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RESUMO 
 
A partir da metodologia proposta por Peón (2003), juntamente com 
ferramentas de Strunck (2007) , este Projeto de Conclusão de Curso 
(PCC) propôs o desenvolvimento da marca gráfica Colégio Ideologia, 
partindo do redesign da marca já existente. O Colégio Ideologia é uma 
instituição particular de ensino, com conceitos e valores já constituídos 
ao longo de seu percurso. O objetivo deste projeto, portanto, foi 
atualizar a marca gráfica à realidade da empresa. Foi realizada uma 
pesquisa para o reconhecimento da identidade corporativa, junto a 
dirigentes, professores, funcionários e estudantes. Isso permitiu reunir 
subsídios conceituais para o desenvolvimento da identidade visual-
gráfica da marca. 
 
 
Palavras-chave: Identidade visual, marca gráfica, sistema de identidade 
visual, identidade corporativa. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 No âmbito empresarial, uma organização que visa o sucesso, seja 
qual for o seu porte, deve estar atenta às exigências impostas pelo 
mercado, promovendo mudanças em sua estrutura, sua organização ou 
sua imagem, pois novos parâmetros se estabelecem, em uma constante 
evolução. Acompanhar as tendências é fundamental para o destaque da 
empresa frente à concorrência. 
 Atualmente, acompanhando o ritmo acelerado de vida do homem, 
envolvido pela globalização e submetido a todo tipo de informação, 
principalmente visual, a imagem da empresa e, consequentemente, sua 
devida comunicação são de suma importância para uma organização ser 
notada e lembrada. 
 As empresas são visualmente representadas por suas marcas 
gráficas, que expressam os conceitos da organização, e participam da 
sua missão, visão e valores da organização. 
 Segundo Rodrigues (2011), é possível afirmar que, em seu caráter 
primitivo, as marcas possuíam uma predominância eminentemente 
"visual". Entretanto, sabe-se que hoje esse caráter visual é conjugado 
com outros elementos sensoriais, que compõem a identidade da marca. 
 Inserido nesse contexto, o Design Gráfico surge como ciência 
solucionadora dos problemas visuais. 

 
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 (STRUNCK, 2007). 
 

 O Design Gráfico se caracteriza como um processo interativo, 
dentro de uma forma cujas partes devem estabelecer coerência com o 
todo, e vice-versa, na busca pela integração do significado com a forma. 
 Por exemplo,  o símbolo das Olimpíadas (figura 1) representa tal 
integração. Desenhado pelo Barão Pierre de Coubertim, em 1913, é 
composto por cinco argolas, uma para cada continente, e estão 
entrelaçadas representando a união dos povos, o maior motivo da 
realização dos Jogos Olímpicos. 
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Figura 1 - Símbolo das Olimpíadas. 

 
Fonte: http://diaadiadeprofessor.blogspot.com/ 
 
 A relação de uma marca com as pessoas ocorre sobre todos os 
aspectos da comunicação. Esta interação como experiência propicia o 
surgimento de uma relação emocional, agregando valores afetivos que, 
quando relacionados com ideias, tornam-se simbólicos. Com isso, é 
possível entrar no campo de valores intangíveis, algumas vezes mais 
valiosos que o próprio serviço ou bem material. As marcas buscam a 
proximidade com o consumidor, valorizam-se com o estreitamento do 
elo que os une.  
 Refletindo sobre a identidade das marcas, buscou-se uma 
empresa com dificuldades em sua comunicação visual, para serem 
aplicados os conhecimentos de Design Gráfico, propondo uma solução 
ao problema. 
 Meio a este quadro, avistou-se a possibilidade de desenvolver 
uma identidade visual coerente com a imagem do Colégio Ideologia na 
sociedade. 
 O Curso e Colégio Ideologia, localizado na grande Florianópolis, 
na cidade de Santo Amaro da Imperatriz - SC, atua no mercado há mais 
de 20 anos, inaugurado em outubro de 1991. Iniciou suas atividades com 
ensino fundamental. Em 2003, expandiu suas atividades para o ensino 
médio, formando 50 alunos por ano, em média. O colégio é considerado 
uma referência no ensino particular da região, contando com cerca de 
330 alunos. Possui uma estrutura ampla, com quadra poliesportiva de 
32m x 16m, parque de diversões, 9 salas de aula climatizadas e 
distribuídas por 3 andares, somando uma área construída de 800 m², em 
um terreno de 1500 m². A característica familiar sempre esteve presente 
no estabelecimento. Na imagem a seguir (figura 2) aparece a vista 
frontal do prédio da empresa, com suas cores corporativas. 
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Figura 2 - Fachada do Curso e Colégio Ideologia. 

 
Fonte: Autor. 
 
 Analisando o contexto e a situação da empresa Curso e Colégio 
Ideologia, entende-se que o problema resolvido foi a sua identidade 
visual. Desse modo, o design gráfico aplicou-se para desenvolver uma 
comunicação visual coesa. Na imagem a seguir (figura 3) aparece a atual 
marca gráfica da empresa, que foi redesenhada no desenvolvimento 
deste projeto. 
 
Figura 3 - Marca gráfica atual do Curso e Colégio Ideologia. 

 
Fonte: http://www.cursoecolegioideologia.com.br/. 
 
 Para o redesign proposto, procurou-se responder a seguinte 
questão: 
 Como a imagem e os conceitos positivos promovidos pelo Curso 
e Colégio Ideologia podem ser representados em sua marca? 
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1.1 Objeto de projeto 
 
 O objeto deste projeto foi a identidade visual de uma empresa de 
ensino, que atua como curso e colégio. 
 A partir da identidade gráfica, estabelece-se visualmente uma 
singularidade da marca, diferenciando-a das demais. 
 Segundo Wheeler (2012), o design desempenha um papel 
essencial na criação e na construção das marcas. Ele diferencia e 
incorpora os elementos intangíveis - como emoção, contexto e essência - 
influenciando na relevância da qualidade do serviço para o público. 
   

Pode-se afirmar que um objeto de alta pregnância 
é um objeto que tende espontaneamente para uma 
estrutura mais simples, equilibrada, mais 
homogênea e mais regular. Apresenta um máximo 
de harmonia, unificação, clareza formal e um 
mínimo de complicação visual na organização de 
suas partes ou unidades compositivas (GOMES, 
2008). 

 
 De acordo com o dicionário Houaiss (2009), pregnância é a 
qualidade ou virtude do que produz forte impressão. Em uma 
organização, os parâmetros que estabelecem os elementos da identidade, 
somados a sua apresentação e padronização, resultam em uma marca 
com maior pregnância.  
 
 
1.2 Objetivo geral 
 
 Desenvolver o redesign da marca gráfica do Curso e Colégio 
Ideologia, afim de torná-la coerente com seus valores e conceitos atuais.  
 
 
1.3 Objetivos específicos 
 
 Para a realização do objetivo geral, dão suporte os seguintes 
objetivos específicos: 
• Pesquisar e analisar os dados referentes ao colégio, sua história e 
relacionamento com o público, identificando os valores e conceitos 
essenciais da marca; 
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• Redesenhar a marca, símbolo e logotipo, propondo uma nova 
marca gráfica; 
• Desenvolver o sistema de identidade visual da marca, assim como 
as principais aplicações utilizadas pelo estabelecimento de ensino, 
resultando no manual de identidade visual. 
 
 
1.4 Justificativa do trabalho 
 
 Planejando o estudo e execução deste projeto, buscou-se uma 
situação em que o design pudesse propiciar a valorização da marca a ser 
trabalhada. Desta maneira, sua imagem é melhor expressa graficamente,  
explorando as técnicas e conceitos aprendidos e cultivados dentro da 
academia. 
 A criação de um sistema de identidade visual para um 
estabelecimento de ensino é fundamental no seu relacionamento com 
antigos, presentes e futuros estudantes, também com funcionários e com 
a comunidade em geral, fortalecendo sua identidade institucional e 
valorizando a sua imagem. 
 Com isso, almejou-se a transmissão dos conceitos agregados à 
imagem corporativa, promovendo sua diferenciação entre os 
concorrentes e ratificando os valores fundamentais pertinentes à toda 
empresa, como solidez, segurança e organização, afirmando a 
institucionalidade da mesma. 
 Para desenvolver um sistema de identidade visual coerente é 
necessário uma representação ordenada dos elementos visuais, afim de 
tornar todos os pontos de contato com o público coerentes com a marca. 
A sua implantação é fundamental para afirmar a unidade do sistema 
como um todo.  
 Outro fator favorável ao desenvolvimento deste projeto foi a 
proximidade e relacionamento com a empresa, onde este graduando 
estudou na totalidade do ensino fundamental e parte do ensino médio. 
 A justificativa maior, entretanto, foi a necessidade de atualização 
da marca, sendo confirmada pelo estudo durante o desenvolvimento 
deste projeto. 
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1.5 Delimitação do projeto 
 
 O presente estudo aborda questões e conceitos necessários para a 
elaboração de uma identidade visual conceituando marca, identidade 
visual, identidade corporativa, imagem da marca, sistema de identidade 
visual, marca gráfica e manual de identidade visual. Teve como objetivo 
propor uma nova marca gráfica, integrando seu significado com a forma. 
 Aliado ao redesign da marca, fez-se necessário o 
desenvolvimento do manual de identidade visual, assim como as 
aplicações da marca do Curso e Colégio Ideologia e planejamento do 
sistema de comunicação para o mesmo. O estudo visou favorecer que a 
organização exponha sua identidade e que esta possa ser devidamente 
compreendida, apropriada e disseminada para o público (estudantes, 
funcionários e comunidade). 
 Este projeto limitou suas aplicações à papelaria básica, como 
cartão de visita, envelopes, pastas e papel timbrado, assim como aos 
crachás dos colaboradores e alunos, aos uniformes, aos brindes e à 
assinatura de email. Ficaram exclusas as aplicações de sinalização 
interna, devido sua complexidade para ser introduzido neste projeto. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 Para o desenvolvimento deste projeto foi necessário definir e 
compreender, através de referências teóricas examinadas, conceitos e 
teorias sobre os temas em estudo. 
 A seguir apresenta-se os conceitos aqui usados e seus níveis de 
relacionamento.  
 
Figura 4 - Hierarquia dos conceitos. 

 
Fonte: Autor. 
 
O gráfico anterior (figura 4), apresenta a hierarquia e abrangência dos 
conceitos descritos a seguir. 
 
1) Marca Gráfica - Configura-se com o eixo central do Sistema de 
Identidade Visual, composto essencialmente pelo logotipo e/ou símbolo. 
 
