes elementos 

encontra-se mais próxima de fazer com que sua imagem seja equivalente a sua identidade, 

formando uma marca sólida. Isso pode trazer estabilidade e gerar um relacionamento 

duradouro com o cliente, pois “o processo de relacionamento com a marca é também uma 

questão de percepção de compatibilidade de metas grupais e individuais” (SERRALVO, 

2008, p.176).  Desse modo, para conquistar o consumidor é preciso que a empresa atinja seu 
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objetivo de comunicação principal sabendo lidar com os ruídos que encontrará à frente na 

batalha pela mente das pessoas. 

 

3.3. Reposicionamento 

 

Os conceitos das coisas mudam, os significados se renovam e os valores se tornam 

ultrapassados mediante as alterações globais que acontecem nesse mundo de constantes 

descobertas e invenções. Novas categorias, novos gêneros, lutas de classe, descobertas 

científicas que revolucionam o comportamento das pessoas, suas decisões, seus costumes e 

ações, a cultura é remontada. O mundo está em constante evolução e as marcas precisam 

acompanhar o ritmo no qual ele avança.  

Devido a alguns fatores exógenos, como por exemplo, os elementos incontroláveis 

vistos no tópico anterior, que afetam na percepção da marca, a empresa pode se encontrar 

numa decisão importante de reposicionar a sua marca, o que se torna uma tarefa ainda mais 

difícil que traçar o próprio posicionamento, pois a imagem da marca já está estabelecida e o 

seu relacionamento com o público, já construído. Mas, uma marca forte não descansa quanto 

ao entendimento e conhecimento do seu público e do seu mercado. “A marca não deve ser 

vista como uma construção definitiva, mas sim, como o esforço constante de reconstruir o 

valor adicionado” (KAPFERER apud SERRALVO, 2008, p.195), ou seja, ela deve estar 

atenta a todos os fatores que ameaçam o seu sucesso e que podem evitar o seu fracasso ou 

esquecimento. 

Um posicionamento de marca exige manutenção, segundo Al Ries e Trout (2002), 

algumas empresas esquecem o que as tornou bem-sucedidas e é a partir daí que as coisas 

começam a declinar. É de suma importância dar consistência a um posicionamento ano após 

ano, considerando as mudanças do mercado e do público, mas, sobretudo, é preciso saber 

identificar quando essas mudanças de mercado requerem um processo de reposicionamento 

como única solução para evitar possíveis danos à imagem da marca. 

Serralvo (2008, p. 197) infere que “embora arriscado, o processo de 

reposicionamento é relevante em contextos altamente competitivos e dinâmicos, como os que 

afetam a maioria das categorias de produto/serviço”, e que sua definição difere um pouco do 

processo de posicionamento, pois, na mente dos clientes já existe um referencial sobre a 

marca e a alteração dele pode vir a resultar em perdas irreparáveis, caso não seja bem 

executado.  
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Segundo Telles (2004, p. 73) “o reposicionamento pode ser definido como a ação de 

redefinir os elementos da identidade da marca a serem ativamente comunicados para um dado 

público-alvo”, o que para Ries e Trout (2000, p. 49) é às vezes "um processo brutal, porque 

você está tentando mudar as percepções das pessoas, o que é muito difícil". Isso implica em 

rever toda a estrutura de comunicação da empresa e reestabelecer as estratégias de marketing 

baseadas nos novos parâmetros que levaram à decisão do reposicionamento. 

Tratando dos motivos e causas que levam uma empresa a enfrentar um processo de 

reposição de sua marca, Kotler (1996) fala dos 4 (quatro) principais problemas que o 

posicionamento de uma empresa pode apresentar, são eles: o subposicionamento - relacionado 

à fraca percepção de marca, o superposicionamento - que indica uma visão restrita da marca, 

o posicionamento confuso e o posicionamento duvidoso - que apresenta falta de credibilidade 

na mensagem passada.  

Telles (2004) traça a tipificação do reposicionamento e afirma que a decisão da 

empresa em adotá-lo deriva de quatro tipos de conjuntura: 1- da perda do valor da posição 

atual, 2- do aproveitamento de uma oportunidade de mercado, 3- do reconhecimento da 

ineficácia do atual posicionamento comunicado ou 4- da falta de relevância dos atributos de 

sua marca. Desse modo, é de acordo com o motivo principal da decisão que as estratégias 

serão esquematizadas. O autor classifica as estratégias em quatro respostas ao tipo de situação 

geradora de decisão, postas em síntese: 

Reposicionamento reativo: Decisão gerada pelas mudanças ambientais, tais como 

mudanças no comportamento do consumidor, mudanças tecnológicas, entrada de novos 

competidores no mercado, envelhecimento da marca, enfim situações que afetam e de algum 

modo abatem os valores associados à marca, construídos pelo posicionamento atual. 

Nesse caso, a empresa precisa assumir os riscos e traçar um reposicionamento que 

readéque e insira a marca no novo contexto competitivo, pois ignorar os novos avanços pode 

gerar a perda definitiva da sua relevância para o consumidor. 

Reposicionamento propositivo: Decisão tomada para melhoria de desempenho do 

negócio ou aproveitamento de oportunidades de inovação e decisão por “up trade” 
4
 ou por 

“down trade” 
5
. 

É preciso avaliar bem se a oportunidade a ser explorada compensa os riscos e as 

dificuldades de executar um reposicionamento, pois, alterar a impressão do público em 

relação a uma marca não é uma tarefa fácil. 

                                                           
4
 Up trade: designa a decisão de operar em mercados de maior poder aquisitivo. 

5
 Down trade: quer dizer a escolha por operação em mercados mais populares. 



37 
 
 

Reposicionamento corretivo: Decisão decorrente da ineficácia do posicionamento 

atual, ou seja, quando o mesmo não atinge os objetivos pretendidos pela empresa e seus 

valores são pouco relevantes para o público. 

Nesse caso, se faz necessário corrigir os pontos do processo de posicionamento atual 

que não conseguiram emitir de forma eficaz a mensagem de identidade da marca e orientar a 

marca a atingir os objetivos da empresa. 

Reposicionamento adaptativo: Decisão baseada na alteração do composto 

promocional, quando os valores comunicados pela empresa não são devidamente percebidos 

pelo público ou não são associados à marca. 

Deve ser analisada a compatibilidade e a eficácia da comunicação no 

desenvolvimento do posicionamento pretendido. O objetivo dessa estratégia é mudar a 

posição da marca na mente do consumidor, de modo a ocupar um espaço efetivamente 

valorizado. 

Após obter conhecimentos sobre os conceitos de posicionamento de marca e 

entender qual a importância da sua manutenção, adequação e atualização, o capítulo seguinte 

traz um exemplo real da empresa Policlínica de Médica de Mossoró, que ao passar por 

algumas mudanças assumiu a necessidade de ser reposicionada em seu mercado local. 
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4. RELATÓRIO 

 

O presente relatório tem a incumbência de especificar o processo de construção da 

nova identidade visual da Policlínica Médica de Mossoró, criada a partir do reposicionamento 

de sua marca para comunicar ao público uma nova postura adotada pela empresa diante do 

mercado local. 

Para os fins do trabalho, foram realizadas reuniões com os administradores da 

empresa e colhidos resultados de uma pesquisa de satisfação com os clientes da clínica, 

realizada pela própria empresa, para conhecimento do perfil dos mesmos e também para uma 

avaliação de percepção da marca atual, quanto às suas qualidades e defeitos. Contudo, o 

processo deu-se iniciação com a elaboração de um briefing, feito para guiar a construção 

efetiva da nova identidade visual da Policlínica, que precisa estar coerente aos objetivos da 

empresa e expressar seus valores e ideais, assim como, também auxiliar nas decisões da 

construção do M.I.V., o que é de suma importância para manter a consistência na execução do 

posicionamento de marca. 

