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Resumo: Este artigo trata de evidenciar as principais asserções da semiótica discursive sobre os mecanismos de geração da 
significação em discursos de naturezas diversas, e demonstrar sua validade no campo no design gráfico e mais 
especificamente, da identidade corporative. 
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Resumo: This article intends to elucidate the main principles of semiotics, which explain the construction of meaning in 
discourses of diverse natures. After that, we want to demonstrate the importantce of theses principles on the field of 
graphic design, and more specifically on the field of corporate identity. 

 

 

Dentre os tipos discursivos produzidas pelo design gráfico talvez um das mais complexos seja aquele relativo à 
construção e gestão da imagem de instituições e empresas. Referimo-nos aqui ao que recebe a denominação de 
IDENTIDADE VISUAL CORPORATIVA ou simplesmente IDENTIDADE VISUAL. Francisco H. de Melo aponta que 
 
‘identidade visual é o trabalho por excelência do designer gráfico (…). Apesar de sua visibilidade, ou talvez por 
isso mesmo, a área de identidade corporativa é também fonte de equívocos. Para muitos, designer é o 
profissional que faz ‘marquinhas’. Nada mais falso. O sinal de identificação de uma empresa ou instituição é só 
o começo da história. (…) Designers gráficos não projetam logotipos ou símbolos, projetam sistemas.’ (1)  

 
As manifestações deste gênero discursivo apresentam-se em estado embrionário desde a aurora da civilização:  
 
‘Os primeiros vestígios são, aparentemente, a fixação de sinais em gado (…) e em produtos de cerâmica. (…) 
Tijolos e telhas já eram marcados na Mesopotâmia e no Egito, seja com o nome do monarca em cujo reino 
foram feitos ou com o símbolo designativo do projeto a que se destinavam. Jarros de cerâmica, usados no 
cotidiano na Grécia e em Roma, traziam sinais de sua origem na alça. Talvez o que mais se avizinhe das marcas 
modernas sejam os sinais inscritos em lâmpadas a óleo na Antiguidade clássica. (…) Egípcios, gregos e 
romanos usavam, ainda, sinais identificativos de lojas, e vestígios desse procedimento ainda podem ser 
encontrados nas ruínas de Pompéia e Herculano. (…)  
No final da Idade Média, surgiram as marcas obrigatórias designativas das corporações e com o Renascimento, 
entre os séculos XV e XVI, refloresceu a prática da aposição de sinais. Havia as marcas pessoais, que 
designavam indivíduos, tais como brasões, e a própria casa da família, daí house mark, que podia assinalar 
tanto a atividade geral de um negociante quanto a de um artesão, caso se tratasse de uma família de artesãos. 
(…) Marcas d’água em papéis originaram-se na França e na Itália no século XIII. Com a invenção da 
imprensa, os editores também passaram a usar marcas em livros.’ (2) 
 
Porém, o tema da identidade visual ganha relevo e adquire suas feições modernas após a Segunda Guerra 
Mundial, com a internacionalização dos mercados. Desde então, o tema vem complexificando-se mais e mais, na 



 

 

medida em que as instituições e empresas têm sua imagem re-construída, por um lado, em sua diacronia, e por 
outro, a partir de uma complexa e heterogênea teia de manifestações, que escapam à mera ‘identificação visual’. 
Em linhas gerais, este é o panorama que redunda na idéia de branding, como um desdobramento do trabalho do 
designer gráfico no âmbito da identidade institucional. 
 
Vemos que, independente de suas diversas abrangências e usos ao longo da história, o que é comum às 
ocorrências da identidade visual é a sua natureza eminentemente semiótica, pois suas manifestações produzem 
‘sentido’, mesmo que tal intenção ou efeito escape à consciência ou ao controle de seus criadores.  
 
