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RESUMO 

 

 

O trabalho disserta a respeito das relações entre design e cultura, compreendendo o campo das 

marcas de lugar como terreno fértil para essa discussão, dada a evolução e novos contornos do 

design e da marca na contemporaneidade. O estudo de caso da marca olímpica Rio 2016 visa 

fornecer subsídios necessários a esse diálogo. Além de pesquisa bibliográfica e documental, 

foram realizadas entrevistas com os principais executivos da agência Tátil Design de Ideias, 

vencedora da concorrência pública e responsável pela criação da marca. Um olhar para a 

criatividade contribui, juntamente com a perspectiva da metodologia de design empregada 

pela agência, a compreender etapas, processos e decisões que nortearam a criação da marca. 

Dado o ineditismo do tema no Brasil (criação de uma marca olímpica), complementam a 

análise as marcas das Olimpíadas de Munique 1972 e Barcelona 1992. Os resultados obtidos 

reforçam a perspectiva interdisciplinar do design, em suas relações com a cultura e a 

criatividade, apontam singularidades e rupturas com outras marcas olímpicas, tanto no 

processo criativo, quanto no resultado visual obtido. Além disso, qualifica a marca Rio 2016 

como um legado para o design brasileiro. 

 

Palavras-chave: design, cultura, criatividade, marca-lugar, marca olímpica. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The paper discusses the relations between design and culture, understanding the field of place 

marks as fertile ground for this discussion, given the evolution and new contours of design 

and the brand in the contemporaneity. The case study of the Rio 2016 Olympic brand aims to 

provide the necessary support for this dialogue. In addition to bibliographical and 

documentary research, interviews were conducted with key executives of the agency Tátil 

Design de Ideias, winner of the public competition and responsible for creating the brand. A 

look at creativity contributes, along with the perspective of the design methodology employed 

by the agency, to understand the steps, processes and decisions that guided the creation of the 

brand. Given the novelty of the theme in Brazil (creation of an Olympic brand), the analysis 

of the marks of the Munich Olympics 1972 and Barcelona 1992 is complemented. The results 

obtained reinforce the interdisciplinary perspective of design, in its relations with culture and 

creativity, point out singularities and ruptures with other Olympic brands, both in the creative 

process and in the visual result obtained. In addition, it qualifies the Rio 2016 brand as a 

legacy for Brazilian design. 

 

Keywords: design, culture, creativity, place brand, Olympic brand. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os latentes desafios do atual cenário global – das urgências políticas, econômicas, sociais e 

ambientais, às novas conexões e redes de compartilhamento de conhecimento – requerem a 

necessidade de constante análise e crítica do design, para além do campo da disciplina ou da 

especialização, abrindo e construindo diálogos com outras áreas do conhecimento.  

 

Para Maldonado (1999, p.17), o design emerge como um “fenômeno social total”, pois 

pertence àquela categoria de “fenômenos que não podem ser analisados isoladamente, mas 

sempre em relação com outros fenômenos, com os quais constituem um único tecido 

conectivo”. 

 

Na mesma linha Cardoso (2012, p.234) enfatiza que “a grande importância do design reside, 

hoje, precisamente em sua capacidade de construir pontes e forjar relações num mundo cada 

vez mais esfacelado pela especialização e fragmentação de saberes”. 

 

Nesse contexto globalizado, “a perspectiva do design vem justamente ajudar nessa complexa 

tarefa de mediar produção e consumo, tradição e inovação, qualidades locais e relações 

globais” (KRUCKEN, 2009, p.17). 

 

Assim, inseridas no campo do design e das manifestações culturais, as marcas passaram a 

refletir cada vez mais tais exigências: desde a concepção e implantação de metodologias 

específicas para o design de marcas e sistemas de identidade visual na década de 1960, novas 

dinâmicas culturais alteraram e seguem atualizando diversos processos metodológicos para a 

criação e o desenvolvimento de marcas nas últimas décadas. 

 

De um símbolo gráfico sistematizado por programas de identidade visual ao branding
1
, a 

marca amplia seu espaço e passa a ser gerenciada como um sujeito social, protagonista e 

influenciador de tendências e comportamentos (SEMPRINI, 2006). 

 

Orientando-se pela perspectiva do design – de que está sob o seu domínio a construção da 

marca, até a articulação com todos os elementos que fazem parte do sistema de identidade e 

                                                            
1 Refere-se ao processo de gestão de marcas (NEUMEIER, 2008). 
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suas funções (CONSOLO, 2015, p.20) – faz-se necessário analisar o processo criativo das 

marcas, considerando ainda que seus resultados devem – intencionalmente – participar e 

transformar o contexto no qual estão inseridas, posicionando-se para além das fronteiras 

meramente estéticas ou de styling (BONSIEPE, 2011, p.18). 

 

Segundo Maldonado (1999), se um designer é considerado, entre outras coisas, um criativo 

solucionador de problemas, é importante que conheça as implicações sociais, econômicas e 

culturais do mundo em que vive. 

 

“Para um designer industrial, a não ser que viva mergulhado num estado de 

sonambulismo profissional, são iniludíveis algumas perguntas. Por exemplo, 

deverá interrogar-se em que medida aquilo que está a acontecer no mundo 

dos produtos pode alterar os métodos e os objetivos da sua atividade 

projetista. Vendo bem, por detrás dessa pergunta existe outra, que respeita a 

incidência real dos novos produtos sobre o ambiente, sobre a nossa vida 

quotidiana, sobre as nossas relações de comunicação interpessoal, sobre a 

nossa percepção da realidade exterior” (MALDONADO, 1999, p.78). 

