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RESUMO
A comunicação organizacional, em suas principais vertentes- comunicação interna,
institucional e mercadológica- está fundamentada em alicerces de marca, entre os quais
se destacam o sistema de identidade visual, também conhecido por sistema de
identidade corporativa, e os códigos gráficos secundários que acompanham os
principais signos de identificação da organização e de seus produtos e serviços. Os
pictogramas aplicados nos ambientes organizacionais pertencem à categoria dos códigos
secundários de identificação e assumem a dupla função de sinalizar pela imagem gráfica
comportamentos públicos recomendáveis, bem como contribuir para a imagem pública
da marca corporativa.
PALAVRAS-CHAVE: Imagem e identidade visuais; marca; códigos pictográficos;
dimensões semióticas.

Identificação e Identidade Corporativas
A identificação das organizações pela comunicação visual abrange uma série de
manifestações estéticas- da marca gráfica à ambientação de seus múltiplos espaços de
ação- cujo principal objetivo não se restringe apenas a promover uma identidade visual
única e distinta da organização que representam, mas, também, atribuir-lhes um espírito
vivo, dinâmico, tangível, por meio do qual as organizações possam se relacionar de
forma consistente com os seus diversos públicos, em diversos momentos ao longo de
sua existência3.
A marca, neste sentido amplo, é mais do que um sinal perceptível – gráfico, visual,
sonoro, gestual ou, seja lá a base sensorial que utilize para se manifestar, é algo que se
instala na mente dos públicos, entre os quais situamos os consumidores, pois estes,
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instrumentalizados com mecanismos como a internet 2.0 e sofisticados serviços digitais
de relacionamento, estão cada vez mais se comportando como autênticos públicos
formadores de opinião, influindo na reputação da organização e de suas marcas.
A marca gráfica, sinal físico de identificação de uma empresa e de seus serviços e
produtos, torna-se, então, um dos meios de consubstanciação da marca-imagem mental
da empresa, ou seja, da idéia que ela suscita na memória coletiva.
Assim, as marcas que guardamos em nossas memórias servem como um facilitador de
escolhas que fazemos em nosso dia-a-dia, detonando, com graus diferentes de
entusiasmo e de fidelidade, toda a carga de informação que tenhamos adquirido sobre
tudo o que consumimos. A gestão das marcas é uma das principais tarefas dos
profissionais de marketing, assim como é a dos designers representá-las visualmente e
dos publicitários explicitar seus valores e vendê-las. (STRUNCK, 2007, p.19).

