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“Nothing’s gonna change my world”. 

The Beatles – Across the Universe. 

“Nada vai mudar meu mundo”. 

The Beatles – Através do Universo. 



RESUMO 

 

A produção cultural contemporânea transforma a música cada vez mais em um bem de 

consumo lucrativo e comercial, levando a indústria fonográfica a ficar mais competitiva e 

seleta. Nesse contexto, as bandas se comparam a grandes empresas que vendem o seu produto 

e serviço, nesse caso, a música e os shows, dessa forma, fazendo necessária a valorização da 

sua marca no mercado. Esse projeto busca explorar o caso específico da banda Seven Two, 

que vem de um posicionamento de banda cover e busca um reposicionamento de marca, a fim 

de mudar seu estilo musical e se adaptar a sua nova personalidade, dando seu primeiro passo a 

partir da criação de uma nova identidade visual. Esse processo vem sendo estudado no 

decorrer desse projeto se embasando nas teorias dos principais autores de design, marca, 

marketing e indústria fonográfica, onde se faz uma análise ,por meio de um estudo de caso, de 

como a banda se porta no mercado musical e como a mesma pode através de uma nova 

identidade visual tornar-se mais preparada para a indústria, dando foco no processo de criação 

gráfica e suas aplicações e ressaltando a importância de uma campanha de lançamento para 

essa nova marca. 

 

Palavras-chave: Reposicionamento. Identidade Visual. Música. Marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The contemporary cultural production turns the music more and more into a good of 

profitable and commercial consumption, leading the music industry to become more 

competitive and select. In this context, the bands are compared to big companies that sell their 

product and service, in this case, the music and the shows, therefore making necessary 

promoting their brand in the market. This project searches to explore the specific case of the 

band Seven Two, who is coming from a positioning of cover band and looks for a brand 

repositioning in order to change its musical style and adapt to its new personality, giving its 

first step through the creation of a new visual identity. This process has being studied in the 

course of this project basing on the main authors of design, branding, marketing and music 

industry, where an analysis is made by means of a case study of how the band behaves in the 

music business and how through a new visual identity it can become more prepared for the 

industry, with a focus on the graphic design process and its applications and stressing the 

importance of a launch campaign for this new brand. 

  

Keywords: Repositioning. Visual Identity. Music. Brand 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na era da internet, plataformas de compartilhamentos de arquivos, redes sociais 

voltadas para artistas, rádios online, entre outras várias formas de interação digital, a música 

tem se tornado um bem de consumo muito valioso e lucrativo para a indústria fonográfica 

(TROTTA, 2005). Antigamente o principal meio de divulgação de um artista musical era o 

rádio e às vezes a TV. Com o avanço da tecnologia, o uso da internet para esse fim tornou o 

trabalho dos artistas muito mais acessível ao público em geral, fazendo com que pequenos 

grupos musicais que antes não tinham condição de promover o seu trabalho pelos meios de 

comunicação convencionais, pudessem divulgar seu projeto por todo mundo através de sites 

de compartilhamento como, por exemplo, o palco MP3, o SoundCloud, o Myspace, entre 

outros. Dessa forma, a concorrência no meio musical se torna cada vez maior, pois mesmo 

sem ajuda de grandes produtoras no começo da carreira, as pequenas bandas estão 

conseguindo chegar ao consumidor através da rede.  

 Com essas mudanças tecnológicas acontecendo tão rapidamente, a indústria 

fonográfica mudou e o mercado tornou-se bem mais exigente. As bandas que conseguiram ter 

uma boa visibilidade, crescendo sua popularidade, foram alvo dos grandes empresários do 

meio musical, levando essas ao seleto mercado popular dos astros e estrelas da música. 

Analisando a partir dessas características, as bandas se tornaram verdadeiras empresas que 

produzem bens de consumo, que vendem canções e shows, nesse caso, agregando valor ao seu 

nome, como marca. 

 Essa valorização comercial dos músicos trouxe uma necessidade desses grupos se 

portarem como empresas convencionais quando se trata de marketing e publicidade. A 

valorização de sua marca e seus conceitos traz à tona a discussão sobre o investimento nesses 

quesitos, começando pela importância de sua identidade visual, pois essa vai ser a sua 

imagem em uma indústria tão competitiva e pode ser a grande sacada para se destacar dentre 

milhares de bandas dos mais diversificados gêneros musicais.  

 Em meio a essa discussão sobre a valorização das bandas no mercado como um bem 

de consumo bastante lucrativo, e sua marca como um elemento que precisa de investimentos e 

trabalho da forma mais adequada, surge a problemática da banda Seven Two. O grupo 

musical mossoroense possui cinco anos de carreira, mas ainda não tem a sua marca bem 

consolidada na região, pois seu atual posicionamento impõe um certo limite ao crescimento 

do grupo, deixando de ter relevância perante o mercado local. A sua identidade visual atual 

também deixa bastante a desejar, causando uma sensação de amadorismo. Desse modo, faz-se 
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necessária uma ação de reposicionamento do visual, com intuito de aumentar a valorização do 

conjunto e sua marca, dando uma preparação para a banda adentrar na indústria fonográfica 

profissionalmente. 

 No primeiro capítulo esse projeto experimental analisa, através de um estudo de caso, 

como se comporta o mercado musical e de que forma a banda Seven Two está posicionada no 

mesmo, ressaltando os objetivos e as justificativas da mudança do conceito visual, buscando 

apoio nas referências musicais e também de marcas fortes de bandas em que o grupo se 

inspira. Além de uma breve descrição sobre a influência da produção cultural contemporânea 

no mercado musical, dando relevância ao investimento em sua marca, começando assim o 

segundo capitulo.  

Nesse segundo momento são estudados conceitos como: marca, posicionamento e 

reposicionamento podem incitar para que a empresa se torne mais forte no mercado, dando 

uma base para entrar no objetivo do projeto que é criar um novo conceito visual para o grupo. 

Por meio de um estudo sobre marca, posicionamento, branding, identidade visual e elementos 

básicos do design gráfico, criou-se uma nova identidade gráfica para a banda, mais concisa, 

agradável e objetiva, com o intuito de reformular a imagem da marca do conjunto, dando o 

apoio necessário para o sucesso na competição do mercado musical, que vai ser explicada e 

explanada no terceiro capítulo. 

 Na terceira e ultima parte, o projeto trata do relatório da atividade prática, onde será 

exibido o novo padrão gráfico da Seven Two, e mais o Manual de Identidade Visual, 

contendo um guia completo do novo logotipo que compõe a nova Identidade do grupo. Dessa 

forma fazendo com que a marca da banda obtenha uma postura mais profissional e consiga 

adentrar no mercado de maneira satisfatória.  
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1  72: A BANDA COVER 

 

 

1.1 A banda 

A Seven Two é uma banda de pop/rock da cidade de Mossoró/RN, conhecida na 

cidade por ser uma das poucas bandas locais de música cover a atuar em outras cidades do 

estado. O nome do grupo Seven Two é atrelado ao número da casa (72) da líder da banda, Bia 

Maia. O nome pode não apresentar um sentido forte, porém toda a história do grupo se 

construiu na garagem da casa 72, dando um sentido a nomenclatura, fazendo alusão à cultura 

das bandas de garagem
1
. 

A Banda surgiu em julho de 2009, e hoje é composta por Marcelo Alexandre, Bia 

Maia e Jorge Guaraná. Possui um repertório bastante variado, típico de bandas que tocam em 

boates, barzinhos e restaurantes, apresentando vários estilos musicais, com objetivo de 

agradar a todos os públicos ali presentes. Apesar dessa variedade de estilos, a banda fixa em 

um gênero alternativo
2
, que se opõe à cultura musical local, predominando em suas canções 

covers de pop e rock nacional e internacional, fazendo versões de diversos artistas 

consagrados e de canções que estão populares na mídia.  

A predominância de um repertório popular de composições de outros artistas dos mais 

variados estilos musicais tende a agradar o público em geral, abrangendo uma diversidade 

ampla de gostos, um pouco de cada, tornando-se viável financeiramente a nível regional. 

Porém essa tática limita a banda ao seguimento de banda cover, deixando sempre o nome da 

banda em segundo plano, sendo lembrada por reproduzir o sucesso de grupos autorais de 

renome nacional e internacional. 

O termo cover é explicado por Oliveira (2011), que diz que o mesmo faz referência a 

algo falso, imitado, simulado, ou seja, quando um artista simula a banda original e reproduz 

as músicas dos mesmos. Segundo a autora, entende-se por versão cover toda regravação de 

uma música composta anteriormente, que recebe ou não arranjos diferenciados de outra banda 

ou artista, ou que tem sua letra parodiada ou vertida para outra língua. 

Se for observado o exemplo do mercado musical a nível nacional, a grande maioria 

das bandas de maior prestígio dentro do estilo pop/rock alternativo são bandas de 

composições autorais, ou seja, a maioria, senão todo o seu repertório, é composto por canções 

                                                             
1
 Bandas de garagem faz referência ao costume das bandas iniciantes ou amadoras de ensaiar nas garagens de 

suas casas, pelo fato de não ter condição financeira de alugar um estúdio profissional. É das bandas de garagens 

que surgiram muitas lendas da música, portanto esse se tornou uma espécie de mito do rock. 
2 Nesse caso, o termo “alternativo” faz referência ao diferente, contrário, oposto.  
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próprias, dando assim uma ideia de que o mercado exige esse padrão das bandas, de músicas 

autorais. 

Para seguir essa estratégia das grandes bandas do mercado nacional, faz-se necessário 

começar um processo de composição de músicas próprias, e criação de uma identidade 

musical própria. Essa identidade do grupo traçará qual perfil a banda seguirá, que 

personalidade e qual seu público-alvo. Essas características definirão qual o posicionamento 

que a banda quer exercer perante a indústria fonográfica, fugindo, assim, do antigo 

posicionamento de banda cover. 

De acordo com Vladi (2011), essa organização da música popular massiva em 

gêneros, ocorre para atender a um consumo variado e segmentado, uma classificação 

fundamental para as estratégias da indústria da música, que envolve tensões sociais e uma 

pratica econômica na qual a produção de diversidade mercadológica é parte de um sistema 

complexo denominado indústrias culturais. 

Como explica Janotti (2006), os gêneros musicais são modos de mediação entre as 

estratégias produtivas e o sistema de recepção, entre os modelos e os usos que os receptores 

fazem desses modelos através das estratégias de leituras dos produtos midiáticos. Portanto, 

com a produção autoral, é natural que a banda sofra uma rotulação pelo próprio mercado, 

definindo assim um gênero musical específico, facilitando para o processo de identificação e 

personificação de seu público alvo. 

Na rotulação está presente certo modo de partilhar a experiência e o conhecimento 

musical, ou seja, dependendo do gênero, elementos sonoros com distorção, altura e 

intensidade da voz, papel das letras, autoria, interpretação, harmonia, modo, melodia e ritmo 

ganham contorno e importâncias diferenciadas (JANOTTI, 2006). Um exemplo disso é o 

rock, que apesar de ser um estilo bastante peculiar em relação a outros como pagode, samba e 

sertanejo, ele apresenta várias vertentes que podem ser muito diferentes uma das outras. É 

como comparar o metal com o pop rock, ambos são rock, mas possuem características bem 

particulares. Isso torna ainda mais complicado definir uma rotulação para a banda, fazendo o 

seu processo de composição de músicas autorais e de posicionamento mercadológico muito 

mais decisivos, pois influenciará diretamente no gênero que o grupo irá seguir. 

Com o estilo musical definido, a Seven Two deve se apresentar ao mercado com seu 

novo posicionamento e identidade, para isso é preciso renovar todo o seu conceito musical, 

seu objetivo perante o mercado. 

Porém o foco desse projeto se direciona para o aspecto visual. A reconstrução do 

logotipo e criação de uma nova identidade visual irá materializar o novo posicionamento do 
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conjunto. Através de um reposicionamento de marca, a banda adentrará no mercado, se 

posicionando como um grupo profissional, competindo por seu espaço entre as bandas 

autorais.  

A importância da criação de uma nova marca está relacionada ao reconhecimento de 

seu posicionamento perante o mercado e o seu público-alvo. Ao definir uma identidade, o 

grupo buscará cativar novos fãs que se identifiquem com o seu novo estilo e reforçar o elo 

entre os fãs atuais. 

 

1.2 O mercado e a cultura musical local 

 

 Mossoró é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, sua cultura é 

bastante tradicional da região, com raízes fortes do forró, xaxado, baião e também predomina 

os estilos musicais contemporâneos, como o forró eletrônico, sertanejo universitário, pagode, 

swingueira, axé, entre outros. 

 Entre esses estilos, existem os menos populares, porém ainda comerciais, como o pop 

rock e o MPB, que geralmente são apresentados em barzinhos, boates e pequenas casas de 

shows. E ainda encontramos gêneros ainda menos populares na cidade, que são considerados 

“alternativos”, por se oporem a cultura musical predominante. Dentre esses estilos predomina 

o rock, que se desmembra em vários outros como o punk, o indie
3
, metal, entre outros. 

 Entre a cena musical alternativa, predomina a música autoral independente, enquanto 

os outros estilos populares comerciais, como o MPB e o Pop Rock, por exigência do mercado, 

optam por musicas covers. 