 

Para tanto, a presente pesquisa propõe estabelecer um diálogo entre design e cultura através 

do estudo de caso da marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Outros projetos de marcas 

olímpicas – Munique 1972 e Barcelona 1992 – contribuirão para traçar as perspectivas do 

design e da marca em seus respectivos cenários. Cabe enfatizar que os projetos das referidas 

marcas possuem reconhecida contribuição para o design, ora por aspectos diretamente 

relacionados à história e formação do design, ora por numerosos estudos acadêmicos já 

realizados e premiações recebidas. Além disso, tais cidades expressam latentes singularidades 

históricas e culturais que contribuíram tanto para a configuração do processo criativo como 

para os resultados previamente alcançados. 
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Objetivos Gerais 

 

- Estabelecer um diálogo entre design e cultura e seus desdobramentos no projeto de design, a 

partir do estudo de caso da marca olímpica Rio 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Estabelecer uma crítica quanto ao processo criativo da marca olímpica Rio 2016 e seu 

suposto legado, a partir da perspectiva do design. 

 

- Avaliar a permeabilidade das respostas de design às singularidades histórico-culturais da 

cidade-sede e seus desdobramentos para o desenvolvimento do projeto. 

 

- Analisar os impactos da marca mencionada ao histórico das outras marcas olímpicas, no 

sentido de indicar alguma ruptura de padrão visual e/ou indicar nova tendência.  

 

Metodologia 

 

A presente pesquisa tem como metodologia a análise de estudo de caso, por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental, além de pesquisa exploratória a partir de entrevistas 

semiestruturadas, que possam fornecer subsídios para a composição do cenário referente ao 

processo de criação empregado e respectivo contexto cultural. 

 

A relevância de um estudo de caso da marca olímpica Rio 2016 se justifica no sentido de 

considerar certos aspectos, como a “novidade” da temática de marca lugar para o design 

brasileiro, sobretudo no que tange a criação de uma marca olímpica; e as perspectivas 

existentes para marcas comerciais não poderem ser adequadas à criação de marca lugar.  

 

“A essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos de 

estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de 

decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e 

com quais resultados” (SCHRAMM, 1971 apud YIN, 2001). 

 

Os recortes temporais e espaciais da pesquisa estão determinados, fundamentalmente, pelo 

período que compreende o início do processo de concorrência da marca olímpica e Rio 2016 e 
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sua aprovação pelo Comitê Organizador. Para a formação de um panorama bibliográfico foi 

considerada a produção teórica, documentada através de livros, artigos presentes em revistas, 

jornais e periódicos acadêmicos. 

 

Quanto às entrevistas, foram consultadas as principais lideranças do escritório vencedor da 

concorrência, no sentido de complementar as informações obtidas, dado o caráter tão recente 

do projeto. 
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1. DESIGN E CULTURA 

 

O presente capítulo trata das definições conceituais de design e marca, posiciona a perspectiva 

da cultura que, juntamente com uma abordagem de processo criativo, contribuem para a 

análise do estudo de caso.  

 

Quanto ao design, sua conceituação percorre caminhos do pós-guerra ao período de criação da 

marca olímpica Rio 2016. Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe e Beat Schneider são as fontes 

mais requisitadas para embasar essa etapa. Com relação às marcas, apresentam-se as 

definições mais recentes que apontam suas atuais perspectivas e desdobramentos, como o 

branding e o place branding, ou marca-lugar. Alina Wheeler, Andrea Semprini e Cecília 

Consolo contribuem com diferentes perspectivas.  

 

A cultura, orientada para a análise e compreensão das dinâmicas de marcas olímpicas, mais 

precisamente da marca em questão, define-se pela abordagem relacionada com o design de 

Otl Aicher, bem como pela ótica das ciências humanas de Terry Eagleton. Já o tema da 

criatividade – como processo – fornece subsídios para complementar as análises dos 

processos criativos da marca em estudo. Os conceitos de Mihaly Csikszentmihalyi e Fayga 

Ostrower conduzem essa jornada. 

 

Segundo Cardoso (2012, p.116), “o trato que reservamos para cada artefato encontrado revela 

um acúmulo de juízos, crenças, valores, oriundos de experiências anteriores e memórias, 

assim como de informações obtidas indiretamente.” Nesse sentido, uma abordagem 

interdisciplinar, relacionando, sobretudo, as interações da cultura no processo e resultado de 

design procura desnaturalizar significados previamente concebidos, compreendendo que todos 

eles “foram construídos e são reconstituídos continuamente por meio da cultura e suas trocas 

simbólicas”. 
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1.1. DESIGN 

 

A velocidade das recentes mudanças políticas, econômicas, sociais e ambientais provocam 

impactos na configuração do design e indicam constantes atualizações de procedimentos 

técnicos, ampliando perspectivas de atuação profissional para além da interface de produtos e 

sistemas
2
, que passam, então, a incluir serviços e experiências. Por outro lado, ao mesmo 

tempo em que as consequências dessas transformações ampliam as possibilidades de 

construção do design (CARDOSO, 2012), também expõem contradições entre o seu 

intrínseco atributo interdisciplinar e a promoção do discurso de segmentação e especialização 

da área (MALDONADO, 1999; BONSIEPE, 2011). 

 

Portanto, o caminho para uma definição conceitual de design percorre etapas do seu recente 

desenvolvimento, mais precisamente a partir da segunda metade do Século XX, uma vez que 

fatores resultantes desse período dificultam a adoção de um conceito unitário e preciso: a 

longa trajetória do Renascimento aos dias atuais, a ampliação do âmbito de aplicação do 

design e a diversidade de uso (procedimentos, processos, produtos e metodologias) 

(SCHNEIDER, 2010, p.196). Além disso, um olhar histórico do design pode contribuir para a 

compreensão das diferentes perspectivas e práticas adotadas nos diferentes projetos de marcas 

olímpicas - Munique 1972, Barcelona 1992 e, especialmente, Rio 2016 -, bem como para uma 

construção crítica do termo. 