Embora seja um alicerce fundamental de identificação, a marca corporativa (assim
como a marca de produto ou serviço) é apenas um dos pontos a ser considerado em um
programa integral de identificação da organização. Ao lado e integrados à marca gráfica
em suas múltiplas aplicações - papelaria, arquitetura, uniformes, frota de veículos,
produtos, anúncios, manuais de instruções, formulários, sites...a lista pode ser e,
geralmente é, longa – situam-se outros subsistemas de identificação, entre os quais
destacamos os sistemas de sinalização ambiental das organizações, normalmente
baseados em pictogramas, legendas verbais e símbolos de orientação. Esses códigos
pictográficos situam-se entre a necessidade de funcionar como símbolos econômicos de
transmissão de informações simples, prescrições e proibições normativas, isto é, como
um código lingüístico, e a vocação mercadológica de colaborar com a gestão estratégica
da marca, incorporando em seus formatos elementos gráficos alusivos aos signos
identificadores primários4 da organização e seus valores associados.
Devem os pictogramas corporativos apresentar uma conformação que priorize as
normas internacionais de sinalização ou podem eles apresentar certa liberdade formal,
estilística, em nome de um alinhamento mais intenso com o sistema de identidade visual
corporativa? Esta é a questão que abordaremos aqui, a partir da análise de alguns
sistemas nacionais de sinalização ambiental desenvolvidos para orientar o fluxo de
pessoas em ambientes internos de empresas ou em outros espaços equivalentes de ação.
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Desde a implantação de uma filosofia de design aplicada às organizações, a partir dos
anos 50, por pioneiros como Geraldo Barros, Alexandre Wollner, Ruben de Freitas
Martins, Karl Heinz Bergmiller, João Carlos Cauduro, Ludovico Martino e Aloísio
Magalhães5, entre outros, o conceito de Identidade Visual ou Identidade Corporativa
constituiu-se na plataforma sobre a qual se desenvolveram os principais estudos e
reflexões sobre a atividade marcária. De acordo com Kotler (2006, p.274), a
identificação correta da marca pelos clientes e públicos a ela relacionados é a primeira
de uma série seqüencial e ascendente de etapas necessárias na construção de um
relacionamento mais duradouro, que vai da identidade à “ressonância” da marca, termo
que se refere ao grau de sincronia que clientes e públicos mantêm com ela. De modo
simplificado, são quatro essas etapas de construção de marca forte (ou branding): 1identidade: quem é você? ; 2- significado: o que você é? ; 3- resposta: o que você me
diz? ; 4- relacionamento- que tal nos unirmos?
A identidade assegura o correto reconhecimento da organização e de seus componentes
– produtos, serviços, comunicação, promoção, arquitetura, ambientes e recursos
humanos. Por meio dela, todas as expressões tangíveis (signos identificadores de
marca), embora múltiplas e em suportes variados, devem ter uma estética comum que
facilite a sua identificação e conseqüente memorização e reconhecimento como sendo,
todas, expressões de um mesmo estilo, de uma mesma “voz” por parte de seus usuários,
clientes, fornecedores, enfim, pelos variados públicos que costumam interagir com a
organização. De acordo com Schmitt (2002, p.79) podemos distinguir quatro tipos
principais de elementos de identidade: Propriedades (sede, prédio, escritório, showroom, lojas, frota de veículos), Produtos (linha de produtos e/ou de serviços),
Presentações (identidade visual, logotipos, logomarcas, displays, embalagens, etiquetas,
material de ponto-de-venda, música de fundo, merchandising) e Publicações
(propaganda, catálogos, folhetos, formulários, manuais, mídia).
Esta ampla gama de identificadores de uma mesma organização deve possuir, cada qual
em separado, a mesma capacidade identificadora, ou seja, os diversos e múltiplos
identificadores devem funcionar de maneira equivalente para todos que entram em
contato a organização, seja pela visão e/ou pelos outros sentidos da experiência vital.
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Signos identificadores primários e secundários
A identidade visual, por sua vez, é realizada por duas grandes famílias de signos: os
logotipos (marcas gráficas baseadas no nome) e os símbolos (marcas gráficas de
natureza não-verbal, capazes de trabalhar separadas do logotipo) (CHAVES, 2003,