 Segundo Sá, entendemos que a noção de cena refere-se:  

a) A um ambiente local e global; b) Marcado pelo compartilhamento de 

referências estético-comportamentais; c) Que supõe o processamento de 
referências de um ou mais gêneros musicais, podendo ou não dar origem a 

um novo gênero; d) Apontando para as fronteiras móveis, fluidas e 

metamórficas dos agrupamentos juvenis; e) Que supõe demarcação 
territorial a partir de circuitos imateriais da cibercultura, que também deixam 

rastros e produzem efeitos de sociabilidade; f) Marcados fortemente pela 

dimensão midiática (SÁ, 2011, p.157). 

A categoria de banda cover em que a Seven Two está inserida tem uma forte 

representação na cidade, artistas consagrados e experientes no município trabalham na noite 

                                                             
3 Nesse caso, o termo indie indica o gênero musical. 
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mossoroense
4
, tornando o mercado bastante concorrido. Por outro lado, os mesmos, em sua 

maioria, não dispõem de músicas próprias, grande parte possui um repertório totalmente 

cover, isso implica que as bandas autorais não são concorrentes diretas desses grupos. 

Já na cena alternativa, onde predominam as bandas de rock, há uma forte 

representação de bandas autorais, com trabalhos muito bons gravados em estúdios 

consagrados nacionalmente. 

 Existe também uma ponte entre artistas independentes de Mossoró e Natal, através de 

selos independentes, como por exemplo, o Centro Cultural DoSol. Queiroz (2013) discute em 

sua obra a importância desses selos independentes para o mercado e o incentivo a cultura. 

[…] os selos independentes desempenham papel essencial na indústria 
fonográfica: encontrar e desenvolver novos talentos e estilos. […] os 

pequenos selos são mais inovadores, porque tem um maior componente de 

criatividade e flexibilidade do que as grandes empresas. Esta função 
desenvolvida pelas indies é vital para a continuidade dos negócios, mesmo 

porque a música tem um curto intervalo de vida o que requer uma contínua 

injeção de inovação. Dessa forma, os selos independentes foram se 
convertendo em departamentos de investigação e desenvolvimento, 

virtualmente imersos dentro do grande aparato corporativo das grandes 

companhias (PAMLEIRO, 2005 apud QUEIROZ, 2013, p.122). 

 

Existe, portanto, um incentivo a bandas autorais, mesmo que não seja do ponto de 

vista comercial, como ocorre com as bandas da “noite”, onde recebem a maior parte da 

atenção dos barzinhos, boates etc. As bandas alternativas ganham um incentivo por parte dos 

próprios produtores e componentes dos grupos, que através de uma rede de contatos apoiam 

umas as outras, para facilitar o intercâmbio e a divulgação dos trabalhos, como exemplo, 

podemos citar o Coletivo Fora do Eixo e a Abrafin, que segundo Queiroz (2013), são circuitos 

musicais culturais que apoiam a música independente, dando espaço e investindo nesses 

artistas que em sua grande parte produzem canções autorais. 

 

1.3  As influências da banda Seven Two 

Como toda a banda, a Seven Two também tem muitas influências em seu repertório, 

principalmente pelo fato de ser uma banda que toca cover, tornando seu repertório bastante 

diversificado. Contudo, mesmo com uma gama de estilos em suas canções, seu repertório se 

restringe principalmente aos gêneros alternativos, como o pop, o rock e o indie, tanto 

                                                             
4 O termo noite mossoroense faz referência aos eventos e apresentações musicais que ocorrem em barzinhos, 

restaurantes e boates pela cidade, geralmente, no período da noite. 
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nacional, quanto internacional, deixando o estilo da banda um pouco segmentado em 

comparação a bandas bailes
5
, por exemplo.  

Para ser mais específico ainda, o repertório da banda se destaca principalmente pela 

grande presença de versões de canções dos grandes artistas da música pop internacional, 

como Lady Gaga, Rihanna, Madonna, Bruno Mars, The Black Eyed Peas, entre outros. Essa 

característica do grupo fez com que o público que se identifica com o gênero musical desses 

artistas se afeiçoasse bastante e a partir disso, se tornando fãs e seguidores do grupo. 

Apesar de ser uma banda cover, o grupo não toca as músicas de outros artistas 

exatamente como são no disco, mesmo sendo uma característica de bandas da noite, o 

conjunto opta por criar as suas próprias versões das canções, dando originalidade ao 

repertório. 

A produção de versões diferenciadas ao invés de tocar a música cover exatamente 

igual, funciona como uma estratégia da Seven Two para se diferenciar das demais bandas da 

noite, apresentando um contexto diferente, um estilo a parte em meio aos outros grupos. Vladi 

(2011) explica que até mesmo a indústria cultural preza por essa diferenciação entre os 

grupos, buscando amplificar ainda mais as opções para consumidor. 

 

O gênero funciona como uma estratégia eficaz de diversificação de produtos 
bastante funcional dentro da engrenagem da cultura popular massiva e 

permite que a indústria musical trabalhe com uma ampla faixa de interesses 

(étnico, etário, gênero, geográfico) o que significa um consumo de massa 
(VLADI, 2011, p.72). 

 

Além da influência dos grandes astros da música pop, o grupo também se identifica 

com os artistas das bandas de rock e indie, misturando ainda mais e formatando uma 

identidade à banda. Pitty, Skank, Paralamas, The Beatles, The Strokes e até mesmo Fagner e 

Reginaldo Rossi, representam as principais influencias do conjunto, uma mistura de gêneros 

musicais que dá um toque de peculiaridade as canções tocadas pela Seven Two.  

Porém, mesmo com tanta mistura de estilos e versões diferenciadas das canções, a 

banda ainda não se porta com tanta originalidade justamente porque ainda não possui 

composições próprias. Nesse caso, mesmo que o grupo tenha um estilo sendo formado, ainda 

sente falta dessas canções autorais para moldar ainda mais a sua identidade. 

 

                                                             
5 Por banda baile, entende-se que são bandas que tocam diversos estilos musicais, com o intuito de agradar o 

publico geral. Geralmente se apresentam em bailes de formatura, casamentos, aniversários etc., e tem um 

repertório muito amplo, que vai do rock ao forró, buscando apresentar as músicas mais populares.  
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1.4  Produção cultural contemporânea 

 

Nos dias de hoje, casas de shows representam uma das principais opções de lazer nas 

cidades. A música tem se tornado cada vez mais comercial, levando o mercado fonográfico a 

lucrar bastante com os investimentos em artistas. Canais de TV como a MTV e VH1 lançam 

na mídia diversos artistas novos a cada ano, que alimentam um mercado cada vez mais 

exigente, buscando novidade e inovação por parte dos grupos musicais. 

A música então, tem se tornado um dos principais bens de consumo da sociedade 

contemporânea. Os meios de comunicação facilitam bastante a transição e aquisição desse 

produto. Antigamente, o consumidor tinha que comprar o disco, a fita K-7 ou o CD para ouvir 

a canção de seu artista favorito. Hoje em dia, com o advento da internet, o mercado pirata
6
 

ganhou vez, as músicas são baixadas gratuitamente em questão de segundos, e para os artistas, 

não é mais prioridade somente a produção de Álbuns musicais, o lucro vem principalmente 

dos shows ao vivo. 

De acordo com Trotta (2005, p.182), “a circulação de bens simbólicos pela sociedade 

ocorre principalmente através de empresas que produzem, divulgam e comercializam esses 

bens em larga escala”. Segundo o autor, nas ultimas décadas, a música tem se tornado um dos 

principais e mais lucrativos bens da chamada indústria cultural.  

A princípio, meios de comunicação como o rádio e a TV contribuíram bastante para a 

divulgação e consumo de diversos ritmos musicais do mundo inteiro, aumentando 

consideravelmente a influencia de diversas culturas por todo o mundo entre ouvintes e 

também os próprios músicos. Através desse processo de “popularização” dos diversos ritmos, 

foram surgindo vários outros gêneros musicais, que serviram como influência para novos 

estilos surgirem.  

Apesar do fato de a indústria fonográfica determinar um padrão hierárquico para os 

gêneros musicais e, de certa forma, ter receio ao apostar em estilos que fogem dos moldes da 

música popular, parece que os novos gêneros vêm surgindo cada dia mais, misturando os 

ritmos, inovando e reinventando os estilos clássicos. 

A consolidação da música popular como forma principal de comercialização de discos 

colaborou para a sedimentação da música enquanto um bem de consumo, ou seja, um produto 

(TROTTA 2005, p.184). Com a música considerada um dos principais bens de consumo da 

cultura, convém dizer que uma banda funciona como uma empresa que se der certo pode ser 

                                                             
6 O termo “pirata” refere-se à falsificação, irregularidade, algo fora da lei.  



19 
 

bastante lucrativa. Seguindo esse raciocínio, conclui-se que o investimento em marketing e 

comunicação para um grupo musical é de extrema importância para o seu sucesso.  

Contudo, apesar da imagem ser bastante importante em uma época onde a música é 

um dos principais bens de consumo cultural, deve-se investir também na qualidade sonora. 

Mesmo se adequando aos padrões da música popular que o mercado impõe, somente uma boa 

imagem não constrói uma banda de sucesso, pelo menos não por muito tempo, como é o caso 

de bandas como Restart, que tinham um investimento enorme em publicidade, ganhou 

inúmeros prêmios na sua época de sucesso, mas que não durou mais que dois anos no seu 

auge, e hoje está consideravelmente fora da mídia, descartados dos padrões exigidos pela 

indústria. 

Sobre esse padrão da música popular, Felipe Trotta (2005) nos explica que um 

estereótipo foi moldado pela indústria musical. 

 
[...]foi aos poucos determinando uma forma de criação musical adequada a 
este tipo de comercialização: uma melodia cantada, de preferência com um 

refrão, tonal, acompanhada por instrumentos “ao fundo” e de duração média 

de dois a três minutos. A noção de “música popular” é, portanto, 

concomitante e resultante da industrialização do fazer musical e de sua 
circulação massiva pela sociedade (TROTTA, 2005, p.183). 

 

 O mercado fonográfico está transformando a música em uma mercadoria muito 

valiosa, fazendo com que as bandas sejam verdadeiras empresas que produzem em massa para 

o grande público, de certa forma o lado artístico ficou em segundo plano, a grande dificuldade 

é ser aceito nesses padrões mercadológicos e sobreviver em um mercado tão instável. Dessa 

forma é importante que a banda seja tratada como uma empresa e que o seu nome seja uma 

marca forte, que como qualquer outra marca da indústria, independente de ser de música 

(alimento, automóveis, moda, entre outros), o grande objetivo é obter prestígio e se tornar 

referência entre os consumidores, mais precisamente o seu público-alvo. 
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2  MARCA: FORMULANDO UM NOVO CONCEITO 

 

Como qualquer outra empresa, a Seven Two vende ao público um serviço, que no 

caso, são seus shows musicais, e um produto, sua música, se diferenciando das outras bandas 

do mercado, não só pelo seu estilo musical, componentes do grupo ou modo de se apresentar, 

mas principalmente pelo seu nome, que é um registro de quem ela é, ou seja, o nome “Seven 

Two” representa a marca da banda. 

A marca é a imagem de uma empresa, nela se atribui o próprio nome, valores e 

peculiaridades. Sua função é de suma importância, ela diferencia os produtos ou serviços das 

outras empresas, mas não só isso, dependendo de como a mesma é administrada, ela 

representa status.  

De acordo com Martins (2006, p.08), “marca é uma união de atributos tangíveis e 

intangíveis simbolizados em um logotipo, gerenciados de forma adequada e que criam 

influência e geram valor. Trata-se de um sistema integrado que promete entregar soluções 

desejadas pelas pessoas”. 

O termo marca antigamente era utilizado por fazendeiros no ato de marcar o seu gado, 

para assim registrar que o mesmo era de sua posse. Nesse caso, o dono do gado tinha agora 

não só uma posse, mas também o dever de cuidar e alimentar, ou seja, implicava também a 

responsabilidade pelo animal. (STRUNCK 2003). Na teoria, funciona basicamente dessa 

forma com as marcas comerciais. 

Pode-se dizer então que a marca é a representação material de uma empresa, designada 

para identificar um produto ou serviço e ao mesmo tempo apresentar os valores e 

personalidade da mesma. Dessa forma, é por meio desse símbolo que se constrói a reputação 

da empresa, nesse caso, a mesma deve ser administrada com muito cuidado, tanto quanto os 

bens físicos. 

A antiga marca do Seven Two, cujo objetivo desse projeto é sua substituição, 

apresentava uma abordagem bastante amadora, com uma tipografia comum que representava 

os antigos valores e conceitos do grupo, como será visto na parte prática deste projeto 

experimental. Dessa forma, com uma mudança de perspectiva de mercado, a marca também 

terá sua transformação, ajudando dessa forma a ilustrar essa nova fase do conjunto.  

Porém não basta simplesmente desenhar uma marca e estampá-la em diversos 

materiais e redes sociais, pois esse símbolo vai ser a materialização visual do que a empresa 

representa no mercado, a marca tem que ser trabalhada e administrada da forma correta para 

obter sucesso. Segundo Petit (2010), a imagem de uma empresa tem que ser cuidada como se 



21 
 

cuida de um animal de estimação ou até um filho, tem que cuidar com carinho, dando atenção 

e prioridade, caso contrário, são esquecidas e acabam sumindo. É o que ele fala que aconteceu 

com muitas marcas no passado, que abandonaram a sua imagem em troca de algum modismo 

tecnológico e passageiro e não acabaram bem. 

Nos dias de hoje, a imagem da empresa pode valer mais do que todos os seus bens 

físicos juntos, maquinário, funcionários etc. O poder de comunicar o diferencial e a 

representatividade de valores através do nome e uma imagem é impressionante, pois muitas 

vezes esse processo vai além dos negócios, podendo chegar a afetar até a cultura das pessoas. 

