IDENTIDADE VISUAL

Logotipo

O logotipo é uma peça de design que se forma por um conjunto de
elementos. Essa é a assinatura institucional da organização, também conhecida
como marca. Por isso, o logo estará presente em todos os materiais da
organização, levando à padronização. Isso facilita o reconhecimento e a
assimilação. Dessa forma, é imprescindível que o logo traga elementos de
identificação com a organização.
A primeira ação da comunicação está voltada para renovação do logotipo
do CBH Grande. Como pode ser visto no plano de trabalho da comunicação, a
identidade visual é o pontapé inicial e importante, pois e a partir dela que
desenvolveremos o layout dos demais produtos de comunicação.
A bacia hidrográfica do Rio Grande é conhecida, já trazida em seu nome,
pela extensão territorial. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande representa
essa expressiva área territorial, que atravessa dois estados (Minas Gerais e São
Paulo) e sua diversidade ambiental. Por isso, o logo foi pensado nessas
características com o objetivo principal de transmitir integração.
A aplicabilidade e versatilidade da marca também são pontos importantes.
A aplicabilidade garante que em todos os materiais ao ser inserida a marca terá
visibilidade e não precisará perder suas características. A versatilidade trata-se
das possibilidades de desdobramento da marca para subprodutos, como, por
exemplo, no caso do CBH Grande, programas, campanhas, ou, até mesmo,
desdobramentos para os Comitês afluentes que podem seguir a linha do logo do
Grande para gerar integração entre os afluentes estaduais e o Comitê Federal.
Proposta
Ao desenvolver esse estudo, propomos uma marca que valorize o nome,
por isso o destaque no G. Preservamos a ideia do curso do rio separando os
estados (MG/ SP), para isso, a utilização do G com uma fonte cursiva que, além
de representar as curvas do Rio, gera a sensação de integração. As cores
escolhidas foram o azul e verde, tonalidades presentes nos cursos de água, e já
consolidadas na representação do meio ambiente.