 

Nesse interim, ao qual encontra-se o processo de criação da marca olímpica Rio 2016, 

destacam-se relevantes episódios do desenvolvimento do design e da sociedade 

contemporânea. Um destacado marco é a fundação da Hochschule für Gestaltung (HfG-Ulm, 

1953-1968), por Inge Scholl, Otl Aicher e Max Bill, na Alemanha. Desde sua fundação, a 

“Escola de Ulm” possuía um caráter antifascista, internacional e democrático, diante do 

ambiente reacionário do pós-guerra e foi protagonista na estruturação e desenvolvimento de 

programas de design altamente sistematizados, que contemplavam todas as necessidades de 

comunicação visual e de design de produto de uma empresa: o “Modelo Ulm”. Além disso, 

                                                            
2 Definição de design elaborada por Tomás Maldonado, na ocasião do Congresso o ICSID – International Council of Societes of Industrial 

Design – em Veneza, em 1961: “O design industrial consiste em projetar a forma do produto, isto é, integrar e articular todos os fatores que 

de um modo ou de outro participam do processo constitutivo da forma do produto. E, mais precisamente, se refere tanto aos fatores relativos 

ao uso, à fruição e ao consumo individual ou social do produto (fatores funcionais, simbólicos ou culturais) quanto àqueles relativos à sua 

apropriada produção (fatores técnico-econômicos, técnico-construtivos, técnico-distributivos)” (MORAES, 1999, p.90). 
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tematizou o papel do projeto na sociedade e o reconfigurou o ensino do design
3
 

(SCHNEIDER, 2010; BONSIEPE, 2011).  

 

Nas décadas posteriores, temáticas associadas ao crescimento econômico, produção e 

consumo e a capacidade de resiliência do ecossistema da Terra entram na pauta de 

economistas e ecologistas. Além disso, a adesão por tais temas se intensifica na ocasião da 

legitimação do termo sustentabilidade, para qualificar o desenvolvimento econômico e social, 

na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, no 

Rio de Janeiro (VEIGA, 2010, p.11). 

 

Segundo Fernando Martins (2007, p.129), “a verdadeira sustentabilidade é subversiva. 

Subverte a ordem estabelecida ao sacudir conceitos arraigados, redefinir hierarquias e trazer 

para a frente do palco temas e personagens antes relegados aos bastidores”, além disso, 

reconfigura objetivos e a qualidade dos resultados ao exigir equilíbrio entre os campos 

econômico, social e ambiental. 

 

No contexto da transição do adjetivo “sustentável”, de um jargão técnico para a ideia de um 

ecossistema não perder sua resiliência (VEIGA, 2010), Tomás Maldonado publica “La 

Speranza Progettuale: ambiente e società”, em 1970, e propõe uma sistematização de estudos 

sobre o design e suas relações com o ambiente humano - compreendendo o ambiente humano 

como um subsistema estabelecido em um vasto sistema ecológico
4
. Segundo o próprio autor, 

tal perspectiva foi influenciada pela noção de “Princípio da Esperança”, do filósofo alemão 

Ernst Bloch. 

 

No mesmo período, Victor Papanek (1972) enfatiza que o caráter interdisciplinar
5
 do design 

deve combinar com o senso de responsabilidade. E ressalta: “se é para ser ecologicamente e 

socialmente responsável, deve-se, então, ser revolucionário e radical” (tradução do autor), 

dedicando-se ao princípio do menor esforço da natureza, fazendo o máximo com o mínimo. 

 

                                                            
3 Tomás Maldonado em seu discurso ao assumir como reitor da instituição, em 1964: “The HfG is not just a school where you are educated 

in a special subject; the HfG is more like a community whose members share the same intentions: bestowing structure and stability upon the 

world around us”. (http://www.hfg-archiv.ulm.de/english/the_hfg_ulm/history.html - acesso em 20/09/2017) 
4 Para Maldonado (1970), nosso subsistema se distingue, principalmente, pela capacidade de exceder-se nas relações com outros subsistemas. 

Embora outros subsistemas possam afetar-se mutuamente, apenas nosso modo de viver nos dias de hoje tem potencial para causar 

perturbações irreversíveis. 
5 “O design preocupa-se com o desenvolvimento de produtos, utensílios, máquinas, artefatos e outros dispositivos, e esta atividade exerce 

uma influência profunda e direta sobre a ecologia. A resposta do design deve ser positiva e unificadora; deve ser a ponte entre as 

necessidades humanas, a cultura e a ecologia” (PAPANEK, 1995, tradução do autor). 

http://www.hfg-archiv.ulm.de/english/the_hfg_ulm/history.html
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Ambas perspectivas atreladas às questões ainda incipientes da sustentabilidade posicionam o 

design na efervescência da cultura então contemporânea. Em outras palavras, colocam o 

design não apenas na esfera da contingência, mas na posição de relativo protagonismo 

inserido em relevantes questões culturais que marcaram época. 

 

Outro importante momento ao qual pode-se contextualizar o design diz respeito à 

globalização, que “se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, que atravessam 

fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas 

combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e experiência, mais 

conectado” (McGREW, 1992, apud HALL, 2006, p.67). 

 

Nesse contexto, a perspectiva dos produtos locais almeja um contexto de maior 

complexidade. Em outras palavras, questões de origem, percepção de valor e comunicação 

alcançam um patamar mais elevado para orientar estratégias de reconhecimento dos produtos. 

 

“O design deve, portanto, ser capaz de contextualizar e globalizar, 

desenvolvendo soluções que relacionem favoravelmente esses dois polos. 

Dessa forma, pode-se favorecer os recursos e as potencialidades locais, 

atendendo a necessidades de usuários situados em contextos específicos e, 

simultaneamente, pode-se promover a integração das comunidades e das 

diversidades, incorporando benefícios dos avanços tecnológicos e ativando 

diálogos e redes locais e globais” (KRUCKEN, 2009, p.37). 

 

Tal complexidade orienta a mais recente definição da World Design Organization (WDO) – 

antigo International Council of Societies of Industrial Design (ICSID) –, publicada na ocasião 

de sua 29ª Assembléia Geral, em 2015: 

 

“Design industrial é um processo estratégico de solução de problemas que 

impulsiona a inovação, constrói o sucesso do negócio e leva a uma melhor 

qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências 

inovadores. O design industrial preenche a lacuna entre o que é e o que é 

possível. É uma profissão transdisciplinar que aproveita a criatividade para 

resolver problemas e co-criar soluções com a intenção de tornar melhor um 

produto, sistema, serviço, experiência ou negócio. Na sua essência, o Design 

Industrial oferece uma maneira mais otimista de olhar para o futuro, 

reformulando problemas como oportunidades. Ele conecta inovação, 

tecnologia, pesquisa, negócios e clientes para fornecer novos valores e 
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vantagens competitivas em esferas econômicas, sociais e ambientais6” 

(tradução do autor). 