Grandes marcas como Coca-Cola, Itaú, Nike, Nestlé, Sony, Chanel, Apple, McDonald’s etc., 

têm o poder de interferir na vida das pessoas, fazendo com que elas mudem os seus hábitos 

em prol dos desejos dessas marcas. E é esse poder que faz com que a imagem de uma marca 

seja tão valiosa. 

Buscando referencias no meio musical, vemos que o poder da marca predomina 

também nesse ambiente. Grandes marcas reconhecidas e mitificadas como a “língua do roling 

stones” e “raio” do David Bownie, são exemplos de como a identidade visual pode ser 

relevante no mercado, fazendo a marca ser lembrada e facilmente identificada por pessoas de 

várias gerações diferentes. Além do seu poder de reconhecimento, vale ressaltar a sua função 

de expressar os valores e objetivos dos grupos no design do logo, por exemplo, a marca do 

grupo Metalica exprime totalmente o seu posicionamento de banda de Heavy Metal, com 

aquele aspecto metálico e extremidades pontiagudas. Da mesma forma que a tipologia dos 

Beatles transparece o seu rock’n roll clássico dos anos 60 e a logo do Pink Floyd transpira 

toda a sua música psicodélica. 

A preocupação com a imagem que a empresa passa ao mercado vem se tornando cada 

vez maior, pois tudo que ela representa pode ser destruído rapidamente apenas por um deslize. 

Atualmente as marcas estão se preocupando bastante com esse conceito e o consumidor muito 

mais exigente. Um exemplo disso são as marcas de cosméticos que estão deixando de testar 

seus produtos em animais, esse tipo de atitude prejudica a imagem da empresa, fazendo com 

que o cliente busque marcas que passam uma impressão de ecologicamente correta. 

Petit (2010) nos fala que o conceito de construção de imagem de uma empresa é um 

processo relativamente novo, porém diz que foi uma coisa que sempre existiu. Ele explica que 

nos últimos 30 anos, deu-se pouca importância ao conceito de “marca”, pois os empresários, 

publicitários e outros envolvidos no ramo do marketing, ficaram seduzidos pelas novas 

tecnologias de comunicação e dos adventos da informática, além das vendas com a televisão. 
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Esses conceitos ocuparam a mente dos profissionais, muitas vezes deixando a imagem da 

empresa em segundo plano. 

Contudo, essa preocupação com a administração da imagem da empresa se tornou 

mais recorrente, levando a criação de técnicas especializadas nesse processo. Uma das mais 

conhecidas é o branding, tradução da palavra “marca” para o inglês, que nos últimos anos, 

tem tomado bastante espaço no mercado. De acordo com Martins (2006, p.6) “Branding é o 

conjunto de ações ligadas à administração de marcas. São ações que, tomadas com 

conhecimento e competência, levam as marcas além de sua natureza econômica, passando a 

fazer parte da cultura e influenciar a vida das pessoas”. Ou seja, é um processo de 

gerenciamento da marca, a forma como administrá-la, para que ela não seja somente um 

símbolo de um produto, mas que tenha influência perante os consumidores, e venda também 

os seus valores e estilo de vida, fidelizando assim o seu público-alvo.  

Essa técnica vem então se tornando um novo conceito de administração de empresas, 

pois trabalha em um ramo específico, na construção da marca, e como ela deve atuar no 

mercado, buscando o público certo ao invés de simplesmente entrar no mercado sem um 

objetivo. 

Porém, para Petit (2010), branding foi um termo inventado pelas grandes empresas de 

marketing para explorar os grandes anunciantes, com dezenas de pesquisas de mercado com 

resultados fantasmas. Ele diz que são empresas que oferecem estudos sobre o valor das 

marcas, sobre técnicas que só eles entendem.  

Contudo, é indiscutível que a marca tem um valor imenso para o sucesso da empresa, 

e para isso ela tem que ser bem administrada e investida para poder ser valorizada no 

mercado. Com tantas marcas de diversos ramos no mercado hoje em dia, é muito difícil se 

destacar, só as que apresentam um diferencial perante as outras tem um espaço no mercado. A 

marca então deve se posicionar de forma correta e buscar o lugar certo para atuar e se 

potencializar. 

Para uma marca ter reconhecimento, ela precisa ser lembrada, tem que estar na mente 

do consumidor como uma referência a seu ramo. É através do posicionamento que a marca 

ganha visibilidade, é posicionando-se na cabeça do público que a empresa consegue 

relevância. Martins (2006, p.58) define posicionamento como “os recursos materiais e 

imateriais que utilizaremos para nos posicionarmos como escolhas viáveis, em condições 

competitivas legítimas na mente dos consumidores”. Ou seja, as estratégias que a marca vai 

usar para se tornar preferência para um público. 
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 Muitos empresários têm a ideia que para obter sucesso é preciso adotar uma estratégia 

de imitar o líder do mercado, tentando se aproximar ao máximo daquela marca, pois 

imaginam que se deu certo pra essa marca dessa maneira, vai dar certo também para sua 

empresa.  Ao contrário desse raciocínio, o posicionamento prega que a marca não deve entrar 

em confronto direto com a concorrência, ao invés de copiar a estratégia das marcas líderes do 

mercado, a empresa que deseja ganhar a lembrança na mente dos consumidores deve 

apresentar um diferencial, deve mostrar ao público o porquê do seu serviço ser melhor ou, 

pelo menos, diferente dos outros oferecidos.  

 O grande plano do posicionamento é encontrar uma brecha no mercado, um setor ou 

ramo ainda não explorado, um serviço ou produto diferente de todos. Dessa maneira a marca 

vai ser pioneira naquele espaço, e mesmo que outras empresas mais fortes venham a entrar 

nesse ramo, ela ainda vai ser a pioneira e estará forte na mente dos consumidores. 

 Num mundo de tecnologias cada vez mais avançadas, onde os bens e os serviços são 

cada vez mais genéricos e buscam atingir o maior número de consumidores possíveis, 

generalizando assim as suas características, fica cada vez mais difícil se ter um diferencial. 

Nos dias de hoje, inovar significa não parar de investir, fazer pesquisas e mais pesquisas 

sempre buscando algo novo e diferente. Um exemplo disso é o lançamento de novas bandas 

pela MTV, cada ano surgem vários novos grupos, com estilos diferentes dos atuais, mas que 

rapidamente se tornam influência para outras bandas que aderem a esse mesmo gênero, 

tornando o que era original e diferencial de um determinado conjunto, uma nova categoria na 

música, dessa forma popularizando e tornando esse estilo também mais comercial
7
. 

 Todavia, posicionar não é simplesmente criar algo novo, o verdadeiro posicionamento 

é aquele que busca o que já está na mente do consumidor e consegue utilizar esse desejo ou 

necessidade para atraí-lo. “A abordagem básica do posicionamento não é criar algo novo e 

diferente, mas manipular aquilo que já está dentro da mente, reatar as conexões que já 

existem” (RIES e TROUT 2009, p.19). 

 Apesar das dificuldades, o fato é que a tecnologia avança cada vez mais, trazendo 

novos serviços, aplicativos e aparelhos modernos. Mas isso não sacia o desejo dos 

consumidores por algo diferente. Nessa era de produção em massa, as pessoas querem se 

sentir diferentes, únicas e por isso acabam buscando produtos e serviços personalizados a seu 

gosto. Essa característica do mercado está cada vez mais presente fazendo com que as marcas 

busquem investir em um público cada vez mais seleto, fortificando assim a identificação dos 

                                                             
7 A palavra comercial nesse caso específico significa algo fácil de ser comercializado, algo popular, que vende 

muito. 
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consumidores com os valores da empresa, personalizando o seu produto ou serviço, firmando 

um posicionamento de mercado. 

 Um exemplo desse processo é o da marca Harley-Davidson, que se posiciona em um 

mercado específico. O público da marca americana é um tipo de consumidor bastante fiel, a 

marca expressa a personalidade que aquelas pessoas buscam, fortificando cada vez mais os 

laços empresa-consumidor. 

 A Harley-Davidson expressa em seus valores os sentimentos de liberdade e aventura, 

exprimindo as características do seu principal produto, motocicletas.  Segundo Batey (2010), 

apesar de seu principal produto, no caso, a motocicleta ser um bem consideravelmente caro e 

não tão acessível, a Harley-Davidson é uma marca bastante popular, principalmente nos 

Estados Unidos, tornando-se uma marca ícone, sendo referência entre as principais empresas, 

lucrando principalmente com outros produtos, como jaquetas, bonés, adesivos etc. do que 

propriamente com as motos. Esse aspecto denota que a empresa não vende somente produtos, 

ela vende valores, vende personalidade, vende estilo de vida, tornando a marca tão amada a 

ponto de o seu símbolo ser uma das tatuagens mais populares nos Estados Unidos da 

América.  

 Essa é uma estratégia que a banda Seven Two pretende adotar, o grande desafio é 

encontrar esse diferencial de mercado. Essa inovação pode se dar por parte de seu repertório e 

do aproveitamento da imagem que a banda passa para o público, de um grupo que mistura 

rock, pop e indie em seu gênero. Pode-se então encontrar um posicionamento através das suas 

canções, que com uma mistura de gêneros poderia produzir uma novidade no mercado local. 

O grupo é pioneiro na cidade nesse estilo, o que pode se tornar o caminho para o 

posicionamento da banda, já que um dos princípios dessa técnica é encontrar uma brecha no 

mercado que também seja uma necessidade presente no público. 

 Contudo, o gênero característico da banda ainda não está definido com o atual 

posicionamento de banda cover, já que o seu repertório é composto apenas por músicas de 

outros artistas nesse caso, mesmo que sejam versões adaptadas da banda. A ideia é produzir 

canções autorais para assim entrar em um mercado diferenciado e amadurecer 

profissionalmente. 

 Uma mudança não somente de estilo musical, mas também uma repaginada visual e 

um investimento na administração da marca da banda, entrando com todas as armas no 

mercado fonográfico. Essa transformação vai vir através do novo conceito visual do grupo, no 

qual o conjunto vai redefinir valores e objetivos, buscar identificar e atingir o seu público e 
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reestruturar o seu aspecto visual através da reconstrução de seu logotipo, iniciando assim um 

processo de reposicionamento de marca. 

 A cena musical predominante da região onde o grupo atua é forró, axé, pagode, entre 

outros, mas esse não é o foco desse projeto. A cena que a banda Seven Two ocupa é a das 

“bandas de barzinho”, aquelas que tocam música cover, com o intuito de agradar um público 

mais generalizado. Esse tipo de música é o que o mercado voltado para os estilos populares 

mais consome, deixando a música autoral um pouco de lado, principalmente, o rock e o indie. 

Esse contexto musical é formado na sua grande maioria por bandas de rock e indie, que atuam 

em um mercado mais segmentado, diferente do mercado da banda cover de barzinho. 

O grande objetivo da Banda Seven Two é tentar, através do reposicionamento de 

marca, abranger tanto esse público que consome música cover, por ser mais popular, quanto 

esse público que consome música autoral, que possui um gosto voltado para os estilos rock, 

pop e indie. Esse processo se dará através de composições de músicas que misturam os estilos 

mais populares com uma vertente do rock autoral. Unindo esses estilos, pode-se dizer que o 

grupo pretende lançar ao mercado um estilo diferenciado e inovador, tentando retirar uma 

ideia antiquada sobre o posicionamento das bandas de gêneros populares que tocam na noite. 

.Tudo isso vai ser formulado após a criação do novo conceito visual, que é uma estratégia que 

faz parte de uma das ações do reposicionamento de marca.  

Segundo (RIES e TROUT, 2009, p.73), “para colocar uma ideia nova ou um produto 

novo na mente das pessoas, primeiro você tem de tirar uma que já se encontre lá”. Ou seja, 

aquele conceito antiquado de que banda autoral não pode ser popular, pode ser quebrado pelo 

simples fato de que as maiores bandas, na qual o grupo se inspira e toca covers de suas 

composições, são de cunho autoral e um dia já foram pequenas também. Essa seria então a 

“brecha” que a banda acharia no mercado, buscando a aceitação do consumidor, através da 

estratégia de tornar o autoral tão aceitável quanto o cover, dando uma diretriz popular ao seu 

estilo. Algo diferenciado e inovador que pode ter sucesso com o investimento correto. 

 

2.1  Identidade visual 

 

Quando um designer é solicitado para criar a identidade visual de uma empresa, ele 

deve levar em consideração um padrão visual. Geralmente esse padrão deriva das formas, 

cores e detalhes do próprio logotipo. Segundo Strunck (2003, p.70), logotipo “é a 

particularização da escrita de um nome. Sempre que vemos um nome representado por um 
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mesmo tipo de letra (especialmente criado ou não), isso é um logotipo. Toda marca tem 

sempre um logotipo”. 

 Um aspecto visual simples eleva a empresa a um status de reconhecimento e 

profissionalismo em relação a outras empresas que não investem em sua comunicação visual. 

Farina, Perez e Bastos (2006) explicam essa unidade gráfica da seguinte forma: 

Podemos chamar de Identidade Visual, o conjunto de elementos gráficos que 

representam uma empresa ou instituição. 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).  

 

Manter um padrão gráfico dá a empresa uma identidade própria, diferenciando das 

demais e facilitando a lembrança de sua marca. Essa tática é muito usada na publicidade de 

grandes marcas. Strunck (2003, p.26) diz que “um projeto de identidade visual tem que 

explicitar por meio de formas e cores o conceito da marca”. 

