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Resumo 

Conhecida como “Cidade Lábios de Mel”, a cidade de Iracemápolis está 

localizado a 170 km da capital do Estado de São Paulo. O município destaca-se 

como um dos pólos pioneiros no desenvolvimento da indústria açucareira paulista no 

século XX, devido a presença em seu território da Usina Iracema, um grande 

produtor com mais de 70 anos de experiência na fabricação de etanol e açúcar. 

Recentemente, Iracemápolis ganhou projeção nacional, quando foi anunciada a 

instalação de uma fábrica da montadora alemã Mercedez-Benz, em seu território. 

Contudo, apesar de sua rica história e conquistas recentes a cidade não possuía um 

sistema de identificação eficiente, fato que vinha trazendo prejuízos para sua 

imagem organizacional e vários problemas de comunicação, que tenderiam a 

aumentar com o inevitável crescimento proporcionado com a instalação da 

montadora alemã. Assim, o presente artigo aborda a pesquisa realizada tendo em 

vista a criação de  um projeto de identidade visual para o município, descrevendo as 

etapas metodológicas, apresentando desde o levantamento de dados inicial, junto 

aos moradores da cidade, até o desenvolvimento da marca e suas aplicações.  

 

1. Introdução 

Conhecido como “Cidade Lábios de Mel”, o município de Iracemápolis está 

localizado a 170 km da capital do Estado de São Paulo e surgiu a partir de um 

vilarejo denominado Santa Cruz da Boa Vista. A origem do nome Iracemápolis vem 

da justaposição das palavras “Iracema” que provém da língua indígena e significa 

lábios de Mel” e da palavra “Pólis” é de origem grega e significa cidade (ZANARDO, 

2008). Iracemápolis se emancipou de Limeira em 31 de dezembro de 1953, 

ocorrendo a posse do primeiro prefeito, vice-prefeito e dos vereadores no dia 

seguinte, o primeiro dia do ano de 1954 (IRACEMAPOLIS). 

A cidade destaca-se como um dos pólos pioneiros de desenvolvimento da 

indústria açucareira paulista no século XX. Tal fato justifica-se devido a presença em 

seu território da Usina Iracema, um grande produtor, com mais de 70 anos de 

experiência na fabricação de etanol e açúcar. A maior proximidade com o Porto de 

Santos, em comparação com as outras usinas, confere à unidade um diferencial 

logístico relevante para a exportação da sua produção. Segundo informações 

fornecidas pela própria usina, a unidade processa cerca de 3 milhões de toneladas 

de matéria prima por safra e exibe um crescente índice de colheita mecanizada. A 
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cana é cultivada em cerca de 30 mil hectares de terras próprias e parcerias (SÃO 

MARTINHO).  

Atualmente, a população de Iracemápolis conta com cerca de 19.700 

habitantes, porém este número está sujeito as flutuações, sendo maior durante a 

safra de cana de açúcar. A migração e rotatividade de trabalhadores temporários é 

muito grande, gerando dificuldades para o planejamento adequado na área da 

saúde, habitação, transporte, emprego e outras variáveis que afetam diretamente à 

área da saúde (IRACEMAPOLIS). 

A cidade ganhou projeção nacional em outubro de 2013, quando foi 

anunciada a instalação de uma fábrica da montadora alemã Mercedez-Benz em seu 

território. Segundo o portal G1 a fábrica deve gerar 4 mil empregos, sendo 1.000 

diretos na planta e 3.000 indiretos. O investimento será de R$ 505 milhões. A 

previsão da empresa é produzir 20 mil carros por ano a partir de 2016. O modelo 

que será fabricado em Iracemápolis será uma nova geração do sedan Classe C (G1 

PIRACICABA E REGIÃO). Entretanto, apesar de sua rica história e conquistas 

recentes a cidade não possuía um sistema de identificação eficiente,  o que vinha 

trazendo prejuízos para sua imagem organizacional e toda sorte de problemas de 

comunicação, que tendem a aumentar com o inevitável crescimento que virá como 

consequência da instalação da montadora alemã. 