 

A definição acima amplia e esclarece pontos que outrora não estavam evidentes: o escopo e 

resultado do projeto de design ultrapassam produtos e sistemas, incluindo serviços e 

experiências, reforça a questão da interdisciplinaridade e, por fim, reitera o impacto do design 

nas esferas social e ambiental.  

 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Metodologia             

Produtividade             

Ergonomia             

Funcionalismo             

Ling. de produtos             

Tecnologia altern.             

Teoria da depend.             

Diferenciação             

Gestão             

Pós-modernismo             

Competitividade             

Branding             

Sustentabilidade             

Globalização             

Identidade             

Cognição             

Novos meios             

 

Quadro 001– Linha do tempo do design – últimos 50 anos7. (Bonsiepe 2011, p.239 – adaptado) 

 

Segundo Schneider (2010, p.216) “o design adentrou no âmbito da criação conceitual, das 

estratégias político-mercadológicas e dos processos empresariais. O design tornou-se gestão 

de design e também, cada vez mais, configuração de processos”. Um dos desdobramentos 

dessa nova perspectiva refere-se à marca, que também ampliou seus contornos de estudo e 

gestão. 

 

                                                            
6 “Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, builds business success, and leads to a better quality of 

life through innovative products, systems, services, and experiences. Industrial Design bridges the gap between what is and what’s possible. 

It is a transdisciplinary profession that harnesses creativity to resolve problems and co-create solutions with the intent of making a product, 

system, service, experience or a business, better. At its heart, Industrial Design provides a more optimistic way of looking at the future by 

reframing problems as opportunities. It links innovation, technology, research, business, and customers to provide new value and 

competitive advantage across economic, social, and environmental spheres.” Disponível em http://wdo.org/about/definition/ - acesso em 

15/11/2017 
7 “Linha hipotética de tempo dos últimos 50 anos com uma listagem temática que determinaram o discurso de cada época. Por exemplo, nos 

anos 1950 e 1960, discutiu-se intensivamente o tema da metodologia; hoje, em compensação, não existe mais interesse por essa temática” 

(BONSIEPE, 2011, p.239). 

http://wdo.org/about/definition/
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1.2. MARCA 

 

As marcas evoluíram e atingiram inédita complexidade. De símbolos gráficos para identificar 

e diferenciar produtos no século XVIII (CONSOLO, 2015), a marca ampliou seu espaço e 

passou a ser gerenciada como um sujeito social, protagonista e influenciadora de tendências e 

comportamentos (SEMPRINI, 2006). Nessa perspectiva, as marcas tornaram-se objeto de 

diversos campos de estudo – do branding, do marketing, da sociologia e da economia.  

 

Segundo Consolo (2015, p.20), em sua relação mais próxima com o design, “marca é o signo 

ou conjunto de elementos visuais que representam uma empresa, instituição ou serviço, 

adotados como elementos identificadores sobre os quais são depositados todo o imaginário 

construído a seu respeito”. 

 

Reconhecendo a amplitude do conceito, Alina Wheeler (2018, p.2) afirma que em um 

ambiente com infinitas possibilidades de escolha, as marcas procuram estabelecer conexões 

emocionais e criar relacionamentos duradouros com seus consumidores. “As pessoas se 

apaixonam por marcas, confiam nelas e acreditam em sua superioridade. Como uma marca é 

percebida afeta seu sucesso, seja uma empresa iniciante, uma organização sem fins lucrativos 

ou um produto
8
” (tradução do autor). 

 

A evolução das marcas determinou o aperfeiçoamento dos instrumentos necessários para sua 

gestão: se enquanto símbolo gráfico o sistema de identidade visual apresentava relativa 

eficiência para dar conta das especificidades das marcas, as últimas décadas trouxeram à tona 

conceitos como: branding e place branding ou marca-lugar. 

 

A gestão das marcas – em outras palavras, com o cuidado na coerência e consistência de suas 

expressões e comportamento – elevou as marcas à importância de principal ativo estratégico 

das empresas. Nesse contexto, seu gerenciamento extrapolou os departamentos de marketing e 

comunicação e passou a ocupar constantemente a agenda das principais lideranças das 

companhias, orientando uma nova “filosofia de gestão”, onde as marcas estão no centro das 

decisões. 

 

                                                            
8 “People fall in love with brands, trust them, and believe in their superiority. How a brand is perceived affects its success – whether it’s a 

start-up, a nonprofit, or a product” (WHEELER, 2018, p.2)  
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1.2.1. Branding 

 

Conforme Esteves (2016), branding é a gestão da dinâmica de relacionamento entre pessoas e 

marcas – necessariamente multidisciplinar e colaborativa – que cria valor para ambos.  

 

Nesse sentido, o branding não se restringe apenas a gestão dos elementos que tornam uma 

marca inconfundível e única, mas amplia sua abordagem para a cultura da marca – construção 

de dentro para fora. Amplia também o escopo dos profissionais que fazem parte do processo, 

exigindo e relacionando diferentes expertises e áreas – design, marketing, publicidade, 

administração, jurídico, etc. 

 

Segundo Aaker (2015, p.9), “quando as marcas são consideradas ativos, a função da gestão de 

marcas muda radicalmente, passando do tático e reativo ao estratégico e visionário”, criando 

uma estratégia de marca que oferece diretrizes às estratégias de negócios atuais e futuras. 

 

Dada a relevância do branding no processo de criação e gestão, bem como na relação entre 

pessoas e marcas, atualmente estende sua participação na construção de marcas referentes a 

lugares. 

 

1.2.2. Marca lugar 

 

O termo marca lugar congrega os distintos termos utilizados por diferentes fontes, 

apresentados a seguir, uma vez que trata de um conceito ainda em construção e, portanto, 

significativo para o presente estudo. 