No caso da banda Seven Two, a sua atual marca não possui nenhum conceito forte que 

defina os valores da banda, apresenta-se apenas em forma de logotipo, sem símbolo e em uma 

fonte bastante popular, podendo ser um fator negativo, pois ao se tratar de uma fonte comum, 

existem diversas marcas que utilizam a mesma tipografia. O ideal é ter uma identidade única, 

que pudesse ser lembrada singularmente, e mesmo que simples, pudesse ser identificada de 

imediato, como veremos posteriormente nesse projeto. 

 Um exemplo da força da padronização gráfica é a marca Itaú, que possui uma 

identidade visual simples e limpa, facilitando a lembrança da marca na mente do consumidor, 

com o uso predominante da cor laranja em suas propagandas, o que facilita bastante a 

identificação ao se tratar de um anúncio da marca, mantendo um padrão visual que deixa os 

materiais institucionais do banco organizados e agradáveis esteticamente. 

A identidade visual não cria somente um padrão gráfico nos materiais da empresa, o 

conceito usado para definir o seu visual atrela muito mais do que harmonia gráfica, nele deve 

estar inserido os valores, objetivo, visão e missão da marca, através de cores, formas, fontes, 

layout, esse conceito é construído, formando o perfil e definindo a personalidade da marca. 

Esse processo visa chamar atenção para a empresa em um mercado cada vez mais 

competitivo, com inúmeras marcas novas surgindo e disputando espaço na indústria. 

Um dos principais elementos da identidade visual é o logotipo, nele está o 

direcionamento para toda a comunicação institucional da marca. O padrão gráfico é 

construído através do perfil do logotipo. Mas todo esse conceito não se trata só de formas e 

cores. De acordo com Petit (2010, p.57), “nenhuma forma pode ser decorativa, ela tem de ter 



27 
 

uma utilidade ou função real, pode ser casual”. Dessa forma, não adianta só ter um layout 

agradável, todo o grafismo tem que passar uma mensagem, tem que comunicar, e de 

preferencia algo que tente resumir ao máximo o perfil da empresa. 

Para manter o padrão visual criado para a marca, é utilizado o M.I.V – Manual de 

identidade visual – um documento que contém procedimentos para usar corretamente a 

identidade visual da marca. De acordo com Strunck (2003, p.142), “o conjunto dos elementos 

institucionais e as regras que irão reger sua aplicação a todos os itens vistos até aqui 

constituem o que chamamos de um manual de identidade visual. Ele será o guia para a 

implantação e a manutenção do projeto”. O manual ensina, por exemplo, a manter proporções 

corretas, e descarta as incorretas, dá a referência das cores, para que seja mantido um padrão 

visual, e em caso de variação de documentos, também são explicadas as formas de aplicações 

da logo em diversas maneiras e cores corretas. No M.I.V também podem conter alguns 

materiais institucionais padronizados para a marca, como cartão de visita, uniformes, 

adesivos, sinalização etc. Definido pela identidade visual criada, o manual apresenta peças 

com um padrão gráfico coeso, dando uniformidade aos materiais que são relacionadas 

diretamente com a marca. Como afirma Strunck (2003, p.142), “do manual deve constar 

absolutamente tudo. Os elementos institucionais, as assinaturas visuais e seus empregos. Ele 

deve ser simples e objetivo, exemplificando visualmente o que pode e o que não pode ser 

feito”.  

A identidade visual de uma empresa possui muitos aspectos técnicos representados de 

forma prática no M.I.V, mas não pode levar em conta apenas a parte prática, com as 

definições gráficas e técnicas. A identidade visual da empresa não serve somente para manter 

uma imagem profissional e organizada, ela vai além de aspectos estéticos, passando uma 

mensagem para o consumidor, pois ela é a materialização da personalidade da marca. É esse 

perfil exposto que define o posicionamento da empresa no mercado, o ramo comercial, a 

personalidade, os objetivos, valores, missão, visão, público-alvo, tudo isso juntamente com o 

gerenciamento da marca define o direcionamento que a marca vai ter no seu ciclo de vida. É 

através da imagem que a empresa passa para o seu público que ela ganha reconhecimento.  

Grandes marcas respeitadas mundialmente investem bastante em seu posicionamento, 

dando o devido valor a sua comunicação visual e a sua personalidade, influenciando muitas 

vezes na cultura e costume de seus consumidores. Marcas seculares como Coca-Cola, dão um 

peso tão grande a sua identidade visual que conseguem intervir na cultura de um povo. A sua 

cor predominante, o vermelho, vem há décadas identificando o produto, expondo toda a sua 

personalidade e seus valores.  
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2.1.1  Cor 

 A cor se apresenta como um dos principais elementos da identidade visual, o seu 

poder de comunicar é tão grande quanto as palavras, ela expressa emoção, personalidade e 

objetivos, posicionando e identificando as características principais da marca. “A cor é uma 

onda luminosa, um raio de luz branca que atravessa nossos olhos. É ainda uma produção de 

nosso cérebro, uma sensação visual, como se nós estivéssemos assistindo a uma gama de 

cores que apresentasse aos nossos olhos, a todo instante, esculpida da natureza à nossa frente” 

(FARINA, PEREZ e BASTOS, 2006, p.1). Ou seja, cor é luz, portanto no escuro total não 

enxergaríamos as cores. 

 Contudo a função da cor não é somente deixar o nosso mundo mais agradável 

visualmente, a sua estética é apenas uma das qualidades que nos atinge. A cor tem o poder de 

nos afetar em vários sentidos. Segundo (FARINA, PEREZ E BASTOS, 2006, p.2), “as cores 

influenciam o ser humano e seus efeitos, tanto de caráter fisiológico como psicológico, 

intervêm em nossa vida, criando alegria ou tristeza, exaltação ou depressão, atividade ou 

passividade, calor ou frio, equilíbrio ou desequilíbrio, ordem ou desordem etc”. Esse elemento 

então se torna um dos principais fatores psicológicos que influenciam nas escolhas que 

fazemos, inclusive nas escolhas comerciais, e é por isso que a publicidade explora tanto isso. 

O uso correto da cor pode ser fator determinante na atração do consumidor potencial, 

afetando suas emoções e estimulando ações. De acordo com Fraser e Banks (2007, p.6), “a 

cor influencia tudo, modelando, acidental ou intencionalmente, nossa percepção. Pode 

combinar complexas interações de associação e simbolismo ou uma simples mensagem mais 

clara que as palavras”. Para ter uma ideia do poder da cor, imagine um torcedor vestido de 

vermelho em um estádio de futebol, em meio a milhares de torcedores vestidos de azul, 

mesmo não torcendo pelo time que usa o vermelho predominante em sua coloração, o fato do 

torcedor estar usando a cor vermelha comunica mesmo erroneamente que se trata de outra 

torcida, podendo causar alguma intriga com os demais. 

Os efeitos que as cores causam no homem vão muito além do emocional. Toda uma 

simbologia e psicologia são envolvidas quando se trata de cor. Porém esses significados e 

sensações por determinadas cores variam bastante de uma cultura para outra. Emoções e 

significados convencionados podem transmitir diferentes mensagens dependendo do local em 

que forem aplicados, e isso é bastante aproveitada pela publicidade nos dias de hoje, tornando 

a cor uma importante ferramenta de persuasão do cliente, como explica Farina, Perez e Bastos 

(2006) a seguir: 
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A cor é a alma do design e está particularmente arraigada nas emoções humanas. 

Através do tempo, a cor é aplicada de muitas formas. Em sua função prática, a cor 

distingue, identifica e designa um determinado status, em sua função simbólica, 

pode refletir, por exemplo, amor, perigo, paz, etc., e finalmente dentro da função 

indicial e sinalética é aplicada tanto em sinais informativos, como proibições ou 

advertências, quanto em muitas outas aplicações (FARINA, PEREZ e BASTOS 

2006, P.127).  

 

 Vivemos hoje em um mundo dominado pelo cinza das grandes cidades, prédios, 

concreto, asfalto, fumaça, tudo isso deixa a paisagem bastante morta. A publicidade tenta 

mudar um pouco esse aspecto industrial da modernidade, trazendo anúncios bastante 

coloridos, que se destacam perante as cores sem vida da cidade. Placas luminosas radiam nas 

noites escuras dos grandes centros metropolitanos, uma verdadeira guerra é travada entre as 

marcas para ver qual chama mais atenção, e é inevitável o uso das cores mais vivas e 

chamativas para ganhar a atenção do cliente.  

 Farina, Perez e Bastos (2006, p.25) nos dizem que “a atitude de um indivíduo frente à 

cor se modifica por influência do meio em que vive, sua educação, seu temperamento, sua 

idade, etc.”. Quando somos crianças preferimos cores mais vivas, brilhantes, pois se trata de 

uma idade bastante ativa e energética. Ainda segundo os autores, na adolescência, usamos 

cores mais fechadas, mas ainda coloridas, quando entramos na fase adulta, costuma-se usar 

roupas mais escuras, pois transparece maturidade. Percebe-se que quando estamos tristes, 

costumamos usar roupas escuras, acinzentadas, e ao ficar alegres trocamos as vestimentas por 

tons mais vivos, alegres, um amarelo ou um azul. Isso tudo nos mostra que a cor pode variar 

dependendo do contexto. 

 Fraser e Banks (2007, p.10), fala que “as associações de cor diferem entre culturas e 

indivíduos”, e que “uma cor, ou uma composição de cores, pode significar algo 

completamente diferente para cada pessoa que olha para ela. Por isso não poderíamos dizer 

que a cor não é apenas uma onda luminosa formada no olho”, tendo em vista que ela nos 

influência bem mais do que somente no visual.  

Segundo Farina, Perez e Bastos (2006), os indivíduos reagem à cor de maneira 

particular e subjetiva que são relacionadas a vários fatores. O cultural e o psicológico 

principalmente, dependendo do meio em que se vive e também de experiências passadas, cada 

pessoa pode ter preferências diferentes pelas cores. São apontadas várias relações psicológicas 

e culturais às cores, por exemplo, o branco na sociedade ocidental traz uma lembrança de paz, 

limpeza, divindade, harmonia. Enquanto que em alguns países do oriente, o branco significa 

morte, fim, nada. Pode-se observar que a mesma cor provoca diferente sentidos em variadas 

civilizações. Outro exemplo desse fenômeno é o marrom, que pode representar melancolia, 
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doença, desconforto, mas na publicidade podemos atribuir essa cor a anúncios de chocolate, 

muito usados durante o período da páscoa.  

As cores são repletas de significados, todas elas nos causam uma reação, uma emoção. 

No pensamento de Farina, Perez e Bastos (2006), existem os tons acromáticos, que são o 

branco, o preto e o cinza, e também os cromáticos que são as diversas cores. Vejamos o que 

algumas dessas cores representam e expressam no homem e sua cultura, segundo conceitos 

desses e outros autores.  

 Branco 

 O branco é uma cor altamente perturbadora em exposição prolongada, podendo 

apresentar características esquizoides. Apesar de representar paz, limpeza, luz, 

também faz referência ao vazio, a solidão e a carência.  

 Preto 

A cor preta é a ausência de luz, lembra sombra, escuridão, morte, depressão, 

destruição, porém em determinadas situações faz alusão a requinte, sofisticação. 

 Cinza 

A cor cinza é uma cor bastante neutra, lembra tristeza, decadência, velhice,  mas 

também sabedoria e seriedade. 

 Vermelho 

Dentre as sensações cromáticas, o vermelho é a cor mais marcante, dependendo da 

cultura, faz referência a vários contextos. No cristianismo, lembra o sangue de Cristo, mas 

também do pecado, das impurezas. É a cor mais quente, fazendo alusão ao sol, ao fogo, à 

guerra, ao perigo, à mulher e, ao mesmo tempo, a masculinidade. É uma cor bastante 

revolucionária e enérgica, representa força, coragem, calor, glória e também é símbolo da 

paixão e da sensualidade.  

 Laranja 

A cor laranja, também conhecido como vermelho amarelado, na China é a cor da 

perfeição, é a cor da transformação. Essa cor lembra o pôr-do-sol, a aurora, a festa, a euforia, 

a energia, a alegria, a criatividade, a tentação e o prazer. 

 Amarelo 

Um pouco mais frio que o vermelho, o amarelo é a cor que mais remete a alegria. Em 

contraste com cores mais quentes, essa cor chama muito mais atenção e desperta os impulsos 

de adesão. Remete a espontaneidade, alerta, iluminação e euforia. 

 Verde 
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Misturando o amarelo e o azul, se obtém a cor verde. Um tom bastante calmante que 

lembra natureza, frescor, humidade, amizade e equilíbrio. Na cultura ocidental, simboliza a 

saúde e a esperança. 

 Azul 

O azul é a cor preferida por mais da metade da população ocidental (PASTOUREAU, 

1997, apud FARINA, PEREZ e BASTOS, 2006, p.102). Faz referência direta à harmonia, à 

amizade e à confiança. É a cor do divino, do eterno, do infinito, e indica sobriedade, 

inspiração, liberdade, frio, mar, céu, gelo e feminilidade.  

Farina, Perez e Bastos (2006, p.102) afirmam que “a utilização da cor azul como 

fundo pode trazer para a marca uma maior sobriedade e sofisticação, desempenhando a 

função de empurrar as figuras principais para frente, caso haja”.  

 Violeta, roxa e púrpura. 