 

4.1. O briefing 

 

O briefing nada mais é que um documento no qual deve conter as informações mais 

relevantes do cliente elaborado para guiar a criação de um trabalho dentro da agência de 

publicidade e propaganda. Ele aumenta as chances de se chegar ao objetivo com mais 

precisão, reduzindo os erros e evitando o desperdício de tempo e de dinheiro, sendo, ele 

considerado, uma prática rentável (CORRÊA, 2008). 

Para elaboração deste documento, segundo Corrêa (2008), é importante responder a 

cinco perguntas-chave: 1- Quem? 2- O que? 3- Como? 4- Onde? 5- Quando?  Seja para 

qualquer trabalho solicitado. Assim, primeiramente, o briefing apresenta quem é o cliente, 

seriam as organizações, empresas, produtos ou serviços, abrangendo seu histórico, suas 

funções, forças e todas as informações que traçam seu perfil. Para resolução da segunda 

pergunta, é importante descrever o que está acontecendo, o que aconteceu ou o que está para 

acontecer com este cliente e também descrever como, de que modo ocorreu ou ainda ocorrerá. 

Por exemplo, se uma marca realizou alguma promoção é preciso saber como, para que se 

possa fazer algo melhor. As duas outras perguntas assumem uma grande importância na 

elaboração de um briefing, pois, sobretudo, é necessário conhecer onde o cliente está inserido, 
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em qual mercado compete e quando o trabalho deve competir. Pois uma estratégia de 

comunicação pode ser muito efetiva quando fala algo no lugar certo e na hora certa. 

Na elaboração do briefing, em anexo, produzido pela agência de comunicação da 

Policlínica, as reuniões com os administradores da empresa e o relatório da pesquisa de 

satisfação de clientes auxiliaram para o preenchimento das questões relevantes ao processo de 

construção de uma nova identidade visual. 

 

4.1.1. O cliente: Policlínica Médica de Mossoró 

 

A Policlínica é uma clínica médica que oferece diversos serviços na área da saúde, 

atuando no mercado mossoroense há 40 anos. O nome da clínica foi criado a partir da sua 

função principal que é de oferecer variadas especialidades médicas entre outros serviços. A 

empresa é totalmente privada e oferece como principais serviços: consulta médica, exames 

laboratoriais e um pacote de vantagens através do cartão fidelidade para todos os pacientes 

credenciados. 

O que deu origem ao surgimento da clínica foi uma oportunidade de mercado que o 

Sr. Mário Vale, proprietário da empresa, enxergou na época da sua fundação. Havia uma 

necessidade do mercado local de serviços médicos, desencadeada pelo fracasso do INPS
6
 na 

década de 70, e a partir deste déficit na área da saúde local a empresa foi fundada no ano de 

1977 com o intuito de prestar serviços clínicos à população mossoroense e de cidades 

circunvizinhas com excelência e bom atendimento. 

Com o passar dos anos, a clínica foi estabelecendo uma boa imagem no mercado 

local, sendo sempre associada ao atendimento diferenciado prestado pelo proprietário, que 

tinha o compromisso de receber, na porta, os pacientes que frequentavam o local e de 

estabelecer uma relação amigável e mais íntima com eles.  

A Policlínica foi pioneira na prestação de serviço da carteirinha de desconto (cartão 

fidelidade), entre as outras clínicas de Mossoró. A carteira funcionava como uma espécie de 

plano de saúde, - serviço que ainda não existia na cidade, chegando somente 4 anos depois 

com a Unimed - na qual 11 pessoas eram credenciadas, recebendo descontos especiais em 

consultas e exames. A ideia era de fidelizar o paciente, atrair toda a sua família e se consolidar 

como a clínica da família. Devido a esta tática, criada pelo proprietário Mário Vale, a 

carteirinha de fidelidade somada ao seu o posicionamento no mercado, a Policlínica 

                                                           
6
 INPS – Instituto Nacional de Previdência Social. 
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conseguiu fixar seu nome na região, ainda que, até o momento, não tenha investido em 

publicidade, tendo a seu favor somente o marketing boca-a-boca. 

No início, a carteira de fidelidade era o diferencial da empresa, mas a ideia foi 

copiada por outras concorrentes que também obtiveram sucesso na implantação, despertando 

uma grande competitividade no mercado. 

Apesar da tradição, a clínica não conseguiu acompanhar as tendências de mercado e 

estagnou o seu crescimento em comparação a sua concorrência, em vários aspectos como o 

tecnológico, “marketólogo”, estrutural e outros. Tem como pontos fracos, principalmente, a 

infraestrutura que não está adaptada à atual demanda e a falta de organização do setor 

administrativo, não possuindo armazenamento de dados ou cadastros de seus clientes. 

Atualmente a empresa passa por uma mudança interna, política, administrativa e 

estrutural. De caráter familiar, tem como administradores, agora, os filhos e a esposa do 

fundador o Sr. Mário Vale. São 5 proprietários que assumem a administração da empresa e 

que visam renovação e melhorias na estrutura, além de crescimento a longo prazo, da empresa 

e da marca, trazendo com todas essas mudanças a necessidade de reposicionar-se no mercado 

e criar uma nova identidade visual, esta que irá consolidar o seu reposicionamento. 

 

4.1.2. Comparação do Serviço x Concorrência  

 

Os dados do tópico referente não são oficiais ou baseados em pesquisa. Dadas 

informações passadas em briefing e análise da matriz SWOT, fornecida pela consultoria do 

empreendimento, ambos em anexo, é possível analisar a concorrência e sua relação com a 

Policlínica. 

Pode-se definir que não há disputa agressiva entre as concorrentes, visto que, as 

outras Clínicas de múltiplas especialidades na cidade possuem em sua maioria o público 

vinculado a planos de saúde, enquanto o cliente vigente atende em sua maioria pacientes que 

procuram consultas particulares (representando 80%). Além disso, a Policlínica ainda não 

anuncia seus serviços como a concorrência já executa. A infraestrutura e tecnologia da 

concorrência ainda são melhores, oferecendo maior suporte aos pacientes em serviços clínicos 

e informação. A empresa também não possui sistema digital interno, ficando atrás da 

concorrência que possui banco de dados informativo com o quadro de pacientes frequentes.  

A Policlínica oferece um dos melhores raios x da cidade, além de presar a qualidade 

e a rapidez na entrega. Nos exames laboratoriais possuem também o melhor reagente 

utilizado, para entregar aos pacientes um resultado mais preciso. Outra vantagem é oferecer 
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serviços clínicos que resolvem em pouco tempo as queixas de seus pacientes, serviços estes, 

também oferecidos pelos principais concorrentes.  

Em relação aos preços praticados, a Policlínica percebeu em relação aos seus 

concorrentes que seus valores estão desconformes com o mercado – alguns muito abaixo e 

outros muito acima do valor praticado em outras clínicas. No entanto, a empresa já pretende 

corrigir estes valores. 

 

4.1.3. Mercado e público 

 

Há uma crescente insatisfação com a saúde pública no estado do Rio Grande do 

Note. Em Mossoró, os serviços do SUS chegam a atrasar em 1 mês para marcar e/ou realizar a 

consulta/exame, tempo esse em que o problema de saúde já poderia estar sendo tratado. Ainda 

nas cidades de interior a situação tende a ser pior, com sucateamento da rede pública e falta de 

médico. Neste cenário, torna-se preferível optar pela rede privada, e as clínicas particulares 

passam a suprir a necessidade, atendendo a demanda. 