p.30). Estes são os chamados signos identificadores primários. Os signos
identificadores secundários podem chegar a identificar a entidade com grande eficácia,
mas não cumprem taxativamente a função dos signos primários, isto é, não
comprometem; compreendendo dois grandes repertórios: o gráfico e o cromático
(CHAVES, 2003, p.31).
Entre as gráficas complementárias estão as cores, texturas, padrões gráficos, mascotes,
personagens, os pictogramas sinaléticos – objeto do presente estudo - slogans, sons,
vinhetas, gestos. Atuam, de forma coadjuvante, aos signos primários (nome e sua
expressão gráfica, alfabeto padrão e marca gráfica).
Uma boa identidade visual deve não só traduzir a identidade da empresa como também
diferenciá-la de outras. Estabelecer significado para a marca significa vincular a ela uma
série de associações favoráveis que evidenciem, de forma inequívoca, o modo como a
empresa e seus produtos atendem a necessidades funcionais, psicológicas e sociais de
seus clientes e demais públicos. Publicidade, promoção de vendas, propaganda
institucional, assessoria de empresa, marketing de relacionamento, programas de
relacionamento e de fidelização são algumas das ferramentas de comunicação
mercadológica e institucional que têm o poder de construir uma imagem forte e
exclusiva da marca na mente das pessoas.
Por meio de uma Identidade Visual sistematizada e de um programa de Comunicação
Integrada que atribua aos signos marcários da organização e de seus produtos/serviços
valores simbólicos relevantes, é possível provocar, com certo controle, reações positivas
das pessoas em relação à marca. Essas reações se traduzem por julgamentos favoráveis
à manutenção de um relacionamento mais estreito e duradouro das pessoas com a
marca, mesmo em face de concorrentes ou de condições instáveis do cenário
socioeconômico e político que, de tempos em tempos, ameaçam até mesmo
organizações sólidas e bem identificadas pelas comunidades com as quais interagem. As
marcas, nesse estágio de gestão estratégica, são “amigas” de seus públicos e o
acompanham em situações cotidianas, mesmo que essas situações não sejam
tipicamente de consumo, mas simplesmente situações de experiência comum.
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A fase final, a dos relacionamentos “ressonantes”, significa que a marca é capaz de
construir e manter vínculos psicológicos intensos, profundos com segmentos de
públicos, o que confere certa estabilidade a seus relacionamentos, sejam eles de
natureza institucional, administrativa ou mercadológica; estabilidade esta que permite o
uso de um termo muito comum em marketing, a “fidelização” de clientes.
A identidade visual das corporações é apenas uma instância - fundamental, porém não
única – de construção de uma marca forte. Como assinala J.Costa (2003, p.85) “a
identidade é o DNA das empresas”. Assim como em nossos cromossomos guardamos
toda a possibilidade de desenvolvimento de nossas vidas, a empresa, desde sua
instituição, possui condições potenciais de desenvolvimento que uma gestão estratégica
realizará de forma única, particular e diferente de todas demais.
Como tornar visível, memoriável e ressonante a identidade própria de cada empresa?
Por meio de símbolos exclusivos e duradouros (primários, como os logotipos e/ou
marcas gráficas e os secundários, como os sistemas de sinalização ambiental, os
pictogramas, as cores, os mascotes e personagens associados à marca, os sons, gestos e
outros sinais particulares suficientemente fortes para identificá-la).
Os códigos pictográficos
A comunicação preferencial por imagens se explica, em parte, pela leitura instantânea,
econômica e direta que elas possibilitam às pessoas, seja para transmitir informações,
expressar sentimentos ou, ainda, para lhes dirigir o comportamento por meio de avisos,
ordens ou outras instruções operativas. A motivação para sua criação e cumprimento de
seu propósito se centra na intenção de “transformar uma realidade existente em uma
realidade desejada” (FRASCARA, 2004, p.19).
Entre as imagens gráficas de informação pública, os pictogramas se destacam por serem
signos comunicativos que operam superando as barreiras lingüísticas; reforçando,
ampliando e, até mesmo, substituindo a palavra escrita e falada.
Pictogramas são signos de comunicação visual, gráficos e sem valor fonético, de
natureza icônica figurativa e de função sinalética. São auto-explicativos e apresentam