As cores violeta, roxa e púrpura têm tons bastante próximos, e fazem referência a 

significados parecidos, como a alquimia, fantasia, mistério, enterro, misticismo, 

espiritualidade, justiça e dignidade. 

 Rosa 

Já a cor rosa, resultante da mistura do vermelho e do branco, é considerada a cor mais 

feminina, simboliza o encanto, amabilidade, inocência e frivolidade. 

 Prata e Dourado 

A cor prata faz referência a tecnologia, modernidade, atualização e requinte. Apesar de 

ser uma cor nobre, não ultrapassa a nobreza da cor dourada, representando o sagrado, a fama, 

o glamour, a sofisticação e a realeza. É utilizada nas principais premiações, como troféus, 

medalhas e faz alusão direta a dinheiro e riquezas. 

Com tantos significados, é indiscutível que a cor influencia diretamente na identidade 

visual de uma marca, sendo fator determinante na personalidade e na imagem que a mesma 

passa para o sue público. 

A cor é um importante elemento de identidade, principalmente quando nos referimos à 

identidade visual. O que denominamos identidade visual normalmente envolve um logotipo e 

um símbolo e estes, por sua vez, expressam-se por meio das cores e das formas (FARINA, 

PEREZ e BASTOS 2006, P.127). 

Vimos que a cultura é um fator bastante marcante na preferencia pelas cores, algumas 

cores usadas de determinadas formas podem causar tanto impactos positivos quanto 

negativos. Nos dias de hoje, as grandes marcas, atuam no mundo todo, explorando todo o 
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potencial do mercado mundial e propagando sua ideologia através de sua marca e suas cores, 

portanto deve-se levar em conta a influencia da cultura na percepção dessas cores. Fraser e 

Banks (2007, p.142) dizem que “com a dominação cada vez maior de marcas globais, o uso 

da cor se torna mais complicado e, inevitavelmente, mais conservador”. Logo se deve ter 

bastante atenção na escolha das cores que vão representar uma marca.  

 Algumas empresas como a Coca-Cola exploram bastante o poder da cor na sua 

comunicação visual, e obtém bastante sucesso. Apesar das cores não poderem ser patenteadas 

para uso exclusivo de uma marca, ela pode ser usada de forma que seja diretamente associada 

à empresa. Muitas marcas possuem o vermelho como sua cor institucional, mas nenhuma 

outra tem a mesma associação imediata como a Coca-Cola. Ao ser visto um anúncio com um 

fundo vermelho, e letras cursivas brancas, a marca de refrigerante mais famosa do mundo é a 

primeira que vem na mente dos consumidores. 

Isso nos mostra que a cor é essencial para o reconhecimento e lembrança de uma marca. 

Gilberto Strunck reforça essa afirmação quando fala da relação direta que as cores têm 

com suas marcas. 

A Coca-Cola é vermelha. A Pepsi é azul. A BR é verde e amarela, a Shell é 

vermelha e amarela e a Ipiranga é azul e amarela. Estas cores estão 
intrinsecamente relacionadas às empresas que representam, fazem parte de 

sua personalidade visual, podendo ser reconhecidas a grandes distâncias, 

antes mesmo que possamos ler seus símbolos e logotipos (STRUNCK, 2003, 

p.79). 
 

Sabido desses significados que as cores representam, o designer tem que saber 

exatamente como utilizá-los da forma correta em uma peça, pois apesar do elemento cor ser 

bastante significativo, há também outros elementos como a tipografia, a textura, o ponto, a 

linha, a escala etc., elementos que influenciam diretamente no conceito do projeto gráfico, 

portanto deve haver um estudo aprofundado dessas teorias para melhor aplicá-las na prática. 

 

2.2. Fundamentos básicos do design gráfico 

 

De acordo com Strunck (2003), programação visual ou design gráfico é um conjunto 

de teorias e técnicas que nos permite ordenar a forma pela qual se faz a comunicação visual. 

Por meio dela podemos dirigir, com um nível bastante razoável de segurança, o modo pelo 

qual o entendimento das imagens se processa. 

Sabe-se que a identidade visual bem planejada e executada é fundamental para o 

sucesso de uma marca, por esse motivo é importante saber como funciona o processo de 
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execução da criação dos elementos visuais. Como cita Phillips (2008, p.10), “mesmo a 

linguagem visual mais vigorosa torna-se inútil sem a habilidade de inseri-la num contexto 

palpável”. Para isso é preciso conhecer os fundamentos básicos do design gráfico, dando toda 

a base para criação correta da identidade da empresa. 

Esses conceitos são imprescindíveis na criação gráfica, a disposição dos elementos 

aplicada a algumas teorias formam um layout coeso e objetivo. 

 De acordo com (AMBROSE e HARRIS, 2009, p.31) “layout é o arranjo dos elementos 

do design em relação ao espaço que eles ocupam no esquema geral do projeto”. É importante 

saber diagramar os elementos visuais para que se mantenha um padrão organizado. Ao criar 

peças gráficas para uma marca, é interessante manter uma aparência agradável e organizada 

visualmente, e que comunique a mensagem que se quer passar. A imagem da empresa está em 

jogo, pois é através da organização do layout que se vai construir um padrão para a identidade 

visual.  

A partir de um projeto bem definido e organizado, são criadas as peças publicitárias, 

promocionais ou institucionais de uma empresa, seja cartaz, outdoor, embalagem, fardamento, 

logotipo, não importa a peça ou o formato, o layout é quem vai direcionar corretamente os 

elementos visuais. 

Para a construção de uma boa peça, é necessário conhecer os fundamentos básicos 

para a construção e diagramação das peças. De acordo com Dondis (1997), elementos como 

ponto, linha, plano, grid, imagem, tipografia, cores, são à base de um projeto gráfico. Esses 

elementos, juntos, vão compor o layout de uma peça. A autora também explica que algumas 

técnicas são essenciais para o desenvolvimento da peça e cita algumas como: contraste, 

simetria, profusão, ênfase, entre outras, dando ao projeto um caráter visual agradável. 

Ambrose e Harris (2009), afirmam que o layout é a forma em que os elementos 

gráficos se posicionam em uma página, e esse posicionamento influi diretamente no impacto 

visual e na transmissão de informação ao leitor. A hierarquia dos elementos impõe uma ordem 

de leitura, o peso que se dá a uns elementos em relação aos outros o tornam mais atrativos aos 

olhos do leitor, o que acaba dando maior importância à mensagem que ele está passando. O 

projeto gráfico criado é influenciado pelas preferências do cliente, pelo material a ser 

apresentado e pela criatividade do designer, fazendo com que o conhecimento dos 

fundamentos gráficos seja essencial para um bom trabalho. 

A disposição do layout influencia diretamente na identidade visual da marca e na 

mensagem que é transmitida. Por exemplo, um projeto mais reto e simples, remete a empresas 

mais sérias e formais, já uma arte mais dinâmica, criativa e colorida, cheia de elementos 
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remete a empresas mais jovens e descontraídas. Tudo influencia na imagem da empresa, 

desde a fonte escolhida, o posicionamento dos elementos e a cor do projeto. Um trabalho mal 

feito pode causar uma comunicação indesejada para a empresa, causando prejuízos muitas 

vezes fatais. A imagem visual de uma empresa é fundamental para o seu sucesso, como 

explica Francesc Petit (2010): 

Os empresários, em geral, dão pouca importância à sua imagem visual, que é 
composta por seus ícones gráficos, marca, logotipo, cor, tipografia, 

embalagem etc. Eles deixam isso para o terceiro escalão da empresa, que de 

maneira geral não está preparado para assumir tanta responsabilidade e 
acaba piorando as coisas (PETIT, 2010, p.241). 

 

 Além do layout, um elemento bastante importante e influenciador na mensagem que a 

peça comunica é a tipografia. Ela é a materialização da mensagem, é o meio pelo qual a ideia 

se torna visual através de letras (tipos). Para Ambrose e Harris (2009, p.57), “a tipografia é o 

meio pelo qual uma ideia escrita recebe uma forma visual”. Porém, não se trata apenas de 

estética ou grafismo, a tipografia como os outros elementos do design, passa uma mensagem 

específica de acordo com seu estilo, forma, entre outros. 

O uso do tipo erroneamente pode mudar todo o sentido do anúncio. Se uma fonte de 

peso maior for utilizada em uma informação secundária, a mensagem vai ser deturpada, pois o 

destaque ficará aonde não deveria, podendo causar um ruído na peça. 

 De acordo com Ambrose e Harris (2009), a tipografia é usada para transmitir uma 

mensagem, cada letra tem seu significado, formando palavras que juntas formam frases e 

assim formam um sentido. Contudo, existem vários tipos de fontes que causam diferentes 

conexões em nossas mentes, cada uma com suas características particulares, e nelas se 

encontram uma personalidade que pode afetar a mensagem. Enquanto temos fontes mais 

sérias, autoritárias, temos outras modernas, outras descontraídas, personalidades que se 

adequam ao projeto em que estão inseridas, refletindo os valores daqueles que as produziram, 

ou que as anunciam em suas peças. 

 Segundo (AMBROSE e HARRIS, 2009, p.88), “a personalidade de uma fonte pode ter 

um efeito positivo, negativo ou neutro sobre o design. Para tirar o máximo proveito do uso 

das fontes, é importante uma percepção daquilo que a personalidade da fonte representa”. 

Portanto se temos um anúncio de uma festa à fantasia, por exemplo, não faz mal utilizar 

fontes mais descontraídas, decorativas. Já se for produzir um anúncio formal, como uma carta 

oficial da justiça eleitoral, vai parecer bastante estranho se o designer usar uma fonte 

divertida. Por isso é necessário que haja uma compatibilidade da fonte escolhida com o 

anúncio, com a mensagem que a peça quer transmitir, isso muda tudo, inclusive quando nos 
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referimos à identidade visual de uma empresa, a fonte escolhida no logotipo vai fazer toda a 

diferença na imagem que a marca vai passar. 

 Para facilitar esse processo, as fontes são organizadas em famílias, que são todas as 

variações de um determinado tipo, contando com pesos, larguras e itálicos (AMBROSE & 

HARRIS, 2009). As famílias tipográficas são bastante úteis para deixar um projeto com um 

design uniforme e limpo, usando o mínimo de tipos de fonte possível, diferenciando a 

hierarquia das informações através da variação da família, mudando o peso, itálicos, entre 

outros. Podemos perceber essas variações através da própria nomenclatura da fonte, 

facilitando a sua identificação. Por exemplo, a família Officina, que possui as suas variantes: 

Officina Sans Book, Officina Sans Italic, Officina Sans Bold, Officina Serif Book, Officina 

Serif Book Italic, Officina Serif Bold. Esses termos na nomenclatura da fonte nos ajuda a 

identificar o seu estilo, se tem ou não serifa, se é larga, condensada, se é itálico ou regular, e 

assim por diante. Duas famílias tipográficas muito famosas entre os designers do mundo 

inteiro são a Helvética e a Futura, ambas apresentam variações de peso, largura, itálicos etc, 

tornando-as bastante utilizadas nos projetos gráficos.  

 Contudo, não se deve usar qualquer fonte em um anúncio, elas têm que passar uma 

mensagem, e através de sua classificação suas características podem ser identificadas e 

adequadas a melhor forma de usá-las. De acordo com (AMBROSE e HARRIS, 2009, p.96), 

“a classificação das fontes é uma das poucas ocasiões em que é apropriado fazer julgamentos 

com base na aparência. É importante avaliar como as fontes são classificadas e as diferenças 

entre elas para entender quando é melhor utilizá-las”. 

 Percebemos então que a fonte não serve apenas para passar uma informação. O seu 

formato, peso, disposição etc., comunicam muito mais do que está escrito, dessa forma, elas 

exprimem a personalidade da peça, dando um tom mais sério, engraçado, dramático, entre 

outros. Segundo Cesar (2000), as fontes podem ser divididas em alguns estilos, são eles: 

antigo, moderno, com serifa, sem serifa, manuscritos e decorativos. Existem também os 

estilos medieval ou gótico e o egípcio.  Através dessa classificação, pode-se identificar o tipo 

de fonte, suas características principais e a forma correta de utilizá-las.  

 Um dos estilos mais antigos são os tipos com serifas. Também chamadas de Romana 

(Roman), esses tipos são aqueles que possuem os detalhes “ornamentais”, facilitando assim a 

sensação de continuidade de leitura. Ambrose e Harris (2009) afirmam que as serifas, mesmo 

que pouco perceptíveis, auxiliam bastante o reconhecimento dos caracteres e ajudam a leitura 

guiando o olho ao longo da linha de texto. 
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 Baseado no estilo dos escrivães e letrados das civilizações antigas que usavam a pena 

como ferramenta de trabalho, o estilo Antigo possui um modelo clássico, com traços grossos e 

finos simultaneamente na mesma fonte, característicos do uso da pena. As serifas facilitam 

bastante a leitura para textos longos, pois passam uma sensação de continuidade, sendo mais 

confortáveis aos olhos. Apesar do nome “antigo”, esse estilo tipográfico é considerado eterno, 

tendo esse nome somente porque foi criado há muito tempo, mas nunca perdendo o uso, por 

isso é considerado um estilo clássico, mas não ultrapassado.  

 Com o advento das novas tecnologias nas artes gráficas, a criação tipográfica tornou-

se algo mais mecânico, fugindo um pouco daquele aspecto clássico e poético. O estilo 

moderno aparece em seguida e continua a utilizar a serifa, porém mais fina, delicada e reta. A 

fonte continua elegante e legível, porém, por causa de seus traços mais grossos não é 

adequada para textos muito longos. 