O sentido, ou significação, por sua vez, é um ‘domínio infinitamente vasto, do qual se ocupa o conjunto das 
disciplinas que constituem as ciências humanas, da filosofia à linguística, da antropologia à história, da 
psicologia à sociologia.’ (3) Considerando a especificidade dos discursos produzidos pelo design gráfico – entre 
eles o da identidade corporativa –, é a semiótica, dentre as disciplinas mencionadas, a que dispõe de instrumental 
teórico mais adequado aos interesses desta reflexão, pois ela se ocupa do “parecer do sentido’, que se apreende 
por meio das formas da linguagem e, mais concretamente, dos discursos que o manifestam, tornando-o 
comunicável e partilhável, ainda que parcialmente’.(4) [grifo nosso] 
 
A natureza semiótica do design gráfico vai-se tornando mais clara ao considerarmos que este ‘se refere à área de 
conhecimento humano e à prática profissional específicas relativas ao ordenamento estético formal de 
elementos textuais e não-textuais que compõem peças gráficas destinadas à reprodução, com objetivo 
expressamente comunicacional.’ (5) Queremos apontar aqui que, se as ‘formas da linguagem’ se constituem no 
objeto a partir do qual a semiótica investiga os mecanismos de produção do sentido, grande parte dessas mesmas 
‘formas’ são a matéria-prima a partir das quais o design gráfico dá existência às mensagens (construindo 
consequentemente seus sentidos). Em outras palavras, abordar o design gráfico – e a identidade corporativa – por 
tal viés o situa no universo dos estudos que relacionam forma e conteúdo, ou seja, os estudos sobre a linguagem.  
 
Ora, se considerarmos que um dos valores mais caros aos designers gráficos é justamente a competência de 
seleção e combinação dos elementos para a montagem do arranjos textuais que produzem o sentido das peças 
comunicativas, torna-se inequívoca a legitimidade da abordagem desta prática sob o prisma geral dos estudos de 
sua significação. Hjelmeslev, ao desenvolver as proposições de Saussure sobre a linguagem, aponta para esta 
relação:  
 
‘A função semiótica é, em si mesma, uma solidariedade: expressão e conteúdo são solidários e um pressupõe 
necessariamente o outro. Uma expressão só é expressão porque é a expressão de um conteúdo, e um conteúdo 
só é conteúdo porque é conteúdo de uma expressão. Do mesmo modo, é impossível existir (…) um conteúdo sem 
expressão e uma expressão sem conteúdo.’ (6)  
 
Assumimos então, aqui, esta postulação, inclusive por ser consensual a interpretação do design gráfico como 
uma atividade empenhada em dar forma visual a conteúdos de diversas ordens. Gruszynski coloca o design 
gráfico como um ‘serviço ‘artístico’ prestado a clientes de diferentes áreas (…) e, portanto, não pode ser 
considerada uma prática desvinculada de outros interesses. Além disso associa-se ao compromisso de 
comunicar ou visa obter determinadas respostas e efeitos do público a que se dirige.’(7) Isto aponta de maneira 
inquestionável para a vinculação do design gráfico com a eficiência comunicativa, ou seja, com a geração de 
efeitos de sentido específicos a partir das articulações formais de seus discursos visuais. No entanto, embora haja 
clareza a respeito deste objetivo, ainda é bastante inconclusa a discussão sobre os procedimentos através dos 
quais os textos produzidos no âmbito desta atividade efetivam sua missão comunicativa. Em outras palavras, a 
consciência dos produtos do design como fenômenos linguageiros cujas manifestações ‘significam’, para além 
da mera transmissão de mensagens e da noção vaga de ‘bom gosto’, não é exatamente clara, assim como é 
obscura a relação entre ‘eficiência’ e ‘sentido’ nos domínios deste fazer.  
 