como principais características: concisão gráfica, densidade semântica e uma
funcionalidade comunicativa que ultrapassa as barreiras lingüísticas. 6
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“Picto quer dizer imagem e grama mensagem” (PIERCE, 1996, p. 203). Trata-se,
portanto, de um meio de comunicação simplificado que a maior parte das pessoas pode
entender sem estudo prévio: “siga em tal direção”; “evite, perigo”; “use desta
maneira”; “aqui se encontra tal serviço”, “nesta seção, encontram-se tais produtos”.
Por possibilitarem uma comunicação prática e funcional, várias organizações mundiais
têm se esforçado em aperfeiçoar e padronizar repertórios de pictogramas, para uso
internacional, cobrindo a maior parte das atividades públicas da vida urbana. Alguns
deles se tornaram referências clássicas, inclusive para o design brasileiro: os repertórios
criados para os Jogos Olímpicos desde 1964; o sistema AIGA/ D.O.T. de 1974,
desenvolvido pelo American Institute of Graphic Arts, AIGA, para o Departamento de
Transportes dos Estados Unidos da América; os signos de segurança recomendados pela
ANS, American National Standard (Z535) em colaboração com SEGD, Society for
Environmental Graphic Design, entre muitos outros. Além destes repertórios, devem ser
lembrados como referências clássicas os símbolos gráficos concebidos para facilitar a
educação e a comunicação alternativa ou suplementar, como o Isotype (International
System Of Typographic Picture Education) de Otto Neurath (1936), a Semantografia de
Charles K. Bliss e o LoCos (Lovers Communication System) de Yukio Ota.
Constituindo um tipo particular de linguagem no contexto da comunicação e do design
de informação, sua utilização vem sendo cada vez mais favorecida pelo intercâmbio
crescente entre empresas, comunidades, redes sociais e mídias: dos eventos à internet,
dos guias turísticos aos manuais de produtos, os códigos pictográficos constituem-se em
signos identificadores secundários, isto é, por si só eles não sustentam a identidade
marcária, porém trabalham em conjunto com os signos primários – logotipos e símbolos
- na construção do valor da marca corporativa.
O que tem sido feito nessa área do design brasileiro? Existem diferenciais para o design
local de pictogramas ou prevalecem os padrões internacionais? Que funções específicas
os códigos pictográficos desempenham no cenário da comunicação integrada de
marketing?
Pictogramas no design brasileiro
A pesquisa que desenvolvemos trata da produção nacional de pictogramas concebida
por profissionais brasileiros para clientes brasileiros. Embora o país não tenha tradição
no setor, a utilização de símbolos de sinalização apresenta uma tendência favorável de
crescimento e de uso normalizado. Conseguimos resgatar, em nossa investigação,
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repertórios de pictogramas para sinalização de ambientes educacionais e empresariais,
centros médicos, lojas de varejo, supermercados, áreas de shopping centers, clubes
desportivos, parques municipais, hotéis, metrôs e embalagens de produtos de consumo,
entre as principais áreas de aplicação verificadas em centros urbanos.
Os trabalhos pesquisados foram enviados por seus autores (autônomos e /ou escritórios
especializados) como colaboração à preservação da memória do design gráfico
brasileiro, em um total de 72 repertórios e 721 pictogramas, a maior parte de autores/
escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
Tivemos como preocupação básica fazer o mapeamento da produção recente de
pictogramas criados por designers brasileiros para sete campos principais de aplicação:
1. Sinalização ambiental permanente (sinalização interna ou externa de edifícios, áreas e
vias de acesso)
2. Sinalização de eventos (feiras, exposições, congressos em caráter temporário)
3. Sinalização de produtos (painéis operacionais de máquinas, equipamentos, e instruções
para manuseio de produtos e embalagens)
4. Sinalização de segurança (usos obrigatórios de equipamentos de segurança, prevenção
de acidentes e situações de emergência)
5. Publicações (classificação de serviços em guias, mapas e manuais de instrução)
6. Informática (ícones em menus de comando de interfaces gráficas ou para navegação em
sites e páginas de internet)
7. Comunicação humana (sistemas de símbolos gráficos utilizados como suplemento ou
alternativa para comunicação verbal , especialmente de deficientes da fala).