2) Identidade Visual - Conjunto de elementos gráficos que irão 
formalizar a personalidade visual de um nome, ideia, produto ou 
serviço. Resume-se nos elementos gráfico-visuais que representam a 
organização, como formas, cores, imagens, tipografia, com o intuito de 
identificar e comunicar. 
 
3) Manual de Identidade Visual - Respectivo aos elementos aplicados 
que configuram visualmente a organização, como catálogo, produtos, 
papelaria, sinalização, frota, uniformes, embalagem, arquitetura/fachada, 
website, anúncios, entre outros. 
 

Marca 
Identidade 
Corporativa 

Manual de Identidade 
Visual 

Identidade Visual 

Marca Gráfica 
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4) Identidade Corporativa - Compreende tudo que representa a 
empresa, como o nome, slogan, sons, formas, cores, tipografia, 
uniformes e quaisquer símbolos apresentados e veiculados pela mesma. 
 
5) Marca - Com maior amplitude, reúne não somente as representações 
gráficas mas também conceitos, sentimentos e impressões percebidos e 
armazenados no consciente e no subconsciente das pessoas. 
 
 
2.1 Marca 
 
 Refere-se ao conjunto de manifestações físicas, representadas por 
um nome, termo, sinal, símbolo, desenho, ou uma combinação dos 
mesmos, a partir do qual uma ideia, serviço, produto, empresa se 
identifica junto ao seu público e se diferencia dos concorrentes. 
 De acordo com Munhoz (2009), toda marca representa 
visualmente uma instituição ou um produto, consequentemente 
expressam um conceito. O símbolo e/ou logotipo são constituídos a 
partir de uma referência simbólica, seja no nome (marca nominal), no 
símbolo (marca figurativa) ou em alguma forma de combinação destes 
elementos (marca mista), seja por meio de representação abstrata ou 
realista, seja por uma forma minimalista ou ornamental. 
 

A marca é um nome, normalmente representado por um 
desenho (logotipo e/ou símbolo), que, com o tempo, 
devido às expectativas reais ou virtuais, objetivas ou 
subjetivas que vamos relacionando a ela, passa a ter um 
valor específico. (STRUNCK, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

Figura 5 - Quadro de diversas marcas. 

 
Fonte: http://www.brzcomunicacao.com.br/ 
  
 Wheeler (2012) afirma que, devido a concorrência do mercado, 
uma infinidade de opções são expostas ao consumidor. Com isso, as 
empresas passam a buscar formas de estabelecer uma ligação emocional 
com os clientes, tornando-se insubstituíveis e construindo relações 
duradouras. 
 A marca que inicialmente foi estabelecida para distinguir objetos 
e produtos é , muitas vezes, associado apenas ao símbolo e/ou logotipo 
que a representa, porém o conceito de marca é mais amplo, conforme 
verificado pelas ideias dos autores renomados anteriormente expostas. A 
marca se estende desde os uniformes, painéis, impressos, passando pelo 
mobiliário e comportamento dos funcionários, até o som dos ambientes 
e todas as demais manifestações concretas visuais, auditivas e olfativas 
relacionadas à empresa. 
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2.2 Identidade corporativa 
 
 Identidade corporativa ou empresarial pode ser definida como o 
conjunto de atributos que representa a empresa, seja pelo nome, slogan, 
sons, formas, cores, tipografia, uniformes e quaisquer símbolos 
apresentados e veiculados pela mesma. 
 A identidade corporativa se traduz e se manifesta de várias 
maneiras: na missão e nos valores da empresa, na sua marca gráfica, na 
comunicação, nos impressos, no nome, slogan, nos ambientes internos, 
no comportamento dos profissionais, etc. Todas essas manifestações 
contribuem para a construção da imagem corporativa. 
 

Os melhores programas de identidade incorporam 
e impulsionam a marca de uma empresa pelo 
apoio que oferecem às percepções almejadas. A 
identidade se expressa em cada ponto de contato 
da marca e se torna intrínseca para a cultura da 
empresa, um símbolo constante de seus valores 
fundamentais e de sua tradição (WHEELER, 
2012). 

 
Na imagem a seguir (figura 6), apresenta-se um resumo da identidade 
corporativa da empresa Vueling, uma companhia aérea. Em todas as 
expressões da marca a coerência está presente. 
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Figura 6 - Identidade da Marca Vueling, companhia aérea. 

 
Fonte: Wheeler (2012). 
  
 O grande diferencial para uma identidade corporativa está na 
construção de uma imagem de marca coerente com os valores e o 
posicionamento da empresa. 
 
 
2.3 Imagem da marca 
 
 Constitui-se como o conjunto de atributos e associações, tanto 
positivas quanto negativas, que as pessoas reconhecem e relacionam 
com o nome da marca, traduzindo-se em resultados intangíveis como 
aceitação, satisfação e benefícios. 
 A imagem da marca é uma representação através de símbolos que 
o público interpreta de acordo com as mensagens recebidas e de acordo, 
também, com a sua cultura e seus padrões internos de pensamento, 
frutos das experiências vividas. Esses símbolos fundamentam-se em 
questões de funcionalidade, ligadas ao produto, serviço ou ideia em 
questão, e em valores e emoções. A imagem deve incorporar, além de 
qualidades técnicas, qualidades que enfatizam a relação da marca e seus 
valores com os consumidores. Também agrega tudo aquilo que, 
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voluntariamente ou não, vai formando o posicionamento da empresa na 
relação com o seu público. 
 Construída por meio das mais diversas fontes, a imagem da 
marca se faz presente através das informações veiculadas pelos meios de 
comunicação, experiências no uso do produto, embalagem, identidade 
da empresa, promoção de vendas, propaganda, publicidade, relações 
públicas (PINHO, 1996). 
 As pessoas não compram a marca, mas a imagem da marca na 
medida em que cada um se vê refletido nela. Um exemplo bem 
expressivo é a marca Harley-Davidson. Sua imagem transmite aventura, 
motiva o comportamento das pessoas, provoca o sentimento de que está 
"fora-da-lei".  
  
Figura 7 - Representação da imagem da marca Harley-Davidson. 

 
Fonte: http://www.kennedystock.com/ 
 
 
2.4 Identidade visual 
 
 A identidade visual se apresenta como componente de 
singularização visual, sendo formada por um sistema expressamente 
enunciado, realizado voluntariamente, planejado e integrado por 
elementos visuais de aplicação devidamente ordenados e uniformes. É o 
que singulariza visualmente um dado objeto, é o que o diferencia dos 
demais por seus elementos visuais (PEÓN, 2003). 
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 Caracteriza-se como o conjunto de elementos gráficos - logotipo, 
símbolo, cores e alfabeto institucional - que representa visualmente um 
nome, ideia, produto, empresa ou serviço de forma organizada e 
uniforme, afim de singularizá-lo. Através dos seus elementos, a 
identidade visual tem que explicitar o conceito da marca. 
 De acordo com Strunck (2007), Identidade Visual é o conjunto de 
elementos gráficos que irão formalizar a personalidade visual de um 
nome, ideia, produto ou serviço. 
 A identidade visual é um dos veículos que integram a imagem da 
empresa. Normalmente apresenta-se como o mais explícito e mais 
importante, porém é de importância saber que não é o único, conforme 
visto no item anterior (2.3 Imagem da marca).   
 
 
2.4.1 Elementos da Identidade Visual 
 
 Segundo Peón (2003), os elementos da identidade visual 
dividem-se em: 
 
1) Primários 
 Composto pela marca (nome), símbolo (marca visual não-
linguística) e logotipo (nome escrito com uma grafia específica e 
apresentado de forma recorrente), é a base para os demais elementos, 
sendo essencial para o funcionamento do sistema. 
 Os símbolos, também conhecidos como signos, possuem na sua 
capacidade de síntese sua grande propriedade. Eles podem ser 
classificados, de acordo com Peón (2003), em quatro grupos: 
 
• Símbolo tipográfico - Aquele que deriva da inicial ou das 
iniciais do nome da instituição. É o caso da marca IBM, provinda do 
nome International Business Machines. 
 
Figura 8 - Marca gráfica IBM. 

 
Fonte: http:// http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/ 
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• Símbolo figurativo - aquele definido por um ícone. É baseado 
em desenhos que deixam explícito o que está sendo retratado. Exemplo 
de símbolo figurativo é a marca Perdigão, cujo símbolo representa o 
produto que a empresa oferece. 
 
Figura 9 - Marca gráfica Perdigão. 

 
Fonte: http://www.dbbrasil.com/ 
 
• Ideograma - Representa uma ideia, um conceito através de uma 
figura estilizada. Também pode ser chamado de marca pictórica. A 
marca Lacoste é um exemplo de ideograma. 
 
Figura 10 - Marca gráfica Lacoste. 

 
Fonte: http://logoshistory.blogspot.com.br/ 
 
• Símbolo abstrato - aquele que não objetiva qualquer 
representação figurativa. A marca da Renault utiliza um símbolo 
abstrato. 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Figura 11 - Marca gráfica Renault. 

 
Fonte: http://www.renault.com.br/ 
  
 Destaca-se ainda um quinto grupo, a partir da classificação de 
Wheeler (2012), composto pelos emblemas, sendo uma marca na qual o 
nome da empresa está intrinsecamente conectado a um elemento 
pictórico. 
 
Figura 12 - Marca gráfica Starbucks, veiculada de 1992 até 2011. 

 
Fonte: http://logos.wikia.com/ 
 
2) Secundários 
 Compreende as cores institucionais e o alfabeto institucional. 
Derivam de componentes dos elementos primários.   
 A cor é um elemento fundamental na identidade visual. Pode 
evocar emoção e é carregada de simbolismo. Ela pode ser usada como 
identificador e pode oferecer ao observador propostas visuais com 
continuidade e diferenciação. Usando o padrão cromático, confere-se 
consistência à identidade. O mau uso das cores descaracteriza a marca. 
  
 A Ferrari tem como sua cor característica o vermelho. Na grande 
maioria dos produtos da marca o vermelho é presente. A identidade com 
a cor é tão forte que a sua cor é usada como referência, "Vermelho-
Ferrari". 
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Figura 13 - Uso da cor na marca Ferrari. 

 
Fonte: http://www.tudocarros.com/ 
 
 O alfabeto deve normatizar os textos incluídos nas aplicações. As 
fontes e famílias tipográficas são escolhidas de acordo com os 
parâmetros de harmonia, discrição, legibilidade, disponibilidade e 
adequação com os conceitos almejados. 
 A Coca-cola possui na tipografia uma de suas grande aliadas para 
a marca. O desenho das letras é inconfundivelmente reconhecido. 
 
Figura 14 - Marca gráfica Coca-Cola. 

