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Sabe aquela imagem bacana na inter-
net que você esbarrou e imaginou que se-
ria interessante para a sua logo? Não pode. 
Vai ter processo e o barato vai sair muito 
caro. Isso sem falar da dor de cabeça que 
você terá assim que perder o possível pro-
cesso que vai levar e precisar mudar toda 
a identidade visual já publicada, imaginou 
o tamanho do prejuízo?

Infelizmente esse tipo de coisa é muito 
mais comum do que se pensa. Em primeira 
instância não será possível fazer o registro 
dessa marca, aí o prejuízo é menor, agora, 
se essa marca já tiver um registro prévio 
e a marca levar uma contenda judicial os 
custos podem ser astronômicos.

»

https://kakoi.com.br/cursos/digitalize-sua-empresa-rapidamente-e-venda-mais-na-internet/
https://kakoi.com.br/cursos/digitalize-sua-empresa-rapidamente-e-venda-mais-na-internet/
https://kakoi.com.br/mudou-que-tal-instagram-ganha-nova-cara-e-novo-logo/
https://kakoi.com.br/cuidando-bem-da-identidade-visual-de-uma-empresa/
https://kakoi.com.br/briefing-marca/


Copiar, imitar, plagiar ou reproduzir 
marca que já existe pode despertar pro-
cessos e é por este motivo que ninguém 
cria uma “Koka-Kola”, isso, configura  uso 
indevido da marca.

A Lei de Propriedade Industrial diz que 
o uso indevido de marcas pode, até mes-
mo, levar a detenção ou multa. O infrator 
pode ser forçado a interromper o uso da 
marca e pagar indenização por danos mo-
rais.

Em 2018, o próprio Superior Tribunal 
de Justiça decretou que o uso indevido de 
marca é mais que suficiente para condena-
ção por danos morais e a empresa lesada 
ainda pode ser indenizada pela empresa 
concorrente. 

»

https://kakoi.com.br/uma-marca-precisa-deixar-marcas-sobre-encantar-clientes/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio


A melhor solução é ter um produto au-
toral, com todas as aplicações e manual 
da marca:

Não é um luxo, mas sim uma necessi-
dade que garante profissionalismo do seu 
produto ou serviço. O designer vai fazer 
um branding alinhado com as caracterís-
ticas do que você oferece. Tão logo esteja 
tudo alinhado, será necessário registrar o 
que foi feito para proteger a identidade 
da sua empresa contra qualquer pessoa 
mal-intencionada

»

https://kakoi.com.br/sac-2-0-eficiente-precisa-ter-agilidade-e-transparencia/
https://kakoi.com.br/por-que-e-uma-boa-ideia-contratar-uma-agencia-de-comunicacao/
https://kakoi.com.br/25-termos-do-mundo-da-comunicacao/


Sem registro, fora da legislação vigen-
te, está aberta para que terceiros registrem 
tudo, incluindo elementos que compõem 
a identidade como slogans, mascotes e 
até mesmo composição de cores:

Até você conseguir provar que tudo é 
seu, os gastos com advogados vão consu-
mir tempo e gerar desgaste, prejudicando 
sua imagem diante o público que não vai 
entender o que está acontecendo. Passará 
no mínimo uma imagem de desleixo por 
sua parte.

https://kakoi.com.br/youtube-anuncia-seu-proprio-servico-de-teve-online/
https://kakoi.com.br/o-temido-limite-de-20-de-texto-em-imagem-no-facebook-esta-caindo/


»
O formato de um produto, as cores que 

formam a identidade visual de uma empresa, 
o conceito que a empresa quer passar com 
seus serviços… Tudo isso envolve design. 

O processo envolve criação de uma mar-
ca, o seu desenvolvimento, a concepção, a 
elaboração e a especificação de objetos que 
serão produzidos e muitos outros detalhes.

Não raro, muitos consumidores com-
pram uma marca pelo que ela apresenta – e 
representa – para o mercado. Claro que o 

design não é uma tarefa fácil e preci-
sa de profissionais talentosos e que 
pensem no serviço ou produto final 
como um todo.



»
Pensando no design de maneira ampla 

e considerando todas as suas possibilida-
des e áreas de atuação, podemos dizer 
que a sua importância se dá por ser este 
o fator decisivo em empresas de sucesso.