Segundo Péon (2000) identidade visual é a apresentação de uma empresa ou 

instituição, constituindo-se do design de sua marca, logotipo ou símbolo e da 

organização dos seus componentes: padrões tipográficos, cromáticos, associações, 

assinaturas, amostra de cores, reprints e ou arquivos digitais dos sinais gráficos e 

aplicações específicas (papelaria, formulários, sinalização, frotas, uniformes etc). 

Strunck (2001) complementa que as identidades visuais têm a função de explicar por 

intermédio de cores e formas o conceito que uma marca carrega, a qual deve 

sintetizar e transferir para produtos e serviços toda a informação ou experiência 

desejada. Uma identidade visual idealmente desenvolvida torna-se um sinalizador 

da confiança depositada nas marcas. 

No âmbito da atividade do marketing territorial1 a marca é tomada como um 

elemento nuclear. O valor de marca das cidades e regiões (pelas representações 

que incutem e pelo uso estratégico que fazem das variáveis do mix de marketing) 

                                                 
1 Marketing territorial consiste no serviço de concepção, gestão e promoção dos lugares com objetivo de 
aumentar a atratividade junto aos públicos internos e externos (GAIO E GOUVEIA, 2007). 
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potenciam um intenso diálogo com o desenvolvimento econômico contribuindo, quer 

para atrair e reter pessoas e empresas, quer para favorecer o co-branding por 

intermédio da extensão da imagem e atributos da marca da cidade aos produtos e 

clusters locais, promovendo novas e múltiplas centralidades no território. Neste 

contexto, as técnicas de branding utilizadas pelas cidades para identificar e 

comunicar os seus atributos e mais-valias constituem-se como um instrumento 

precioso ao serviço da competitividade territorial (GAIO E GOUVEIA, 2007). 

Nesse contexto, foi estabelecida uma parceria entre a prefeitura da cidade de 

Iracemápolis e a Faculdade de Administração e Artes de Limeira, Faal, para o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa para embasar o trabalho prático e a 

criação de um sistema de identidade visual para os diversos trabalhos de 

comunicação, tanto aqueles que circulam internamente, como aqueles destinados 

ao público externo. Os resultados obtidos estão relatados ao longo do presente 

texto, encerrando com a apresentação do sistema de identidade visual. O trabalho 

foi apresentado em um evento para a comunidade local em outubro de 2013, 

gerando grande repercussão junto a imprensa regional. 

 

2. Oportunidade percebida 

A necessidade de um projeto de Identidade Visual para o município foi 

identificada pelo coordenador do curso de Design da Faal Prof. Msc. Tomas Guner 

Sniker, natural da cidade. Portanto, a criação do projeto teve um caráter propositivo, 

ao invés de constituir-se apenas uma solução a partir de uma demanda já dada.  

Vale a pena mencionar que devido a seu caráter propositivo, a 

responsabilidade sobre o trabalho tornou-se ainda maior. A oportunidade de criação 

da identidade visual de uma cidade é algo raro, mesmo para designers experientes. 

Era acordo comum entre todos os envolvidos o fato de que se o projeto fosse bem 

sucedido, traria grande repercussão, tanto na cidade como na região, divulgando 

amplamente os benefícios do design. 

A parceria entre a prefeitura e a Instituição de ensino foi firmada em uma 

reunião com o prefeito da cidade Valmir Gonçalves de Almeida, que recebeu os 

representantes do curso de design e logo percebeu que existiriam muitos benefícios 

para a cidade a partir da adoção de um projeto de identidade visual. Na sequência, a 

IES assinou um termo de adesão de voluntariado e o projeto começou a ser 
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desenvolvido por intermédio de um programa de extensão universitária pelos alunos 

do curso de design gráfico Adriano Morgon, Bruno Rodrigues e David Faraum sob 

orientação dos professores Msc. Tomas Guner Sniker e Msc. Samara Pereira 

Tedeschi, com contribuições do Prof. Msc. Gustavo Palma Nascimento. 

A única reivindicação feita pelo prefeito e colaboradores, neste primeiro 

contato, era de que a nova identidade visual representasse os habitantes da cidade 

em sua diversidade sócio cultural, não deixando nenhum dos habitantes “de fora”. A 

partir de tal solicitação foram estudados métodos de projeto e ferramentas tendo em 

vista justamente levantar dados junto aos moradores da cidade e traduzir as 

percepções dos mesmos numa marca, por se tratar do elemento primário do sistema 

de identidade visual. 