Com o passar do tempo, veio o advento de tipos que esquecem um pouco das serifas.  

Segundo Cesar (2000), os tipos sem serifa demoraram um pouco para aparecer, são 

relativamente novos, pois só vieram ganhar destaque a partir do início do século XX. Ao 

contrário dos tipos com serifa, a transição entre traços grossos e finos quase não existe, o seu 

desenho é bastante uniforme, tirando em sua maioria a elegância do tipo.  

Por causa de suas características, o uso desse estilo de fonte deve ser cuidadoso, pois é 

preciso saber a melhor forma de utilizar o tipo em uma peça. Por causa de sua uniformidade, 

os tipos sem serifa são diferenciados nas peças pelo contraste entre seu peso. Geralmente suas 

famílias tipográficas apresentam grande variedade, Bold, Extra Bold, Médium, Light, 

Condensed etc. A combinação consciente desses tipos com diferentes pesos, gera um 

contraste que dá harmonia a qualquer anúncio, dando um ar de modernidade e beleza. 

 Também existem os tipos Manuscritos que são aqueles tipos desenhados em 

computador, mas que imitam a escrita a mão, simulando a escrita de canetas de tinteiro, 

penas, pincéis e lápis. O uso desse estilo não é aconselhado para textos corridos muito longos, 

visto que seus traços dificultam bastante a leitura, principalmente quando escrito todo em 

caixa alta. Geralmente é usado em peças mais requintadas como convites de casamento, 

anúncios de festas elegantes etc. 

Preferidos de alguns designers, os tipos Decorativos, como o próprio nome diz, são 

bastante decorativos e espalhafatosos, geralmente incorporados com a mesma importância que 

a imagem em uma peça, por sua singularidade e seu caráter artístico. Esse estilo tem que ser 

usado com muita cautela, pois dependendo de sua combinação na peça, pode prejudicar todo 
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o trabalho, deixando uma peça que poderia ser simples e harmoniosa, com uma aparência 

poluída e de mau gosto. 

Também com um caráter mais decorativo, baseado na caligrafia manuscrita alemã 

muito usada na Idade Média, o estilo medieval ou gótico é uma fonte de escrita densa e 

complexa, que pode ser muito difícil de ler, especialmente em blocos de textos. Segundo 

Ambrose e Harris (2009), esse tipo de escrita é comumente utilizada em documentos como 

capitulares e certificados. A legibilidade do estilo medieval esta associada à familiaridade 

com a letra, como seria o estilo sem serifa difícil de ler para o homem medieval. 

De acordo com Collaro (2007), alguns tipos, apesar de terem sido criados a pouco 

tempo em relação aos outros, se inspiram em características de civilizações antigas. Criado 

durante a Revolução Industrial, pelos italianos para comerciantes ingleses, o tipo de estilo 

Egípcio é caracterizado estruturalmente por hastes de espessura quase sempre uniforme e 

serifas retangulares. Possui um desenho robusto, pesado, por isso costuma-se usar esse estilo 

geralmente em textos curtos, como títulos e chamadas, devido a sua estrutura não possui boa 

legibilidade para textos longos. 

 Alguns anúncios publicitários são compostos somente por texto, ou seja, não utilizam 

imagens em sua mensagem. Esse tipo de peça é chamado de All type, que são projetos 

gráficos no qual o visual é composto somente por letras ou números, tomando de conta de 

todo o layout. Sabe-se que a função principal do texto é utilizar letras para comunicar 

palavras. Porém, o texto também é utilizado como um símbolo ou ícone que fala mais por 

meio de sua representação visual do que pelos significados das letras (AMBROSE & 

HARRIS, 2009). Desta forma, o elemento principal da peça será a própria tipografia, tendo a 

mesma função da imagem. Essa técnica é muito usada em logotipos, formado somente por 

letras, o próprio tipo tem a função de símbolo da empresa, passando os valores da marca 

através de suas características tipográficas.  

Ambrose e Harris (2009, p.91) dizem que “o texto como imagem é impactante porque 

transmite a emoção, a energia e o significado que associamos a um dado estilo ou imagem e 

ainda comunica aquilo que o texto informa ou representa. Nossa interpretação e tradução do 

texto são moldadas pela mídia em que ele é produzido”. Percebe-se então que essa técnica 

tem uma dupla função: transmitir a emoção da peça e passar a mensagem, já que ao utilizar o 

tipo como imagem, além de ilustrar o anúncio, as letras continuam passando a sua mensagem 

através do seu significado. 

 

 



38 
 

3 RELATÓRIO 

 

3.1 Proposta de lançamento de marca 

 

 A partir da criação de uma nova marca para a banda Seven Two, será necessário lançá-

la no mercado, para conhecimento, tanto da indústria fonográfica, quanto do próprio público-

alvo, ou seja, aqueles a quem o grupo quer atingir com seu repertório. Para isso é preciso 

planejar, pensar exatamente como se dará esse lançamento da marca, a quem vai atingir, quais 

os objetivos e estratégias para beneficiar a marca. 

 Hoje em dia, a marca é considerada o maior bem da empresa, chegando a ter mais 

valor do que os próprios bens materiais. O autor Roberto Corrêa (2008) fala sobre a influência 

de uma marca bem trabalhada nos consumidores: 

A marca bem trabalhada ao longo dos anos fica registrada na cabeça do 

consumidor, atribuindo-lhes qualidades importantes segundo seu ponto de 

vista. São essas qualidades percebidas que garantem a compra do produto ou 
serviço, ao longo de uma vida, independente de maior ou menor grau de 

atividade publicitária (CORRÊA, 2008, p.58). 

 

Dito isso, é notado então o grande valor da marca para a empresa, portanto o seu 

lançamento no mercado tem que ser muito bem planejado para que uma boa criação não seja 

prejudicada por um planejamento mal elaborado, causando pouco impacto, principalmente 

nesse caso de reposicionamento, que torna ainda mais importante a sua inserção no mercado 

através de uma campanha publicitária.  

De acordo com Cooper (2006, p.4) “o planejamento serve para ajudar a melhorar a 

propaganda (ou a comunicação), proporcionando uma compreensão holística de consumidores 

e marcas e das maneiras pelas quais eles podem se conectar – esta poderia ser uma boa 

definição de planejamento para esse novo milênio”. É preciso então entender como se 

comporta o mercado, o consumidor, suas características, desejos e necessidades para o devido 

lançamento de uma campanha. 

Uma boa campanha precisa seguir alguns passos em seu planejamento. Primeiramente, 

deve-se definir o objetivo, aonde se quer chegar, quem se quer atingir, ou seja, o público-alvo. 

A partir de um objetivo definido, será pensado na estratégia como irá ser feito o que foi 

planejado. Através de táticas, será desenvolvida a melhor maneira de atingir as metas. A partir 

dos objetivos, estratégias de táticas bem definidas, a campanha será, então, aplicada da forma 

como foi pensada.  

Segundo Cooper (2006, p.59), “um objetivo é a meta, o alvo, o resultado final que se 

quer atingir. Uma estratégia é o meio através do qual se pretende atingir a meta, o alvo, o 
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resultado final”. Nesse caso do reposicionamento de marca da banda Seven Two, o objetivo 

da campanha é a apresentação do novo logotipo do grupo, de forma que sejam enfatizados os 

valores e a personalidade da nova marca.  

Corrêa (2008) nos fala que para ter um bom planejamento de propaganda é necessário 

encontrar o posicionamento ideal da empresa, pois esse será a base na qual a imagem da 

marca será construída, com a sua respectiva personalidade. Ele nos mostra uma equação para 

a estratégia do posicionamento da marca, que é basicamente constituída de três passos: 1 – 

definir o público-alvo, 2 – desenvolver o produto ou serviço com os valores determinados 

pelo público em que se quer atingir, e por último o passo 3 – a definição das estratégias que 

irão conduzir ao sucesso.  

A banda então deve primeiramente identificar a qual público ela quer atingir, a quem 

se destinam as músicas do grupo. Depois definir o seu estilo musical de acordo com as 

necessidades desse público e, por fim, definir como chegar ao público através da criação de 

uma campanha publicitária bem planejada. No caso desse projeto, o foco seria passar a 

imagem da marca (a banda) através da reconstrução do logotipo e do seu padrão visual.  

A estratégia da campanha de lançamento da nova identidade visual da Seven Two será 

focada nas mídias sociais. A banda já possui uma página na rede social Facebook e um perfil 

no Instagram, que poderão ser alimentadas com essa campanha de lançamento. Com as 

páginas todas padronizadas visualmente com o novo conceito da identidade visual da banda, 

os seguidores, também considerados público-alvo da banda, poderão ser atingidos por essa 

informação e até movimentá-la, compartilhando e propagando entre os fãs da Seven Two.  

Porém não adianta simplesmente bombardear as redes sociais com imagens e textos 

desordenados. O público a ser atingido tem que ser segmentado, por isso a importância do 

perfil pessoal da banda, pois a grande maioria que segue o grupo é quem realmente se 

interessa pelo seu estilo musical. Portanto a mensagem tem que ser clara e objetiva, de forma 

que atinja as pessoas que estão realmente interessadas.  

Outra forma de tornar a exposição da nova marca bastante significativa é um show de 

lançamento. Foi pensada uma apresentação da banda em um evento somente para convidados 

e a imprensa, de forma que causasse um burburinho entre os seguidores da banda nas redes 

sociais. Para isso, foi pensada uma ação na internet, que consiste em um sorteio de um 

número de ingressos desse show, entre os seguidores da página da banda tanto no Facebook, 

quanto no Instagram, que hoje representam as redes sociais mais populares na nossa região.  

A ação funcionará da seguinte forma: será criado um anúncio para ser compartilhado 

nas redes sociais, onde explicará a promoção e divulgará data, horário e local do show de 
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lançamento. O fã então teria que seguir a página da banda, curtir e compartilhar o anúncio, 

além de indicar aos amigos nos comentários. Esses serão os critérios para participar do sorteio 

dos ingressos, além de brindes como camisetas e botons da banda. 

Uma semana antes do show, serão divulgados anúncios de expectativa para o show de 

lançamento e a própria repaginada dos perfis da banda nas redes sociais, pois ocorrerá no 

mesmo dia do show de lançamento. No dia do show, o evento será filmado e fotografado, com 

intuito de gerar compartilhamento nas redes de imediato, gerando ainda mais comentários 

entre os fãs. Com essa ação a banda poderá ganhar mais visibilidade no lançamento da sua 

nova marca, dando maior dimensão a campanha do novo posicionamento. 

Com o planejamento completo, conceitos de posicionamento, gerenciamento e toda a 

base teórica embasada, resta somente a parte da criação, a materialização do que foi discutido 

e sugerido ao longo desse projeto. 

 

3.2 Programação visual 

 

 Com a teoria embasada, o objetivo de comunicação definido e a campanha planejada, 

o que resta para a Seven Two ter sua marca reposicionada é somente a sua identidade visual 

materializada, ou seja, o seu logotipo juntamente com os demais materiais institucionais. 

Contudo, antes de criar qualquer projeto, se deve planejar e programar o que vai ser criado, 

entender como funciona a programação visual de qualquer projeto é essencial para o seu 

sucesso. 

 Segundo Farina, Perez e Bastos (2006, p.130), “chamamos de ‘Programação visual’ o 

planejamento e o sistema da aplicação da Identidade Visual em todas as suas manifestações. E 

ao longo da vida de empresas e instituições, são muitas as necessidades e possibilidades de 

que suas identidades se manifestem”. O logotipo a ser criado terá sua aplicação em todos os 

materiais necessários, padronizando assim o grafismo da marca.  

 Além da criação do logotipo e suas aplicações nos materiais, será apresentado algumas 

peças da campanha de lançamento, de forma que as mesmas obedeçam ao padrão visual 

sugerido nas peças. Segundo Strunck (2003), a matéria prima da programação visual é a 

informação, a partir disso, a mensagem será moldada adequadamente para enfim se tornar 

comunicação.  

Nos dias de hoje, existem milhares de marcas no mundo todo, dos diversos setores do 

mercado, e esse número cresce a cada dia, tornando-se cada vez mais difícil uma marca se 

destacar no mercado, por isso é tão importante ter um planejamento gráfico bem feito, pois 
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uma boa programação visual é um dos principais fatores para o sucesso da marca. Strunck faz 

uma comparação sobre o ato das pessoas julgarem outras pela sua aparência com o modo em 

que julgamos as marcas. Assim como costumamos fazer julgamentos sobre as pessoas, 

baseados somente nestes dados, julgamos também negócios e produtos. A maioria das vezes 

sem ter com eles uma relação direta de consumo, classificamo-los sob a forma pela qual eles 

se apresentam visualmente (STRUNCK, 2003, p.55). 

Desta forma, a relevância da programação visual no posicionamento da marca, e como 

ela será visualizada pelo mercado é bastante notória, deixando estampada na mente do 

consumidor a mensagem que a marca quer comunicar, os valores e objetivos que ela quer 

expressar através de sua identidade visual. 

Foi planejando e levando em consideração todos esses conceitos que o novo logotipo 

da banda Seven Two foi criado, juntamente com os demais materiais que juntos compõe a 

identidade da marca. 

 

3.3. Criação 

 

 Para começar o processo de criação da marca e os demais materiais da banda Seven 

Two, primeiramente, é preciso entender como funciona a síntese visual dos elementos, pois 

através dos mesmos será possível expressar os valores e emoções que a mesma passa ao 

consumidor. 