 

 

Objetivando clarificar e aprofundar a relação entre a forma e o conteúdo dos discursos que o design gráfico 
produz, tomamos a semiótica discursiva como quadro referencial para esta reflexão, tendo em mente que, 
conforme nos aponta Landowski,  
 
‘fazer semiótica não é somente tentar compreender num primeiro grau certas coisas (…) que se apresentam aos 
nossos olhos(…). E também não é apenas procurar desentranhar o sentido de nossa própria implicação nas  
peripécias de uma história (…) que está acontecendo. É também – ou, na realidade, é sobretudo – tentar 
compreender, num segundo grau, o que faz com que compreendamos de tal maneira, e não de outra, o que 
compreendemos.’(8) 
 
Em discursos de qualquer natureza, a complexidade dessa compreensão é dada por uma série de etapas, que, em 
sua urdidura, geram o sentido. Sabe-se que, durante a definição do briefing, elegem-se conteúdos, valores, 
conceitos e sentimentos que devem ser concretizados em um discurso visual. Para a semiótica discursiva, este é, 
por sua vez, a corporificação da própria empresa, que se torna visível ao apresentá-la aos destinatários. A 
empresa faz-se assim ser, por este parecer que põe em veiculação. Nas entranhas deste parecer, os destinadores 
‘instalam-se’ no discurso visual, enquanto enunciadores que enunciam para um enunciatário, que também é ali 
‘instalado’.  A comunicação assim é estruturada entre esses dois parceiros, que não existem de outra maneira a 
não ser através do discurso. Há entre eles uma interação interpessoal, subjetiva, pela qual o ‘eu’ delegado dos 
destinadores enuncia para o ‘tu’, delegado dos destinatários. Podemos entrever tal complexidade, nos domínios 
da identidade corporativa, no exemplo da empresa de telefonia Vésper (9): 
 
‘Posicionamento: O posicionamento adotado para diferenciar a empresa foi o tratamento de respeito e atenção 
dispensado aos clientes, funcionários e parceiros. Os princípios a serem seguidos eram: ser eficiente sem ser 
distante; trabalhar para oferecer soluções inovadoras que agilizem a comunicação cotidiana das pessoas; 
construir relações baseadas em confiança e admiração com todos que entrarem em contato com a empresa. (…) 
O nome Vésper: Vésper tem um significado lúdico – é sinônimo de Vênus, o mais brilhante dos planetas, a 
estrela da manhã e da tarde. É uma palavra positiva e de boa sonoridade. Para povos da antiguidade, Vésper 
era a estrela que ligava o sol e a lua, a conexão entre o dia e a noite. Comunica velocidade, agilidade, 
versatilidade. Tem um ar futurista – o que é positivo para uma empresa de telecomunicações, em que é preciso 
estar sempre antecipando as necessidades dos consumidores e surpreendendo o mercado com soluções 
inovadoras. 
O sinal de identificação: Apesar de suas conotações positivas, Vésper é uma palavra intelectualizada, cujo 
significado não é reconhecido imediatamente, Em vista disso a preocupação foi desenvolver um sinal de 
identificação que potencializasse a força do nome e contivesse atributos descritos no posicionamento, O sinal é 
composto por dois elementos: o símbolo e o logotipo. Para o símbolo, duas estrelas que se encontram traduzem 
bem o duplo significado da estrela da manhã e do entardecer. Unidas, as estrelas expressam o espírito de 
conexão presente num processo de comunicação – aproximar pessoas, encurtar distâncias. As cores adotadas – 
laranja e verde-azulado -, são os tons do céu ao amanhecer e ao anoitecer. Para equilibrar a simplicidade e a 
leveza do símbolo, a palavra Vésper é grafada em um tipo forte e marcante, desenvolvido especialmente para 
esse uso.’ (10) 
 
Como se vê acima, não se trata de outra questão, senão de tornar o ‘posicionamento’, ou seja, uma série de 
valores abstratos previamente definidos – ‘respeito’, ‘atenção’, ‘eficiência’, etc   – em uma concreção, ou seja, 
em uma manifestação discursiva visual, enunciada por Vésper através de um plano da expressão e um plano do 
conteúdo articulado, que leva os destinatários a compreendê-la, ‘de uma tal maneira, e não de outra’. .  
 