 
Fonte: http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/ 
 
 
3) Adicionais 
 São ligados a diversidade de aplicações necessários de acordo 
com o porte da instituição. Seus elementos derivam dos primários e 
secundários, compostos pelos grafismos (para enfatizar algum conceito 
ou servir como apoio de organização visual dos layouts), as normas para 
layout (normas flexíveis contemplando os valores da imagem 
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corporativa), os símbolos/logotipos acessórios (variações expandidas de 
algum detalhe ou conceito já contido nos elementos primários) e os 
mascotes (personagens em grande parte da vezes animais ou objetos 
inanimados que recebem uma representação humanizada para enfatizar 
uma propriedade positiva) usados pelo marketing e publicidade. 
 A empresa fabricante de pneus Michelin, usa um boneco como 
mascote, chamado de Bibendum. Representa uma pilha de pneus, que 
ganhou vida e simpatia. 
 
Figura 15 - Boneco Bibendum, mascote da marca Michelin. 

 
Fonte: http://motocollant.nuxit.net/ 
 
 
2.5 Marca gráfica 
 
 A marca gráfica é o elemento visual mais expressivo para 
identificar e projetar os valores e a personalidade da empresa. Se 
caracteriza pela combinação do símbolo com o logotipo. 
 Logotipo é a particularização da escrita de um nome, a forma 
diferenciada com a qual o nome da instituição é registrada nas diversas 
aplicações da programação visual. 
 Símbolo é um signo que é convencionado para cumprir a função 
de representação. O símbolo pode ser desde uma simples imagem até 
um sistema mais complexo repleto de significados. 
 Algumas assinaturas visuais ainda incluem a tagline, ou slogan. 
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Figura 16 - Marca gráfica LG e os elementos da marca gráfica. 

 
Fonte: http://agenciapontocom.wordpress.com/ 
 
2.6 Sistema de identidade visual 
 
 Sistema de Identidade Visual (SIV) denomina-se como um 
sistema de normatização para proporcionar unidade e identidade a todos 
os itens de apresentação de um produto, ideia, serviço ou empresa, 
através de seu aspecto visual. (PEÓN, 2003). 
 A principal função do sistema gráfico-visual é representar 
ordenadamente uma organização, produto ou serviço, identificando e 
comunicando visualmente sua marca por meio de elementos gráficos, 
como tipos, logotipos, símbolos, formas e cores. 
 Um SIV abrange uma linguagem visual excepcional e única que 
se expressa em todas as aplicações. Seja qual for a mídia, as aplicações 
precisam funcionar em harmonia. Segundo Wheeler (2012), o desafio é 
que o design esteja no equilíbrio correto entre flexibilidade de expressão 
e consistência na comunicação. 
 

O sistema só é formado quando possui uma 
unidade, caracterizada pelo claro estabelecimento 
de elementos que o singularizem e pela repetição 
organizada e uniforme destes elementos. Temos, 
então, um sistema de identidade visual (PEÓN, 
2003). 

 
 
 Um bom projeto de identidade visual deve ter um grande grau de 
flexibilidade em sua aplicação. Isso irá permitir que ele se mantenha 
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atual por muito tempo, adaptando-se a boa parte do que possa acontecer 
(STRUNCK, 2007). 
 O SIV contempla as informações fundamentais para a marca 
gráfica, demonstrando as aplicações da marca e seu uso correto nos mais 
diversos suportes, assim como as limitações e proibições da mesma. 
 Uma identidade eficaz posiciona uma empresa para as mudanças 
e o crescimento no futuro. Um bom sistema acolhe a evolução dos 
métodos e das estratégias de marketing. 
 Para o desenvolvimento de um sistema de identidade flexível, é 
necessário que a marca e o sistema estejam estruturados sobre uma 
modulação. Assim, antes de ser definido todas as relações entre os 
componentes visuais da identidade visual, é estabelecida uma 
modulação padrão - o grid. Através deste grid (onde todas as 
determinações de formato e de aplicação correm por conta de suas 
linhas, inclusive o assentamento da marca gráfica), pode-se estruturar as 
várias expressões visuais da marca.  
 A modulação traz as proporções entre os elementos constitutivos 
da marca (relação entre símbolo e logotipo), visando à organização 
espacial dos mesmos. A modulação pode ser apresentada por meio de 
uma malha construtiva como a grade de construção. 
 A Universidade Estadual Paulista (UNESP), apresenta em seu 
manual de identidade visual um bom exemplo de construção planejada a 
partir da modulação. Seu grid é estruturado em 5 módulos, referentes às 
5 letras do nome UNESP, podendo ser subdivido em 5, até adequar-se a 
proposta. A seguir é apresentada sua modulação estrutural (figura 17). 
 
Figura 17 - Modulação estrutural 5:5 usada pela UNESP. 

 
Fonte: Manual de Uso - UNESP. 
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Figura 18 - Proporções do logotipo UNESP. 

 
Fonte: Manual de Uso - UNESP. 
 
 Essa modulação padroniza todas as aplicações da marca, 
conforme nas figuras abaixo. 
 
Figura 19 - Modulação aplicada no cartão de visita - UNESP. 

 
Fonte: Manual de Uso - UNESP. 
 
Figura 20 - Diagrama-base para aplicação em veículos - UNESP. 

 
Fonte: Manual de Uso - UNESP. 
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Figura 21 - Aplicação em louça - UNESP. 

 
Fonte: Manual de Uso - UNESP. 
 
Figura 22 - Modulação aplicada em painel - UNESP. 

 
Fonte: Manual de Uso - UNESP. 
  
 A grade de construção ou grid é o desenho técnico da marca. 
Nela situam-se todos os fatores que viabilizam a construção da marca, 
tais como ângulos, curvas, tangentes, entre outros, devendo ser 
elaborada com precisão. A grade de construção da marca tem a função 
de orientar sua construção, além de organizar os espaços, dar apoio à 
legibilidade, reconhecimento, alinhamento e compreensão da 
mensagem. Seu uso principal é a unificação do campo visual em uma 
mensagem consistente e harmoniosa. 
 A flexibilidade, provinda da modulação, proporciona uma 
organização dos elementos tipográficos e visuais do layout, 
estabelecendo a relação de cada um deles com a configuração total. 
Permite a criação de diferentes layouts contendo uma variedade de 
elementos, sem, todavia, fugir da estrutura predeterminada.  
 A grade de construção e a modulação são baseados em unidades 
modulares. 
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A simples elaboração de um programa de 
identidade visual empresarial, sem a preocupação 
de adotar um sistema gráfico codificado para seus 
produtos, seus meios de comunicação e suas 
informações impressas, não é suficiente para 
manter o controle de unidade visual. Daí ser 
necessária a definição da malha estrutural, base de 
toda uma constelação de sinais codificados. 
(WOLLNER, 2002) 

 
 
2.6.1 SIV corporativo 
  
 Segundo Peón (2003), um SIV corporativo pode variar de acordo 
com o porte da empresa e sua demanda. São divididos em três: SIV 
Extenso, SIV Completo, SIV Restrito. 
 
1) SIV extenso 
 Voltado para as grandes empresas, onde necessita-se de um 
grande número de aplicações e um controle de qualidade mais rigoroso. 
É fundamental o acompanhamento dos processos, respeitando as normas 
para que o funcionamento do sistema seja preservado. Nesta modalidade 
de SIV requer-se um maior investimento, necessitando de manutenção e 
complementações constantes. 
 
2) SIV completo 
 Enquadra-se com as médias empresas. Normalmente as 
aplicações projetadas são implementadas por completo. 
 
3) SIV restrito 
 Destina-se às pequenas e micro empresas. Com investimentos 
menores, a quantidade de aplicações é reduzida e pouco diversificada. 
Em muitos casos observa-se implantação parcial, selecionando algumas 
aplicações, e manutenção com dificuldade, devido a falta de recursos. 
 
 
2.6.2 Objetivos do SIV 
 
 O SIV tem como objetivo a identificação e a memorização do 
objeto a partir de sua apresentação visual. Através do SIV almeja-se 
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facilidade de identificação visual, clara diferenciação visual e associação 
visual e simbólica com um conceito ou alguns conceitos determinados, 
que valorizam a empresa. 
 Segundo Peón (2003), os objetivos do sistema são: 

1. Influir no posicionamento da instituição junto aos similares ou á 
concorrência. Isto é estabelecido a partir da facilidade de 
identificação visual e sua associação simbólica, remetendo aos 
conceitos que valorizam a instituição. 

2. Controle de estoque, de patrimônio e de pessoal por parte da 
instituição, identificando tudo aquilo que integra a instituição. 

3. Persuasão para obtensão de lucro, promoção ou hegemonia. O 
objetivo é atrair e convencer o público através dos aspectos 
positivos e benéficos para o público. 

 
 
2.6.3 Funções do SIV 
 
 Funções do Sistema de Identidade Visual: 

1. diferenciar o objeto de seus pares de forma imediata. 
2. transmitir um dado conceito ou conceitos que seja(m) 

associados(s) ao objeto, com o intuito de persuasão. 
3. associar o objeto a noções de solidez, segurança, organização, 

planificação, univocidade. 
4. Institucionalização do objeto. 

 
 
2.6.4 Requisitos para o SIV 
 
 Para o desenvolvimento de um projeto de SIV eficiente, 
destacam-se alguns requisitos como a originalidade (obter 
diferenciação), repetição (facilitar a memorização), unidade, fácil 
identificação, viabilidade (econômica, operacional e técnica), e 
flexibilidade (adequação). 
 
 
2.7 Manual de identidade visual 
 
 O manual de identidade visual é um documento técnico, contendo 
um conjunto de recomendações, especificações e normas essenciais para 
a reprodução da marca nos mais variados suportes, com o objetivo de 
preservar as propriedades visuais e garantir a identidade corporativa. 
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 Sua extensão pode variar de acordo com a complexidade e o 
porte da empresa. Basicamente ele deve conter as instruções referentes a 
marca gráfica (logotipo, símbolo) , demonstrar seu conceito, expor as 
versões possíveis da marca, orientar sobre sua grade de 
construção/modulação, indicar a tipografia a ser utilizada assim como as 
cores institucionais e seus padrões cromáticos. Também deve explicitar 
as limitações e proibições do uso da marca, além de mostrar as 
aplicações necessárias e mais recorrentes da mesma, como papelaria, 
impressos, editorial, sinalização interna e externa, uniformes, produtos, 
embalagens, materiais promocionais e publicitários, entre outros. 
 A seguir são expostas algumas páginas aleatórias do manual de 
identidade visual da UNESP, exemplificando. 
 