Entre os pacientes de cidades circunvizinhas, a Policlínica se destaca por sua 

localização privilegiada, no centro da cidade, - próximo aos pontos de táxi - pelo zelo em seu 

atendimento e pela rapidez na entrega dos exames (a maioria dos exames é entregue no 

mesmo dia, sendo assim, é possível resolver as particularidades de consultas/exames e ainda 

apresentar ao médico em um único dia). Outro ponto, alvo de críticas na área, é o 

atendimento. Entre clínicas e outros estabelecimentos locais, o atendimento não é priorizado e 

não há treinamento dos atendentes. 

Segundo a pesquisa realizada com seus clientes, foi possível perceber que a maioria 

do público da empresa é do sexo feminino (90%), com faixa etária entre 35 a 44 anos (24%) e 

de cidades circunvizinhas (52%) com escolaridade intermediária, com ensino médio e técnico 

completos. É possível perceber que muitos clientes são fiéis, tendo alguns clientes (18%) que 

frequentam a clínica há mais de 16 anos.  

 

4.1.4. O posicionamento da Policlínica 

 

Nas informações trazidas no briefing, foi conhecido que a empresa tem como missão 

o atendimento de forma humanizada e satisfatória somado ao comprometimento e a ética na 

prevenção e na assistência médica diferenciada de seus associados e clientes em geral. Como 

visão, a Policlínica deseja ser referência no Estado do Rio Grande do Norte em excelência e 
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pioneirismo na assistência à saúde, atrair e reter clientes através de uma estrutura moderna e 

com profissionais qualificados, sempre buscando inovação e qualificação. Seus valores são a 

ética, a humanização, qualidade, solidez, a inovação, a satisfação do cliente e a valorização do 

humano. 

Porém, a Policlínica ainda não utiliza uma estratégia definida, pois não há 

consistência ou até mesmo a prática de algum elemento comunicacional em divulgar a marca. 

A empresa também não possui um padrão visual, apresentando na sua papelaria um 

símbolo diferente da assinatura estampada na fachada do seu estabelecimento físico. Em 

alguns materiais impressos, a empresa trabalha um slogan e se denomina “a clínica da 

família” desde a sua fundação, referente ao benefício da carteira de fidelidade que dá desconto 

ao cliente e a toda a sua família. 

Como referência competitiva (KOTLER, 2006), a empresa adotava um ponto de 

paridade de concorrência, oferecendo o benefício da sua carteira de fidelidade, que tinha 

basicamente a função de dar descontos para toda a família, algo a mais que a concorrência 

ainda não oferecia. Por algum tempo, esse diferencial foi reconhecido no mercado, até que a 

concorrência copiou e a competitividade aumentou entre as clínicas de serviços semelhantes. 

Sobre a imagem percebida pelos clientes, a partir do relatório de pesquisa de 

satisfação, a Policlínica é muito elogiada pelo bom atendimento e também criticada pela 

infraestrutura. 

Contudo, a Policlínica mostra um posicionamento de fraca percepção. Por não 

apresentar ao mercado e ao público uma identidade bem definida, a empresa acaba se 

tornando somente mais uma entre as concorrentes, obtendo uma imagem esmaecida. Com isso 

surge a necessidade de um reposicionamento e de uma estratégia para consolidar este novo 

posicionamento no mercado, permitindo que a empresa volte a competir com novas vantagens 

concorrenciais que as torne uma marca forte na mente dos consumidores. 

 

4.1.5. O reposicionamento da Policlínica 

 

Feita a análise das informações em briefing e com o resultado da pesquisa de 

satisfação, foi traçado o reposicionamento da marca Policlínica Médica de Mossoró. Definido, 

segundo Telles (2004), como um reposicionamento reativo, o qual a empresa Policlínica 

precisou assumir para se readequar às mudanças tecnológicas e estabelecer uma posição 

concorrencial mais forte perante o novo contexto mercadológico, buscando evitar a perda da 

sua relevância na mente do consumidor. 
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A primeira etapa foi persistir em uma qualidade fortemente percebida pelos clientes 

nos estudos de suas preferências: o atendimento humanizado. Pois, percebeu-se que desde o 

surgimento da clínica, quando o proprietário recebia os clientes na porta da empresa, um bom 

relacionamento entre marca e consumidor foi enraizado, perdurando o reconhecimento nas 

mentes das pessoas até os dias de hoje. 

Definiram-se as palavras-chaves que agora estariam relacionadas à marca, como: 

atendimento humanizado, família, cuidado e compaixão. Essas palavras estariam agora, a 

compor a linguagem comunicativa da marca, definindo a sua identidade. 

Analisando a escassez do mercado e o desejo do público de ser bem atendido, através 

do relatório de pesquisa junto com as informações do briefing, propôs-se a trabalhar o bom 

atendimento como um tangível gerador de valores, definindo 3 níveis de diferenciação: 

Qualidade: Atendimento humanizado; 

Benefício: Apoio no momento em que mais se precisa (quando o cliente usufrui dos 

serviços da empresa, geralmente, está mais necessitado de atenção e mais sensível); 

Valor: Uma pessoa bem atendida e satisfeita é mais saudável. 

A partir deste reposicionamento definido, a criação de uma nova identidade visual e 

a construção de um padrão visual se faz necessário para comunicar ao público a identidade da 

empresa e os seus ideias no intuito de gerar uma relevância de marca na mente das pessoas. 

 

4.2. A nova identidade visual 

 

Para iniciar um processo de criação de uma identidade visual é preciso conhecer a 

empresa e suas aspirações (STRUNCK, 2012), pois as associações que este elemento 

produzirá devem ser equivalentes ao que, de fato, a empresa quer representar. É preciso tratar 

do processo com conhecimento técnico e também com sensibilidade, pois a identidade visual 

é o meio entre empresa e consumidor.  

No processo de recriação da identidade visual da Policlínica Médica de Mossoró, foi 

considerado o embasamento teórico que este trabalho proporcionou para resultar num projeto 

mais consistente e eficiente para melhorar a comunicação da empresa. 

Segundo os administradores, em preenchimento das informações de briefing, a 

identidade visual antiga da Policlínica não possuía uma consistência ou um padrão gráfico a 

representar a empresa e comunicar seus ideais para o público. A marca misturava três 

tipografias, contendo um símbolo e um logotipo em proporções incompatíveis. 
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Figura 10: Antiga Identidade Visual da Policlínica 

Fonte: Arquivos Policlínica Médica de Mossoró (2016). 

 

 

Dado um novo posicionamento, a marca da Policlínica teve de se readaptar. 

Considerando que a linguagem visual é capaz de produzir informações e associações 

(DONDIS, 2007) na mente das pessoas, ela precisou utilizar das formas do design e de suas 

representações para comunicar ao público uma nova identidade de marca. 

 

Figura 11: Nova identidade visual da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

Na nova identidade visual foi trabalhado um layout moderno, com a intenção de 

representar a nova administração da empresa que assumiu seu papel de reestruturar a clínica, 

trazendo propostas e investimento na área tecnológica, estrutural e de marketing. 
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A atual identidade visual assume um estilo limpo, sem muitos detalhes como 

gradiente ou textura na criação de seus componentes no intuito de atribuir à marca um poder 

memorável na mente das pessoas, pois segundo Dondis (2007), os dados visuais mais simples 

contém o poder de serem lembrados mais facilmente. Além disso, ela também assume formas 

e cores suaves para atrair principalmente o público de sexo feminino, tendo em vista que 

abrange 90% do público frequente da clínica. 

