
O desafio para a Brandimage, foi criar uma marca 
internacional de fácil leitura que transmitisse valor 
acrescentado, confiança e modernidade, de uma 
forma coerente e memorável.
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Valor solutions

A Valor é uma jovem empresa de gestão de 
capitais, participada pela BSG e Madeira Fidúcia, 
com sede no Funchal, e tem como foco de 
atividade a dinamização da zona franca da 
Madeira.

O desafio para a Brandimage, foi criar uma marca 
internacional de fácil leitura que transmitisse valor 
acrescentado, confiança e modernidade, de uma 
forma coerente e memorável.

O sistema de comunicação assentou no desenvolvi-
mento de uma plataforma on-line de partilha 
mundial de informação apoiada localmente pelo 
material promocional predefinido e personalizável 
em cada jurisdição.

Para a identidade corporativa a solução encontrada 
tem como principal objetivo a memorabilidade e a 
credibilização da instituição, pela mensagem de 
globalização e o conceito de valor acrescentado 
presentes no símbolo.

A assinatura reforça o conceito da marca “Add value 
to your business”

Para este projeto a brandimage desenvolveu:
- Estratégia de marca;
- Identidade corporativa.
- Estratégia de comunicação;
- Promoção e Publicidade;
- Web design.
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