 
Figura 23 - Páginas aleatórias do Manual de Uso - UNESP. 
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Fonte: Manual de Uso - UNESP. 
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3 METODOLOGIA PROJETUAL 
 
 Para o desenvolvimento desse projeto foi adotada uma adaptação 
da metodologia projetual da autora Maria Luísa Peón, publicada em seu 
livro Sistemas de Identidade Visual (2003). Algumas etapas da 
metodologia original foram modificadas e outras suprimidas, afim de 
adequá-la ao projeto em questão. Apresenta-se organizada da seguinte 
forma: 
 
FASE A – PROBLEMATIZAÇÃO 
• Levantamento de dados 
• Estabelecimento de requisitos e restrições 
 
 A problematização consiste no reconhecimento da situação de 
projeto e seu equacionamento, para posterior desenvolvimento de uma 
solução. Através dessa etapa é possível identificar o perfil do cliente, 
definir previamente as aplicações da identidade visual, perfil do público-
alvo, eleição dos conceitos para agregar a imagem da marca, estudo dos 
similares e/ou concorrentes e identificar qualquer restrição econômica, 
operacional ou simbólica. 
 
FASE B – CONCEPÇÃO 
• Decomposição visual e mental, através da ferramenta Matriz de 
Relacionamento 
• Geração de alternativas de solução 
• Identificação dos partidos das alternativas geradas 
• Seleção dos partidos a serem desenvolvidos 
• Aperfeiçoamento das alternativas dos partidos 
• Seleção das soluções preliminares 
• Testes de redução das alternativas desenvolvidas 
• Aplicação da Matriz de Avaliação 
• Realização da validação preliminar 
• Aperfeiçoamento da solução (a partir dos resultados da validação 
preliminar) 
• Articulação de justificativa do projeto, a partir da síntese de 
avaliações e validações anteriores 
 
 Nessa etapa contempla-se a geração de alternativas e separação 
por partidos. “Denominamos partido ao parâmetro que motiva a 
alternativa de solução. Ele é um conceito necessariamente associado a 
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uma imagem pelo menos esboçada, na forma de símbolo e logotipo ou 
apenas o logotipo” (PEÓN, 2003). 
 A seguir é feita a definição do partido, que será explorado em 
busca da solução do projeto. Deve-se chegar em uma solução 
preliminar, que será usada como base, sendo testada e aperfeiçoada, até 
se chegar na solução gráfica definitiva. 
 
FASE C – ESPECIFICAÇÃO 
• Detalhamento técnico dos elementos do sistema 
• Seleção final das aplicações a serem desenvolvidas 
• Projeto e especificação técnica das aplicações 
• Elaboração e arte-finalização do manual de identidade visual 
• Implantação do sistema (produção e veiculação das aplicações) 
 
 Esta é fase final do projeto, definindo-se as especificações para 
que o sistema de identidade visual possa ser implementado, a partir do 
manual de identidade visual. 
 
 
3.1 Metodologia original 
 
FASE A – PROBLEMATIZAÇÃO 
• Levantamento de dados 
• Estabelecimento de requisitos e restrições 
 
FASE B – CONCEPÇÃO 
• Geração de alternativas de solução 
• Identificação dos partidos das alternativas geradas 
• Consulta ao cliente, para seleção do partido 
• Seleção do partido a ser desenvolvido 
• Desenvolvimento das alternativas do partido 
• Testes de redução das alternativas desenvolvidas 
• Seleção da solução preliminar, a partir das alternativas 
desenvolvidas 
• Realização da validação preliminar da alternativa selecionada 
• Aperfeiçoamento da solução preliminar, a partir dos resultados da 
validação preliminar 
• Realização da validação da solução obtida a partir do 
aperfeiçoamento anterior 
• Refinamento da solução anterior, a partir dos resultados da 
validação 
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• Articulação de justificativa do projeto, a partir da síntese de 
avaliações e validações anteriores 
• Consulta ao cliente sobre a solução preliminar 
• Aperfeiçoamento da solução preliminar, a partir da consulta ao 
cliente 
• Desenvolvimento de variações, com testes de redução 
• Consulta ao cliente sobre as variações 
• Aperfeiçoamento das variações, a partir da consulta ao cliente 
 
FASE C – ESPECIFICAÇÃO 
• Detalhamento técnico dos elementos do sistema 
• Seleção final das aplicações a serem desenvolvidas 
• Projeto e especificação técnica das aplicações 
• Levantamento do custo de implantação do sistema (produção e 
veiculação) 
• Consulta ao cliente para aprovação dos custos 
• Aperfeiçoamento das aplicações, a partir da consulta ao cliente 
• Entrega do manual de identidade visual ao cliente (encerramento 
do projeto) 
• Levantamento do custo do acompanhamento da implantação do 
sistema 
• Implantação do sistema (produção e veiculação das aplicações) 
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4 PESQUISA, COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 
 Buscando um diagnóstico na situação do colégio e de sua 
identidade corporativa, iniciou-se a fase de problematização, citada por 
PEÓN (2003). É uma fase essencial, que deve ser bem realizada para 
que o sistema de identidade visual atenda às necessidades objetivas e 
simbólicas da empresa e seu público-alvo. 
 Nesta etapa foi necessário a utilização de uma ferramenta 
importante para o levantamento de dados: a pesquisa de campo através 
da aplicação de questionário. 
 Para o desenvolvimento das questões foi utilizado como modelo 
o questionário cordialmente cedido e desenvolvido pelo grupo de 
pesquisa Significação da Marca, Informação e Comunicação 
Organizacional (SIGMO/UFSC/CNPQ), sediado na Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC. Nesse modelo consta um roteiro para 
a prospecção da identidade e dos valores da identidade corporativa, 
divididos em três blocos de perguntas, relativas à identificação do 
entrevistado, aos dados sobre a organização, e aos dados sobre o 
relacionamento entre o entrevistado e a instituição. O questionário foi 
adaptado para a realidade da pesquisa sobre o colégio. 
 O questionário é composto, exclusivamente, por questões 
discursivas. Entende-se que um questionário com perguntas abertas 
propicia uma resposta mais fiel com a percepção do entrevistado, 
diminuindo as chances deste ser influenciado. Desse modo, pretendeu-se 
aplicar com três grupos de interesse, composto pelas pessoas que se 
relacionam mais profundamente com o colégio: alunos, professores e 
dirigentes. 
 Diante da complexidade das perguntas do questionário, 
necessitando de uma maior capacidade de interpretação e 
consequentemente maior qualidade de resposta, avistou-se a dificuldade 
por parte dos alunos em responder o questionário. A partir disso, houve 
algumas mudanças no questionário estabelecido, eliminando perguntas e 
adaptando outras. Assim, ficaram dois questionários aplicados a dois 
grupos, um composto por alunos, e outro por professores e dirigentes. 
 Os questionários foram distribuídos em folhas impressas, 
entregues pessoalmente aos professores e alunos,  com até uma semana 
para ser respondido. Após uma semana os mesmos foram recolhidos, 
iniciando o processo de análise. Colaboraram com a pesquisa 13 alunos 
e 9 professores e dirigentes. 
 Os quadros a seguir apresentam os dois questionários aplicados. 
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Questionário aplicado aos alunos: 
 
 
 
Dados de identificação do entrevistado: 
 
1.Qual seu nome e idade? 
2.Em que ano de estudo você está? 
3.Há quanto tempo você estuda no Colégio Ideologia? 
4.Quando e por que você veio estudar no Colégio Ideologia? 
 
Dados sobre o Colégio: 
 
5.Em linhas gerais, o que você sabe sobre a história do Colégio? 
6.Em sua opinião, quais as qualidades do Colégio? 
7.Qual é sua expectativa ao estudar no Colégio? 
 
Dados sobre o relacionamento entre entrevistado e o Colégio: 
 
8.Quais as cinco palavras que, para você, definem e identificam o Colégio 
Ideologia? 
9.Quais as cinco palavras que, para você, definem a missão da Colégio Ideologia? 
10.Quais as cinco palavras que, para você, negam e agridem a identidade da Escola?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1 - Questionário adaptado, aplicado aos alunos. 
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Questionário aplicado aos professores e dirigentes: 
 
 
 
Dados de identificação do entrevistado: 
 
1.Qual sua formação acadêmica e cargo que ocupa atualmente no Colégio? 
2.Há quanto tempo você atua no Colégio e quais as funções que exerceu 
anteriormente no Colégio? 
3.Quando e por que você veio trabalhar no Colégio e quais foram as atividades afins 
que realizava anteriormente à sua entrada?  
 
Dados sobre o Colégio: 
 
4.Em linhas gerais, o que você sabe sobre a fundação e a consolidação do Colégio? 
5.Em linhas gerais, no seu entendimento, qual é o perfil e o posicionamento do 
Colégio na sociedade?  
6.Em sua opinião, para quais públicos (classes sociais) são dirigidos os serviços do 
Colégio? 
7.Em sua opinião, quais são as qualidades tecnológicas dos processos e serviços 
voltados ao ensino no Colégio? 
8.Em sua opinião, quais são as expectativas dos públicos atendidos pelo Colégio? 
 
Dados sobre o relacionamento entre entrevistado e o Colégio: 
 
9.Quais as cinco palavras que, para você, definem e identificam o Colégio? 
10.Quais as cinco palavras que, para você, definem a missão do Colégio? 
11.Quais as cinco palavras que, para você, negam e agridem a identidade do 
Colégio?  
12.Em sua opinião, como o Colégio vem atendendo aos seus colaboradores e aos 
seus públicos? 
13.Qual é a sua opinião sobre a situação atual e os rumos propostos para o Colégio? 
14.Em sua opinião, houve transformações importantes no posicionamento e no 
direcionamento do Colégio, durante sua história? 
15.Houve alguma coisa que foi perdida nas mudanças e que precisa ser recuperada? 
16.Você tem sugestões consideradas positivas para alterar a política e os rumos do 
Colégio? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 2 - Questionário adaptado, aplicado aos professores e dirigentes. 
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4.1 Sobre a empresa 
 
 A empresa Curso e Colégio Ideologia está localizado em Santo 
Amaro da Imperatriz, integrante da região metropolitana de 
Florianópolis, a 36 km da capital, sendo uma cidade de economia 
predominantemente agrícola, com aproximadamente 20 mil habitantes. 
 Fundado a 21 anos, o Ideologia é um colégio particular.  
 
Figura 24 - Localização da cidade. 

 
Fonte: Google Maps. 
 
4.1.1 História 
  
 No início de suas atividades, em 1992, com cerca de 80 alunos 
matriculados, o Colégio Dó Ré Mi tinha uma identidade voltada para o 
seu público-alvo, marcado principalmente pela Educação Infantil, além 
do Ensino Fundamental até a 4ª série. O casal dono do estabelecimento 
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era responsável pela maioria das atividades, coordenando a parte 
financeira, pedagógica, transporte de alunos, alimentação, entre outros. 
 
Figura 25 - Antiga marca aplicada em bandeira. 