 

4.2.1. O logotipo 

  

Como visto neste trabalho, o logotipo é um dos componentes mais importantes da 

identidade visual. Ele trabalha o nome da empresa de modo a projetar em formas a identidade 

da empresa ou sua personalidade. Segundo Ribeiro (2003, p. 288), o “logotipo é o desenho 

característico com o nome da marca comercial ou industrial do anunciante” que representa 

alguma coisa em relação a ela, o que faz do logotipo um símbolo verbal. 

 

 

Figura 12: Logotipo da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

O logotipo definido para compor a identidade visual da Policlínica foi uma fonte 

existente modificada. A fonte expressa características de longevidade por ter uma largura 

estreita e o comprimento maior como também um pouco de feminilidade e delicadeza, ao 

estar com as pontas levemente arredondadas. Estas características juntas mostram uma forma 

que tem implícito um significado de cuidado e apoio. 

O cuidado está representado nas pontas e nas curvas bem delineadas, que são 

associadas, cognitivamente, por uma cultura mundial, ao desenho de uma mulher e 

consequentemente à natureza de ser mãe, transmitindo uma relação com o ato de cuidar. As 

formas do logotipo, então, tornam-se a materialização dos valores pretendidos pelo novo 

posicionamento da empresa Policlínica. 
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4.2.2. O símbolo 

 

Em síntese, a partir dos estudos levantados neste trabalho, pode-se afirmar que o 

símbolo é considerado o elemento de comunicação mais antigo da história. Para Ribeiro 

(2003), ele é um signo que está relacionado a algo por uma concepção e alega que “marca e 

símbolo são aplicados de maneira idêntica” (RIBEIRO, 2003, p. 287). 

Muito ligado a concepções, o símbolo num projeto de identidade visual, pode 

carregar e transmitir muitas mensagens e é possível ser criado a partir do conhecimento dessas 

concepções e das associações que as formas e os elementos gráficos assumem em seu 

ambiente de aplicação, para conseguir passar as impressões que se deseja. 

O símbolo, componente da identidade visual, não precisa necessariamente ser uma 

imagem ou ter formas realistas, diferente de um signo que tem um significado específico, ele 

assume a função de despertar as experiências e informações que os consumidores armazenam 

em relação às marcas (STRUNCK, 2012). Assim, alguns símbolos parecem não ter um 

significado aparente, relacionados à marca ou a sua categoria, mas na verdade, os seus 

significados estão implícitos e precisam ser aprendidos, que é o caso dos símbolos abstratos. 

 

Figura 13: Símbolo da identidade visual da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

Sendo assim, o novo símbolo da Policlínica carrega muitos significados. Foi 

elaborado no intuito de absorver todas as informações que se conheceu na elaboração do 

briefing, feito com a agência de comunicação e os proprietários/administradores da empresa. 
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Considerando todas as palavras-chave que se obteve no processo da estratégia de 

reposicionamento da marca, como atendimento humanizado, família, cuidado e compaixão, a 

criação do novo símbolo envolveu muitas representações visuais. 

O símbolo foi criado de modo a ser simples, minimalista, sem estruturas muito 

complexas, para ser de fácil entendimento e memorização. Ele assume formas semelhantes às 

de uma flor para simbolizar a fragilidade e a delicadeza da vida. No instante em que se 

assemelha a uma flor, o símbolo projeta linhas que se cruzam, formando elos, que podem 

significar continuidade, ciclos. 

Os círculos que rodeiam a forma de uma flor representam cabeças, que sendo 

observados em conjunto com as linhas que se entrelaçam formam a representação de corpos 

humanos, que no total somam cinco, o mesmo número de pessoas que administram a empresa 

agora. Esses “corpos” estão unidos para simbolizar a família, porque a Policlínica é uma 

empresa familiar feita para a família de seus clientes. 

A construção do novo símbolo da Policlínica usou como referência os símbolos 

abstratos com o objetivo de atender os critérios de originalidade, significado e lembrança 

(CESAR, 2000) vistos antes neste trabalho. 

A primeira instância não se percebe todos os elementos que foram postos no 

processo de criação da identidade visual, mas: 

 

As coisas visuais não são simplesmente algo que está ali por acaso. [...] Na 

expressão abstrata, o significado inerente é intenso; ele coloca o intelecto em curto-

circuito, estabelecendo o contato diretamente com as emoções e os sentimentos, 

encapsulando o significado essencial e atravessando o consciente ao inconsciente. 

Acima, abaixo, céu azul, árvores verticais [...] são apenas algumas das qualidades 

denotativas, possíveis de serem indicadas, que todos compartilhamos visualmente. 

Assim, conscientemente ou não, respondemos com alguma conformidade a seu 

significado (DONDIS, 2007, p. 31 e 32). 

 

Portanto, os símbolos abstratos, como o criado para a identidade visual da 

Policlínica, não expressam um significado à primeira vista, mas são construídos a partir de 

formas que carregam intrinsecamente significados e associações. 

 

4.2.3. Diagrama de construção 

 

Em caso de surgir necessidade de ser feita uma reprodução manual da marca da 

empresa é exposto no manual uma espécie de grid de construção, para situar os elementos e 

traços no espaço a fim de conduzir o processo. 
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Segundo Cesar (2000), o diagrama serve como uma base para se manter o padrão das 

proporções da identidade visual, a qual ele se refere como logotipo. 

 

 

Figura 14: Diagrama da identidade visual da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

Embora a tecnologia esteja avançada e a reprodução manual não seja mais tão 

comum, a empresa aludida neste projeto apresenta necessidade de compor o manual com o 

diagrama em razão da utilização de faixas com pinturas manuais ainda usadas pelo mercado 

local. Desse modo, o diagrama da identidade visual da Policlínica é incluso, com o objetivo 

de manter as proporções e o padrão visual. 

 

4.2.4. Área de proteção 

 

Uma regra básica para evitar ou não haver definitivamente interferências na 

compreensão e no impacto da percepção da marca, é a área de proteção. Como Cesar (2000) 

explica, usando o termo logotipo para designar a identidade visual aqui trabalhada, a 

visibilidade ganha maiores proporções quando o logotipo tem em volta espaços em branco, ou 

seja, vazios. Esses espaços que circundam a marca funcionam como estratégia para direcionar 

os olhares e a atenção a ela e ao seu conjunto de elementos. 
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Segundo Strunck (2012, p. 134), “as dimensões que delimitam a área de proteção 

normalmente são relacionadas a uma dimensão qualquer, do logotipo ou do símbolo, que 

possa ser facilmente identificada”, e assim também facilmente aplicável por qualquer empresa 

ou pessoa na produção de peças gráficas, como cartazes, banners, outdoors em que a 

assinatura da marca apareça. 

 

Figura 15: Área de proteção da identidade visual da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

Para a definição da área protegido da identidade visual da Policlínica, especificou-se 

como referência a dimensão de distância entre o símbolo e o logotipo, determinando-a como a 

variável de proporção. 

 

4.2.5. Adequações 

 

Algumas vezes, para se alinhar com maior harmonia a um determinado material, a 

marca precisa apresentar um modo alternativo da disposição dos elementos que a compõem. 

Segundo Cesar (2000), é importante conter no manual de identidade visual as variações dos 

elementos, no caso da marca trabalhada, como o símbolo e o logotipo. 
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Figura 16: Adequações da identidade visual da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

Com a nova marca da Policlínica é possível trabalhar as duas direções: vertical e 

horizontal. Estas duas versões de disposição dos elementos na assinatura da marca 

proporcionam alternativas na hora de harmonizar e diagramar as peças gráficas. 