O design abrange desenvolvimento de 
produtos, soluções em novos materiais e 
a sua fabricação, serviços, embalagem, 
identidade visual, material gráfico e defi-
nição de conceitos a serem transmitidos 
ao público alvo.



Um bom design, em conjunto com boas 
estratégias de marketing e posicionamen-
to da marca, cria um impacto visual que 
não apenas torna o produto facilmente 
identificável pelo cliente, mas também es-
tabelece com ele um contato emocional.

Em um mercado cada vez mais compe-
titivo, um dos papéis do Design é desen-
volver e destacar o que as marcas têm a 
oferecer, o que as diferencia dos outros.

Se partirmos do pressuposto que to-
dos os produtos dos concorrentes tem 
praticamente a mesma tecnologia, preço 
e desempenho, o que pode destacar a sua 
marca das demais? 

Não é milagre, nem mágica… 
é o Design.

»



Existe uma série de métodos que aju-
dam a obter resultados fundamentais para 
estabelecer como você pretende se posi-
cionar no mercado. Essas análises devem 
ser realizadas por profissionais experien-
tes e que saibam adaptar os recursos dis-
poníveis da empresa às necessidades do 
mercado e às metas pretendidas.

São estes estudos e resultados que 
possibilitam definir onde, como e, porque 
aplicar o design na comunicação.

O design se destaca como um dos 
principais fatores para o sucesso de uma 
empresa.

»



»
Ás vezes as pessoas acham que ele está 

presente só no objeto, na embalagem, no 
material impresso, no site, mas ele é tão 
importante que faz o produto ser mais que 
uma simples aquisição, ele é uma experi-
ência. E o objetivo é que seja boa, não é?

A amplitude do design e a importância 
de ter um profissional que siga uma me-
todologia e pense de maneira global no 
produto a ser oferecido. É preciso consi-
derar os conceitos, a identidade, o estudo 
da tarefa, a interação, a ergonomia, a ex-
periência do usuário, o serviço, a susten-
tabilidade, os materiais, o armazenamen-
to, os sistemas, os processos, a semiótica 
e o mercado, dentre outros fatores.



 da sua
 empresa

5» »
na hora de criar



»

Não é difícil perceber alguns equívo-
cos clássicos em marcas empresariais por 
aí. A vontade de criar uma imagem que 
represente os ideais da empresa pode ge-
rar resultados desastrosos – e até mesmo 
cômicos – quando se atropela todo o pro-
cesso de criação.

Listamos cinco pecados mais comuns 
que as marcas cometem na hora de criar a 
sua identidade visual.

O mais óbvio de todos. Se a identida-
de não for única, ela não será lembrada 
facilmente pelos consumidores da marca. 
O mais importante é que ela seja top of 
mind para os usuários daquele produto, 
isso faz toda a diferença na hora da deci-
são de compra. Além disso, não custa lem-
brar que plágio é crime, e você também 
não poderá registrar essa marca.

https://kakoi.com.br/uma-marca-precisa-deixar-marcas-sobre-encantar-clientes/
https://kakoi.com.br/servico/arte/
https://kakoi.com.br/por-que-o-design-e-importante-para-uma-marca-como-ele-ajuda/
https://kakoi.com.br/por-que-o-design-e-importante-para-uma-marca-como-ele-ajuda/
https://kakoi.com.br/whatsapp-marketing-esta-em-alta-e-vai-ajudar-o-seu-negocio/
https://kakoi.com.br/sindrome-de-asa-branca-tenha-uma-marca-exclusiva-e-nao-um-plagio/


História, triste, porém, verdadeira:

Há algum tempo um empresário pro-
curou a KAKOI para fazer uma nova marca 
para a sua transportadora. Ele dizia, que “já 
tinha marca” mas descobriu que o barato 
saiu caro. Um dia, ao fazer uma prospecção 
de venda, deixou seu cartão na empresa e 
este perguntou se ele trabalhava com Fula-
no, diante da negativa, este mostrou o cartão 
de visitas do tal “Fulano”, tinham a mesma 
marca. Nesse caso, não houve plágio, o que 
aconteceu é que ao procurar economizar na 
marca, ele comprou uma de um site online, 
aberto para qualquer um, o problema é que 
seu concorrente teve a mesma ideia, e pelo 
visto, tinham o mesmo gosto.



