
A fachada pode dizer muito sobre a sua empresa
Uma marca bem construída e exposta de forma eficiente na área externa do seu negócio lhe traz inúmeros benefícios, entre os quais o reconhecimento do seu empreendimento

FO
TO

 A
RA

U
TO

Legenda da foto em uma linha

COMUNICAÇÃO VISUAL
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Muitas pessoas ainda têm 
dúvidas sobre a real impor-
tância de uma fachada em-
presarial e quais os efeitos 
que a estratégia pode propor-
cionar a um negócio. Confi ra 
os valores principais que uma 
comunicação visual externa 
agrega ao seu negócio.

VOCÊ SE DIFERENCIA
DA CONCORRÊNCIA
A maioria das empresas 

está sediada em ambientes 
comerciais, como o centro da 
cidade, do bairro ou até mes-
mo um edifício empresarial. 
Estes locais têm a função de 
centralizar diversos tipos de 
negócio pensando justamen-
te na satisfação dos clientes 
porque, no fi nal das contas, 
eles não precisarão procurar 
muito para acharem o que 
desejam. Ao mesmo tempo, 
a concorrência também se 
mostra como um empecilho. 
Destacar-se externamente 
em um ambiente como esse 
é fundamental para atrair 

clientes e se diferenciar.
VOCÊ CRIA UMA MARCA 
PRÓPRIA E MEMORÁVEL
Uma comunicação visual 

externa, se pensada em con-
sonância com a identidade 
visual da empresa, ajuda a 
concretizar sua marca. Não 
basta ter uma identidade 
visual coerente e aplicá-la 
apenas no seu site, por exem-
plo. Essa afi rmação se torna 
ainda mais verdadeira caso 
seu negócio não seja exclusi-
vamente online. As pessoas 
que passam na frente de sua 
empresa precisam saber que 
você está ali e, além disso, 
precisam memorizar sua 
marca. Com uma fachada 
externa você conseguirá isso.

VOCÊ PASSA A IMAGEM DE 
UMA EMPRESA SÉRIA
Fachadas são essenciais 

para a sede de uma empresa. 
Isso acontece não só para 
lembrar seu público-alvo da 
localização, mas também por-
que passam credibilidade ao 

seu negócio. Ninguém confi a 
em uma empresa sem facha-
da. Além do receio de pode-
rem cair em algum golpe.

VOCÊ CHAMA ATENÇÃO 
DO SEU PÚBLICO
Uma empresa com uma 

comunicação visual externa 
inexistente difi cilmente será 
encontrada ou mesmo lem-
brada. Temos mais facilidade 
para lembrar de imagens do 
que de textos. Imagine o que 
chamaria mais a atenção das 
pessoas que passam em fren-
te a sua empresa: uma tímida 
(ou inexistente) inscrição 
com o nome de seu negócio 
ou uma fachada grande e 
destacável em frente a seu 
endereço?

VOCÊ MOSTRA QUE SE 
PREOCUPA COM OS
MÍNIMOS DETALHES
Para muitos, uma fachada 

externa pode ser um simples 
detalhe. Mas é aí que mora a 
questão: se sua empresa não 
se preocupa com este tipo de 

detalhe, por que ela se preo-
cupará com a satisfação de 
um cliente, que também pode 
ser encarada como um outro 
mero detalhe? Se você deseja 

passar uma imagem positiva 
para seus clientes, mostre que 
você se preocupa com tudo, 
inclusive com a fachada de 
sua empresa.

VOCÊ MOSTRA QUE ESTÁ 
ALINHADO ÀS TENDÊNCIAS 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL
Se você tiver uma fachada 

condizente com sua identida-

de visual, você está alinhado 
às tendências de comunica-
ção visual. Você não quer 
passar a imagem de alguém 
desligado das tendências, né?

CLAREZA
Pode parecer extrema-

mente básico, mas a clareza 
é um dos pontos principais 
no planejamento do design 
de fachadas comerciais. In-
dependentemente de se tratar 
de uma loja ou de um escri-
tório, o nome da marca deve 
aparecer sempre de forma 
visível e legível, para que 
todos possam reconhecer o 
local e encontrá-lo sem gran-
des difi culdades. Também é 
fundamental que o escopo do 
negócio esteja aparente.

EXPOSIÇÃO
No caso do comércio, é 

importante ter produtos à 
mostra e colocar na facha-
da o máximo possível de 
elementos que ajudem os 
consumidores a identifi carem 
também o estilo da loja – afi -
nal de contas, uma pessoa 
que está à procura de uma 
loja de roupas femininas, por 
exemplo, não necessariamen-
te vai se sentir interessada 
por todos os locais do gênero 

com que irá se deparar. Clíni-
cas médicas, escritórios e ou-
tros locais que não possuem 
produtos físicos para colocar 
em exposição no design de 
fachadas comerciais podem 
optar por colocar à vista a sua 
ocupação juntamente com o 
nome. Além de elegante, a 
opção ajuda a deixar o design 
de fachadas comerciais mais 
funcional.

SEGURANÇA
Deixar os produtos em 

uma vitrine aberta, sem vi-
dros ou amarras, pode não 
ser uma boa opção em ruas 
de comércio muito movi-
mentadas ou em locais em 
que toda a equipe fica no 
interior da loja. Isso porque 
podem haver furtos ou mes-
mo incidentes com os itens 
colocados à mostra. Tam-
bém é importante que todo 
o conteúdo esteja de acordo 
com as normas de segurança 
da cidade em que se situam 
ou, no caso de galerias, de 
acordo com as regras locais. 

Por isso, antes de começar o 
planejamento, é importante 
conferir quais são as normas 
para o design de fachadas 
comerciais e ter a certeza 
de que está tudo dentro dos 
conformes.

PREÇO
Nem sempre o produto 

mais caro ou mais barato é 
aquele que oferece o melhor 
custo-benefício. Uma tinta 
barata, por exemplo, pode 
desbotar rapidamente ou ter 
seu tom alterado, da mesma 
forma que um revestimento 
de pedra pode deixar o inte-
rior de um ambiente muito 
frio. Por isso, antes de defi nir 
qual material irá deixar o de-
sign de fachadas comerciais 
mais atraente, é fundamental 
estudar as características do 
imóvel e do local em que ele 
está situado. Se necessário, 
consulte um arquiteto ou um 
engenheiro para saber quais 
as condições ideais para co-
locar na fachada de sua loja 
ou escritório.

Alguns elementos são fundamentais
no design de fachadas comerciais