 

4.2.6. Cores padrão 

 

A escolha das cores para compor uma identidade visual é muito importante para se 

alcançar os objetivos que se propõem as marcas. Como abordado neste trabalho, as cores 

exercem uma influência psicológica na mente das pessoas, elas são capazes de transmitir 

sensações e despertar reações fisiológicas (DONDIS, 2007). 

Para tanto, o que explica esse poder das cores é basicamente a cultura que se 

estabelece em cada lugar, na qual as associações são construídas através da visão, como 

Dondis (2007, p. 69) afirma que “a percepção da cor é o mais emocional dos elementos 

específicos do processo visual, ela tem grande força e pode ser usada com muito proveito para 

expressar e intensificar a informação visual”. Desse modo, muitas vezes, as cores em união 

com as formas podem ser a voz de uma marca, expressando rapidamente o que elas 

significam.  

Tomando por base a representatividade das cores no contexto em que se vive e a 

dominação delas sobre determinadas associações, as cores da identidade visual da Policlínica 

foram selecionadas dentre os tons frios do círculo cromático. As cores frias são variações de 

tonalidades entre o verde e o violeta, “são calmantes. [...] não transmitem euforia. O azul, por 

exemplo, transmite calma, paz” (CESAR, 2000, p. 192), justamente o que se deseja 

representar na nova marca. 
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Figura 17: Cores da identidade Visual da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

Para a composição da identidade visual, a escolha de somente duas cores foi definida 

para não carregar a marca e torná-la muito subjetiva, já que a empresa precisa de uma 

comunicação visual hábil e de fácil entendimento. Então, para transmitir uma mensagem de 

tranquilidade e bem-estar, as cores verde e azul foram escolhidas. O segundo passo foi definir 

os tons, e integrando uma argumentação lógica, optou-se por variações específicas e 

modernas no intuito de atender os referentes objetivos. O verde assume uma tonalidade mais 

suave, mais ou menos como um “verde-água (ou piscina)”, com a adição de branco e a 

diminuição da saturação, na expectativa da identidade da marca comunicar serenidade, saúde 

e conforto, ou seja, bem-estar. Já o azul, optou-se por um tom “petróleo” para harmonizar 

com a suavidade da primeira cor e para transmitir a seriedade do compromisso que a empresa 

tem com a saúde dos seus clientes e com a ética, pois segundo César (2000), é um pouco 

característico, mais ainda comum, que as cores escuras como o azul-petróleo estejam 

associadas à seriedade. 

 

4.2.7.  Alfabeto Padrão: 

 

Para padronizar a composição das peças gráficas referentes à marca da Policíclica foi 

selecionado o alfabeto padrão que, como dito anteriormente, tem a função de complementar 

as informações da identidade visual da empresa (STRUNK, 2012), dando consistência à sua 
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comunicação visual e verbal, possibilitando uma combinação de caracteres única a fim de 

determinar um padrão gráfico. 

O alfabeto padrão de uma identidade visual é composto por família(s) tipográfica(s). 

Cada família tipográfica é chamada de fonte, que segundo Ribeiro (2003, p.77), designa “uma 

coleção completa de tipos de determinado tamanho e estilo”. 

As famílias tipográficas ou fontes adotadas para compor as peças gráficas da nova 

identidade visual da Policlínica foram a “Franklin Gothic Book” e “Lauren Script”. A 

primeira foi selecionada em razão de ser simples, do tipo bastão sem serifa e com direção 

vertical para que assim seja possível alcançar legibilidade nas informações comunicadas. 

Enquanto que, a segunda, do tipo escritura e de formas arredonda e fluidas, foi escolhida no 

intuito de criar contraste, dinamismo e delicadeza na elaboração de materiais interativos. 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

0123456789 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

0123456789 

A esta escolha de uma segunda fonte para compor o padrão gráfico da identidade 

deve-se a necessidade de algumas peças em criar pontos de atenção mais fortes. Claro que “o 

emprego de caracteres de uma só família facilita o trabalho de compositor em manter as 

características de um estilo, porém é válido recorrer ao auxílio de outra família quando se 

desejar chamar atenção, procurar dar destaque ou dinamizar uma composição” (RIBEIRO, 

2003, p. 56). 

 

4.2.8. Aplicação em positivo e negativo 

 

As aplicações monocromáticas da assinatura da marca servem principalmente para 

impressões institucionais, papéis administrativos reproduzidos em fax ou fotocópias, ou 
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situações em que não seja possível utilizar cores na impressão. A visualização destas 

assinaturas no manual conduz o uso correto da marca sobre fundos, totalmente preto 

(negativo) e totalmente branco (positivo), para conservar o contraste devido. 

 

 

Figura 18: Aplicação em positivo e negativo da identidade visual da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

4.2.9.  Variações de fundo 

 

O uso da identidade visual é regido pelas regras contidas no manual e faz parte dele 

especificar como utilizar a marca em fundo coloridos. Pois, a má escolha de uma cor de fundo 

pode comprometer a legibilidade, a estética da marca e seu impacto visual. 

O comprometimento estético da marca influencia diretamente na percepção do 

consumidor. Martins (2006) infere que o impacto visual da marca ou dos seus produtos é 

diretamente proporcional ao reconhecimento, à compra e a lembrança deles, e que a estética 

da marca é um dos principais pontos emocionais de contato com o consumidor. 

Sendo as cores um dos ativos estéticos da marca, Ribeiro (2003) fala que elas são 

operadas para obter harmonia ou contraste: 

 

A combinação entre duas cores é harmônica, quando cada uma delas tem uma parte 

de cor comum e todas as demais. Em troca, na harmonia de contraste as cores são 
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completamente diversas; contudo, sua aproximação não deve produzir efeitos 

desagradáveis, insípidos ou demasiadamente bruscos (RIBEIRO, 2003, p. 199). 

 

Portanto, o uso de fundos coloridos nas peças gráficas sob uma identidade visual 

deve atender a um contraste que evidencia suas informações e seus componentes, para causar 

impacto visual e legibilidade. 

 

Figura 19: Variações de fundo 

Fonte: Autora 

 

Nas opções demonstradas no manual da identidade visual da Policlínica são 

especificadas as cores de fundo que podem ser utilizadas e as cores que a marca pode assumir 

para harmonizar com esses fundos, produzindo uma melhor visibilidade e para direcionar os 

olhares para a marca. Uma recomendação, para melhor visibilidade é a utilização das cores 

claras na marca enquanto sobreposta a fundos escuros, pois Ribeiro (2003, p. 199) explica que 

“os elementos gráficos escuros sobre fundo claro são percebidos melhor que os claros sobre 

fundos escuros”.  

 

4.2.10. Redução máxima 

 

A regra de redução máxima da marca é muito importante estar contida no manual de 

identidade visual para conduzir os trabalhos gráficos a não comprometer a legibilidade dos 

caracteres, que compõem o logotipo, e também do símbolo. 

Tanto é relevante a área de proteção da marca, as cores utilizadas em fundo, a 

aplicação em outras matizes como também o limite de redução. Ele protege até mesmo o 

significado da marca, fazendo com que a sua reprodução viabilize a todo público o seu 

entendimento. 



55 
 
 

 

Figura 20: Redução máxima da identidade visual da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

A redução máxima da identidade visual da Policlínica está especificada em 2,48cm 

de largura e 3,14cm de altura, não podendo ser reproduzida com dimensões abaixo dessas 

medidas. 

 

4.2.11. Papelaria 

 

A identidade visual é todo o conjunto institucional que indica os valores de bens e 

serviços de uma marca, e esta deve apresentar consistência em todos os pontos de contato 

com os públicos, isso inclui colaboradores, consumidores, clientes, fornecedores, entre outros, 

para se atingir uma identidade sólida da marca. 