»
Sim, é isso mesmo. O ato de misturar 

fontes diversas não passa a mensagem 
adequada às pessoas. Quem estuda ou 
estudou tipografia sabe que cada fonte 
transmite uma mensagem diferente, ainda 
que inconsciente, ao receptor. Por isso

Um exemplo, e apenas um exemplo, 
pois cada caso é um caso, o uso das fontes 
serifadas – que trazem a sensação de cre-
dibilidade – usadas junto com as não seri-
fadas – uma opção mais contemporânea. 
Uma mensagem clara, certo? Então a dica 
é usar, no máximo, duas fontes diferentes: 
uma para título e outra pra texto corrido.

Aa
Aa

Aa

https://kakoi.com.br/uma-mensagem-fortissima-por-gerardo-arancioni/


Todo mundo quer que sua marca seja 
lembrada, reconhecida e acima de tudo 
entendida, e para isso é preciso haver le-
gibilidade. Em um primeiro olhar, precisa-
mos entender o que ela diz, aqui estamos 
falando de leitura mesmo.

»

loremipsum

https://kakoi.com.br/por-que-o-design-e-importante-para-uma-marca-como-ele-ajuda/


»
Um pecado muito comum, em se tra-

tando da iconografia da marca. A inovação 
é a chave para escapar deste pecado. Fa-
lamos de ícones e recursos gráficos já ba-
tidos e ultrapassados. Devemos criar uma 
identidade totalmente nova. É preciso ter 
características únicas que se identifiquem 
com a marca. Então, nada de usar o que já 
tem muito por aí, vamos renovar.

XX

XX

JB

https://kakoi.com.br/kick-off-para-que-serve-e-como-deve-ser-feito/


»
É exatamente isso. Uma grande dificul-

dade, que os diretores de arte enfrentam 
ao executar um projeto visual,  é de que 
o contratante quer comandar o projeto. 
Todos querem deixar sua marquinha lá. 
Acreditam que podem escolher a cor e a 
fonte para o job. Salvo se o contratante for 
um designer, deixe seu dinheiro trabalhar 
para você, deixe que os profissionais to-
mem as melhores decisões, afinal, o nome 
deles também estará em jogo.

Existem estudos para tudo que é feito 
em um trabalho gráfico e, a partir do mo-
mento em que o cliente altera do jeito que 
ele acha ser melhor – e não o que é melhor 
de fato -, a identidade perde um pouco do 
desempenho que talvez ela tivesse.

https://kakoi.com.br/coronavirus-qual-importancia-de-uma-parceria-entre-seu-negocio-e-uma-agencia/https://kakoi.com.br/coronavirus-qual-importancia-de-uma-parceria-entre-seu-negocio-e-uma-agencia/
https://kakoi.com.br/geracao-z-o-que-busca/


 identidade

de uma empresa?
»



Essa pergunta pode parecer simples, 
mas, na verdade envolve muito estudo pro-
fissional e conhecimento técnico – além, 
claro, de uma dose de sensibilidade.

A identidade visual, ou a marca, é o que 
define uma empresa. É a alma dela. Como o 
nome diz, é uma identidade.

Da mesma forma que todos temos nos-
so RG, para nos identificarmos, a empresa 
tem a marca e sua identidade visual. Só as-
sim ela ganha uma personalidade para os 
consumidores e passa a ser lembrada!

Mas na hora da criação desta identida-
de, a dúvida surge em quem define a lin-
guagem e o comportamento desta identi-
dade visual:

O empresário com o conceito todo da 
companhia ou quem vai criar o projeto final?



»
»

»

A responsabilidade toda pertence ao 
grupo de profissionais da área (publici-
tários e designers), pois apenas eles pos-
suem o conhecimento adequado.

O conceito é desenvolvido diante de 
um estudo com o empresário. Neste estu-
do levanta-se:

A partir disso, todos os elementos vi-
suais para a identidade da empresa são 
criados com base nesse conceito (cores, 
tipografia, elementos, iconografia, etc)

Características da empresa que 
valem serem ressaltadas;

Brand Positioning ou a mensagem 
distintiva

A ideia de linguagem – Tecnológica, 
moderna, despojada?