 

Segundo Chaves (2011), a “marca país” se refere ao signo gráfico que permite dar 

personalidade e diferenciar um país, posicionando-o tanto para o exterior quanto para o 

interior. Além disso, cumpre um papel de endossar e funcionar como marca guarda-chuva que 

aglutina todas as marcas nacionais. Tal orientação encontra-se presente na definição de marca 

mais estrita ao campo do design, como um signo orientado por um conjunto de elementos em 

um sistema de identidade visual. 

 

Utilizando outro termo, Tinto Arandes (2008) corrobora: a “marca cidade ou região” 

representa um suporte – uma marca guarda-chuva – que ajuda a identificar e organizar uma 
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infinidade de setores, produtos e serviços. E acrescenta: “a marca cidade atua em duas 

dimensões: como marca de origem e como lugar de origem”. No primeiro caso refere-se ao 

lugar onde um produto foi fabricado; já no segundo, diz respeito à cidade ou região onde o 

consumidor associa o produto, independentemente de onde foi efetivamente produzido.  

 

Para Bariani (2011), a marca país se integra a um conjunto de estratégias governamentais que 

almejam ampliar a visibilidade e participação em um mundo globalizado. Difere os conceitos 

de “marca país” – global e permanente, construído a partir dos atributos e vantagens 

competitivas – e “marca turística” – de viés promocional para atrair turistas e, sendo assim, 

facilmente substituída por outra. 

 

Na mesma linha, o “place branding” deriva dos esforços de países, cidades e regiões em 

apresentarem-se de modo mais atraente no âmbito internacional, para fomentar o turismo, 

atrair eventos internacionais e criar um clima atraente para investidores financeiros 

(ANHOLT, 2006). 

 

Por outro lado, Esteves (2016, p.217), define que “o place branding é o processo de 

identificar vocações, potencializar identidades e desenvolver ideias capazes de transformar e 

alavancar os lugares por meio da identificação entre moradores, empresários locais e poder 

público, criando uma experiência única para moradores e visitantes”. 

 

1.2.3. Aplicação de conceito de marca lugar: Melbourne 

 

O projeto de criação da marca da cidade de Melbourne (Austrália) pode ser um exemplo de 

aplicação do olhar do design para uma marca de lugar, evidenciando a relevância do tema 

diante dessa abordagem, para além das marcas de produtos e serviços. 

 

Nesse sentido, a consultoria Landor
9
, responsável pelo projeto da marca, aponta que “todos 

nós temos visões preconcebidas de lugares, frequentemente baseadas em experiências (...) O 

papel de uma identidade de marca é ajudar a reforçar ou corrigir essas suposições
10

” (tradução 

do autor). 

                                                            
9 Consultoria de branding – www.landor.com – acesso em 22/04/2018 
10 “We all have preconceived views of places, often based on limited firsthand experience or word of mouth. The role of a brand identity is to 

help reinforce or correct those assumptions”. Disponível em https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne - acesso em 

22/04/2018 

http://www.landor.com/
https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne%20-%20acesso%20em%2022/04/2018
https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne%20-%20acesso%20em%2022/04/2018
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Assim, em 2009, Melbourne solicitou à consultoria o desenvolvimento de uma estratégia de 

marca e um sistema de identidade. “O desafio era identificar uma visão precisa das distinções 

mais profundas e verdadeiras da cidade. Histórias, hábitos, promessas e aspirações únicas, 

quando desenterrados, podem ser consolidados em símbolos, sinais e valores
11

” (WHEELER, 

2018, p.232, tradução do autor). 

 

Segundo a consultoria, “Melbourne é uma cidade progressista, portanto representá-la 

visualmente exigia uma abordagem inovadora. Nosso cliente e equipe queriam algo tão 

multifacetado quanto à própria cidade
12

” (tradução do autor). 

 

Após um processo de auditoria, a Landor identificou o conceito “diversidade” como ideia 

central e unificadora dos objetivos da cidade e da população. 

 

“A ideia central veio bem antes do trabalho do logotipo, e houve uma 

constante de ida e volta entre estratégia e design. Como poderíamos usar a 

identidade para impulsionar as organizações da cidade? Poderíamos 

influenciar como as agências governamentais pensam sobre si mesmas? A 

identidade poderia inspirar ação? A nova identidade também precisava 

superar as complexidades políticas, melhorar a relação custo-eficácia do 

gerenciamento da marca e unir uma gama diversificada de órgãos 

governamentais e um portfólio cada vez maior de iniciativas, programas, 

serviços, eventos e atividades. A diversidade de Melbourne tornou-se um 

conceito sagrado. Celebramos isso na identidade através de cores, formas, 

facetas e estruturas. Percebemos que, se acertássemos, permitiríamos que 

Melbourne se flexibilizasse, crescesse e evoluísse junto com uma população 

crescente e em constante mudança, e se conectasse dinamicamente com 

oportunidades futuras13” (tradução do autor). 

 

A decisão, então, norteou o processo de criação visual da marca, projetada a partir da letra 

“M”. Segundo Wheeler (2018, p.232 – tradução do autor), “era tão multifacetado quanto a 

                                                            
11 “The challenge was to identify an accurate view of the city’s deepest, truest distinctions. Unique stories, habits, promises, and aspirations, 

when unearthed, can be consolidated into symbols, signals, and values”. (WHEELER, 2018, p.232) 
12 “Melbourne is a progressive city, so representing it visually required a forward-thinking approach. Our client and team wanted something 

as multifaceted as the city itself”. Disponível em https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne - acesso em 22/04/2018 
13 “The core idea came well before logo work, and there was a constant back and forth between strategy and design. How could we use 

identity to drive the city’s organizations? Could we influence how governing agencies think about themselves? Could the identity inspire 

action? The new identity also needed to overcome political complexities, improve the cost-effectiveness of managing the brand, and unite a 

disparate range of governing bodies and an ever-growing portfolio of initiatives, programs, services, events, and activities. The diversity of 

Melbourne became a sacred concept. We celebrated this in the identity through colour, forms, facets, and structures. We realized that if we 

got it right it would allow Melbourne to flex, grow, and evolve along with a growing and changing population and connect dynamically with 

future opportunities”. Disponível em https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne - acesso em 22/04/2018 

https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne%20-%20acesso%20em%2022/04/2018
https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne%20-%20acesso%20em%2022/04/2018
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própria cidade: criativa, cultural e sustentável. Um certo grau de flexibilidade foi incorporado 

ao sistema de identidade (...) abraçando a ideia de modulação e adaptação
14

”. 