Para isso, a padronização visual da papelaria, caso seja um material utilizado pela 

empresa, é de suma importância para a exposição repetida de uma identidade visual, a fim de 

se produzir um hábil reconhecimento da marca e de seus elementos (WHEELER, 2008). 
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Foto 21: Papelaria 1. 

Fonte: Autora 

 

Para a Policlínica, a proposta de papelaria contém intensamente o uso das cores 

institucionais da identidade visual, no intuito de ser facilmente identificada pelo público. 

Os modelos de visualização produzidos foram o envelope saco, o envelope 

horizontal, o papel timbrado e o cartão de visita, este que deve conter a marca em primeiro 

plano, pois assume um papel de apresentação da empresa. 

Além das peças básicas da papelaria, ainda foram simuladas mais duas peças muito 

usuais na clínica, a pasta para a entrega dos exames e o receituário. 

É muito importante que o criador destas peças visualizem-nas com todas as 

informações, que podem vir a conter, preenchidas, para respeitar os espaços e as entrelinhas 

de acomodação de textos, ou seja, garantir que a peça tenha uma boa diagramação nos fins 

funcionais (STRUNCK, 2012). 
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Foto 22: Papelaria 2. 

Fonte: Autora 

 

4.2.12. Brindes 

 

Algumas marcas produzem brindes, para seus clientes e colaboradores, como forma 

de agradar e dar relevância a estes públicos, alimentando um bom relacionamento com eles. 

Essa atitude é interessante por que a marca soma mais um ponto de contato com o 

consumidor, além de estender sua experiência com ela.  

Portanto, a ilustração dos brindes no manual tem o intuito de padronizar a 

comunicação visual destes elementos, que podem vir a ter um longo contato com o público, e 

se configura, ao menos, uma demonstração do uso da marca em outros tipos de materiais. 

De acordo com Strunck (2012, p. 177), esses brindes “costumam ser desenvolvidos 

por fornecedores que dão suas ‘contribuições’ ao projeto original, distorcendo-o”. Então, é 

preciso demonstrar a utilização da marca em alguns itens para que sirva de referência na 

produção de outros. 
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Figura 23: Brindes da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

Para o manual de identidade visual da Policlínica, foram ilustrados dois itens muito 

utilizados na empresa, que podem ser distribuídos tanto para seus colaboradores quanto para 

seus clientes atuais e possíveis. 

 

4.2.13. Uniforme 

 

O uniforme também é uma peça a compor a padronização da comunicação visual de 

uma corporação, assim seus colaboradores podem ser facilmente identificados. As pessoas 

que o utilizam devem se lembrar de que estão vestindo uma marca e representando os seus 

ideais e identidade. 

Sobre a inclusão desta peça no manual de identidade visual, Strunck (2012, p.152) 

fala que “não se trata especificamente de criar o estilo dos uniformes, mas principalmente de 

estabelecer os esquemas cromáticos dos tecidos [...] e determinar o uso dos elementos 

institucionais”, ou seja, o manual deve oferecer opções de utilização do padrão visual para 

estampar os tecidos. 
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Foto 24: Uniforme de recepcionista da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

Para o uniforme da empresa Policlínica, é sugerido que a cor principal a ser 

estampada nos tecidos das peças inferiores seja a azul-petróleo, pois ela foi escolhida no 

processo de criação da identidade visual no intuito de expressar seriedade. No entanto, a peça 

superior, onde deve ser estampada a marca, é obrigatório que o tecido seja branco sem adição 

de cor, para dar maior destaque à marca. 

 

4.2.14. Usos incorretos 

 

Os usos incorretos da marca devem ser ilustrados no manual de identidade visual no 

intuito de evitar as interferências nas especificações técnicas de formação da marca 

(STRUNCK, 2012). 

Neste momento, é hora de ditar as regras do que não deve ser feito com a disposição 

dos elementos gráficos da marca, com suas cores, com sua direção e sentido. 
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Foto 25: Usos incorretos da identidade visual da Policlínica 

Fonte: Autora 

 

No manual de identidade visual da Policlínica foram ilustrados os casos de proibição 

no uso da marca a fim de preservar a identidade da empresa e a seriedade dos seus serviços. 

Portanto, não está permitido distorcer a marca, inverter a posição dos elementos gráficos que 

compõem a marca, alterar as cores desses elementos, usar a marca em fundos que 

prejudiquem a sua leitura, aplicar padrões e outros efeitos e aplicar a marca em rotação 

distinta a 90º . 
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COSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido a tantas mudanças no cenário competitivo do mercado, uma marca pode 

encontrar a necessidade de reestabelecer o modo como deseja ser vista no mercado, nisso se 

configura o reposicionamento de marca que, apesar de assumir alguns riscos, pode ser a 

resolução diante de muitos problemas enfrentados por ela, que foi o caso da Policlínica 

Médica de Mossoró, o objeto de estudo aqui trabalhado. 

Neste projeto experimental se discutiu teorias para entender o que na prática traria 

resolução à problemática da empresa Policlínica, quando se encontrava em fase de transição 

de posicionamento, e se deu foco às estratégias da comunicação visual trazendo a identidade 

visual como uma importante transmissora de significados e associações que pode ser capaz de 

expressar o que a empresa almeja e controlar, a partir das técnicas da comunicação visual e do 

design, a sua percepção e seu impacto no devido público e mercado ao qual está inserida. 

A Policlínica enfrentou um momento de estagnação nos últimos anos, não 

conseguindo acompanhar as mudanças da contemporaneidade, o que ocasionou um 

distanciamento muito grande da sua concorrência em ocasião da falta de investimentos nas 

áreas tecnológicas, administrativas, de infraestrutura e de comunicação, quase não divulgando 

sua marca ou promoção nas mídias. No entanto, com novos administradores a Policlínica 

assume um compromisso no resgate de todas estas ausências e se recoloca no mercado se 

posicionando como uma clínica de atendimento humanizado, que tem como sua principal 

missão atender os seus clientes como entes queridos. 

Para reinserir a clínica no mercado e dar consistência ao seu reposicionamento, a 

construção da sua nova identidade visual traz grande relevância, pois os dados visuais 

carregam a responsabilidade de expressar, ainda que subliminarmente, os significados de 

cuidado, apoio e compaixão, relacionados aos ideais da empresa, como também vida, saúde e 

bem-estar, remetendo à área da saúde onde é atuante. E além de trazer a missão e os valores 

da empresa, traz também uma proposta mais moderna a fim de transmitir os novos avanços 

acontecidos na administração e na infraestrutura da clínica, readequando a empresa numa 

nova posição concorrencial, onde antes a sua imagem se encontrava enfraquecida. 

A função, então, que a identidade visual assume é de despertar no seu público-alvo o 

mesmo significado que a empresa deseja expressar. Portanto, as técnicas da comunicação 

visual é que guiam este processo de equivalência e estabelece um padrão gráfico, a partir da 

criação do M.I.V., capaz de trazer coerência na execução de uma comunicação eficiente.  
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Produzido um Manual de Identidade Visual, a Policlínica diminui os possíveis erros 

de aplicação da sua identidade visual, permitindo que o contato visual com a marca seja capaz 

de transmitir a mesma mensagem, facilitando a memorização da mesma.  

Contudo, é importante enfatizar que a mudança da identidade visual é apenas um dos 

elementos na execução e comunicação de um novo posicionamento e que outras ações 

precisam ser realizadas para que a marca alcance uma imagem equivalente a sua identidade. 

Vale salientar que empresa Policlínica deve estar inteiramente comprometida com a proposta 

do reposicionamento e que uma marca é bem-sucedida quando, de fato, entrega o que 

promete. 

