
O atual Cartão de Cidadão, nascido em

2008, reúne os números e as informações

constantes nos vários documentos que

identificavam os utentes perante o Estado,

entre os quais o Bilhete de Identidade (BI).

Mas a identidade não se resume apenas ao

BI.

O que se entende, afinal, por Identidade?

Dependendo da área de conhecimento

abordada, é o conjunto de signos,

referências, características que nos tornam

únicos, seja numa componente individual

ou como entidade, empresa ou instituição.

Reconhecemos muito o termo identidade

com a sua componente visual. Quem não

associa marcas icónicas aos seus logotipos

sem letras, como o crocodilo da Lacoste, o

“Cavallino Rampante” da Ferrari ou o

“Swoosh” (uma asa estilizada em

homenagem à deusa grega da guerra) da

Nike?

Na Comunicação pretendemos realçar

aquilo que dá força à mensagem que se

deseja transmitir, garantindo que

conseguimos passar valores, reputação e

as características inerentes à entidade ou à

pessoa que a comunica. Isto é válido em

qualquer situação comunicacional porque,

como dizem os sábios populares, algo não

está correto quando “a bota não bate com

a perdigota”.

O cliente deve ser coerente com os

valores que transmite e a entidade

deve ter sempre em conta, na sua

estratégia de comunicação, essas

mesmas características, uma vez que

as mensagens são melhor absorvidas

pelo cliente quando apelam a esses

atributos únicos. 

Como dispensar, por exemplo, uma

das publicidades da Coca-Cola no

período do Natal? O produto não é

vendido, nem é o centro da

mensagem, mas é a identidade da

marca.

Também na assessoria de imprensa e

nas notícias, aquilo que é

único/novo/inovador, na essência da

questão, é que é a notícia. 

Com Nicolas Cage e John Travolta e
realizado por John Woo, é um retrato fiel
da confusão que a perda das referências,
habitualmente usadas para fazer a
distinção de pessoas (a voz e a
aparência), provoca nos outros. 
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