Ao debruçarmo-nos sobre tal questão, é preciso ter em mente que, para elucidar a relação entre o design gráfico 
e o sentido é necessário, sobretudo, alguma reflexão acerca do que vem a ser este último. Embora seja este um 
conceito ‘indefinível’, conforme Greimas e Courtés postulam no Dicionário de Semiótica, parece-nos  possível 
compreendê-lo a partir de algumas noções que gravitam em torno desta questão geral. Antes de mais nada, é 
importante colocar que 



 

 

 
‘mesmo considerando que os textos (…) fazem sentido, isto não quer dizer que o sentido que seria o seu (…) 
esteja presente como uma propriedade (…), ou seja, como uma coisa a ser descoberta (…). Se o sentido não 
existe para se ‘pegar’ (…) é porque ele, em todos os casos deve ser ‘construído’: compreender é fazer, é operar, 
é construir.’(11)  
 
Sendo o sentido, portanto, algo que se constrói, é subjacente a esta idéia uma das noções semióticas 
fundamentais: a noção de percurso gerativo do sentido. O percurso gerativo é uma operação complexa que pode 
ser entendida como um encadeamento de etapas interrelacionadas no plano de conteúdo do discurso, a partir das 
quais se estrutura o sentido. Assim, tomando a identidade corporativa como um gênero discursivo, é possível 
reconhecer em suas entranhas a noção do percurso gerativo de sentido. 
 
Embora o exemplo da identidade visual de Vésper tenha apontado nessa direção, não se deve entender que o 
percurso gerativo de sentido enseja relações de ‘representação’ de valores abstratos por formas da expressão. Ao 
contrário, os discursos produzidos design gráfico são de tal natureza, que, para a semiótica, não existem ‘para 
representar, mas para presentificar o mundo, os sentimentos, as sensações, etc. (…) Num texto de qualquer 
linguagem estética, o arranjo não está no lugar de alguma coisa exterior que recria, mas é, em si mesmo, a 
criação de algo.’ (12) [grifo deles]. Assim, antes de prosseguirmos na investigação sobre o percurso gerativo do 
sentido, é preciso situar, dentro da problemática geral da identidade corporativa, esta recusa da semiótica em 
considerar que a construção do sentido se dá a partir de referentes externos. 
 
Na obra La Imagen Corporativa, Norberto Chaves estabelece quatro elementos distintos que copõem o 
fenômeno por ele denominado ‘imagem corporativa’ de uma empresa, instituição, indivíduo ou evento qualquer: 
 
01. REALIDADE CORPORATIVA: é um dos componentes objetivos da imagem da instituição: ‘Se trata de la 

‘materialidad’ del sujeito social en el sentido teórico del termino, o sea el conjunto de condiciones 
empíricas en que se plasma su existencia real como agente social’ (13); 

  
02. IDENTIDADE CORPORATIVA: componente subjetivo da imagem institucional, trata-se do discurso produzido 

conscientemente pela instituição, que corresponde ao conjunto de atributos assumidos como seus próprios; 
 
03. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL: outro aspecto objetivo da imagem corporativa como um todo, esta não é 

nada mais senão o conjunto de mensagens emitidas pela instituição, independentemente da intenção 
comunicativa. 

 
04. IMAGEM INSTITUCIONAL: outro elemento de caráter subjetivo, a imagem institucional vem a ser a 

‘metabolização’ da identidade institucional a partir do olhar do público, ou seja, o juízo que este público faz 
do desempenho e lugar da empresa, instituição ou indivíduo no cenário social. 

 
 
A diferenciação entre estes quatro elementos é de grande valor no que se refere à sistematizatização dos estudos 
sobre a identidade corporativa. Porém, o próprio autor aponta que ‘ La función de la imagen es, por definición, 
producir un efecto de realidad, un efecto ilusorio. La imagen es lo verosímil por excelencia, y por lo tanto, crea 
en el que la experimenta un estado de certidumbre, o sea la convicción de que ‘lo que se piensa’ de la realidad 
es lo real y no una representación artificial de la realidad. En este sentido puede señalarse que imagen 
institucional y realidad institucional – siendo conceptos francamente discernibles – en el fenomeno 
comunicacional real deben tender a mimetizar-se’. (14)  
 