Até aqui, não se obteve resultados de percepção do público perante a execução do 

reposicionamento e do uso da nova identidade visual da marca, pois a empresa trabalha as 

mudanças há pouco tempo, recente à conclusão deste projeto experimental, motivo que ainda 

não produziria fiéis resultados, tendo em vista que é preciso respeitar um período de 

readaptação para assim colher os dados de aceitação. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – O briefing da agência de comunicação da empresa Policlínica 

 

BRIEFING 

 

Código de controle: 001 

Cliente: Policlínica 

Produto/Serviço: Serviços Clínicos 

Job nº: 001 

Data do pedido: 17/08/16 

Data de entrega: 23/08/16 

 

Histórico da Empresa 

 

A Policlínica é uma clínica médica que oferece diversos serviços, atuando no mercado 

mossoroense há 40 anos no segmento de saúde. 

No fracasso do INPS sofrido na década de 70, foi notada a oportunidade e a empresa foi 

fundada por Mário Vale no ano de 1977 com o intuito de prestar serviços clínicos à população 

mossoroense e de cidades circunvizinhas com excelência e bom atendimento. Com o passar 

dos anos a clínica foi fixando o nome, no mercado local, sendo associado ao atendimento 

diferenciado prestado pelo proprietário, que tinha o compromisso de receber, na porta, os 

pacientes que frequentavam o local e de estabelecer uma relação amigável com eles. 

A clínica foi pioneira na prestação de serviço da carteirinha de desconto (cartão fidelidade), 

entre as outras clínicas de Mossoró. A carteira funcionava como uma espécie de plano de 

saúde, - serviço que ainda não existia na cidade, chegando somente 4 anos depois com a 

Unimed – na qual 11 pessoas eram credenciadas, recebendo descontos especiais em consultas 

e exames. A ideia era de fidelizar, atrair toda a família do paciente titular e se consolidar 

como a clínica da família. 

Devido à visão empreendedora do proprietário Mário Vale, com a criação da carteirinha de 

fidelidade e seu posicionamento no mercado, a Policlínica conseguiu fixar seu nome na 

região, ainda que, até o momento, não tenha investido em publicidade, tendo a seu favor o 

marketing boca-a-boca. 

 

 

O cliente 

 

Atualmente a empresa passa por uma mudança interna, política, administrativa e estrutural. 

São 5 administradores que, agora, assumem o controle e que visam renovação e melhorias na 

estrutura, além de crescimento a longo prazo. De caráter familiar, tem como administradores 

os filhos e a esposa do fundador, o sr. Mário Vale. 

O cliente, até o momento, nunca contratou agência de comunicação ou realizou planos de 

mídia, anúncios consistentes e publicidade ativa. Possuindo somente alguns spots em rádio de 

público não definido e totens digitais vinculados a empresas por permuta. 
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Situação de mercado 

Há uma crescente insatisfação com a saúde pública no estado do RN. Mossoró, 

particularmente, passa por diversas crises no repasse das verbas, além do que, as consultas e 

os exames clínicos pelo SUS demoram cerca de 1 mês para marcar e/ou realizar a 

consulta/exame, tempo esse que o problema de saúde já poderia estar sendo tratado. Ainda 

nas cidades de interior, a situação tende a ser pior, com sucateamento da rede pública e falta 

de médicos, é preferível optar pela rede privada, na maioria das vezes em Mossoró, para 

realizar consultas e exames.  

Dentro desse contexto, as clínicas particulares vêm suprindo esse déficit, pela rapidez e 

praticidade. Entre os pacientes de cidades circunvizinhas, a Policlínica se destaque por sua 

localização privilegiada, no centro da cidade, –  próximo aos pontos de táxi - pelo zelo em seu 

atendimento e pela rapidez na entrega dos exames (a maioria dos exames são entregues no 

mesmo dia, sendo assim, é possível resolver os pormenores de consultas/exames e ainda 

apresentar ao médico em um único dia). 

Outro ponto, alvo de críticas na área, é o atendimento. Entre clínicas e outros 

estabelecimentos locais, o atendimento não é priorizado e não há treinamento dos atendentes. 

 

 

Dados dos serviços 

 

A Policlínica oferece diversos serviços na área de saúde, tais como: 

• Consultas médicas (possuindo 23 médicos credenciados, oferecendo 18 especialidades); 

• Exames Clínicos (Eletrocardiograma, Ecocardiograma, Teste Ergométrico, Colposcopia, 

Eletroencefalograma, Citologia Preventiva, Ultrassonografia); 

• Raio X; 

• Exames Laboratoriais; 

• Carteira Fidelidade para Pacientes (atualmente possuem carteiras para: 10 credenciados; 5 

credenciados e individual). 

 

 

Comparação do Serviço X Concorrência 

 

Os dados do tópico referente não são oficiais ou baseados em pesquisa. 

Dadas informações passadas em reunião com a empresa, é possível analisar a concorrência e 

sua relação com a Policlínica. 

Pode-se definir que não há disputa agressiva entre as concorrentes, visto que, as outras 

Clínicas de múltiplas especialidades na cidade possuem em sua maioria o público vinculado a 

planos de saúde, enquanto o cliente vigente atende em sua maioria pacientes que procuram 

consultas particulares (representando 80%). Além, disso a Policlínica ainda não anuncia seus 

serviços como a concorrência já executa. 

A infraestrutura e tecnologia da concorrência ainda são melhores, oferecendo maior suporte 

aos pacientes em serviços clínicos e informação. 

A empresa também não possui sistema digital interno, ficando atrás da concorrência que 

possui banco de dados informativo com o quadro de pacientes frequentes. 

A Policlínica oferece um dos melhores Raio X da cidade, além de presar a qualidade e a 

rapidez na entrega. Nos exames laboratoriais possuem também o melhor reagente utilizado, 

para entregar aos pacientes um resultado mais preciso. Outra vantagem é oferecer serviços 
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clínicos que resolvem em pouco tempo as queixas de seus pacientes, serviços estes, também 

oferecidos pelos principais concorrentes. 

Em relação aos preços praticados, a Policlínica percebeu em relação aos seus concorrentes 

que seus valores estão desconforme com o mercado – alguns muito abaixo do valor e outros 

muito acima do valor. No entanto, a empresa já pretende corrigir estes valores. 

Matriz SWOT: fatores externos 

 
Matriz SWOT: fatores internos 

 
 

 

Objetivos de MKT 

 

 Consolidar o valor da marca; 

 Atrair o público não vinculado a planos de saúde e de cidades circunvizinhas; 

 Fidelizar clientes veteranos. 

 

 

Posicionamento 

 

A empresa tem como missão o atendimento de forma humanizada e satisfatória somando ao 

comprometimento e a ética na prevenção e na assistência médica diferenciada de seus 

associados e clientes em geral. Ela também preza a praticidade e a eficiência de seus serviços 

bem como a qualidade dos mesmos. 

 

 

Público-alvo e Localização 

 

Os dados colhidos para conhecimento do público atual da clínica, foram obtidos por meio de 

uma pesquisa de satisfação realizada no período do mês de agosto de 2016. 

Percebe-se que os clientes da Policlínica são, em grande maioria, pessoas de classe média 

baixa ou baixa, com baixo índice de escolaridade e de cidades circunvizinhas. O público se 

estende por todas as faixas etárias, crianças, adultos e idosos em grande parte, concluindo que 

crianças e idosos frequentam a clínica acompanhados de jovens adultos geralmente do sexo 

feminino. 
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Também pode-se reconhecer como clientes potenciais da clínica, pessoas comprometidas com 

a própria saúde, conscientes dos cuidados. Mulheres que fazem prevenção, gestantes e pais de 

recém-nascidos. 