 

 

Figura 001 - Modularização (criação da marca Melbourne) 

Fonte: https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne - acesso em 22/04/2018 

 

 
 

Figura 002 - Modularização (criação da marca Melbourne) 

Fonte: https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne - acesso em 22/04/2018 

                                                            
14 “that was as multifaceted as the city itself: creative, cultural, and sustainable. A degree of flexibility was built into the identity system, 

leaving room for initiative and creative interpretation, and embracing the idea of modulation and adaptation.” (WHEELER, 2018, p.232) 

https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne
https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne
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As etapas do processo conduzido pela Landor podem ser observados sequencialmente: inicia-

se com uma pesquisa exploratória, que resulta em uma ideia central ou conceito, para uma 

estratégia que orienta o design na criação dos elementos visuais da marca e, posteriormente, o 

desenvolvimento das diretrizes que definem sua implementação. 

 

ETAPAS DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DA MARCA MELBOURNE 

1 Pesquisa Investigação por meio de pesquisa documental, entrevistas com stakeholders (internos 

e externos), workshops e auditorias (comunicações, comportamento, arquitetura de 

marca e concorrentes). 

2 Estratégia Identificação e articulação da ideia central da marca - o que ela significa, o que faz, 

como faz e qual é a sua visão para o futuro. Com base nessa ideia de direção, 

desenvolvemos um programa estratégico e integrado de marcas. 

3 Design O design e a criação da identidade são baseados na idéia central. Isso incluiu o design 

de logotipo e todos os aspectos de como ele deve ser retratado em comunicações, 

literatura, publicidade, patrocínios, parcerias de compartilhamento de marca, 

ambientes 3-D e sinalização. 

4 Implementação Desenvolvimento de diretrizes e trabalhos de arte abrangentes para ajudar a gerenciar 

o lançamento da nova identidade. Isso abrange o sistema de logotipo flexível, paleta 

de cores, tipografia, imagens (fotografia e ilustração), tom de voz, princípios de 

design, modelos e aplicativos. 

Quadro 002 - Etapas (adaptado – tradução do autor) 

Fonte: https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne - acesso em 22/04/2018 

 

 

Conforme apontado anteriormente, as marcas ampliaram seu espaço e requisitam o 

entendimento de outras disciplinas, além do design, para sua adequada compreensão. Nesse 

sentido, a interdisciplinaridade é instrumento fundamental nesse processo, enquanto os 

fenômenos culturais, mais precisamente as questões da globalização e das identidades 

culturais intensificam o debate nas ciências sociais e humanas na contemporaneidade. 

 

“Enquanto a globalização obscureceu as distinções entre as culturas, as 

melhores marcas prestam atenção às diferenças culturais. No ciberespaço, 

em nossos desktops e em nossos celulares, a geografia tornou-se menos 

relevante. A percepção cultural é fundamental para quem está construindo 

uma marca 15” (WHEELER, 2018, p.20, tradução do autor). 

 

Desta forma, faz-se necessário adentrar na perspectiva da cultura, no sentido de traçar uma 

perspectiva do termo a fim de nortear a análise da marca lugar, especialmente a marca 

olímpica Rio 2016. 

                                                            
15 “While globalization has blurred the distinctions among cultures, the best brands pay attention to cultural differences. In cyberspace, on 

our desktops, and on our mobiles, geography has become less relevant. Cultural insight is critical to anyone who is building a brand 

(WHEELER, 2018, p.20) 

https://landor.com/thinking/rebranding-the-city-of-melbourne
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1.3. CULTURA 

 

Até aqui, verifica-se que o design e a marca ampliaram suas perspectivas durante o século 

XX. Porém, o tópico atual não pretende navegar pelos inúmeros pontos de vista das ciências 

humanas, que há séculos procuram estudar o tema da cultura. O objetivo é delimitar o termo 

como ambiente onde o design está inserido e participa ao projetar, definindo um olhar pelo 

qual orienta a análise das marcas inseridas na presente dissertação – tanto as marcas olímpicas 

Munique 1972 e Barcelona 1992, quanto ao objeto do estudo de caso, a marca Rio 2016. 

 

Segundo Schneider (2010, p.9), o design “é um agir consciente para produzir uma ordem 

sensata e, com isso, é parte da nossa cultura”. Assim, por um agir, entende-se um agir 

consciente e não outro agir, ou seja, o design transforma e é transformado. Por ordem, uma 

ordem sensata, considerando uma suposta ordem insensata. E, por fim, como parte indivisível 

da nossa cultura, ou seja, diretamente relacionado à produção e reprodução de um jeito de 

pensar e fazer.  

 

Na mesma perspectiva, a de um agir consciente que conforma ou deforma a cultura, Aicher 

(1994, p.171) afirma que é permitido contemplar o mundo a partir de três perspectivas: a de 

um cosmo inalterável, como um processo evolutivo no qual o homem é mero produto 

resultante da natureza ou, sobretudo, é possível entender o mundo como projeto, no sentido de 

mundo inacabado, a ser projetado. 

 

“Projetar é gerar mundo. O projeto nasce onde acontece o encontro entre 

teoria e práxis. Nesse encontro, não se anulam, ambas encontram seus 

desdobramentos (...) O projeto supera a teoria e a práxis não apenas 

apontando uma nova realidade, mas também novos conhecimentos16” 

(AICHER, 1994, p.180, tradução do autor). 

 

Assim, essa a perspectiva da cultura recusa o caráter do cosmo inalterável e da essência da 

natureza como definidoras do processo pelo qual o homem, por meio de suas interações 

sociais ao longo da história, redefine sua própria cultura.  