Em outras palavras, queremos apontar para o fato de que, tanto a identidade corporativa quanto as demais 
manifestações do universo institucional são pequenos discursos que constituem eles próprios, em sua dinâmica 
correlação, a instituição e seu sentido. Para a semiótica tal princípio fundamenta a própria amplitude de suas 



 

 

preocupações, pois ela   ‘(…) procura dar conta das manifestações significantes a todo momento presentes no 
mundo (…). Tais manifestações (…) podem ser tanto objetos mesmo, no sentido vulgar da palavra, quanto 
práticas ou fazeres humanos. Nesse sentido, podem ser tomados para análise tanto uma notícia de jornal, 
quanto uma festa sazonal, um texto científico ou uma luta de box, um discurso jurídico ou uma receita de bolo, a 
represa de Itaipú ou uma obra de arte.’ (15)  
 
Assim, cumpre assinalar que, não sendo a identidade visual uma ‘representação’ dos atributos da instituição que 
‘identifica’, esta é então, um fenômeno discursivo, dentre diversos outros que a constituem. Por outro lado, tendo 
a identidade visual este caráter de ‘fragmento discursivo’, é importante notar que a totalidade do sentido de uma 
instituição se dá continuamente pela complexa interação dos fenômenos discursivos nos momentos mesmos de 
sua interação: ‘(…) manifestações que (…) poderíamos considerar abertas, ‘dinâmicas’, ainda por vir, isto é, 
que não oferecendo o caráter de unidades fechadas, só se deixarão captar em ato.’ (16)  Assim, uma vez situada 
a identidade corporativa na complexa trama dos discursos institucionais, voltemos à questão do percurso 
gerativo de sentido. Como já dissemos, não se trata aqui de abordar a identidade corporativa como a 
‘representação’ de algo, mas de compreender os mecanismos mesmos da construção desse ‘algo’, que se dão nos 
meandros do referido percurso. 
 
Em termos gerais, a semiótica propõe que o percurso gerativo é composto por três etapas, das quais facetas 
distintas do discurso vão-se articulando para estruturar o sentido. Temos, em primeiro lugar, o NÍVEL PROFUNDO 
ou FUNDAMENTAL, o mais abstrato dos três, que abriga conceitos que se constituem em uma oposição semântica 
mínima (sujo vs. limpo, música vs. ruído, tradicional vs inovador). Tal oposição aparecerá como uma 
recorrência na urdidura das duas outras etapas do percuso gerativo: o nível narrativo  o nível discursivo. 
 
O NÍVEL NARRATIVO, por sua vez, é a instância do discurso onde se instalam sujeitos e valores e os modos de 
interação entre eles.  A instalação dos sujeitos e dos valores, bem como a definição de suas competências e 
fazeres, e a descrição da transitividade entre sujeitos e sujeitos por um lado, e sujeitos e valores por outro, são 
particularidades do nível narrativo. Em termos de identidade corporativa, esta estrutura pode ser precária e 
parcialmente compreendida por ora, se considerarmos que, nos meandros de um simples logotipo estão em jogo 
uma instituição que lhe ‘dá voz’, a fim de colocar em circulação determinados atributos, contando com a atenção 
de uma audiência específica, da qual se espera deteminado movimento, alcançado através de uma mudança de 
estado (do ‘não-desejar’ ao ‘desejar’, por exemplo). É importante ressaltar que o nível narrativo estabelece tais 
elementos desprovidos de características visuais específicas, colocando em jogo apenas suas relações 
epistêmicas e posições relativas. É no nível que veremos a seguir que se dá a caracterização dos elementos.  
 
