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RESUMO 
	  

Em um ambiente laboratorial, é fundamental a junção teoria mais prática. Desse modo, 
buscamos aliar esses dois fatores à criação de um nome e de uma identidade visual para uma 
empresa que procurou a agência laboratorial (Inova Comunicação) do curso de Comunicação 
Social – Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Goiás. Logo, o resultado é 
consequência de um trabalho prático, contudo embasado em pesquisa e no conhecimento 
adquirido pelos alunos durante o curso. 	  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Inova Comunicação é uma agência experimental de publicidade que se comporta 

como um laboratório do Curso de Comunicação Social - habilitação em Publicidade e 

Propaganda, atendendo a dois requisitos: o pedagógico e o da produção prática. O requisito 

pedagógico considera que a agência deve ser, em essência e em primeiro plano, um espaço 

pedagógico. 

Desta forma, procura-se promover a ideia de que a agência é esse espaço laboratorial e 

de experiências para todos os alunos do curso e não somente para um pequeno número de 

estagiários. O requisito da produção prática compreende que a agência laboratorial, mesmo 

desenvolvendo práticas experimentais, tem a oportunidade de receber como clientes os cursos 
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da Universidade Federal de Goiás, além de demandas de clientes externos. Este trabalho 

busca relatar a experiência dos alunos na produção de um dos trabalhos atendidos pela 

agência. 

 

 
2 OBJETIVO 
 

O objetivo deste é compreender como o conhecimento científico aplica-se a execução 

prática no fazer publicitário dentro de uma agência de publicidade. Procuramos, em uma 

retomada ao trabalho já realizado, verificar o que nos levou a fazer as escolhas que foram 

feitas e verificar como nossas pesquisas e investigações nos auxiliaram a chegar no resultado 

esperado por nós mesmos e pelos sócios da empresa que nos procuraram e depositaram a 

confiança deles em nós e na nossa instituição de ensino.  

 

3 JUSTIFICATIVA 
 

É importante para o meio acadêmico entender a importância e a relevância do trabalho 

de uma agência laboratorial para o curso de Publicidade e Propaganda. A Inova cria um 

ambiente seguro de aprendizado para o estudante vivenciar a realidade do mercado de 

trabalho. E dentro dessa experiência, o estudante publicitário tem a oportunidade de criar e 

produzir campanhas e identidades visuais que podem ser incluídas em seus portfólios. Neste 

trabalho detalhamos uma dessas experiências, a criação de um nome e identidade visual para 

um de nossos clientes, formando, assim, sua marca. 

 
4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 
 

Com o intuito de buscar autoridade e respaldo para nosso trabalho, o processo criativo 

de naming foi todo guiado pelo texto “Naming o nome da marca” (RODRIGUES, 2011). 

Assim, para iniciar o processo criativo de brainstorm, foi necessário antes conhecer mais 

sobre a área de naming  e também conhecer seus métodos, os tipos de nome, características de 

cada tipo e funções desses também. Assim, a pesquisa bibliográfica foi de primordial 

importância para este trabalho criativo. 

Para a construção da Identidade visual foi necessário conhecer a empresa e os serviços 

que ela fornece, tanto quanto seus concorrentes. É importante analisar como se construiu a 

identidade visual de empresas similares para saber como produzir uma que se destaque mas 

não fuja do padrão de empresas do ramo. No desenvolvimento da criação do logotipo, foi 

importante considerar os valores que a empresa possui, a missão e os ideais que quer 
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transmitir. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 
 

Primeiramente, foi necessário uma leitura cuidadosa do briefing a fim de entender com 

precisão qual a área em que a empresa atua e o seu posicionamento no mercado. Atentar-se ao 

briefing é uma etapa primordial no fazer publicitário e em um processo de Naming ainda 

mais, pois a marca precisa transmitir o posicionamento da empresa. Dessa forma, Rodrigues 

diz: “descobrir o melhor nome é uma tarefa difícil, que começa com um estudo cuidadoso do 

produto/empresa, de seus benefícios, dos mercado de interesse e de estratégias de marketing 

propostas”. (RODRIGUES, 2011, p. 75) 

Após, sucedeu a etapa de brainstorm. Através do uso de matrizes (sistema nos ensinado 

na disciplina de criação 1), chegou-se a escolha do nome Pilar. Contudo, por que esse nome? 

No briefing, a empresa tem como posicionamento a segurança que transmite aos seus 

colaboradores e sua relação com o meio ambiente. Nele também, consta a sua área de 

atuação: serviços topográficos de sondagem de áreas passíveis de extração de minério. Por 

meio da pesquisa, descobrimos que os pilares são estruturas em sua maioria feitos de ferro, 

brita e cimento. Logo, a sua composição é de materiais que são fornecidos devido a extração 

de minério (atividade qual a empresa está ligada indiretamente) e que vai de encontro ao que 

Rodrigues diz: “a maioria dos nomes de marca precisa ter um elemento qualitativo, ser 

associado de algum modo ao produto, seu desempenho ou as satisfações que pretende trazer” 

(RODRIGUES, 2011, p. 86). Outro fator que levou a palavra Pilar foi a sua conotação. Essa é 

uma palavra muito utilizada no dia a dia e com significados positivos que remetem a força, 

sustentação e apoio. Dessa maneira, força, sustentação e apoio são atributos que a empresa 

possui e que refletem agora em seu nome. 