A empresa está localizada no seguinte endereço: Rua João Pessoa, 68 - Centro, Mossoró – 

RN. 59600-015 – Localização esta que possibilita e facilita a frequência dos pacientes de 

cidades próximas, pois está perto de pontos de táxi e de ônibus. 

 

 

Qual o problema que a comunicação tem que resolver? 

 

Devido às mudanças políticas e administrativas pelas quais a Clínica está passando – saída de 

médicos e chegada de novos – correm rumores pela cidade local e cidades circunvizinhas de 

que a Policlínica irá fechar as portas. Esta falsa informação pode acarretar falta de 

credibilidade, outros rumores que prejudiquem o posicionamento da empresa e afastamento 

dos pacientes – pacientes que moram em outras cidades podem migrarem para concorrência, 

supondo que farão “viagem perdida”-. Contudo, será necessário, de urgência, consolidar a 

marca e divulgar a campanha. 

 

 

Objetivos de Comunicação 

 

 Utilizar linguagem de fácil entendimento; 

 Divulgar a marca; 

 Divulgar novo conceito da marca; 

 Divulgar diferencial em serviços; 

 Obter Top of mind na região. 

 

 

Tom da campanha 

 

Tendo em vista todas as informações colhidas e relatadas no seguinte briefing, a Policlínica 

define como seus diferenciais o atendimento humanizado, a recepção afetiva para com seus 

clientes, além de investir bastante na qualidade e agilidade dos seus serviços. 

A primeira campanha a ser elaborada para a referente clínica é de caráter institucional que 

vem trabalhar o conceito e o posicionamento que a empresa assume agora. Esta campanha 

estará focada nos cuidados e no tratamento humanizado que a Policlínica oferece aos seus 

clientes, vinculando à marca um valor afetivo afim de construir uma conexão emocional com 

o target.  

A Policlínica tem como compromisso cuidar, não só da saúde física dos seus pacientes, mas 

também da saúde mental, orientando-os sobre vários aspectos da vida. 

Palavras-chave: Cuidado – Família – Humanizado - Compaixão 

 

 

Obrigatoriedades de Comunicação  
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É primordial divulgar o diferencial da Policlínica, bem como sua marca e manter consistência 

na execução de seu novo conceito e posicionamento nas peças, haja visto que, a empresa não 

investia em publicidade, anteriormente. 

 

Peças a serem criadas 

 

• IDV 

• MIV 

• Papelaria (papel timbrado, cartão de visita, envelope, receituário, pasta) 

• Fardamento 

• Sinalização Interna 

• Crachás para funcionários 

• Fachada 

• Folder 

• Redes Sociais (padrões, cover facebook, avatar facebook e instagram) 

• Outdoor 

• Spot para Rádio 

• VT Publicitário 

• Cartelas para Telão de LED 

• Adesivo para Carro 

• Lixeiro para Carro 

• Caneta 

• Chaveiro 

• Divisória para Remédios 

• Campanha Outubro Rosa 

 

 

Cronograma 

 

Material Início da execução Prazo para Entrega 

IDV A partir da aprovação do 

Briefing 

13/09/2016 

MIV A partir da aprovação da 

IDV 

23/09/2016 

Campanha Institucional + 

sazonal (Outubro Rosa) 

A partir da aprovação da 

IDV 

30/09/2016 
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ANEXO 2 – O relatório da pesquisa de satisfação do cliente realizada pela Policlínica 

 

Relatório da Pesquisa de satisfação do cliente da  Policlínica 

 

 A pesquisa foi realizada no período de agosto de 2016, pela própria empresa, a fim de 

conhecer o público que atualmente frequenta a Policlínica Médica de Mossoró e também no 

intuito de auxiliar no preenchimento das questões do briefing. O questionário contém 14 

questões, sendo 07 delas múltipla escolha e 07 questões subjetivas. Foram obtidos 87 

questionários respondidos, no entanto nem todos os questionários tiveram todas suas questões 

respondidas. 

 

1. Ao que se refere ao gênero dos clientes é percebido que em sua maioria, mais 

especificamente 90% das pessoas, são mulheres. Isso se deve pelo fato de que, geralmente, 

mulheres são mais preocupadas com a saúde. Nesse caso, a comunicação deverá, em sua 

maioria, ser dirigida a mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Ao que se refere a faixa etária dos frequentadores pode ser notado que a maior 

frequência está entre os 25 anos e os 54 anos de idade. Já ao se tratar do nível de escolaridade 

é percebido que a maioria dos clientes, com 36%, possui até o Ensino Médio Completo, 

seguido do E. Fundamental Incompleto com 33%, sendo assim, é importante que a 

comunicação da Policlínica trabalhe uma linguagem simples e de fácil entendimento para que 

a campanha seja bem-sucedida. 
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3. Quando questionado a origem local dos clientes, a maioria declara ser de 

regiões próximas, cidades do interior do RN e circunvizinhas de Mossoró, totalizando 52% 

dos questionários aplicados. Enquanto 48% residem no município de Mossoró. Sendo que 

66% das pessoas vinda do interior se utilizam de carro de linha, seguido de carro próprio com 

24%. Aqui pode ser notada a oportunidade de trabalhar a comunicação da empresa junto aos 

carros de linha, no intuito de aproveitar mais um ponto de contato entre marca e consumidor.  
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4. Ao ser questionado a frequência, é possível perceber fidelidade, tendo em vista 

que, 36% das pessoas entrevistadas são clientes há mais de 10 anos. Embora a maioria, 

representada por 41%, frequente a clínica por até 4 anos e 23% entre 4 e 10 anos. É 

interessante que empresa adote o objetivo de atrair novos clientes, mas, sobretudo fidelizar os 

clientes veteranos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quando se trata do atendimento recebido na Policlínica há quase um empate 

entre Ótimo e Bom. Houve um baixo nível de respostas negativas. 
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Uma ressalva nos quesitos raio-x e Maqueiro que só obtiveram 12 e 13, 

respectivamente, questionários respondidos. A falta de resposta se dá pelo fato de que nem 

todos os pacientes entrevistados usufruíram desses serviços no dia da aplicação do 

questionário. 
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6. A infraestrutura é dita como um dos pontos fracos da Policlínica Mossoró, na 

pesquisa, o item que teve maior índice de respostas negativas foi os corredores obtendo 43% 

regular. O resultado se dá pelo fato de os corredores serem estreitos e quentes, sendo o lugar 

onde os pacientes esperam por atendimento. Abaixo seguem os gráficos referentes a 

mensuração das respostas. 
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Os banheiros também obtiveram reclamações manuscritas relatando o desleixo com a 

limpeza. Além dos banheiros, há uma reclamação manuscrita sobre a falta de acessibilidade 

do prédio, sem elevadores e rampas para cadeirantes.  

 

7. Sobre recomendar os serviços a outros, 98% dos pacientes dizem que sim, 

ressaltando o bom atendimento e a rapidez, afirmando desejar que seus amigos recebam o 

mesmo atendimento. Constituindo o atendimento da empresa como um ponto forte, segundo 

pesquisa. 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

Percebe-se que o Marketing boca a boca é a principal fonte de informação dos seus 

pacientes. A pesquisa revela que, os respectivos pacientes, optaram pela Policlínica devido a 

indicação de amigos ou familiares. No espaço para críticas e elogios houve um alto índice de 

elogios, algumas críticas, já citadas no relatório, relacionadas à limpeza e estrutura e apenas 

uma reclamação sobre um médico que deixou de atender um retorno passando um dia do 

prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 
 

ANEXO 3 – O manual de identidade visual da Policlínica Médica de Mossoró 
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