 
Fonte: http:// www.colegioideologia.com.br/ 
 
 Com um controle familiar e trato pessoal, qualidades conferidas 
quase que exclusivamente para cidades pequenas, o colégio foi se 
desenvolvendo, acompanhando e oferecendo estrutura e suporte para o 
progresso das crianças. Mudou-se para um espaço maior em 1995 (onde 
se localiza atualmente), ampliou sua área de atuação, abrangendo o 
Ensino Fundamental por completo, em 1996. No ano seguinte implantou 
o EJA (Ensino para Jovens e Adultos), mais conhecido como supletivo, 
porém algum tempo depois deixou de ser oferecido. 
 Pouco depois o colégio implantou o Ensino Médio, alcançando a 
meta de 200 alunos matriculados, em 2003. 
 Acompanhando a  evolução educacional, a escola trocou de 
nome, passando a se chamar Curso e Colégio Ideologia, em 2006. A 
direção percebeu a insatisfação dos alunos com o nome da instituição, 
alegando ser infantil. O novo nome foi sugerido e aprovado pelos 
estudantes do próprio colégio. 
 No ano de 2009 ocorreu uma significativa mudança pedagógica. 
Neste momento a, até então, diretora deixou seu cargo. Iniciou um 
processo de profissionalização da gestão, uma melhor separação das 
tarefas sem vínculos familiares. Neste mesmo ano houve uma reforma 
na estrutura física, com a construção do 3º pavimento, ampliando o 
número de salas de aula e a modernização das mesmas, podendo assim 
acolher mais alunos com qualidade. 
  
 
4.2 Concorrentes e similares 
 
 O Colégio Ideologia recebe alunos não só de Santo Amaro da 
Imperatriz, mas também de outras localidades, como Águas Mornas, 
Rancho Queimado, Anitápolis, São Bonifácio, Alfredo Wagner, 
Angelina. É o único colégio particular com ensino infantil até ensino 
médio que se encontra perto dessas cidades subindo a serra. O Colégio 
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também recebe alunos de Palhoça, que preferem estudar no Ideologia ao 
invés de ficarem em sua cidade ou até mesmo irem para as cidades 
maiores, como São José ou Florianópolis. 
 Por oferecer um ensino completo, exceto o superior, o Colégio 
Ideologia concorre com diferentes instituições, dependendo do nível de 
ensino, conforme descrito e elencando pelos membros da direção do 
colégio. 
 
 
4.2.1 Centro Educacional Espaço do Saber 
 
 Concorrente direto em Santo Amaro da Imperatriz, oferecendo 
apenas educação infantil e fundamental, até a 5ª série. Sua identidade 
reforça a educação infantil, com tipografia espessa e "bagunçada", além 
do símbolo figurativo de um menino e uma menina dando as mãos, com 
um livro aberto no meio. Utiliza apenas uma cor. 
 
Figura 26 - Marca do Centro Educacional Espaço do Saber. 

 
Fonte: Autor. 
 
4.2.2  Centro Educacional Promissor 
 
 O colégio Promissor é um concorrente situado no centro de 
Palhoça, que atua desde 1989. Oferece educação infantil, fundamental e 
médio, por completo. Sua identidade visual faz referência à um livro 
aberto. Utiliza as cores azul e laranja. Os tipos de "promissor" 
acompanham a curva do livro. 
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Figura 27 - Marca do Centro Educacional Promissor. 

 
Fonte: http://www.rodapiao.com.br/ 
 
4.2.3 Rede: Curso e Colégio Energia 
 
 O Curso e Colégio Energia é uma grande concorrente, visto sua 
larga presença em praticamente todo o estado de Santa Catarina, com 
mais de 20 anos. Oferece desde o ensino infantil até o pré-vestibular. 
Conta com material didático próprio, e tem conveniado mais de 80 
escolas que utilizam o seu material, inclusive o Colégio Ideologia. O 
nome Energia também foi eleito por alunos, igualmente no Ideologia. 
Sua identidade visual é forte e amplamente divulgada em mídia externa, 
além de propagandas nas emissoras de TV e rádio. Utiliza duas cores 
complementares, azul e amarelo. 
 
Figura 28 - Marca do Curso e Colégio Energia. 

 
Fonte: http://www.energia.com.br/ 
  
 O Energia possui unidades em Palhoça e Florianópolis, estas que são 
vistas como maiores concorrentes. Até o ano de 2012 havia uma unidade do 
Energia em Santo Amaro da Imperatriz, onde oferecia apenas ensino 
fundamental. 
 
 
4.2.4 Instituto Federal de Santa Catarina 
 
 O Instituto Federal de Santa Catarina (IF-SC) é uma instituição 
pública federal que concorre indiretamente com o Ideologia, visto que é 
pública. Porém, foi elencada pelos profissionais do colégio como um 
concorrente, pois alguns alunos deixam o colégio para estudar no IF-SC. 
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Figura 29 - Marca do Instituto Federal de Santa Catarina.

 
Fonte: http://www.ifsc.edu.br/ 
 
4.3 Atualidade 
 
 O Colégio Ideologia atende aproximadamente 330 alunos (ano 
letivo de 2012). Conta com todas as salas climatizadas com ar 
condicionado e adequadas a cada faixa etária. Possui lousa digital, 
televisores, acesso à internet, quadros negros iluminados. Há espaço 
para recreação infantil, além de quadra de esportes. Integrado ao colégio 
existe uma cantina, onde são vendidos lanches nos intervalos, animados 
pela Rádio Ideologia. O colégio também dispõe de um ônibus para 
transporte de alunos. 
 A equipe é composta por 28 funcionários, sendo 21 professores, 2 
diretores de ensino, 2 auxiliares de sala, 2 profissionais de limpeza, 1 
motorista, além do diretor geral e também proprietário. 
 
Figura 30 - Sala de aula Ensino Médio. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 31 - Sala de aula Ensino Infantil. 

 
Fonte: Autor. 
 
Figura 32 - Rádio Ideologia. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 33 - Ônibus para transporte escolar. 

 
Fonte: Autor.  
  
 Analisando as respostas dos questionários, foi possível identificar 
alguns dados importantes sobre o colégio: 
 

• A principal função referente ao seu perfil e posicionamento é a 
formação de cidadão. 

• O público atendido é composto por classe média e média alta.  
• Os professores e dirigentes classificam as qualidades 

tecnológicas que dão suporte para um melhor trabalho 
educacional como ótimas, devido ao acesso e uso de internet, 
lousa digital, televisores e  salas climatizadas. 

• Os alunos destacam como qualidades do colégio os professores 
(46%),  o ensino (23%) e o comprometimento (15%). 

• A expectativa de quem trabalha na instituição é buscar a 
excelência, a qualidade,  assim como a preparação para o 
vestibular. Este que também é a expectativa por parte dos 
alunos, buscando o aprendizado para o ensino superior. 

• Entende-se como missão a educação, preparação e formação de 
cidadãos, com qualidade e comprometimento.  
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4.4 Resumo dos aspectos positivos 
 
 A razão das matrículas no Colégio Ideologia se dá, em grande 
maioria, por recomendação de outras pessoas. Valorizam a qualidade do 
ensino e da estrutura, afirmando ser o melhor da região. O convívio 
entre amigos também se destaca como aliado do colégio. 
 Alunos enaltecem primeiramente os professores, seguidos do 
ensino e do comprometimento prestado pela equipe de profissionais.  
 Os professores (que ingressam por indicação e boa referência), 
por sua vez, salientam as qualidades tecnológicas ofertadas, como 
internet, lousa digital, televisores e ar condicionado. 
 
 
4.5 Palavras recorrentes 
 
 Qualidade, amizade, educação, preparar, educar, ensinar, formar, 
professores, compromisso, família, cidadania. 
 
 
4.6 Problemas e fragilidades identificadas  
 
 Por se tratar de um estabelecimento de ensino, e ainda particular, 
teme-se algumas situações envolvidas nesse âmbito. Exemplo disso é a 
intolerância por parte dos professores (citado em 35% das respostas dos 
professores), a indisciplina e descompromisso dos alunos , juntamente 
com desrespeito (citado por 35% dos professores e 30% dos alunos) e 
desinteresse (citado por 25% dos alunos) por ambos. Ter a imagem do 
colégio associada com desqualificação é um grande problema, 
agredindo à instituição. Alunos citam negativamente ainda, que, por ser 
um colégio particular, a relação de "status" pode se apresentar com 
amigos de fora do colégio. 
 
 
4.7 Necessidades pressentidas 
 
 O colégio demonstra uma crescente evolução, quantitativa e 
qualitativa. Porém está chegando ao limite de vagas disponíveis, isso 
pela falta de espaço físico. Lembra-se que o ramo educacional é uma 
área instável e desafiadora, conforme citada em questionário. Também 
sente-se a falta de uma biblioteca. 
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4.8 Nome e identidade corporativa  
 
 Começando a análise do nome, Ideologia, observou-se uma 
palavra carregada de significados, usada muitas vezes em contextos 
históricos sociais e políticos, mas também amplamente difundida pela 
música cantada por Cazuza. Segundo Houaiss (2009), ideologia é o 
conjunto de convicções filosóficas, sociais, políticas etc. de um 
indivíduo ou grupo de indivíduos. O contexto define a positividade ou a 
negatividade da palavra, visto que uma ideologia pode se contrapor à 
outra. 
 Moldando a palavra ideologia para o contexto do colégio, 
percebeu-se que existe uma certa inadequação. O colégio oferece um 
serviço completo, desde o ensino infantil, passando pelo fundamental, 
até o ensino médio, com o famoso "terceirão". Entretanto, a 
complexidade e maturidade da palavra ideologia remete ao "fim da 
linha", à conclusão de uma etapa, apontando para o final dessa 
caminhada (término do ensino médio e ingresso no ensino superior), 
mais próximo do jovem, do homem em formação do que da criança em 
si. Ideologia pulsa para o novo. Ou seja, a situação atual da marca não 
era condizente com o seu nome, visto o valor cultural e histórico 
embutido na palavra ideologia. 
 Como solução para esse problema sugeriu-se o uso de um slogan, 
atuando como um elo entre as etapas de ensino e sua gradual evolução, 
representando todo o processo educacional existente, como por 
exemplo: construindo ideias. Consequentemente, reforçou-se o 
significado de ideologia. 
 Outra questão bastante importante percebida através da análise 
das respostas dos questionários, foi com relação a identidade corporativa 
do colégio. 
 É sabido que ocorreram duas significantes mudanças na história 
do Ideologia. Primeiramente foi a troca do nome, passando de Colégio 
Dó Ré Mi para Curso e Colégio Ideologia, adequando-se à sua realidade 
majoritariamente jovem - que antes era infantil - e demonstrando maior 
profissionalismo. O próprio layout da estrutura física do colégio 
apresenta um caráter rígido, sério e profissional. Após a mudança de 
nome ocorreu uma melhora na parte da gestão educacional, 
principalmente quando a direção pedagógica deixou de ser exercida por 
um membro familiar, abrindo espaço para novas técnicas e tecnologias 
de educação. 
 Com isso,  67% dos entrevistados mencionaram nos questionários 
que a identidade do colégio é representada, entre outras 5 opções de 
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resposta, pela palavra família ou familiar. Nesse sentido, a questão 
familiar compete com o profissionalismo, com a gestão empresarial. 
Percebe-se, então, a possibilidade de usar esse dualismo e trazê-lo para o 
desenvolvimento gráfico, atuando como um diferencial do Ideologia. 
 