 Antes as marcas eram desenhadas por artistas, alguém da família do dono da empresa 

ou até mesmo o próprio dono, era um processo de improvisação. Nos dias de hoje, com o 

advento da tecnologia, as pesquisas e a relevância do marketing e da publicidade crescendo a 

cada dia, o trabalho de criar marcas ficou por conta de profissionais do ramo, os designers 

gráficos, esses que trabalham em cima de teorias e técnicas apropriadas, visando a melhor 

maneira de fazer uma marca objetiva e harmoniosa para a empresa. 

 A criação da marca é formada basicamente pelos elementos institucionais que compõe 

a identidade visual. De acordo com Strunck (2003) são basicamente quatro elementos: o 

logotipo, o símbolo (são os principais), cores e alfabeto padrão (são os secundários). Esses 

são elementos institucionais e são empregados de acordo com normas e especificações no 

M.I.V., e juntos compõem a identidade visual. 
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3.3.1 O logotipo 

 

Muitos confundem os significados de logo, logomarca, logotipo, marca; são realmente 

muito confusos e parecem ser sinônimos. Porém existem algumas diferenças e correções. 

Segundo Strunck (2003), a marca é o nome da empresa, no caso desse projeto é a Seven Two, 

a marca da banda. O logotipo é a representação padrão da marca da banda por uma tipografia. 

Símbolo é um ícone usado para representar essa marca, por exemplo, o “C” da Nike é o seu 

símbolo e não sua marca. Se juntarmos o símbolo ao logotipo teremos então a assinatura 

visual. Usando o exemplo anterior, o logotipo da Nike mais o “C” formaria a assinatura visual 

da marca.  

A palavra “logo” significa “marca”, então para não confundir, é uma redundância 

dizer “logomarca”, mas muitos autores utilizam essa nomenclatura como um sinônimo para 

logotipo. 

 No caso da banda Seven Two, a sua marca era representada por um logotipo, e não 

possuía símbolo, era representada pela família tipográfica “Bauhaus 93”, e se apresentava da 

seguinte forma: 

SEVENTWO 
 Contudo, essa fonte apesar de ter um design limpo e moderno é bastante comum, e 

usada bastante no comércio geral, deixando o tipo sem personalidade, nesse caso, dificilmente 

a marca seria lembrada pelo seu logotipo e poderia até ser confundido no caso de outra marca 

usar a mesma fonte, já que ela é tão comum, seria bem provável que acontecesse. 

 Buscando fugir desses entraves como a popularidade da antiga fonte e o risco de outra 

marca usar a mesma tipologia, foi criada então uma fonte exclusiva para formar o logotipo da 

banda, desenhada a partir de influências de outras tipografias e buscando representar 

características da marca como modernidade, expressividade, energia e atitude. Seus traços 

retos e inclinados expressam contemporaneidade e movimento, e suas curvas suaves e 

sinuosas apresentam uma leve semiótica do feminino, buscando enfatizar a liderança da banda 

por parte da cantora Bia Maia. Ainda destacando o estilo musical através da influência da 
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música pop, rock e indie, o logotipo sofre influência das principais bandas do gênero que 

afetam diretamente no estilo da Seven Two. 

 O logotipo obedece as teorias do design, apresentando harmonia e alinhamento em 

suas proporções, e ao mesmo tempo expressando ousadia com uma inclinação superior a 

direita. Como pode-se ver a seguir: 

 

Figura 1: Novo logotipo Seven Two 

 O novo logotipo da banda Seven Two possui um desenho objetivo e simples de ser 

aplicado em diversas superfícies. Porém, para não haver nenhuma distorção em sua forma, ou 

cor, e manter o seu padrão visual, foi desenvolvido o seu M.I.V, que deve ser obedecido nas 

vezes em que a marca for aplicada, evitando o uso incorreto do logo. 

 

3.3.2 Diagrama do logotipo 

 

 Para a reprodução da marca manualmente, no caso de não ser possível o uso do meio 

digital, é recomendável que se use um diagrama, pois através dele, a marca terá suas 

proporções respeitadas e desenhadas corretamente.  

 De acordo com César (2000, p.124), “o diagrama da construção do logotipo é a base 

para entender os espaços que o logotipo ocupa e sua correta proporção”. Dessa forma, para 

que o logo do Seven Two seja reproduzido da forma correta, o diagrama se apresenta da 

forma a seguir: 
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Figura 2: Diagrama do novo logotipo 

 

 Com o logotipo representado no diagrama, se, por exemplo, um pintor de paredes 

quiser reproduzi-lo em algum muro, basta usar as proporções apresentadas e ele vai desenhar 

a marca de forma correta, sem distorções. 

 

3.3.3 Margem de proteção 

 

Outra técnica para melhor aplicação do logotipo é utilizar a margem de proteção, ou 

como é comumente chamada, área de respiração da marca. “O objetivo dessa área é 

maximizar o impacto da identidade, evitando que outros elementos interfiram em sua 

visualização” (STRUNCK 2003, p. 102). Essa área que se situa ao redor do logo serve para 

protegê-lo de se fundir com outras imagens ou letras aonde quer que ele seja aplicado. César 

(2000, p.124) justifica a margem de proteção quando fala que “com espaços em branco em 

volta do logotipo, a visibilidade torna-se maior”. A seguir, o logo do Seven Two é 

apresentado com sua área de proteção: 

 

Figura 3: Área de proteção do logotipo 
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 O espaço mínimo recomendado de arejamento da marca é igual a medida determinada 

por “x”, seguindo sua proporção, dessa forma, não importa o tamanho que o logo seja 

reproduzido, se a proporção for seguida e o espaço respeitado a marca continuará legível. 

 

3.3.4 Tipologia 

 

 Como dito antes nesse projeto, o logotipo é a representação da marca (nome da 

empresa) com uma fonte específica, tornando possível o uso, ou não, do símbolo para 

completar a assinatura visual. Nesse caso, não foi utilizado nenhum símbolo, tendo o logotipo 

como representante visual da marca. Porém, esse logotipo não possui um alfabeto principal 

padrão, pois a fonte foi desenhada especialmente para compor a marca da banda Seven Two, 

dessa forma evitando haver alguma outra empresa usando a mesma tipologia. 

 Para obter um padrão visual, nesse caso específico, foi adotada uma tipologia 

secundária, para compor as informações nas peças institucionais do logotipo. Strunck (2003, 

p.80) chama essa tipologia secundária de alfabeto padrão, que “[...] é aquele empregado para 

escrever todas as informações complementares numa identidade visual. Numa empresa, por 

exemplo, seria aquele usado para escrever os textos nos impressos administrativos, folhetos, 

catálogos etc”. 

 A fonte escolhida para compor o alfabeto padrão da identidade visual da Seven Two 

foi a “Swiss 721 BT Light Condensed”, uma tipologia neutra, moderna, legível e compacta, 

que harmoniza facilmente com diversos tipos de peças. 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456

789 

 
3.3.5 Padrão de cor 

 

 Como já foi dito anteriormente nesse projeto, a cor expressa emoção, nos afeta em 

vários sentidos, desde o gosto pessoal até o seu significado cultural. Cada tom de cor tem o 

seu significado próprio, claro que isso varia em vários aspectos, mas está claro que não 

importa sua tonalidade, a cor sempre vai representar algo e passar um sentimento diferente. 
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Pensando nisso, o logotipo da Seven Two não apresenta uma cor padrão específica. Restringir 

uma cor só a um logo de uma banda poderia limitar as sensações e emoções que a música do 

grupo expressa, que varia de faixa em faixa, desde tristeza, tédio, solidão até alegria, energia, 

empolgação. Todos esses sentimentos podem ser entendidos pelas cores, mas não tem como 

compactar tudo isso em uma cor única.  

Foi nessa linha de pensamento que foi programada a gama de cores que o logotipo 

pode ser aplicado, que por conta de sua forma, apresenta a monocromia, podendo então ser 

aplicada em qualquer cor. Dessa forma, o logotipo da banda foi aplicado em diversas cores 

para demonstrar a diversificação que a versão monocromática pode atingir: 

 

 

Figura 4: Variação de cores do logotipo 

 Todavia, mesmo com a aplicação de diversas cores, faz-se necessário ter uma 

aplicação neutra, que será utilizada como versão principal do logotipo. Normalmente a cor 

mais indicada é a preta, pois devido a sua característica acromática, se torna fácil de aplicar 

em diversos materiais, inclusive aqueles que só utilizam tons de cinza em sua impressão. 

Farina, Perez e Bastos (2006) confirmam essa teoria em seu discurso sobre a cor na identidade 

visual. 

Em um projeto de ‘programação visual’, o Diretor de Arte ou Designer deve 

pensar na possibilidade de versão monocromática da Identidade Visual, ou 

seja, sua versão em uma única cor. Normalmente é pensada a versão em 
preto, com opções de tons de cinza. Isso é importante porque nem sempre é 

possível a inclusão da cor em alguns casos de aplicação da Identidade 

Visual. Nos anúncios de jornal, isso é visto com frequência (FARINA, 
PEREZ e BASTOS, 2006, p.130). 

 

Tendo em vista esses casos específicos, o logotipo da Seven Two tem como sua 

aplicação padrão a cor preta, podendo sofrer variações nos tons de cinza, dessa forma 

mantendo a neutralidade da marca, para não prejudicar a aplicação da mesma nas outras cores 

cromáticas.  
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Figura 5: Aplicação padrão do logotipo 

Para a aplicação correta da cor indicada, são apresentadas referências nos sistemas de 

cor mais populares, cada uma se adequando ao meio que a marca for inserida. O CMYK, 

quando a aplicação for feita em material impresso, o RGB e a Webcolor, quando a aplicação 

for digital, e a referência na escala Pantone. 

 

3.3.5.1 Aplicação em negativo e positivo  

 

No caso do Background
8
 ser totalmente preto ou totalmente branco, usa-se a referência 

da aplicação da marca em negativo, explorando a sua característica monocromática. Se o 

fundo for preto, a cor mais legível para a aplicação é o branco. No fundo branco, a inserção da 

marca é inversa. No fundo branco, aplica-se a marca na cor preta. Essa aplicação descreve o 

modo correto para aplicação do logotipo, se invertida ou não, revelando os contrastes a serem 

mantidos. 

 

 

Figura 6: Aplicação do logotipo em positivo e negativo 

                                                             
8 O termo background faz referência ao fundo da peça sobre qual o elemento gráfico é aplicado. 
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3.3.5.2 Aplicação de efeitos  

 

 Em alguns casos específicos, a aplicação do logotipo não precisa se limitar a 

monocromia. Dependendo da mídia, principalmente no meio virtual, mas também em alguns 

impressos, a aplicação de efeitos (metálicos, 3D, texturas etc.) dá à peça uma aparência mais 

profissional e sofisticada. Esse tipo de técnica é muito usada em animações de vídeos ou em 

artes conceituais, como por exemplo, na capa do disco ou no topo do site, são casos 

interessantes para se explorar esse elemento.  

 Como no caso da monocromia, a aplicação de efeito também deve ser feita do modo 

correto, obedecendo ao contraste com o background da peça para assim apresentar uma boa 

legibilidade. Nesse caso teremos o logo em policromia, pois utiliza mais de uma cor, com 

intuito de simular profundidade e perspectiva. Foram utilizadas as cores claras no fundo 

escuro, e cores escuras no fundo claro, dessa forma dando maior destaque aos efeitos da 

marca. 

 

 

Figura 7: Aplicação de efeitos no logotipo 

3.3.5.3 Aplicação em fundo colorido 

 

 O logotipo deve ser programado para a aplicação em qualquer superfície, seja ela 

branca, preta ou colorida. Dessa forma, evitando aplicações errôneas que possam prejudicar a 

visibilidade do logotipo. A inserção do logotipo nas peças deve obedecer ao princípio do 
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contraste, aumentando o seu destaque em relação ao fundo, seja ele aplicado em monocromia 

ou policromia (com efeito). 

 

 

Figura 8: Aplicação do logotipo em policromia e monocromia 

 Observe que em todos os casos a marca é aplicada de forma que obtenha um destaque, 

sendo clara quando o background é escuro, e no caso contrario, sendo escura no fundo claro, 

mesmo com a variação de tonalidade das cores. Ao aplicar a marca no fundo colorido, o 

designer deve atentar a esses elementos, dessa forma, contribuindo para um layout mais 

organizado e aumentando a visibilidade da logo. 

3.3.6 Redução do logotipo 

 

 Um dos principais cuidados que se deve tomar ao aplicar um logotipo em uma peça é 

sua visibilidade, tanto em questão de cor, contraste e área de proteção, mas também em seu 

tamanho. Dependendo da superfície em que o logotipo for aplicado, da impressão e do seu 

posicionamento, o tamanho da marca pode prejudicar bastante a sua legibilidade. Por esse 

motivo é sugerido uma redução máxima do logo, ou seja, um limite de redução para que a 

marca se mantenha legível. 
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Figura 9: Limite de redução do logotipo 

 

Portanto, recomenda-se como limite de redução da marca Seven Two, para qualquer 

tipo de impressão, as medidas especificadas acima. A sua redução além desse limite 

comprometerá a leitura do logotipo. A redução máxima do logo em outros materiais varia de 

acordo com o tamanho da peça, portanto é sugerido que se use a proporção do tamanho 

apresentado acima.  