 

3. Método 

Uma marca deve buscar a criação de pontos de identificação com aqueles 

que a apreciarão de alguma forma. Tratando-se de uma cidade, um organismo que é 

constituído de indivíduos, a necessidade de identificação torna-se ainda mais 

premente, pois a relação com marca não nascerá a partir do consumo, onde o 

usuário escolhe o produto desejado e a partir daí estabelece relações com seu 

fabricante, sua marca ou o sistema de identidade visual. A relação é estabelecida 

noutra instância, onde a marca representará de fato os indivíduos que residem 

naquele território, portanto, já não se trata de uma questão de escolha para os 

mesmos. 

A marca deveria buscar em última instância representar os moradores da 

cidade de maneira icônica, refletindo seus anseios, percepções, modos de viver e 

relacionar. Caso contrário, os moradores poderiam não se identificar com a marca, 

gerando rejeições ao projeto. 

Por mais utópico que pudesse parecer num primeiro momento conseguir 

representar em um marca características que pudessem estabelecer pontos de 

identificação com quase 20.000 pessoas diferentes, a solução do projeto deveria 

objetivar tal feito. Tendo isto em mente, a estratégia metodológica para a pesquisa 

deu-se a partir dos preceitos do Design Thinking, que consiste em tomar o design 

como forma de pensar. Assim, o design transforma-se em processo, em método de 
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inovação centrado em aspectos humanos, utilizando ferramentas metodológicas 

como: observação; co-criação; visualização e prototipagem (MARTIN, 2009).  

Gates e Melinda (2009) complementam que Design Thinking é um processo 

que começa pelas pessoas para as quais as soluções estão sendo criadas, ou seja, 

ao se projetar deve-se levar em consideração as necessidades, desejos e 

características das pessoas que usarão os produtos ou acessarão as informações 

efetivamente. Nas palavras de Pinheiro: 

 

O Design Thinking é uma abordagem para problemas complexos 
focada no uso da criatividade e da empatia, e que incentiva a 
participação de usuários finais na criação de soluções que já nascem 
mais adaptadas e, por isso, possuem maiores índices de adoção e 
maior potencial de serem catapultadas ao patamar de inovação. 
(PINHEIRO, 2010)  

 

Colocar o usuário em evidência consiste em utilizar métodos e técnicas que 

objetivem trazê-los para processo de design. Nestes termos, o design thinking 

empregada  várias técnicas com objetivo de levantar os dados necessários para o 

desenvolvimento de soluções alinhadas com as reais necessidades das pessoas.   

A presente pesquisa contou com a seguinte abordagem: na primeira fase, 

buscou-se conversar com moradores notáveis da cidade, como o professor e 

historiador José Zanardo2, a vice-prefeita Denise Calice, o próprio prefeito Valmir 

Gonçalves de Almeida, entre outros, para levantar dados preliminares que 

norteassem a estruturação de um questionário semiestruturado; na segunda fase, 

foram aplicados questionários nas escolas da cidade, bem como em pontos de 

grande circulação de pessoas, como a praça da Matriz, tendo em vista coletar 

percepções dos moradores sobre a cidade; na terceira fase, iniciou-se o processo de 

análise e tabulação. 

 

4. Análise dos dados 

Após a aplicação dos questionários nas escolas da cidade e pontos de grande 

circulação da cidade, deu-se o tratamento inicial dos dados coletados. 

O questionário foi organizado em três blocos de perguntas: o primeiro, que 

buscava levantar dados sobre o perfil do morador, como exemplo, idade, sexo, 

                                                 
2
 Autor do livro Iracemápolis: fatos e retratos”, lançado em 2008, que propõe contar a história da cidade a 

partir de retratos de alguns de seus moradores mais notáveis. 
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tempo de residência na cidade, entre outras perguntas; o segundo, que objetivava 

levantar as impressões gerais dos moradores sobre a cidade; e o terceiro, que 

propunha o levantamento de aspectos notáveis em diferentes áreas da cidade, 

segundo a visão dos habitantes, tais como indústria, comércio, cultura, lazer, 

educação e tradição. 