Do total de repertórios recebidos e analisados, a maior parte dos projetos (68%) foi
enviada como representativa da categoria (1) de sinalização ambiental permanente, ou
seja, sinais criados para informar e orientar pessoas em espaços como instituições de
ensino, de saúde, clubes, casas de espetáculos, supermercados, shopping centers,
empresas, áreas de transportes, parques públicos e áreas de prefeituras. Entre eles foram
incluídos os sinais de segurança, como os indicativos de extintor, mangueira, hidrante,
saída de emergência, avisos de alta tensão, primeiros socorros e usos obrigatórios de
equipamentos.
As demais categorias tiveram participação menos significativa: 12% dos projetos se
referem a pictogramas ilustrativos de produtos ou de modos de preparo para informação
em embalagens, 8% são ícones para orientação de navegação em sítios da world wide
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web, 7% são pictogramas para sinalizar publicações institucionais ou seções de jornais ,
4% representam a categoria de sinalização temporária, de eventos.
Funções dos códigos pictográficos: equilíbrio entre informação e estética
Considerando–se o design de informação como a “seleção, organização e apresentação
da informação para uma audiência determinada, com propósitos de facilitar a
comunicação eficiente” (WILDBUR; BURKE, 1998. p.6) , os pictogramas apresentam a
propriedade de permitir ao usuário extrair dos sistemas de sinalização, guias, mapas e
diagramas, as informações que necessitam para tomada de decisões, com rapidez,
precisão e economia de espaço.
O design de pictogramas caracteriza-se pela busca de um equilíbrio entre informação e
estética. Antes de ser um problema gráfico, a representação de conceitos por meio de
pictogramas aborda a questão mais ampla que é a de contribuir estrategicamente com a
imagem da marca, imagem mental (o que as pessoas pensam que a empresa é).
Assim, o resgate dos códigos pictográficos de sinalização teve por objetivos:
a) analisar a produção nacional em suas características de forma, de conteúdo e de uso,
procurando estabelecer de que forma os parâmetros internacionais de referência estão
sendo utilizados na concepção de novos sistemas de símbolos;
b) verificar se a preocupação de integração do repertório de pictogramas a um sistema
de identidade visual pré-existente interfere na apresentação estética de conceitos
tradicionais, ampliando ou flexibilizando os padrões de forma recomendados
internacionalmente.
A cultura de se criar ou adotar um repertório de sinais para, juntamente com outros
signos de identidade visual, estabelecer uma linguagem própria da organização é ainda
recente no país e se revela em ambientes onde os sinais desempenham funções de
informação, indicando locais, seções, salas como, por exemplo, sanitário masculino e
feminino, sala de espera, de reunião, laboratório, tesouraria, estacionamento, etc. e,
raras vezes, comunicando ações, prescritivas ou proibitórias, como lave as mãos,
mantenha limpo, confira o troco, proibido fumar, não ultrapasse.
A sinalização de grandes eventos esteve ausente nesta mostra de trabalhos. Este é um
dado curioso, pois o uso de pictogramas para a prática social teve um grande impulso e
se consolidou, em âmbito internacional, com os repertórios criados para os jogos
olímpicos, a partir da década de 60. Também não foram registrados trabalhos em que os
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pictogramas foram desenvolvidos por designers como um sistema auxiliar de
comunicação humana, para pessoas com problemas de fala ou necessidades especiais.
Características no design brasileiro de pictogramas
Os pictogramas, assim como outras formas de comunicação visual, podem ser
analisados e avaliados em função de três dimensões semióticas: sintática, semântica e
pragmática (MORRIS, 1985, p.43-85).
A dimensão sintática compreende o estudo dos problemas formais dos sinais gráficos e
das técnicas de composição da mensagem visual e corresponde à função comunicativa
sintetizada pela questão “como dizer?”
A dimensão semântica se refere à relação existente entre uma imagem visual e um
significado. Diz respeito à adequação de conteúdo e responde ao “que dizer?”
A dimensão pragmática se refere à relação que se dá entre uma imagem visual e o
usuário e envolve todas as questões relativas ao modo como os sinais funcionam ou
deveriam funcionar para os seus usuários: “para que e para quem dizer?”
É por meio da relação entre estas três dimensões que os pictogramas funcionam como
signos comunicativos, ou seja, como sinais gráficos que, sob certo aspecto ou de algum
modo, representam objetos e conceitos úteis para a orientação de pessoas no ambiente
social, no manuseio de equipamentos e na amplificação da língua falada.
Os repertórios internacionais tornaram-se referências marcantes para nossa produção
simbólica e apresentam os fundamentos do design desse tipo particular de comunicação
gráfica. Notamos, no entanto, em grande parte dos casos ilustrados em nossa pesquisa, o
acréscimo de um tempero nacional às características mais clássicas do design de
pictogramas. Segundo padrões estabelecidos, os pictogramas se reduzem a desenhos
esquemáticos de tipos e conceitos, fortemente neutralizados por um tratamento gráfico
geometrizado e desprovido de acentos particulares. Nosso sotaque regional acrescentou
movimento, organicidade e, sobretudo, uma pitada de liberdade aos contornos das
figuras desenhadas para sinalizar informações, instruções ou orientações em ambientes
corporativos, produtos e publicações destinadas ao grande público.
A pergunta que fica é: devem os pictogramas, para cumprirem sua missão de signos
práticos,