  

3.3.7 Aplicação em materiais institucionais e promocionais. 

 

Ao adotar uma nova identidade visual, a banda Seven Two deve manter um padrão 

visual em seus materiais institucionais, ou seja, qualquer material relacionado a empresa deve 

obedecer uma unidade visual que esteja diretamente atrelada ao logotipo. 

É através do material institucional que a marca comunica a sua identidade, 

expressando a sua imagem. Kotler (2000) discute isso em sua afirmação: 

Em uma sociedade marcada por uma sobrecarga de estímulos sensoriais, as 
empresas competem para obter atenção. Precisam de uma identidade visual 

para que o público possa reconhecê-las imediatamente. A identidade visual é 

transmitida por logotipos, cartões e papéis de carta, folhetos, cartazes, 
formulários, cartões de visita, instalações, uniformes e vestuário (KOTLER, 

2000, p.626). 

Ao lançar a nova marca no mercado, a Seven Two terá que manter esse padrão visual 

para ter sua identidade reconhecida assim que for exposta, fazendo relação direta com os 

valores da banda. Padrões esses que irão ser aplicados em materiais necessários para a 

administração e divulgação do grupo, que vão desde contatos profissionais e sinalização aos 

materiais promocionais de campanhas. 
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3.3.7.1 Cartão de visita 

 

Figura 10: Cartão de visita (Frente) 

 

Figura 11: Cartão de visita (Verso) 

O cartão de visita é um material de identificação e informação sobre a marca, nele é 

inserido os contatos da empresa para transações profissionais. O cartão de visita da banda 

Seven Two apresenta informações claras e objetivas, como o número do telefone, o e-mail, o 

site e os endereços das redes sociais da banda. O logotipo foi aplicado em branco sobre um 

fundo cinza escuro, mantendo o destaque e o contraste. O material foi criado no tamanho 9 

cm. de largura x 5 cm. de largura, pois é o formato mais comum e, consequentemente, o mais 

barato. Por ser popular, esse formato é ideal, pois pode ser facilmente guardado em bolsas e 

carteiras de cédulas, por exemplo. 

3.3.7.2 Pôster 

 

Figura 12: Aplicação do logotipo em pôster 
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  O pôster é um material utilizado para promover a imagem da banda. Nesse caso, o 

logo da Seven Two foi aplicado de uma forma interativa, se alinhando as dimensões da arte, 

dando um efeito de unidade e simetria. Foi aplicada uma textura sobre a imagem para causar 

mais impacto na sensação visual. O pôster possui um tamanho bastante usado nesse tipo de 

material, que é de 90 cm. de largura x 120 cm. de altura, dando bastante visibilidade e 

harmonia quando usado de forma decorativa.  

 A textura aguça o sentido do tato nas pessoas, é ela a responsável pela identificação 

das superfícies. No design gráfico, a textura é tanto concreta quanto visual. De acordo com 

Lupton e Phillips (2008, p.53), “a textura acrescenta detalhes a uma imagem, proporcionando 

mais qualidade à superfície como um todo e recompensando o olhar daquele que observa”. Os 

autores nos falam que o designer usa textura para estabelecer uma atmosfera ou reforçar a 

sensação de presença física, dessa forma, atribuindo mais qualidade a peça. 

  

3.3.7.3 Cartaz  

 
Figura 13: Aplicação do logotipo em cartaz 

 

 O cartaz funciona como uma mídia de divulgação. Nesse caso, o cartaz servirá para a 

divulgação de shows da banda, podendo manter o seu padrão visual, fazendo apenas 

mudanças de informações que se adequem a cada evento. Segundo César (2000), o cartaz 

deve ser o mais simples e objetivo possível, pois os leitores não estarão dispostos a ler muitas 

informações, como em um anúncio de revista. O título deve ser apresentado em um tamanho 
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razoável, não muito pequeno, para dar ênfase à informação principal, servindo como 

“chamada” para a mensagem. O cartaz da banda Seven Two apresenta uma unidade visual 

simples e objetiva, apresentando a mesma textura e a forma de aplicação do logotipo visto no 

pôster, dessa forma dando uma unidade visual dos materiais promocionais impressos. O seu 

tamanho configura-se em 29,7 cm. de largura x 42 cm. de altura, ou tamanho A3, que é 

considerado um dos tamanhos padrões usados em gráficas, facilitando e barateando a 

produção.  

 

3.3.7.4 Camiseta 

 

 Outro material promocional bastante relevante é a camiseta. A maioria das bandas usa 

esse material para promover sua marca, pois é um item bastante procurado pelos fãs, que 

geralmente usam bastante nos shows e até no dia-a-dia. Algumas bandas usam imagens nas 

estampas, porém esse processo de impressão é um pouco caro em relação à serigrafia. No 

caso das camisas da Seven Two, apenas a marca foi aplicada em monocromia, tornando a 

reprodução mais barata, e visualmente mais simples e objetiva, podendo ser aplicada em 

variadas cores de camisetas. 

 

Figura 14: Aplicação do logotipo em camiseta 

 

3.3.7.5 Capa de CD 

 

 A capa do CD é um material bastante peculiar, e tem que ter sua criação associada 

diretamente ao conteúdo do produto, no caso, a música gravada no disco. O CD é um produto, 

mas ele não é só atrativo por suas canções. A capa e a sua embalagem vendem tanto quando o 

conteúdo. Uma capa chamativa e ao mesmo tempo objetiva pode atrair o consumidor mesmo 
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não sendo um fã do grupo. César (2000, p.135) afirma que “embalagem atrai. Tratá-la com 

qualidade gráfica no que se refere à criação, é agregar ainda mais o valor ao conteúdo”.  

 Portanto, investir em uma boa programação visual da capa do CD, pode ser bastante 

atrativo para os consumidores. Para a banda Seven Two foi criada uma capa que traduz seus 

gêneros musicais influenciadores, o pop, o rock e o indie. Para César (2000, p.136), “o visual 

precisa traduzir a obra. Tem que representar as músicas, o público, o artista, a música de 

trabalho”. O logotipo foi aplicado de forma que expressasse a energia e a explosão do ritmo 

da banda, em policromia, com efeitos metálicos em um background que remete ao universo, 

cosmo e energia.  

 

Figura 15: Aplicação do logotipo em capa de CD 

3.3.7.6 Fotos promocionais 

 

 Com o intuito de promover a imagem da banda, dessa vez não somente a da marca, 

mas também dos integrantes do grupo, foram produzidas fotos promocionais. Aproveitando a 

praticidade do logotipo, o mesmo foi aplicado nas fotos como plano de fundo, dando um 

destaque na relação da marca com os músicos. A ambientação da cor da imagem com o logo 

causa um efeito de unidade na peça, expressando os sentimentos que a peça quer causar.  

 Farina, Perez e Bastos (2006, p.149) confirmam essa expressão da emoção pelas cores 

na mídia impressa quando falam que “com o conhecimento dos efeitos da cor, no processo 

persuasivo da mensagem e conhecedor das possibilidades tecnológicas, o Diretor de Arte tem 

a possibilidade de criar imagens que emocionam e que criam uma relação de empatia do 
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consumidor com a marca/produto”. Nesse caso, as cores diferentes usadas nas fotos 

promocionais, tanto na logo quanto no fundo da peça, expressam os valores da banda, assim 

como foi proposto nas aplicações em várias cores no logotipo anteriormente. Cada imagem 

então tem sua particularidade, remetendo a um significado que expressa a personalidade da 

banda.   

Na foto do guitarrista Marcelo (figura 16), o logotipo é apresentado na cor amarela, 

querendo expressar alegria, espontaneidade e euforia, características dos arranjos musicais 

que o guitarrista cria nas canções. 

No caso da imagem do baixista Jorge (figura 17), a cor que predomina na peça é o 

azul. Essa cor representa amizade e confiança, causando uma impressão de união com o 

grupo, um dos valores principais da banda. A cor também se relaciona com a posição da foto 

que expressa movimento. Segundo Farina, Perez e Bastos (2006, p.102), a cor azul “dá a 

sensação do movimento para o infinito”. Sensação que foi apresentada a partir do pulo 

apresentado na foto.   

Já na foto da vocalista Bia (figura 18), a cor predominante é a Rosa, uma cor bastante 

feminina, que remete ao encanto e à amabilidade, características marcantes da líder da banda.  

 

 
Figura 16: Foto promocional com guitarrista Marcelo 
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Figura 17: Foto promocional com baixista Jorge 

 
Figura 18: Foto promocional com cantora Bia 

3.3.7.7 Adesivos e Brindes 

 

 O adesivo é um material bastante eficiente para a promoção e identificação de uma 

marca. Esse tipo de material pode ter diversos formatos e aplicações, dando maior 

flexibilidade para opções de reprodução em diversos materiais que vão desde brindes a 

materiais institucionais e frotas de veículos. 

 Para uma banda o uso de adesivos em brindes, instrumentos e veículos é muito 

importante, servindo para identificar e promover a imagem de sua marca. Um dos casos mais 

famosos é a adesivagem do bumbo da bateria e do meio de transporte do grupo. Para a banda 

Seven Two, foram sugeridas algumas aplicações do adesivo em variados materiais, entre 

instrumentos e brindes.  
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Figura 19: Aplicação de adesivo com logotipo em instrumentos e brindes 

3.3.7.8 Layout de Site 

 

 

Figura 20: Layout do site 

 

 Com o crescimento da internet na última década, os sites se tornaram ferramentas 

essenciais para qualquer empresa, portanto, ao se criar um projeto de identidade visual, é 

imprescindível que se tenha layout para site. Strunck (2003, p.114) comenta sobre a função do 

website quando diz que “o objetivo pode ser institucional, ter uma fonte de informação ou 
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pesquisa, vender ou promover, enfim, criar e manter relacionamentos, numa incrível 

oportunidade de se comunicar e interagir direto com os consumidores”. 

Nesse caso, é bastante relevante criar um layout para site, mas não só para passar 

informações, o design, assim como nos outros materiais, deve apresentar as características da 

identidade visual, pois esse também se torna um elemento institucional da marca, pois nele 

terá informações importantes sobre a mesma, destacando seus objetivos e valores. 

 

3.3.7.9 Layout de fanpage 

 

 Fanpage é como se chama um perfil, geralmente institucional, na rede social 

Facebook. Nos últimos anos, a maioria das marcas tem investido bastante na publicidade em 

redes sociais, por esse motivo, se tornou bastante viável criar perfis institucionais nos sites de 

relacionamento.  

 

 

Figura 21: Layout fanpage 

No caso da banda Seven Two, a página da rede social já existe, portanto foi criado um layout 

seguindo a proposta da nova identidade visual. Essa página no Facebook será de vital 

importância para o sucesso da campanha de lançamento de marca da banda, pois será o 

principal veículo de comunicação com o público da banda, tendo em vista que ela é uma 

mídia onde se encontra a grande maioria dos fãs da banda, e ainda é consideravelmente barata 

em relação às mídias tradicionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A banda Seven Two está inserida em um mercado onde o seu gênero musical não 

predomina como gosto popular, estando limitada a um público segregado, o qual consome a 

música cover em locais como barzinhos, restaurantes e boates. É nessa característica de banda 

da noite em que o grupo se encaixa, e há quase cinco anos vem se apresentando nos eventos 

mossoroenses.  

 A problemática desse projeto gira em torno do fato da banda ter a necessidade de 

encontrar um posicionamento diferente do atual, tendo em vista que o mesmo apresenta certa 

limitação em crescimento musical e em público alvo. A posição de banda cover não cabe mais 

ao conjunto e é então proposto um processo de reposicionamento de marca, mudando a forma 

como a banda se comporta no mercado com suas canções e também a sua identidade visual, 

que é o foco desse TCC. 

 Tendo em vista que a Seven Two além de uma banda é também uma marca e vende 

um produto e também um serviço, sua música e seu show, e levando em conta que nas últimas 

décadas a música vem se tornando um dos bens de consumo mais lucrativos na indústria 

cultural, esse projeto enfatiza a importância do investimento no gerenciamento e na criação de 

uma identidade visual nova, mais forte, objetiva, coesa e esteticamente agradável. É feito um 

aparato geral sobre teorias e conceitos da Identidade Visual, elementos gráficos, tipologia, 

cor, e ainda um breve estudo sobre posicionamento e reposicionamento mercadológico, para 

finalmente acontecer o processo criativo da marca e dos seus elementos institucionais e 

promocionais. 

 Para promover e lançar o novo logotipo foi pensada uma campanha nas redes sociais, 

promovendo um show de lançamento só para convidados, com intuito de valorizar a imagem 

da marca na mídia, e também causar burburinho nas redes sociais entre os fãs da banda, 

através de um sorteio promocional de ingressos para o show. Com a campanha planejada, 

mídias e público-alvo selecionados, resta apenas a parte criativa. 

 A partir da criação do novo logotipo da banda Seven Two, foi sugerido um padrão 

para sua identidade visual, a partir do M.I.V., que apresenta sugestões de como utilizar o logo 

de forma correta e também suas aplicações em diversos materiais, institucionais e 

promocionais. Foram criadas peças como cartão de visita, pôster, cartaz, adesivos, camisetas e 

brindes, como também o layout da página do Facebook e do site da banda. 

 Desta forma, com toda a teoria sobre posicionamento mercadológico, um breve estudo 

sobre o mercado e as influências musicais da banda e principalmente a reconstrução do 
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logotipo e sua nova identidade visual, o grupo agora se torna mais preparado para enfrentar 

um reposicionamento e atingir os seus objetivos como uma banda que possui uma identidade 

própria definida, dessa forma podendo tentar ingressar na concorrida indústria fonográfica a 

nível nacional.  
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