 
4.9 Slogan ou Tagline 
 
 Juntamente com a marca gráfica, composta principalmente pelo 
símbolo e logotipo, pretendeu-se fazer uso de um slogan. 
 Segundo Wheeler (2012), o slogan é uma frase curta captura a 
essência, a personalidade e o posicionamento da marca de uma empresa 
e a diferencia de seus concorrentes. 
 O slogan deve ser apresentado em tipografia pequena, sendo de 
fácil memorização e única, diferenciando dos concorrentes. Também 
evoca uma resposta emocional, e pode ser registrado como marca. 
 De acordo com o contexto apresentado e a situação atual do 
colégio, sugere-se o slogan: "construindo ideias". Essa frase faz 
referência direta com o nome Ideologia, além de representar a intenção 
de evolução que o aluno percorre durante o aprendizado. 
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5 SÍNTESE DE VALORES  
 
 Analisando a história do colégio juntamente com a sua marca, é 
fundamental afirmar que já houve uma revolução, quando adotou-se um 
novo nome para o colégio, passando a se chamar Curso e Colégio 
Ideologia. Agora, com o atual estudo, pretendeu-se evoluir sua 
identidade visual para que se tornasse coerente com a sua identidade 
corporativa. 
 Conforme visto anteriormente, a partir da análise das respostas 
dos questionários aplicados com alunos, professores e dirigentes do 
colégio, levantou-se as palavras recorrentes pertinentes a identificação 
com o Colégio Ideologia. São elas: qualidade, amizade, educação, 
preparar, educar, ensinar, formar, professores, compromisso, família, 
cidadania. 
 Essas palavras, devidamente organizadas, foram suprimidas, 
adequando-se à conceitos, que são adjetivos, qualificando o colégio. 
Desse modo, resumiu-se em 6 palavras-conceito: 
 

• Qualidade 
• Amistosa 
• Educadora 
• Preparatória 
• Comprometida 
• Humana 

 
 Os conceitos extraídos são extremamente fundamentais para as 
próximas etapas de projetação, agrupadas dentro da fase de concepção. 
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6 CONCEPÇÃO 
 
 Iniciando a fase de concepção, acreditou-se em uma ferramenta 
de concepção, chamada Matriz de Relacionamento. Com os conceitos 
definidos, a matriz foi preenchida minuciosamente pelo designer, 
resultando nos requisitos técnicos que  nortearam as próximas etapas de 
criação, principalmente na geração de alternativas. 
 
 
6.1 Matriz de Relacionamento 
 
 A Matriz de Relacionamento (MR) é uma importante ferramenta 
de concepção que possibilita organizar as percepções - ideias e conceitos 
- das pessoas (através da pesquisa por questionário) de modo a facilitar a 
análise das necessidades do projeto. Essas percepções são traduzidas em 
requisitos de projeto, que podem ser mensuráveis, e transformadas em 
características efetivas e fundamentadas.  
 O modelo de matriz usada foi retirada da tese de doutorado do 
profº Luciano Castro, de 2010, com o título "Modelo de referência para 
comunicação da marca em interfaces gráfico-digitais". Apesar de ser 
destinada para uma interface digital, a matriz é totalmente aceitável em 
projetos de identidade visual. Adaptando a metodologia projetual de 
Peón (2003), a matriz insere-se na fase de concepção, sendo primordial 
para a geração de alternativas.  
 A matriz é composta por 5 campos, conforme é mostrado na 
figura a seguir (figura 34), que define e apresenta o formato das matrizes 
responsáveis pelas inter-relações, as quais são preenchidas com as 
informações de projeto durante sua utilização, de acordo com as 
disposições apresentadas a seguir: 
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Figura 34 - Exemplo da Matriz de Relacionamento. 

 
Fonte: CASTRO (2010). 
 
• No primeiro campo da figura, as linhas das Matrizes de 
Relacionamento foram preenchidas com as Conotações oriundas dos 
questionários.  
• No segundo campo da figura, a coluna do Valor do Designer foi 
preenchida com a avaliação quantitativa de cada requisito do primeiro 
campo, numa escala de valores em que 1 foi o valor mínimo e 5 foi o 
valor máximo. O valor entre 1 e 5 foi determinado pelo designer de 
acordo com a importância do requisito e sua relação direta com o 
projeto. 
• No terceiro campo da figura, as colunas foram preenchidas com 
os Requisitos Técnicos de Design Gráfico, pertinentes ao projeto.  
• No quarto campo da figura, o corpo da matriz foi preenchido com 
as inter-relações e as avaliações, que foram decorrentes das interações 
entre as informações do primeiro e do terceiro campo.  
• No quinto campo da figura, a linha foi preenchida com os Valores 
de Importância resultantes das inter-relações e avaliações. Isso definiu 
as hierarquias e as classificações dos Requisitos Técnicos.  A fórmula 
para o cálculo do Valor de Importância relativo a cada Requisito 
Técnico foi a seguinte: 
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VI = VD x GR 
 
VI - Valor de importância 
VD - Valor do Designer 
GR - Grau de Relacionamento 
 
 A figura 35 mostra que as inter-relações e as avaliações 
quantitativas do quarto campo da figura 34 foram expressas em escalas 
de relacionamento, mediante os números 5, 3, 1 e 0, ou de acordo com 
outros símbolos que pudessem também representar uma escala de 
valores. 
 
Figura 35 - Grau de relacionamento. 

 
Fonte: CASTRO (2010). 
 
 Com essa matriz o designer realizou a decomposição visual e 
mental, através das características de formas, cores e tipografia, 
relacionando as possibilidades semânticas da marca gráfica com as 
diretrizes de Design Gráfico, gerando informações para o 
estabelecimento da forma coerente com a identidade da marca. 
 Os Requisitos Técnicos de Design Gráfico compõem uma reunião 
de elementos responsáveis pela decodificação e expressão visual da 
personalidade da marca gráfica. Uma linha, por exemplo, pode ser 
vertical, horizontal, inclinada, curvilínea, quebrada, fina, grossa, 
comprida, curta, e cada uma dessas variações traz consigo um 
significado. Segundo DONDIS (2007), criamos um design a partir de 
inúmeras cores e formas, texturas, tons e proporções relativas; 
relacionamos interativamente esses elementos; temos em vista um 
significado. O significado se baseia naquilo que vemos. 
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 Anterior ao processo de relacionamento da Matriz, a identificação 
do Valor do Designer (segundo campo da matriz) de cada Conotação, 
foi responsável pela operacionalização das inter-relações conforme a 
importância atribuída pelo designer com valores de 1 a 5. 
 De acordo com o projeto em questão, foi estipulado que as 
conotações Educadora e Preparatória têm o valor 3; Amistosa, 
Comprometida e Humana têm o valor 4; e Qualidade tem o valor mais 
alto, 5. 
 O próximo passo foi o preenchimento do corpo da Matriz de 
Relacionamento que indica de forma qualitativa, na Matriz, o quanto 
cada Requisito de Design Gráfico afeta cada Conotação. Os valores dos 
Graus de Relacionamento (forte = 5, médio = 3, fraco = 1 e nulo = 0), 
estabeleceream o peso de cada relação, indicando quais foram mais 
proveitosas na classificação de importância dos Requisitos Técnicos de 
Design Gráfico. A figura 36 apresenta como exemplo, o inter-
relacionamento, em que o requisito técnico de Design Gráfico “forma 
orgânica” está fortemente relacionado com a Conotação “Humana”, já a 
Conotação de “Amistosa” tem uma fraca relação com o requisito técnico 
de Design Gráfico “forma quadrada”. 
 
Figura 36 - Exemplo de preenchimento da matriz. 

 
Fonte: Autor.  
  
 Conforme representado na figura 36, o Valor de Importância do 
Requisito Técnico de Design Gráfico “forma orgânica” neste projeto, 
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calculado através da fórmula Valor de Importância = Valor do Designer 
x Grau de Relacionamento, foi = 5x0 + 4x5 + 3x1 + 3x1 + 4x0 + 4x5, 
obtendo o Valor de Importância = 49. 
 A determinação do Valor de Importância de cada Requisito 
Técnico de Design Gráfico possibilitou a sua classificação. Assim, 
puderam ser priorizados no desenvolvimento da identidade visual em 
questão. Resultaram das relações os 32 Requisitos Técnicos de Design 
Gráfico, devidamente pontuados e hierarquizados, para serem adotados 
como Requisitos de Projeto de Design Gráfico. Os requisitos 
compuseram a base da linguagem visual a ser expressa na marca gráfica. 
 A seguir, na figura 37 a matriz se apresenta preenchida. 
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Figura 37 - Matriz de Relacionamento preenchida. 

 
Fonte: Autor.  
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6.1.2 Resultados 
 
 Após a determinação do Valor de Importância de todos os 
Requisitos Técnicos de Design Gráfico, os mesmos foram dispostos em 
ordem decrescente, conforme abaixo. 
 
Tabela 1 - Ordem dos requisitos técnicos. 
Valor de Importância Requisito Técnico de Design Gráfico 

115 fatura gráfica 
83 cor fria 
83 linha horizontal 
79 cor harmonia 
79 forma circunferência 
69 linha grossa 
67 linha fina 
65 tipografia romano 
65 tipografia sem serifa 
65 cor saturada 
63 cor contraste 
63 linha comprida 
61 cor primária 
61 cor monocromática 
55 cor quente 
53 linha curva 
49 forma quadrada 
46 forma orgânica 
46 tipografia manuscrito 
31 cor complementar 
31 linha inclinada 
28 dimensão espacial 
28 linha vertical 
27 forma triângulo 
26 tipografia egípcia 
23 linha curta 
15 valor 
11 fatura fotográfica 
3 linha quebrada 
0 dimensão volumétrica 
0 tipografia gótico 
0 tipografia fantasia 

Fonte: Autor.  
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 É importante frisar que os requisitos relacionados foram resultado 
de um estudo planejado e refletido, sendo uma fonte com um nível 
significativo de confiança para o desenvolvimento do projeto. Porém, 
não é necessário seguir rigorosamente os requisitos mais 
representativos. Eles servem como base, uma referência de atributos 
para uma identidade visual coesa.       
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6.2 geração de alternativas 
    
 Nessa etapa encontra-se os primeiros esboços, que estão expostos 
nas figuras 38, 39, 40 e 41.  Observando a figura 38 e 39, destacam-se 
nos desenhos a presença da forma em circunferência, evidenciando as 
conotações Amistosa e Humana, principalmente. Algumas alternativas 
apresentam-se com linhas grossas - enaltecendo o compromisso - e 
outras com linhas finas - prevalecendo a qualidade. 
 
