Case study

GesSystem

Embora operando na área das TIC, a GesSystem
pretendia distanciar a sua identidade da associação
à tecnologia enquanto matéria física, antes valorizando
o seu capital humano, capaz de criar soluções globais.
GesSystem,
Soluções de Gestão Empresarial
A GesSystem é uma empresa criada em
2002, dotada de experiência e qualificação
nos domínios de conhecimento mais
relevantes para a actividade que desenvolve,
nomeadamente, sistemas de informação e
informática, economia, gestão, engenharia,
sociologia, contabilidade e fiscalidade.
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Actuando em diversos sectores económicos,

O ambiente cromático implementado foi o de

nomeadamente, Telecomunicações, Indústria,

uma palete de cores quentes.

Educação, Banca e Seguros, Administração

Como cor predominante e institucional

Pública e Saúde, Transportes, Construção Civil,

introduziu-se o Carmim (credibilidade e

Comércio e Distribuição, a GesSystem pretendia

requinte) e como cores complementares o

projectar-se como uma empresa de

Salmão e o Warm Gray.

conhecimento e com soluções inteligentes de
vanguarda tecnológica.

A solução adoptada evoca a relação com as
emoções humanas, representativas das

Embora operando na área das TIC, pretendia

características da equipa GesSystem, com

distanciar a sua identidade da associação à

competência e excelente relação com os seu

tecnologia enquanto matéria física, antes

clientes.

valorizando o seu capital humano, capaz de
criar soluções globais inovadoras.

A solução
Adoptando a associação na comunicação
da GesSystem à valorização personalizada
de soluções globais inovadoras,
desenvolveu-se um sistema visual no qual
prevaleceu a ideia de uma equipa dinâmica
séria, agressiva e competente.

A solução cromática encontrada afasta a
comunicação da GesSystem da tecnologia na
sua vertente exclusivamente técnica,
humanizando a sua relação profissional com
os clientes.
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A denominação da marca Gessystem permitia

e-marketing e comunicação de imprensa,

a leitura de uma palavra única, embora de difícil

foi projectado tendo em conta o conceito

memorização e compreensão.

definido para a marca, estando sempre
presente a equipa coesa, credível, dinâmica

A separação daquele nome em duas partes

e competente.

gráficas (Ges System) valorizou o conteúdo
associado às duas componentes da palavra e
favoreceu a sua assimilação e reconhecimento.
diferenciação cromática e valor do lettering
utilizado no logotipo acentuou aquele processo
de aglutinação do nome.

Associado ao logotipo, o símbolo gráfico
representa duas teclas modificadas
formalmente de forma a serem entendidas
também como balões de comunicação.
Todo o material corporativo, acções de
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