Por fim, o projeto foi apresentado aos donos da empresa que aprovaram o nome 

proposto, mas pediram o acréscimo do termo “serviços ambientais” para cancelar outras 

associações senão essa ao serviços que a empresa presta. 

Uma marca não pode ser compreendida apenas como um nome, sendo necessário que se 

dê a ela formas visuais direcionadas ao segmento em que se trabalhará, e para que isso seja 

feito da melhor forma, é preciso construí-la geometricamente, por meio das disposições do 

texto, cores, tipologia, entre outros aspectos, ou seja, é preciso que se estabeleça uma 

identidade visual. (LUPETTI, 2007). 

Dessa maneira, na elaboração da identidade visual, houve uma conversa inicial com o 

cliente, onde ele fez suas considerações sobre como imaginaria o resultado final da sua logo, e 
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descreveu também os valores, missões e ideais da empresa. O cliente nos deu total liberdade 

para buscar inspirações em outras empresas e criar algo que fosse visualmente agradável e 

diferenciado. 

Após a conversa inicial com o cliente, deu-se início a elaboração do logotipo. Começou-

se com o formato, que faz alusão ao nome por ser em formato de um pilar. Essa escolha foi 

feita pra reforçar o significado da palavra “pilar” na empresa. O capitel do Pilar, com o topo 

na cor laranja sustentado pela base, traz a ideia de que sem os serviços da Pilar as empresas 

não terão os resultados esperados. 

O desenho do logotipo é simples mas direto. Por escolher um desenho minimalista de 

um pilar, a marca cumpre sua função de destacar a empresa de outras do mesmo ramo, que 

por sua vez possuem desenhos mais complexos com carga maior de informação. A escolha da 

fonte usada, “Montserrat”, também reforça esse propósito. Com um traço fino e sem serifas, o 

nome da marca e seu subtítulo ficam em evidência logo abaixo do desenho da logo, 

respeitando a hierarquia de informações. 

Na escolha da paleta de cores, houve uma preocupação em atender a única exigência do 

cliente: que as cores fugissem do padrão de empresas do ramo, a combinação verde-azul. 

Decidiu-se então basear a escala de cores nos valores da empresa e a mensagem que eles 

queriam passar para seus clientes. As cores escolhidas, retiradas da escala Pantone, foram o 

azul cobalto (5395 U); laranja profundo (158 C); branco gelo (2 C) e cinza escuro (8602 C). 

Nessa escala, o azul cobalto representa a água, que é um dos bens naturais que passa 

pelo controle de qualidade da Pilar. Já o laranja profundo representa os minerais e o solo, 

especialidades da empresa. O branco gelo traz o significado de pureza, pois a empresa em 

questão têm como prioridade assegurar que os produtos tratados em seus serviços geofísicos 

sejam sempre puros. Por fim, o cinza escuro traz a sensação de segurança, pois a empresa 

confia no seu serviço e acredita que o cliente deva confiar também. E por se tratar de uma 

empresa que faz um trabalho tão vital para as empresas que atende, a segurança é um fator 

importante. 

 

 

 

Figura 1: logotipo desenvolvido para a empresa Pilar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se então que uma agência que dá a seus alunos a possibilidade de vivenciar o 

mercado de trabalho num ambiente seguro e de aprendizado, é de extrema importância para o 

aluno de publicidade e propaganda. As campanhas e ações desenvolvidas pelos alunos ao 

longo do semestre estimulam o trabalho em equipe e são supervisionadas por um professor 

que coordena a equipe, abrangendo desde o atendimento e o planejamento até a criação, a 

mídia e a produção, e consolidando as habilidades interpessoais que são essenciais tanto no 

dia a dia de qualquer profissão, quanto no atendimento aos clientes. 

A Inova cumpre as missões de proporcionar aos seus alunos uma noção abrangente da 

profissão de publicitário e um envolvimento com as produções laboratoriais e atividades 

experimentais que serão vitais para sua graduação, os trabalhos desenvolvidos pela agência 

experimental aplicam as teorias estudadas em sala de aula no desenvolvimento das campanhas 

elaboradas ao longo do semestre, o que resulta na formação de um profissional que se destaca 

não só pelo conhecimento e domínio dos aspectos criativos e técnicos da comunicação e da 

publicidade, mas também por sua maturidade e consciência em relação à profissão e à 

sociedade como um todo. 
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