apresentar

uma

codificação

rigidamente

norteada

pelos

princípios

internacionais que, há algumas décadas, vêm estruturando este tipo de comunicação
sinalética ou é possível - e até mesmo defensável- que desenhos e redesenhos de
9
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pictogramas conhecidos se libertem de grids, retas, curvas, arcos, ângulos regulares,
contornos e áreas fechadas... para assumir, além da orientação funcional, a identidade
visual marcária dos clientes que sinalizam?
Até que ponto essa liberdade facilita ou confunde a compreensão das mensagens
figuradas, interferindo na eficácia da sinalização?
No tratamento gráfico esquemáticodos códigos pictográficos cada traço, cada elemento
deve corresponder, ou pelo menos, corroborar para o significado geral da figura. Nada
deve ser aleatório ou ornamental. Otl Aicher, que ficou conhecido como o autor dos
pictogramas dos jogos Olímpicos de Munique, em 1972, sempre advogou a eliminação
de subjetivismos em favor de uma norma de desenho com círculos e linhas paralelas
sobre reticulado de linhas ortogonais e diagonais apenas. “O objetivo deve ser conseguir
uma neutralidade gráfica pela qual as propriedades formais se deduzam a partir de uma
norma reconhecível e se convertam em uma estrutura objetiva” (AICHER,1979, p.101).
Ainda segundo o autor, os pictogramas só se transformam em símbolos quando as
imagens, submetidas a um processo de simplificação e geometrização

crescente,

alcançam um ponto em que perdem suas características ou referências de origem para
servir unicamente à informação e, nesse sentido, deixam de ser sinais expressivos de
uma organização para serem unidades universais de uma linguagem visual global.
Este estilo de representação pictográfica consolidado por Aicher e sua empresa ERCO
é, hoje, muito contestada por jovens designers, que consideram a esquematização
máxima muito fria e impessoal para a organização que a emprega como uma forma de
identificação (ainda que secundária).
Partidarismo à parte, parece-nos que uma “norma reconhecível” de desenho, bem como
uma estrutura previsível não tem sido o objetivo de muitos dos designers que, aqui em
nossas terras brasileiras, têm se empenhado em estruturar a disciplina. Pelo contrário,
em ambientes privados como escritórios empresariais, espaços comerciais e ambientes
educacionais particulares, a sinalização criada por nossos designers assume também
valor promocional e de identidade de marca, ou seja, assume para si a missão de dizer:
olhem, esta organização é diferente das demais; tem identidade própria, ainda que seja
para comunicar mensagens tão corriqueiras como “banheiro masculino e feminino” ou
“é proibido fumar”!
Alguns exemplos nacionais

10
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Apenas para ilustrar a singularidade de algumas nossas soluções em sinalização
permanente, vamos comentar alguns repertórios pictográficos que apresentam alguma
novidade em relação às normas consagradas mundialmente:
Em ambientes escolares, por exemplo, os
pictogramas da Escola Pinheiros7 são formados
por contornos irregulares que nos remetem às
ilustrações infantis ou de histórias em quadrinhos.
Ilustração 1 - Pictogramas para pátio e