Os resultados da primeira etapa apontaram que a imensa maioria das 

pessoas entrevistadas residiam na cidade há mais de 10 anos e contavam com a 

família residindo na cidade, ou seja, já eram bastante familiarizadas com a cultura 

local. 

 
Tabela 1 - Contagem das unidades do texto. 

Palavras Quantidade 

Tranquila 49 

Bonita 22 

Usina Iracema 21 

Pequena 21 

Qualidade de vida 19 

Praça da Matriz 15 

Acolhedora 12 

Festa do Peão 10 

Festa do Caldo de Cana 7 

Hospitaleira 5 

Tédio/Não tem o que fazer 4 

Fonte: Do autor, com base na pesquisa realizada. 

 
As perguntas da segunda etapa foram redigidas com objetivo de coletar 

impressões gerais dos entrevistados sobre a cidade. O tratamento dos dados deu-se 

a partir de uma análise do conteúdo organizando-se as palavras mais citadas por 

cada um dos entrevistados (Quadro 1). Tal técnica foi utilizada como abordagem 

inicial com objetivo de reduzir a complexidade do texto a partir da classificação 

sistemática e da contagem das unidades do texto. Chamou atenção o conjunto de 

palavras positivas relacionadas à qualidade de vida oferecida pela cidade. Ao 

contrário do descontentamento que os moradores das grandes cidades geralmente 

apresentam em relação a qualidade de vida, Iracemápolis conta com moradores em 

sintonia com aquilo que a cidade oferece, ou seja: tranquilidade, qualidade de vida 

etc. 

Na terceira etapa, foi solicitado para que os moradores apontassem lugares, 

instituições ou coisas representativas em relação indústria, comércio, cultura, lazer, 

educação e tradição. A tabela abaixo apresenta a palavras mais citadas e sua 

quantidade em cada uma das categorias: 
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Quadro 1 – Palavras mais citadas em cada uma das dadas categorias. 
Indústria Comércio Cultura Lazer Educação Tradição 

Palavras Qt Palavras Qt Palavras Qt Palavras Qt Palavras Qt Palavras Qt 

Usina 
Iracema 

75 Lojas 34 Centro de 
Educação, 
Arte e 
Cultura, 
Ceac.  

23 Centro de 
Lazer 
Municipal 

51 Escola 52 Festa do 
Peão 

28 

StarPlast 5 Supermercado 28 Desfile 
Cívico 

12 Praça da 
Matriz 

15 Escola 
João 
Ometto 

5 Usina 
Iracema 

24 

Fonte de 
Renda 

3 Bom 2 Biblioteca 
Municipal 

7 Festa do 
Peão 

7 Escola 
Benedito 
Freire 

4 Festa do 
Caldo de 
Cana 

12 

Cana de 
açúcar 

3 Parado 2 Semana 
Cultural 

5 Tranquilidade 2 Biblioteca 
Municipal 

2 Canavial 6 

Fonte: Do autor, com base na pesquisa realizada. 

 
Não cabe aqui uma discussão minuciosa dos diferentes aspectos levantandos 

nesta etapa, contudo chamou atenção as menções à Usina Iracema e à indústria 

canavieira nas secções referentes à indústria e também à tradição. Os entrevistados 

reconhecem o forte papel desempenhado por este setor na economia local. 

Como resultado final, chegou-se a conclusão de que os habitantes da cidade 

detêm uma relação bastante afetuosa com a cidade e conseguem distinguir seus 

pontos fortes. Embora seja uma cidade pequena e carente de alguns recursos, na 

visão dos entrevistados é tranquila, acolhedora e receptiva. 

Na aplicação dos questionários nas escolas, foi também solicitado para que 

as crianças fizessem um desenho representando a cidade, com objetivo de coletar 

impressões visuais e buscar formas inovadores de representação do lugar. 