A passagem do nível narrativo para o NÍVEL DISCURSIVO – ou discursivização – é um procedimento resultante de 
um mecanismo de conversão que, tal como uma mão invisível, manuseia os elementos instalados nível anterior, 
produzindo assim, o discurso enunciado. A este mecanismo denominamos ENUNCIAÇÃO, ou seja, a ‘instância de 
mediação, que assegura a discursivização da língua, que permite a passagem da competência à performance, 
das estruturas semióticas virtuais às estruturas realizadas sob a forma de discurso.’ (17) Assim, tomando o 
nível narrativo como uma instância virtual, e o nível discursivo como aquele que abriga a atualização de tais 
virtualidades, vê-se que neste os actantes (18) – sujeitos, valores, competências e fazeres – recebem ‘nomes 
próprios’ e ‘feições’, passam a atuar num ‘palco’ específico e sua história é especificada cronológicamente. Ou, 
conforme nos coloca Barros,  
 
‘as estruturas narrativas se convertem em estruturas discursivas quando assumidas pelo sujeito da enunciação. 
O sujeito da enunciação faz uma série de escolhas, de pessoa, de tempo, de espaço, de figuras, e ‘conta’ ou 
passa a narrativa, tranformando-a em discurso. O discurso nada mais é, portanto, que a narrativa ‘enriquecida’ 
por todas as opções do sujeito da enunciação’ (19)… 
 



 

 

Sendo o discurso enunciado um efeito resultante da enunciação, é necessário ainda compreender como as 
categorias de ‘pessoa’ (nomes próprios e feições), ‘lugar’ (palco) e ‘tempo’ (especificidade cronológica) 
‘ganham’ suas características, na especificidade de cada discurso.  
 
Ao apontar que o ‘sujeito da enunciação faz uma série de escolhas’, Barros está se referindo aqui a este 
procedimento: a figurativização. Antes de mais nada, é preciso dizer que não se pode tomar aqui o termo 
‘figuratividade’ como uma propriedade que faz com que sinais visuais projetados para uma identidade 
corporativa, por exemplo, guardem uma certa semelhança com outras imagens, tomando-as assim, como seus 
referentes. Se fosse este o caso, os logotipos, por exemplo, ou as marcas ditas ‘abstratas’ não seriam 
consideradas nesta problematização. Na verdade, a concepção de referente não tem pertinência para a semiótica 
discursiva, especialmente porque, como já colocamos anteriormente, esta  toma os discursos não como 
‘representações’, mas como ‘construções’ mesmo.  
 
Para Greimas e Courtés, ‘Dir-se-á que o discurso será figurativizado no momento em que um objeto sintáxico 
receber um investimento semântico que permitirá ao enunciatário reconhecê-lo como uma figura, como um 
automóvel, por exemplo.’ (20) No âmbito dos textos literários, um componente sintáxico – uma certa palavra 
num poema, por exemplo – é ‘tocada’ pela figurativização na medida em que através dela se faz possível o 
reconhecimento, pelo leitor, de uma figura do mundo. Esta, por sua vez, faz parte não de um ‘mundo de 
referentes’, mas de um sistema semiótico maior que podemos chamar de ‘mundo natural’(21). Greimas e 
Courtés definem o mundo natural como ‘o parecer segundo o qual o universo se apresenta ao homem como um 
conjunto de qualidades sensíveis, dotados de certa organização (…)’. Por outro lado, o mundo natural é ‘uma 
estrutura ‘discursiva’, pois se apresenta no quadro da relação sujeito-objeto: é o enunciado construído pelo 
sujeito humano e decifrável por ele’  (22) [grifo nosso]. Em outras palavras, podemos dizer que pertence aos 
domínios do mundo natural todo o fenômeno captado pelos sentidos que, pela sua organização interna e pela 
relação com os demais, se constitui num fenômeno com propriedade discursiva, ou que, sendo um fenônemo 
percebido, e também relacionado e ‘embebido’ em significados.  
 
Tecidas estas considerações, vê-se, portanto, que a figurativização não trata da ‘imitação’ das coisas ‘concretas’ 
do mundo, mas da recuperação e rearticulação, no interior do discurso enunciado, de estruturas sensíveis e de 
seus planos de conteúdo, para que seja garantida uma ponte para a sua intelegibilidade, e as condições de 
reconhecimento de tais estruturas e relações por parte do leitor. A validade desta abordagem no âmbito da 
identidade corporativa pode ser entrevista ao tomarmos como exemplo alguns passos, propostos por Peón para a 
fase projetual da elaboração formal de marcas. Segundo a  autora, são importantes os passos: 
 