 

                                                            
16 “Proyectar es generar mundo. El proyecto nace allí donde se produce el encuentro de teoría y práxis. En tal encuentro, ninguna de las dos 

se anula, ambas encuentram su despliegue (...) El proyecto excede la teoría y la práxis señalando no sólo uma nueva realidad, sino también 

nuevos razonamientos” (AICHER, 1994, p.180). 
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“A ideia de cultura, então, significa uma dupla recusa: do determinismo 

orgânico, por um lado, e da autonomia do espírito, por outro. É uma rejeição 

tanto do naturalismo como do idealismo, insistindo, contra o primeiro, que 

existe algo na natureza que a excede e a anula, e, contra o idealismo, que 

mesmo o mais nobre agir humano tem suas raízes humildes em nossa 

biologia e no ambiente natural.” (EAGLETON, 2005, p.14) 

 

Nessa linha, Ostrower (2014, p.11) define que “o comportamento de cada ser humano se 

molda pelos padrões culturais, históricos, do grupo em que ele, indivíduo, nasce e cresce”.  

 

Assim, ao interagir com a cultura, transformando-a e sendo transformado por ela, o design 

estabelece relações específicas com determinado tempo e lugar. Daí as perspectivas das 

marcas olímpicas de Munique 1972 e Barcelona 1992 como relevantes fornecedoras de 

subsídios para análise dessas relações – de design, cultura e lugar – que envolvem o processo 

criativo da marca Rio 2016. 

 

1.3.1. Lugar 

 

O lugar – aspecto inerente à análise de marcas olímpicas – pelo qual o observador modifica e 

é modificado, ao logo do processo histórico, cada vez mais torna-se condição e suporte de 

relações globais que, sem ele (lugar) não se realizariam (SANTOS, 1996).  

 

“O lugar não está restrito, para Milton Santos, à dimensão cultural ou 

simbólica do espaço, ou seja, não é apenas uma relação social imaterial 

(SOUZA, 2013). Nem o lugar, para esse autor, é entendido apenas como o 

espaço vivido (TUAN, 1983). O lugar, assim como o território, é 

simultaneamente uma materialidade e uma imaterialidade; é vivido e 

percebido; é a dimensão espacial do cotidiano (SANTOS, 1996). O lugar, 

portanto, é a escala da totalidade do cotidiano” (QUEIROZ, 2014). 

 

Segundo Santos (2006, p.231) “cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e 

de uma razão local, convivendo dialeticamente”.  

 

Em outras palavras, o lugar considerado como parte do conceito de marca no presente estudo 

engloba os aspectos materiais (natureza) e imateriais (cultura), como elementos formadores da 

identidade do lugar e, portanto, aspecto insubstituível relativo à pesquisa no processo de 

criação da marca lugar. 
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1.4. CRIATIVIDADE 

 

Indissociável ao projeto de design e à sua evolução histórica frente aos desafios que definiram 

e seguem redefinindo seus contornos, a criatividade pode ser compreendida como atributo 

condicionante da prática projetual. Nesse sentido, a referência de criatividade não diz respeito 

às características pessoais ligadas ao talento ou, ainda, à genialidade, mas ao resultado – a 

ideia criativa projetada – reconhecido dentro de seu campo de atuação e seus impactos na 

perspectiva cultural de determinado tempo e espaço. 

 

Segundo Czikzentmihalyi (1998, p.41, tradução do autor), “a criatividade é um fenômeno 

sistêmico decorrente da interação entre os pensamentos de uma pessoa e um contexto 

sociocultural específico”. 

 

Nesse contexto, a definição de criatividade é qualquer ato, ideia ou produto que modifica um 

campo já existente, ou transforma um campo já existente em novo. Assim, não é apenas uma 

característica individual de “criatividade” o que determina se uma pessoa será criativa, o que 

determina é se a novidade que produz é aceita com vistas a ser incluída no campo 

(CZIKZENTMIHALYI, 1998, p.47). 

 

Segundo Ostrower (2014, p.11), o homem será sempre um ser consciente e sensível em 

qualquer contexto cultural. Entretanto, para além da condição genética seu potencial sensível 

e consciente somente se realiza em contato com a cultura. 

 

“Não há, para o ser humano, um desenvolvimento biológico que possa 

ocorrer independente do cultural. O comportamento de cada ser humano se 

molda pelos padrões culturais, históricos, do grupo em que ele, indivíduo, 

nasce e cresce. Ainda vinculado aos mesmos padrões coletivos, ele se 

desenvolverá enquanto individualidade, com seu modo pessoal de agir, seus 

sonhos, suas aspirações e suas eventuais realizações”. (OSTROWER, 2014, 

p.11) 

 

Portanto, analisar o processo criativo de design, mais especificamente de marcas de Jogos 

Olímpicos, requer compreender e interagir com culturas, sob o juízo de que a qualidade dessa 

interação pode legitimar ou desqualificar o projeto.  
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2. PERSPECTIVAS À CRIAÇÃO DE MARCA OLÍMPICA 

 

A cargo do Comitê Olímpico Internacional (COI), os Jogos Olímpicos espalharam-se pelos 

cinco continentes e ultrapassaram as fronteiras esportivas. O Movimento Olímpico, por 

exemplo, têm como principal objetivo “manter vivos os ideais do Barão de Coubertin
17

, 

expressos pelo Olimpismo
18

 e registrados na Carta Olímpica
19

” (FREITAS, 2012, p.31), os 

quais convergem em oito áreas de atuação: 1) Escolha da cidade-sede; 2) Organização dos 

Jogos Olímpicos; 3) Promoção da mulher no esporte; 4) Proteção dos atletas; 5) 

Desenvolvimento pelo esporte; 6) Promoção do desenvolvimento sustentado; 7) Respeito pela 

trégua olímpica; e 8) Promoção da cultura e da educação olímpica.  

 

Por exemplo, a temática da reconstrução de uma identidade nacional, por meio da marca e 

respectivos desdobramentos quanto à linguagem visual, comunicação e promoção da cidade-

sede esteve presente, com mais ou menos intensidade, desde as Olimpíadas de Atenas 1896. 

