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Identificação = reconhecimento de identidade

Singularização visual: formado por um sistema expressamente 
enunciado, realizado voluntariamente, planejado e integrado 
por elementos visuais de aplicação coordenada.



Pregnância: repetição e uniformidade



Exposição, espetáculo, produto 
sazonal, campanha institucional, 
organização não governamental, 
um órgão do governo, uma 
empresa.

Sistema de identidade visual:

Sistema de normatização para proporcionar unidade e identidade a 
todos os itens de apresentação de um dado objeto, por meio de seu 
aspecto visual. Este objeto pode ser uma empresa, um grupo ou uma 
instituição, bem como uma ideia, um produto ou um serviço.

PEÓN (2009)



Elementos básicos: o logotipo, o símbolo, a marca, 
as cores institucionais e o alfabeto institucional, 
elementos gráficos de apoio para aplicações. 



Objetivos do sistema:

1. Influir no posicionamento da instituição junto aos similares ou 
à concorrência.

2. Controle de estoque, de patrimônio e de pessoal.

3. Persuasão para obtenção de lucro, promoção ou hegemonia.



Funções do sistema:

1. Diferenciar o objeto de seus pares de forma imediata.

2. Transmitir um dado conceito ou conceitos que seja(m) associado(s) ao 
objeto, com o intuito de persuasão.

3. Associar o objeto a noções de solidez, segurança, organização, 
planificação, univocidade.

4. Institucionalização do objeto.



Requisitos gerais:

 Originalidade

 Repetição

 Unidade

 Fácil identificação

 Viabilidade

 Flexibilidade



Metodologia de Projeto

 É um conjunto e a ordenação de procedimentos para a realização de 
um dado objetivo � ou seja, o conjunto de métodos utilizados, bem 
como o estudo e análise destes métodos.

Briefing, Perfil do cliente, público-alvo, 
contextualização simbólica, 
seleção dos conceitos, estudos de similares, 
requisitos e restrições.





Gestão Integrada da Identidade Corporativa - GIIC (FASCIONI, 2006):

Identidade Corporativa é o que a empresa é;

Identidade Visual é uma das manifestações da identidade corporativa;

Imagem Corporativa consiste num conjunto de significados associados 
a uma organização;

Marca Corporativa envolve qualidade, responsabilidade e autenticidade 
além de compreender nome, representação gráfica e personalidade;



Gestão Integrada da Identidade Corporativa - GIIC (FASCIONI, 2006):

Design se caracteriza pelo projeto para que haja reprodução, conceitos 
para que se justifique o projeto, além da preocupação estética;

O designer tem o papel de sintetizar o sistema coletivo de idéias, 
valores, normas e crenças relativas à identidade da empresa.



Gestão Integrada da Identidade Corporativa - GIIC (FASCIONI, 2006):

Método: 

divulgar os conceitos; 

workshop com todos os escalões da organização; 

fases de desenvolvimento coerentes com dados iniciais;



Através do método envolve-se a 
empresa no processo de 
desenvolvimento da identidade 
visual;

O designer possui mais argumentos 
para defender sua proposta;

Subsídio para maior diferenciação 
da proposta em relação aos 
concorrentes (FASCIONI, 2006).
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