 

5. Desenvolvimento e Resultados 

Analisando-se os resultados obtidos no questionário, representados no 

quadro 1, como já mencionado, foi possível constatar a percepção comum entre as 

pessoas entrevistadas de que Iracemápolis é uma cidade tranquila, pequena, bonita 

e com qualidade de vida, ou seja, os principais resultados obtidos refletem uma 

imagem positiva. No quadro 2, nota-se o quanto a Usina Iracema consiste num 

ponto de referência para a cidade, além de representar a cultura da cana de açúcar, 

uma tradição regional. 

 Tendo em vista formular um conceito criativo para o desenvolvimento da 

marca, as informações obtidas a partir da aplicação do questionário foram 

relacionadas a fatos históricos importantes da cidade, como exemplo, a resiliência 
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dos moradores pioneiros na constituição da cidade, desde quando era apenas um 

pequeno bairro de Limeira chamado Santa Cruz da Boa Vista: 

 
Santa Cruz da Boa Vista sobreviveu por um milagre, graças ao seu 
povo laborioso e destemido. Presa entre Limeira, Piracicaba, Rio 
Claro e Santa Bárbara d’Oeste e desprovida de estradas 
pavimentadas, precisou de muita luta e coragem para sair do 
isolamento e do esquecimento de seu povo (ZANARDO, 2008, p. 
19). 

 
Ainda segundo Zanardo (2008) com o passar dos anos, Iracemápolis ganhou 

título de distrito, e após muito empenho de seus moradores foi emancipada de 

Limeira e constituída cidade. 

 
 

Figura 1 – Primeiros esboços da marca. Fonte: Do autor. 

 
Assim, com base na pesquisa realizada, os primeiros esboços da marca 

(Figura 1) buscaram representar o diálogo entre os principais dados selecionados, 

tidos como representativos da cidade por seus moradores: 1. indústria canavieira e a 

usina Iracema; 2. a qualidade de vida e o carinho dos moradores pela cidade; 3. a 

resiliência dos pioneiros na constituição no município. 

 

 
Figura 2 – Esboços selecionados do desenvolvimento da marca Fonte: Do autor. 
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Assim, a partir do diálogo entre estes três tópicos principais, chegou-se a 

solução representativa de um coração como núcleo da marca, envolto por uma 

forma composta de duas cores diferentes. O coração representa os moradores e sua 

força de vontade, que tornaram a construção da cidade possível, e as formas que o 

envolve compõem os aspectos que desenvolveram-se a partir do empenho destas 

pessoas. Deste modo, cores amarela e verde buscam representar respectivamente a 

qualidade de vida e a força da indústria, especificamente a canavieira, tradicional da 

região (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Marca finalizada e principais aplicações. Fonte: Do autor. 

 
A família tipográfica empregada no logotipo foi a Bree, uma fonte sem serifa, 

com boa leitura e de forma despojada. Somado a solução visual, foi criado um 

slogan para ser veiculado junto à marca, com objetivo de gerar interesse e justificar 

a proposta. A frase busca focar de um lado, a força de vontade dos pioneiros em 

permanecer na região e construir a cidade, e de outro lado, o carinho demostrando 

pelos habitante atuais. Do ponto de vista gráfico, percebe-se o coração ocupando o 

núcleo da forma, ou seja, o interior, representando a paixão. O slogan também faz 

um trocadilho em relação a posição geográfica, buscando reafirmar a valorização 

das cidades interioranas. 

 

 
 

Figura 4 – Exemplo de aplicação em papelaria. Fonte: Do autor. 
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6. Considerações finais 

A marca, bem como o Sistema de Identidade Visual foi apresentado em um 

evento para a comunidade local em outubro de 2013, gerando grande repercussão 

junto a imprensa regional. Reportagens sobre o lançamento da marca foram 

publicadas nos jornais Gazeta de Limeira, Jornal de Limeira e Gazeta de 

Iracemápolis. O lançamento também foi veiculado em meios televisivos regionais, 

com destaque para a TV Jornal e para a TV Mix de Limeira. Antes mesmo do 

lançamento oficial, a marca foi exposta na ocasião do anúncio oficial da implantação 

da fábrica da Mercedez Benz na cidade. Em Dezembro de 2013, a prefeitura de 

Iracemápolis confeccionou um folder informativo com os projetos realizados nos 

último dois, já com a aplicação da nova visual e distribuiu para a população. 
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