Figura 38 - Esboço de alternativas 01. 

 
 
Fonte: Autor.  
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 Conforme apresentado nas imagens, a letra "i" foi utilizada com 
um traço mais orgânico, na tentativa de representar a figura humana. 
Algumas variações desta foram desenvolvidas, inclusive trabalhando as 
questões de figura-fundo, integrando o "c" com o "i" estilizado (figura 
41). 
 Ainda na letra "i", a linha ascendente demonstra o avanço, a 
preparação e a educação, pertinentes com a evolução do aluno. 
 
Figura 39 - Esboço de alternativas 02. 

 

 
  
Fonte: Autor.  
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 Na figura 40, observa-se a presença de emblemas. Configuram 
uma marca gráfica mais consistente, porém pouco flexível. 
 
Figura 40 - Esboço de alternativas 03. 

 
Fonte: Autor.  
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Figura 41 - Esboço de alternativas 04. 

 
Fonte: Autor.  
 
6.3 Identificação e seleção dos partidos das alternativas geradas  
 
 À medida que as alternativas foram desenvolvidas,  iniciou-se o 
processo de seleção, verificando as mais satisfatórias. Nesta etapa 
também identificaram-se os partidos gráficos, que são conceitos 
associados à imagens esboçadas através de recursos gráficos que as 
unem. Ou seja, as alternativas foram agrupadas de acordo com os 
conceitos ou elementos gráficos em comum.  
 Na figura 42 apresentam-se dois partidos gráficos. Um é relativo 
ao círculo integrado com suas partes, representando um ciclo, um 
caminho em constante mudança e aperfeiçoamento, expressando as 
características de educação, preparação, comprometimento, focadas na 
figura humana. A forma circular promove a qualidade e relacionamento 
amistoso. Este partido também é identificado na figura 43. O outro 
partido gráfico é referente ao símbolo do "i" sendo ligado à tipografia 
"ideologia", onde a figura humana foi estilizada na letra "i" do símbolo. 
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 Observa-se que a "ideologia" está ligada diretamente com a 
cabeça do homem, representando a introdução da educação. 
 
Figura 42 - Partidos gráficos 01. 

 
Fonte: Autor.  
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Figura 43 - Partidos gráficos 02. 

 
Fonte: Autor.  
 
 Na figura 44 percebeu-se o terceiro partido gráfico, formado 
novamente pelo "i" estilizado em figura humana sendo envolto por uma 
circunferência não fechada, ou simplesmente por um "c". Essa forma 
remete ao relacionamento amistoso e responsabilidade social, onde o 
homem está no centro de uma concavidade, protegido e acolhido. 
Observa-se os esboços de uma linha horizontal abaixo da tipografia, esta 
que parte de uma espessura fina até ficar mais grossa, representando 
qualidade e comprometimento, respectivamente.  
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Figura 44 - Partidos gráficos 03. 

 
Fonte: Autor.  
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Figura 45 - Partidos gráficos 04. 

 
Fonte: Autor.  
 
 Um quarto partido gráfico foi identificado na figura 45, em forma 
de emblema. O círculo onde se encontram as descrições "curso" e 
"colégio" está segmentado, abrindo espaço para o nome do colégio 
posicionado bem ao centro, atravessando as margens do círculo. Esta 
alternativa representa, com seu equilíbrio visual, o comprometimento e 
qualidade. A simetria da alternativa só é ameaçada com a estilização da 
letra "i", representando a figura humana. O círculo promove o 
relacionamento amistoso. 
 Na figura 46 observou-se uma outra alternativa do quarto partido 
gráfico, de emblemas. Ousou-se na figura-fundo do símbolo, com a letra 
"i" de ideologia inserida na letra "c" de colégio. Transmite-se as 
conotações de humana, amistosa, além de educadora e preparatória, em 
menor grau.  
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Figura 46 - Partidos gráficos 05. 
 

 
 
Fonte: Autor.  
 
 
 
6.4 Aperfeiçoamento das alternativas dos partidos  
 
 Partindo-se para o aperfeiçoamento das alternativas referentes aos 
partidos gráficos identificados e selecionados, é iniciado o processo de 
digitalização das soluções, através de software vetorial. 
 As combinações cromáticas são testadas, principalmente com as 
cores vermelha, azul clara, azul escura e preta. As curvas das formas são 
refinadas, assim como são testadas as tipografias coerentes com o 
projeto. 
 
 
 



74 
 

 
Figura 47 - Aperfeiçoamento dos partidos gráficos 01. 

 
Fonte: Autor.  
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Figura 48 - Aperfeiçoamento dos partidos gráficos 02. 

 
Fonte: Autor.  
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6.5 Seleção das soluções preliminares e testes de redução das 
alternativas desenvolvidas 
 
 Com algumas alternativas selecionadas de cada partido gráfico, a 
partir de critérios técnicos, estas foram aperfeiçoadas para um nível mais 
criterioso de escolha, observando a potencialidade de aplicação e 
executando testes de redução da marca gráfica, muito importante para a 
escolha da solução. Atentou-se também para um direcionamento relativo 
às cores e tipografia. 
 O teste de redução - quando se reduz a alternativa às menores 
dimensões possíveis mantendo-se legível - visa prever o potencial de 
aplicação que ela terá em termos de escala (PEÓN, 2003). 
 Adotou-se as medidas de 30mm, 20mm e 10mm para menores 
dimensões, afim de verificar sua legibilidade. 
 
Figura 49 - Teste de redução das alternativas. 

 
Fonte: Autor.  
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6.6 Matriz de avaliação 
 
 Definidas as opções mais coerentes e representativas de cada um 
dos 3 partidos gráficos partiu-se, seguindo a metodologia, para uma 
avaliação qualitativa dessas concepções. Através da matriz de avaliação, 
permitiu-se uma decisão embasada nos detalhes que caracterizam o 
projeto. Com ela, buscou-se uma definição da solução por meio da 
racionalidade, onde cada item é analisado separadamente, evitando uma 
escolha generalizada e com parâmetros subjetivos. A matriz também 
dotou o designer de argumentos consistentes e objetivos para a defesa 
do projeto. 
 Foram tomadas as seguintes alternativas: 
 
Figura 50 - Alternativa A - Matriz de Avaliação. 

 
Fonte: Autor.  
 
Figura 51 - Alternativa B - Matriz de Avaliação. 

 
Fonte: Autor.  
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Figura 52 - Alternativa C - Matriz de Avaliação. 

 
Fonte: Autor.  
 
 A matriz parte de uma listagem de critérios concretos para 
avaliação, onde são atribuídos pesos diferenciados, de 1 a 3, coerentes 
com o projeto. Todos os critérios escolhidos são importantes - do 
contrário não estariam na matriz. Todavia, alguns são prioritários. Os 
critérios e seus respectivos pesos atribuídos foram: 
 
Tabela 2 - Matriz de Avaliação - Critérios escolhidos e seu peso. 

Critérios Peso 
Conceito 3 
Potencial de Uso / Aplicação 2 
Legibilidade / Redução 2 
Originalidade 3 
Pregnância 3 
Contemporaneidade 1 
Fonte: Autor. 
 
 Conceito está associado à todos os conceitos que representam o 
Colégio Ideologia - qualidade, amistosa, educadora, preparatória, 
comprometida e humana - ,vistos anteriormente. É de grande 
importância para o projeto,  peso 3. 
 Potencial de Uso / Aplicação - Relativo à viabilidade de 
implantação da marca, em quais tipos de material é suportado, nos 
processos gráficos de impressão compatíveis, quantidade de cores e os 
custos de sua reprodução. A aplicação de uma marca de colégio engloba 
várias utilizações diferentes, como papelaria, uniforme, sinalização, 
entre outras. Peso 2. 
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 Legibilidade / Redução está associado à capacidade de 
visualização e identificação da marca, através da tipografia e símbolo. A 
mancha gráfica da marca deve ter um tamanho mínimo (redução) para 
que possa ser identificado. Alguns materiais usados pelo colégio 
requerem uma marca menor. Peso 2. 
 Originalidade é a qualidade do que é inusitado, que não foi 
criado. Busca-se uma marca inédita, diferente das demais, 
principalmente no mesmo ramo de atividade da empresa. Imprescindível 
em qualquer projeto, peso 3. 
 Pregnância é a capacidade de produzir forte impressão ao ser 
visto, e com isso ser lembrado. Está ligado com o reconhecimento da 
marca, peso 3. 
 Contemporaneidade é a qualidade do que é atual. Peso 1. 
 
 
6.6.1 Avaliação das Alternativas 
 
 Cada alternativa recebeu um valor, de 1 a 5, em relação a cada 
critério. O valor foi multiplicado pelo peso do critério, gerando uma 
nota, em cada critério. É importante ressaltar que a avaliação de cada 
alternativa foi feita em uma folha separada, evitando que houvesse uma 
manipulação involuntária. A seguir apresenta-se a matriz completa. 
 
Tabela 3 - Matriz de Avaliação preenchida. 

Critérios Peso Alt. A Alt. B Alt. C 
Conceito 3 5 (15) 3 (09) 5 (15) 
Potencial de Uso / Aplicação 2 4 (08) 5 (10) 4 (08) 
Legibilidade / Redução 2 5 (10) 2 (04) 5 (10) 
Originalidade 3 4 (12) 3 (09) 5 (15) 
Pregnância 3 5 (15) 3 (09) 5 (15) 
Contemporaneidade 1 5 (05) 3 (03) 5 (05) 

Total 65 44 68 
Fonte: Autor. 
 