»
Uma comunicação visual bem feita é 

aquela que consegue explicar o porquê 
daquele produto ou serviço ser diferencia-
do. Tudo depende do conceito que a em-
presa quer passar para os consumidores 
e clientes. Estamos falando de um novo 
refrigerante, por exemplo. A tendência é 
trabalhar, primeiro, com cores frias como 
o azul ou o verde, já que elas transmitem 
a sensação de refrescância, diferente das 
cores quentes.

https://kakoi.com.br/a-historia-de-zezinho-seu-sonho-e-sua-comunicacao/
https://kakoi.com.br/fazer-videos-para-sua-comunicacao-nao-e-diferencial/
https://kakoi.com.br/fazer-videos-para-sua-comunicacao-nao-e-diferencial/


O investimento em identidade visual 
engloba muitos aspectos. A contratação 
de uma agência é essencial para tudo fluir 
muito bem. Nisso serão desenvolvidos es-
tudos para elaborar a marca e toda sua 
identidade visual.

E para saber se tudo está funcionando, 
basta que seja feita uma pesquisa sobre 
o produto diretamente com o consumi-
dor final. É preciso saber o que este con-
sumidor pensa da empresa e quais são os 
motivos que o levam a consumir este ou 
aquele produto.

O ideal é analisar quais são essas as 
características que consumidor mais se 
identifica, por exemplo. Com isso, con-
seguimos saber se o conceito está sendo 
vendido de forma correta através da iden-
tidade da empresa.

»

https://kakoi.com.br/5-motivos-para-contratar-uma-agencia-digital-em-momentos-de-crise/
https://kakoi.com.br/5-motivos-para-contratar-uma-agencia-digital-em-momentos-de-crise/


»
Uma das coisas que as marcas profis-

sionais dão acesso é ao chamado, Manual 
de Marca. Mas o que é isso?

Nada mais é do que a aplicação práti-
ca da marca em seus diferentes usos. Por 
exemplo, como ela vai ficar em um cartão 
de visita, em um carro plotado ou ainda 
nas redes sociais. O Manual também mos-
tra uma informação muito útil, como NÃO 
se deve aplicar a marca.

As cores, os códigos das cores, os ta-
manhos mínimos de aplicação, enfim… o 
Manual da Marca é um guia para qualquer 
tipo de trabalho de comunicação.

https://kakoi.com.br/o-que-e-manual-de-marca-e-como-ele-vai-ajudar-o-seu-negocio/
https://kakoi.com.br/o-que-e-manual-de-marca-e-como-ele-vai-ajudar-o-seu-negocio/
https://www.youtube.com/watch?v=bQAQi6-JkIg
https://www.youtube.com/watch?v=bQAQi6-JkIg
https://kakoi.com.br/como-vender-sem-vender-nas-redes-sociais/


»
Que tal olharmos 03 identidades de em-

presas que consideramos marcantes

Tem as globais (até mesmo porque 
são sempre lembradas) Coca-Cola, Nike e 
McDonalds. Você remete o vermelho fa-
cilmente com a Coca-Cola, o símbolo da 
Nike já dispensa o uso da palavra Nike, e 
o McDonalds com o vermelho e amarelo 
marcantes e seu símbolo. Conseguimos 
pensar nessas marcas sem muito esforço 
e mesmo sem sermos consumidores delas.

Tudo isso é graças ao 
trabalho de branding.

Aliás, um excelente trabalho de 
branding com ótimos produtos.

https://www.cocacola.com.br/pt/home
https://www.nike.com.br/?utm_source=GP_search&utm_medium=Cpc&utm_campaign=Nike&utm_content=Institucional&gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUuIo-3w-lzGNW9yPyCq2KUX-6RgXvK52ZoQdhWfn93nGOf0xW0wx04aAnZcEALw_wcB
https://www.mcdonalds.com.br/
https://kakoi.com.br/qual-e-essencia-da-sua-marca/
https://kakoi.com.br/comunicacao-no-coronavirus-a-sua-marca-gera-confianca-nesta-pandemia/