Da mesma forma, os pictogramas para banheiros

quadra. Bárbara Schultz.

masculino e feminino do Complexo Lagoon

8

apresentam todo o humor e irreverência do
ambiente de diversão e entretenimento que
sinalizam.
Normalmente, os pictogramas se caracterizam
semântica e sintaticamente pela economia ou
Ilustração 2 - Pictogramas para banheiros
masculino e feminino. Valéria London.

simplicidade (utilização de um mínimo de
elementos visuais), unidade (equilíbrio adequado

de elementos diversos em uma totalidade), agudeza (uso de contornos nítidos e
precisos), previsibilidade (evidência de ordem ou plano convencional), simetria
(equilíbrio axial), dimensionalidade (ausência de perspectiva), enfim, técnicas visuais
que sugerem uma declaração visual clara, direta e simples de uma idéia ou conceito,
com o menor risco de ambigüidade ou ruídos
comunicativos.
O sistema desenvolvido para a Cultura
Inglesa9, coerente e graficamente consistente,
contraria algumas destas características, pois
privilegia a profusão (adições discursivas e
acessórias do desenho básico) no lugar da
economia;

a

complexidade

(presença

de

numerosas forças elementares) em detrimento
Ilustração 3 - Pictogramas para Classroom,
Marketing, Escadas e Matrículas. OZ Design.

da simplicidade; a difusão dos contornos, mais

7

Criação de Bárbara Schultz, São Paulo, 2000, repertório de 27 pictogramas para Escola Pinheiros, SP.
Criação de Valéria London design, 1998, repertótio pictogramas para o Projeto Laggon, do cliente Glen
Entertainment & Marketing, Rio de Janeiro.
9
Criação de OZ Design, São Paulo, 1988, repertório com 36 pictogramas para Cultura Inglesa, SP.
8
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espontânea que a agudeza dos limites bem definidos e a textura sensível no local da
clareza do traçado.
A cadeia do Pão de Açúcar em São
Paulo10 mostra um contraste interessante
entre o regime linear, aberto e orgânico,
das figuras desenhadas e o tipo de letra,
condensado e regular, que complementa
a indicação. As cores utilizadas como
fundo apresentam relação com as cores
dos alimentos sinalizados: verde para
verduras, frutas e legumes, vermelho Ilustração 4- Pictogramas para seções dos supermercados
para carnes, bebidas e mercearia, ocre

Pão de Açúcar. Univers Design.

para coffe shop e empório, azul para peixes e congelados. O conjunto evidencia uma
estrutura. O detalhe curioso fica para a única metáfora utilizada: em lugar das indistintas
embalagens dos congelados, optou-se pela figura do pingüim que, popular e
sabidamente, habita as regiões mais frias da terra.
Duas grandes empresas exemplificam a utilidade dos pictogramas em sinalização
interna: Volkswagen e Natura. Duas empresas, dois regimes de expressão: o sistema da
Volkswagen11 é composto por figuras em positivo, isto é, figuras negras, sólidas e sem
molduras; no sistema da Natura, os pictogramas em negativo (superfícies claras em
fundo negro) são destacados por molduras quadrangulares.
Nestes casos, familiaridade e funcionalidade são dois objetivos que devem conviver
harmoniosamente: para os que freqüentam o ambiente cotidianamente, os sinais devem
apenas relembrar, sem “gritar aos sentidos”, os locais e respectivas funções, advertir
usos obrigatórios de acessórios, bem como ações proibidas ou, ainda, indicar locais
onde se encontram equipamentos; para visitantes e clientes eventuais , a sinalização
deve dirigir os passos silenciosamente, com conforto e sem constrangimento.
Na sinalização da Volkswagen, muitos conceitos técnicos só são possíveis de serem
decodificados a partir de aprendizagem prévia do código gráfico e de sua conexão

10
11

Criação de Univers Design, São Paulo, 2000, repertório de 14 pictogramas para o Grupo Pão de Açúcar.
Criação de OZ Design, São Paulo, 1981, repertório de 36 pictogramas para a empresa Volkswagen, São Paulo.
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Ilustração 5- Pictogramas da Volkswagen. OZ Design.