‘01. Consolidação da definição dos conceitos gerais que devem ser transmitidos pela identidade visual. (…) 
02. Definição de elementos concretos aos quais a identidade, de alguma forma (…) pode ou deve estar 
associada. Ex. Folhas, árvores e plantas, em caso de um parque; chopp, tulipa, garçom, em caso de uma 
choperia; bolsas, carteiras, malas, couro, no caso de uma loja de equipamentos para bagagem. Estes elementos 
concretos podem ser aproveitados ou não na solução preliminar, mas necessariamente têm de ser levados em 
conta – ao menos no início do processo. 
03. Revisão de eventuais sugestões formuladas pelo cliente (…). [grifo deles]  
 
A primeira questão que se coloca é a alusão à pretensão de um efeito de sentido específico e controlado, quando 
ela aponta para a ‘consolidação da definição dos conceitos gerais…’, o que não é nada menos que, o 
estabelecimento, a propri, do plano de conteúdo de um discurso visual a ser ainda expresso.  Por outro lado, 
reconhecemos nas palavras da autora a concepção de mundo natural, quando ela coloca como essencial a 
‘definição de elementos concretos aos quais a identidade, de alguma forma, pode ou deve estar associada. ex. 
folhas, árvores e plantas…’.  
 
Porém, é flagrante a fragilidade da abordagem no que se refere à figurativização. Vê-se que, embora a autora 
admita a possibilidade de excluir os ‘elementos concretos’ do projeto, ela não problematiza as opções 



 

 

alternativas, como o uso de imagens ‘abstratas’, de um arranjo tipográfico particularizado ou qualidades ligadas 
ao cromatismo. É no âmbito de tal lacuna que situamos a pertinência do conceito de figuratividade, tal como a 
teoria semiótica a concebe. Não se trata, portanto, de distinguir os sinais, a fim de verificar-lhes a capacidade de 
significar, entre os figurativos e os abstratos: numa outra direção, a problemática central da figuratividade reside 
em ‘distinguir as formas de discurso a partir do regime de ‘veridicção’ – os jogos de verdade que o sistema 
instala em seu interior – que as caracteriza propriamente.’ (24) 
 
A veridicção, por sua vez, pode ser entendida como a capacidade dos discursos de expressarem seu conteúdo de 
modo a fazê-lo parecer verdadeiro. Novamente temos aqui uma noção semiótica de fundamental importância 
para o design gráfico e a identidade corporativa, pois, conforme afirma Peón,   
 
‘Uma das funções dos sistemas de identidade visual é a de agregar ao objeto do sistema (…) determinados 
conceitos que o valorizem junto ao seu público. Estes conceitos, por sua vez, são construções do imaginário dos 
sujeitos daquele universo: são conceitos subjetivos, simbólicos, que muitas vezes só fazem sentido naquele 
universo próprio. Assim, é preciso compreender este universo e apreender sua lógica para lançar mão de 
elementos que o exprimam de uma forma tão natural que levem a uma identificação também natural entre 
público-alvo e o objeto.’(25) [grifo nosso] 
 
O aspecto da veridicção, ao nosso ver, constitui-se então na questão fundamental a que todo projeto de 
identidade visual deve atender. Atendida tal questão, tem-se como consequência natural o atendimento a outras 
demandas da identificação institucional, como a padronização ou identificacão de patrimônio.  
 
Assim, caracterizada a questão da veridicção como resultado do encadeamento das etapas descritas acima, e 
situada como ponto fundamental nos projetos de identidade visual, chegamos ao fim desta reflexão. Apontamos, 
no entanto, para a necessidade de novos estudos que abordem, no plano da expressão, os mecanismos de 
produção desta veridicção e dos efeitos de sentido desejados em projetos de design gráfico. Esperamos ter 
contribuído, no entanto, para uma compreensão mais ampla e menos ingênua das sutilezas e estratégias que os 
discursos do design gráfico trazem em si, e para a valorização da competência do designer gráfico como 
manipulador de tais estratégias. 
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