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para a ação rapidamente”, adicionou Neal, 
“porque é realmente muito fácil de usar. E nossos 
clientes perceberam imediatamente.”
Transformando pensamentos ou visões em 
realidade, com a ajuda do CorelDRAW®.
Quando Tom French e Rhonda Neal fundaram a 
Identity America há mais de 14 anos, eles tinham 
uma estratégia aparentemente simples: ajudar a 
criar uma identidade visual excepcional para os seus 
clientes. Com uma ampla experiência coletiva no 
setor de sinalização, eles escolheram uma 
ferramenta conhecida para ajudá-los a implementar 
essa estratégia. “Desde o começo”, explica French, 
“o CorelDRAW foi perfeito para nós.”

“Queríamos criar apresentações coloridas para 
compartilhar conceitos com clientes, mas também 
precisávamos de um software que nos permitisse 
manter a aparência técnica dos nossos desenhos 
iniciais, com especificações e dimensões 
arquitetônicas”, afirma ele.

Eles pesquisaram outros produtos de software, mas 
nenhum lhes oferecia a facilidade de uso, a 
flexibilidade de formato de arquivo e os recursos 
técnicos do CorelDRAW. “Ele nos permitiu partir

Um espírito de cooperação
O slogan da Identity America é “uma empresa com 
a qual o cliente se identifica”, e ela encara cada 
projeto com paixão e entusiasmo. Eles sabem que o 
sucesso é medido pelo sucesso e pela satisfação dos 
seus clientes. A comodidade proporcionada pelo 
CorelDRAW permite que gastem suas energias 
criativas no desenvolvimento de uma identidade da 
qual os clientes sintam orgulho.

“Com a nossa imaginação e o CorelDRAW, criamos 
muitas identidades de sucesso”, explica Neal, “e o 
software nos permite fazer o melhor possível. Ele é 
a força vital do nosso design.”

“Usamos o CorelDRAW todos os dias”, acrescenta 
French, “e ele faz exatamente o que precisamos. 
Podemos produzir os arquivos de corte mecânico na 
fase de design e usá-los em cada etapa do 
processo.”

O CorelDRAW ajuda os designers da Identity America a criar desenhos arquitetônicos e esquemáticos que
 possam reutilizar durante todo o projeto, desde a fase de desenho até a implementação física.



Na Identity America, um projeto de sinalização típico 
passa por quatro fases. A primeira fase é o conceito 
inicial, ou seja, conhecer o cliente e desenvolver o 
visual. A segunda fase envolve adaptar esse visual a 
um programa de sinalização, criando desenhos 
esquemáticos com dimensões e especificações reais. 
Na terceira fase, eles colocam esses arquivos 
conceituais em produção. E a quarta fase consiste no 
processo de fabricação, que também pode envolver a 
implementação do design em outros materiais.

Um cliente satisfeito é um cliente que retornará
Um dos primeiros projetos da Identity America foi o 
desenvolvimento de uma sinalização para uma 
única agência do MCNB Banks de Princeton, West 
Virginia. “Eles ficaram impressionados 
instantaneamente com os nossos materiais de 
apresentação”, explica Neal. “Eles disseram: não 
vimos este nível de qualidade nos outros licitantes. 
E, desse dia em diante, passamos a receber, 
rotineiramente, esse tipo de comentário dos clientes 
potenciais.”

Os tomadores de decisões do MCNB Banks ficaram 
tão fascinados com essa apresentação inicial, e a 
sua consequente implementação, que elogiaram a 
Identity America por lhes mostrar “não apenas o 
que somos, mas o que podemos ser”. A partir desse 
dia, a relação floresceu em muitos projetos, com a 
Identity America fornecendo novos programas de 
sinalização a todos os bancos regionais do MCNB.

De esquemas a design profissional
Além da nova sinalização dos prédios dos bancos do 
MCNB, a Identity America também forneceu ao seu 
cliente designs profissionais para papéis timbrados 
corporativos, livretos, cartões de visita, cartões de 
débito e de crédito, envelopes e pastas de 
documentos. Eles usaram o CorelDRAW em todo o 
processo e valorizam, particularmente, a sua 
capacidade de exportar projetos em vários formatos.

“Em última análise, com o CorelDRAW, ajudamos os 
nossos clientes a criar um visual excepcional”, 
explica Neal. “Queremos que sintam orgulho de sua 
imagem e identidade.”

Os novos aplicativos de operações bancárias para celulares e para 
iPhone do MCNB Banks foram desenvolvidos pela Identity 

America. 

Recentemente, a Identity America desenvolveu até 
mesmo os aplicativos de operações bancárias para 
celulares do banco, criando páginas para iPhone e 
Android. Um depoimento sobre os recursos da 
Identity America e o seu compromisso com a 
excelência é oferecido pelo vice-presidente 
executivo sênior do MCNB Banks, Randall Hatfield.

“Se você quiser fazer negócios com uma empresa 
inovadora que pode comunicar as suas ideias e 
transformá-las em realidade, entre em contato com 
a Identity America. Tom French e Rhonda Neal 
estavam sempre disponíveis e criaram produtos 
superiores. Pessoalmente, acho que a sinalização e 
os outros trabalhos artísticos gráficos foram 
extraordinários e os resultados podem ser vistos nos 
produtos finais”, afirma Hatfield.

Uma coleção de designs profissionais fornecidos ao MCNB Banks 
pela Identity America inclui papéis timbrados, livretos, cartões de 

visita, cartões de débito e de crédito, envelopes, pastas de 
documentos e muito mais.

Há mais de 14 anos satisfazendo seus clientes, a 
Identity America está extremamente satisfeita com a 
ajuda proporcionada pelo CorelDRAW para o seu 
sucesso. Embora a sua principal preocupação seja o 
cliente, eles também têm orgulho de algumas das 
críticas extremamente favoráveis e de trabalhos 
eventuais que recebem de lugares inesperados.

“É uma prova e tanto da potência do CorelDRAW”, 
explica French, “quando enviamos diagramas para os 
nossos subcontratantes, os arquitetos acabam nos 
contratando para fazer o trabalho de design para eles. 
Eles ficam muito impressionados com o visual distinto e 
claro dos nossos desenhos técnicos, e eu acho que isso 
diz tudo.”