simbólica com as operações/funções que designa. Uma forma circular representando
”fita” funciona como uma unidade gráfica e conceitual e a ela são adicionadas, ao lado
ou por trás, outros elementos gráficos que lhe complementam o sentido e, dessa
maneira, passam a designar fitoteca, operação on-line, preparação, suporte técnico, etc.
Conceitos como atendimento e gerências têm alcance limitado ao ambiente interno da
empresa, ou seja, não apresentam o caráter universal que faz com que um pictograma
assuma a representação de um conceito, tipo, ou categoria e possa, assim, transmitir
mensagens – simples e curtas - para além das barreiras lingüísticas. Outro conceito
difícil de ser visualizado, pela ambigüidade que carrega em suas formulações gráficas, é
o de sala de treinamento, muito semelhante a conceitos como auditório e teatro : a
redução da área da platéia a círculos para designar “cabeças” ou retângulos para
“encostos dos assentos” geralmente provoca um resultado gráfico que pode ser, fora de
seu contexto comunicativo, entendido como um simples padrão decorativo.
Da mesma forma, no sistema da Natura12, pictogramas para centro de convenções e
Jardim botânico são eficazes na medida em que o certo grau de abstração de suas
figuras (podemos até dizer, arbitrariedade na eleição de motivo ou na simplificação da
forma) é compensado pela aprendizagem da relação simbólica que há entre as silhuetas
esquematizadas ou estilizadas e as mensagens que aludem. Igualmente, é a
aprendizagem que garante o reconhecimento da letra H dentro de um triângulo invertido
para indicar heliporto.
12

Criação de OZ Design, São Paulo,, 1999, repertório de 21 pictogramas para a empresa Natura, São Paulo.
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Ilustração 6- Pictogramas Natura. OZ Design.

Os símbolos pictográficos colocam-se num espaço compreendido entre as definições
verbais de um conceito, geralmente não complexo, e a representação simplificada de
uma figura, depurada dos traços de singularidade. Do discurso verbal, refutam a
temporalidade e adotam a necessidade de se exprimir por conceitos; do discurso
icônico, refutam a descrição do particular, do individual e assumem a necessidade de se
exprimir por objetos, simplificados e abstratos.
É válido atribuir aos pictogramas funções comunicativas complexas como, por exemplo,
sinalizar e, ao mesmo tempo, fortalecer imagem de marca ou, ainda, persuadir pessoas
pela estimulação visual? São perguntas que ficam no ar, para que designers e
comunicadores visuais respondam, com bom senso e amadurecimento profissional, às
demandas cada vez mais freqüentes de prefeituras, empresas, organizações comerciais,
prestadoras de serviços de lazer, comunicação e turismo que percebem no design um
elemento mercadológico fundamental para o apropriado atendimento às necessidades –
de utilidade, desempenho e beleza – dos consumidores de produtos e de sistemas de
informação.
Generalizando nossas observações em relação aos repertórios nacionais estudados,
podemos destacar que , se no plano semântico, as figuras escolhidas para expressar os
conceitos não apresentam novidades ou ousadias em relação a imagens consagradas em
repertórios internacionais, o tratamento gráfico (dimensão sintática) revela uma vontade
de liberdade maior tanto em relação ao tipo de desenho empregado (com muitos
atributos caracterizadores), quanto à qualidade expressiva da linha de contorno, mais
orgânica e fluida, revelando uma clara intenção de fazer a sinalização colaborar com a
14
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imagem de marca da empresa/organização sinalizada. Em relação ao uso (dimensão
pragmática) é, sem dúvida, na categoria da sinalização ambiental permanente que
encontramos o maior número de contribuições, já que a mesma é, normalmente, tratada
como parte extensiva da identidade corporativa de uma organização e essa é, por
natureza, a área típica de atuação do designer gráfico.
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