 Ao final, somou-se os valores de cada alternativa, chegando em 
um número total e resultante da análise. Desse modo, a melhor 
alternativa apresentada é a "C" com 68, seguida pela "A" com 65, e a 
"B" com 44 por último. 
 A matriz é uma ferramenta que não define nada, apenas reflete de 
forma objetiva a definição feita pelo próprio designer (PEÓN, 2003). 
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6.7 Validação preliminar 
 
 A próxima etapa, após elencar as melhor alternativas, foi a 
validação  quantitativa da marca, junto ao público, para a confirmação 
de sua validade. 
 A Validação tem o objetivo de confirmar a hipótese que: 

1. A marca atual está desatualizada e não é mais coerente com o 
Colégio Ideologia. 

2. A melhor alternativa gerada é a opção C, conforme a matriz de 
avaliação. 
 

 Para isso, foi usado o modelo de Strunck (2007), que consiste em 
coletar as opiniões do público em geral, através de um questionário 
objetivo, direto, referente às alternativas geradas. Buscou-se verificar 
em que grau de envolvimento os conceitos (qualidade, amistosa, 
educadora, comprometida e humana) estão expressos na marca. Os 
outros critérios referem-se a aspectos mais técnicos, de responsabilidade 
do designer gráfico, que cabem somente a quem tem a responsabilidade 
do projeto. 
 Cada conceito foi transformado em características antagônicas - 
uma almejada (positiva ao projeto) e outra rejeitada (negativa ao 
projeto). Entre elas estavam 5 opções de escolha, podendo ser "muito 
positivo", "um pouco positivo", "neutro", "um pouco negativo" e "muito 
negativo". 
 Para saber se a marca expressa qualidade, mediu-se o grau entre 
refinada e bruta. Sobre o relacionamento amistoso, mediu-se entre 
amigável e hostil. Referente seu envolvimento com a educação, 
perguntou-se se está ou não associada com educação. Analisando o 
compromisso com a atividade de educação e com o público, indagou-se 
sobre sua atividade ou passividade. Com relação à sua familiaridade, 
questionou-se ser comum ou diferente. E por fim, sobre a 
responsabilidade social, mediu-se o grau entre humana e insensível 
(desumana). 
 Adotou-se as duas alternativas melhor avaliadas anteriormente (C 
e A, respectivamente) juntamente com a marca atual.  
 A partir desse momento, foram as seguintes alternativas para a 
pesquisa: 
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Figura 53 - Alternativa A - Validação. 

 
 
 
Figura 54 - Alternativa B - Validação. 

 
 
 
Figura 55 - Alternativa C - Validação. 

 
 
  
 Colaboraram com a pesquisa 33 pessoas (público geral, ligadas 
ou não com o colégio), através da internet, no intervalo de tempo de 1 
semana.  
 Evitando-se uma involuntária manipulação das respostas, as 
características antagônicas foram dispostas de forma aleatória, para que 
as mais almejadas pela expressão da identidade da marca não ficassem 
sempre do mesmo lado. A tabela 4 demonstra como foram expostas as 
questões.  
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Tabela 4 - Modelo usado para Validação. 
 Muito Um 

pouco 
Neutro Um 

pouco 
Muito  

Refinada      Bruta 

Hostil      Amigável 

Desassociada      Associada 

Ativa      Passiva 

Comum      Diferente 

Desumana      Humana 

Fonte: Autor.  
 
 A seguir, a tabela de respostas sobre cada alternativa. 
 
Tabela 5 - Respostas referentes à alternativa A - Validação. 

 
Muito 

Um 
pouco Neutro 

Um 
pouco Muito 

 Refinada 8 17 6 2 0 Bruta 

Amigável 9 15 5 4 0 Hostil 

Associada 8 19 2 3 1 Desassociada 

Ativa 12 11 8 2 0 Passiva 

Diferente 0 15 8 7 3 Comum 

Humana 8 11 12 1 1 Desumana 

 
Fonte: Autor.  
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Tabela 6 - Respostas referentes à alternativa B - Validação. 

 
Muito 

Um 
pouco Neutro 

Um 
pouco Muito 

 Refinada 3 4 10 12 4 Bruta 

Amigável 9 11 7 4 2 Hostil 

Associada 9 11 5 6 2 Desassociada 

Ativa 4 8 7 10 4 Passiva 

Diferente 2 6 5 13 7 Comum 

Humana 5 7 18 2 1 Desumana 

Fonte: Autor.  
 
Tabela 7 - Respostas referentes à alternativa C - Validação. 

 
Muito 

Um 
pouco Neutro 

Um 
pouco Muito 

 Refinada 16 13 2 1 1 Bruta 

Amigável 16 8 7 2 0 Hostil 

Associada 12 13 5 3 0 Desassociada 

Ativa 14 13 5 0 1 Passiva 

Diferente 7 11 4 6 5 Comum 

Humana 9 9 13 2 0 Desumana 

  
Fonte: Autor.  
  
 Com os resultados obtidos, afirmou-se que a melhor alternativa 
para o Colégio Ideologia é a "C", concordando com a matriz de 
avaliação realizada anteriormente. Ela apresentou os resultados 
quantitativos mais almejados, seguido pela alternativa "A". Concluiu-se 
que a marca atual - alternativa "B" - não está coerente com os conceitos 
e valores pertinentes ao colégio.  
 
 
6.8 Aperfeiçoamento da solução 
 
 Com o intuito de uma marca gráfica mais integrada, trabalhou-se 
em alguns detalhes dos elementos primários, para aperfeiçoamento. No 
logotipo composto pela tipografia Helvetica Neue LT Std Extended 
Bold, as letras "o" foram alteradas em sua forma, deixando-a vazada, 
fazendo referência ao símbolo circular. Na letra "i" já havia sido 
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arredondada sua base, e agora o "pingo" do "i" recebeu a cor vermelha, 
para que remeta à cabeça de uma figura humana. 
 
Figura 56 - Tipografia Helvetica Neue LT Std Extended Bold modificada. 

 
Fonte: Autor.  
 
 A chamada "curso e colégio" adotou a mesma fonte do logotipo, 
em menor escala. O slogan recebeu a versão itálica desta fonte.  
 Já no símbolo, observou-se que poderia ser dado mais 
movimento, dinamismo e positividade, promovendo um pequeno giro 
no mesmo. Inclinou-se 15º, coforme mostra a figura 57 com o grid de 
construção do símbolo final. 
 
Figura 57 - Grid de construção do símbolo. 

 
Fonte: Autor.  
 
Figura 58 - Marca em processo de finalização. 

 
Fonte: Autor.  
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 A última alteração feita foi com relação aos elementos 
secundários, as cores. Segundo Sutton e Whelan (2004), o azul escuro 
ou marinho é um dos tons amplamente aceitos. Combinações compostas 
por essa cor são interpretadas como sérias e confiáveis. O uso do azul 
escuro promove uma forte associação com os conceitos de qualidade e 
comprometimento da marca do colégio. Quando usado com vermelho, o 
azul marinho se torna menos severo, mas ainda se comunica com 
firmeza e força. No seu livro - no qual abordam, entre vários conceitos, 
a segurança - apresentam um acorde cromático composto por azul 
marinho, vermelho e amarelo. Essas cores foram adaptadas e adotadas 
na marca, conforme mostra a figura 59. 
 
Figura 59 - Marca final. 

 
Fonte: Autor.  
 
6.9 Justificativa da marca escolhida 
 
 A representação gráfica do Curso e Colégio Ideologia caracteriza-
se pela integração amistosa das formas semicirculares, representando a 
trajetória do processo educacional focada no aluno. 
 O acorde cromático expressa, principalmente pelo azul escuro, a 
segurança fundamental para uma instituição de ensino, afim de garantir 
o comprometimento com o público e reforçar sua responsabilidade 
social. Em vermelho destaca-se a estilização da letra "i" em referência a 
figura humana, fortalecendo a vibração e vitalidade da marca. 
 A qualidade está intrínseca através do refinamento das linhas 
incorporadas entre símbolo e logotipo, compondo ritmo, simetria e 
equilíbrio visual para a marca. 
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6.10 O sistema de identidade visual 
 
 Com a definição da marca partiu-se para o desenvolvimento do 
sistema de identidade visual a ser organizado, estruturado no manual de 
identidade visual da marca.  
 Conforme visto (tópico 2.7), o manual de identidade visual é o 
documento técnico contemplando todas as especificações necessárias 
para a reprodução da marca. Seguem abaixo algumas páginas do 
manual. 
 
 
Figura 60 - Página do Manual de Identidade Visual 01. 

 
Fonte: Autor.  
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Figura 61 - Página do Manual de Identidade Visual 02. 

 
Fonte: Autor.  
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Figura 62 - Página do Manual de Identidade Visual 03.

 
Fonte: Autor.  
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Figura 63 - Página do Manual de Identidade Visual 04. 

 
Fonte: Autor.  
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Figura 64 - Página do Manual de Identidade Visual 05. 

 
Fonte: Autor.  
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7 CONCLUSÃO 
 
 A partir da análise da identidade visual do Curso e Colégio 
Ideologia, percebeu-se a necessidade de tornar sua marca gráfica, e 
consequentemente, sua identidade corporativa coerente com seus valores 
e conceitos. Para viabilizar este projeto de conclusão de curso, usou-se 
como base a metodologia projetual de Maria Luísa Peón, adaptando, 
excluindo e acrescentando algumas etapas. 
 Através da pesquisa - por meio de questionário aplicado ao 
público interno e com as pessoas próximas ao colégio - e análise dos 
dados referentes ao colégio, sua história e relacionamento com o 
público, levantou-se informações relevantes para a extração dos 
conceitos pertinentes à instituição. Estes conceitos foram usados com a 
ferramenta de concepção chamada Matriz de Relacionamento, onde o 
designer realizou a decomposição visual, resultando nos requisitos 
técnicos para a geração das alternativas. 
 Com as alternativas criadas e os partidos gráficos definidos, 
avaliou-se qualitativamente as melhores alternativas que, 
posteriormente, foram submetidas à validação quantitativa (modelo de 
Gilberto Strunk) pelo público geral, através da internet, chegando-se 
racionalmente em uma solução definitiva. Por fim, desenvolveu-se o 
sistema de identidade visual (SIV), reunido no manual de identidade 
visual. O SIV é fundamental para transmitir os conceitos agregados à 
imagem corporativa, fortalecendo-a e diferenciando o Ideologia dos 
demais colégios. 
 Ao término desse projeto foi possível concluir que os objetivos 
traçados no início deste foram atingidos com sucesso. Também é 
importante ressaltar a importância deste projeto afim de ratificar todo o 
conhecimento adquirido durante a graduação. Destacou-se também o 
uso da metodologia, ferramenta extremamente útil para a projetação, 
organizando as etapas e oferecendo técnicas para que as soluções sejam 
bem resolvidas. 
 Como estudos futuros, relacionados ao Curso e Colégio Ideologia 
e sua nova marca gráfica, propõe-se o desenvolvimento do sistema de 
sinalização interno, assim como a reestruturação do site da empresa. 
 Diante disso, o autor espera que este projeto possa ser 
implantado, obtendo os resultados esperados, trazendo os devidos 
benefícios para a instituição. 
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