 

Especialmente dois casos – as marcas dos Jogos de Munique 1972 e Barcelona 1992 – podem 

contribuir para melhor compreensão desta abordagem específica de design e marca, uma vez 

que não se trata apenas de vender um produto ou serviço, mas de construir, comunicar e 

fortalecer uma identidade cultural. 

 

2.1. ESTABELECENDO CONEXÕES E RUPTURAS 

 

Considerações acerca das marcas olímpicas Munique 1972 e Barcelona 1992 podem 

contribuir para as análises referentes ao processo de criação da marca Rio 2016. Identificam-

se pontos que conectam tais projetos, dentre eles rupturas visuais nas práticas até então 

estabelecidas. 

 

 

                                                            
17 Pierre de Coubertin, francês, criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 23 de junho de 1894 (FREITAS, 2012). 
18 “O Olimpismo é uma filosofia de vida que exalta e combina num conjunto harmônico as qualidades do corpo, a vontade e o espírito. Ao 

associar o esporte com a cultura e a educação, o Olimpismo se propõe a criar um estilo de vida baseado na alegria do esforço, no valor 

educativo do bom exemplo e no respeito pelos princípios éticos universais. O objetivo do Olimpismo é colocar sempre o esporte a serviço do 

desenvolvimento harmônico do homem, com o fim de favorecer o estabelecimento de uma sociedade pacífica e comprometida com a 

manutenção da dignidade humana” (FREITAS, 2012, p.30). 
19 Documento que organiza os ideias do Olimpismo, escrito originalmente por Pierre de Coubertin, em 1899. Com as atualizações ao longo 

do tempo, a Carta Olímpica reúne 61 normas, divididas em seis capítulos: O Movimento Olímpico e suas ações; O Comitê Olímpico 

Internacional; As Federações Internacionais; Os Comitês Olímpicos Nacionais; Os Jogos Olímpicos; e Medidas e sanções, procedimentos 

disciplinares e resolução de conflitos. (FREITAS, 2012). 
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Nesse sentido, ambos projetos convergem quanto à existência de um processo de 

concorrência, no qual um júri especializado determina o vencedor de cada um dos concursos. 

Esse momento marca o início do projeto de design e ocorre no período relativo a cinco ou seis 

anos de antecedência dos Jogos Olímpicos. Os autores atuavam profissionalmente no local do 

evento – na cidade sede – e possuíam forte ligação cultural com o lugar. 

 

Entretanto, as características da concorrência e sua aplicação possuem aspectos distintos. No 

caso de Munique, o processo inicial ocorre sem uma concorrência, a qual é acionada apenas 

no momento em que o Comitê Nacional não encontra a solução esperada. Em Barcelona, a 

concorrência acontece no início do processo, mas é destinada a um grupo restrito de seis 

profissionais, previamente selecionados por uma comissão de designers contratada pelo 

comitê organizador. 

  

As etapas dos processos criativos demonstram relativa convergência. De maneira geral, os 

projetos cumpriram o briefing, a definição da equipe, o caminho conceitual e a criação da 

marca propriamente dita.  

 

Com relação à participação dos designers que encabeçavam os projetos – Aicher e Trias –, há 

evidências de que razões pessoais possam ter contribuído para a solução final da marca. 

Aicher com uma suposta motivação em superar a imagem do Nazismo promovida nos Jogos 

Olímpicos de Berlim (1936); e Trias, então catalão e residente em Barcelona, poderia ter 

interesse em posicionar-se frente ao conflito político-cultural existente entre Espanha e 

Catalunha.  

 

As marcas colocaram-se como elementos centrais para a criação dos demais elementos de 

identificação e sinalização das respectivas Olimpíadas. No caso de Munique 1972, coube à 

equipe de Aicher configurar o amplo sistema de identidade visual os Jogos Olímpicos, 

incluindo a criação dos inúmeros materiais de apoio, pictogramas e o primeiro mascote 

olímpico. A marca de Barcelona 1992 também orientou a criação de outros elementos, como 

os pictogramas e a marca das Paralimpíadas. 
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ANÁLISE DIACRÔNICA 

 

Presente na metodologia de projeto de Bonsiepe (1984), a análise diacrônica almeja contribuir 

para uma percepção de distintos níveis de interferências e mudanças – por parte das marcas 

estudadas – ao observar tais impactos em marcas olímpicas anteriores e posteriores à Munique 

1972 e Barcelona 1992. 

 

 

 
 

 

 

Figura 003 - Marcas Olímpicas – Roma (1960), Tóquio (1964) e México (1968) 

Fonte: www.olympic.org – acesso em 27/07/2017 

 

As marcas de três Jogos Olímpicos anteriores à Munique 1972 utilizaram-se de símbolos 

nacionais: Roma 1960 e a Loba Capitolina; Tóquio 1964 e o elemento da bandeira nacional; e 

México 1968 com grafismos de referência indígena. Nesse sentido, faziam mais alusão à 

identidade nacional (país) do que à cidade-sede. As marcas eram estáticas, sem movimento. 

 

 

 

Figura 004 - Marca Munique 1972 

Fonte: RATHGEB, 2006 

 

Por outro lado, marca de Munique 1972 se diferenciou das anteriores e influenciou as marcas 

seguintes nos seguintes aspectos: trouxe um conceito próprio para a cidade-sede, não utilizou 

símbolos nacionais e acrescentou movimento à marca. 

 

 

http://www.olympic.org/
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Figura 005 - Marcas Olímpicas – Montreal (1976), Moscou (1980), Los Angeles (1984) e Seul (1988) 

Fonte: www.olympic.org – acesso em 27/07/2017 

 

Assim, as marcas das Olimpíadas posteriores à Munique 1972 acrescentaram movimento às 

formas. Em Montreal 1976 e Moscou 1980, elementos visuais da cidade foram utilizados 

como referências para as marcas. 

 

 

 

Figura 006 - Marca Barcelona 1992 

Fonte: http://www.barcelonaolimpica.net/en/barcelona92/simbolos-cultura-e-identidad/el-diseno-y-la-imagen-de-los-juegos/2260-2/  
- acesso em 20/07/2017 

 

A marca Barcelona 1992 apresentou uma ruptura: um símbolo feito à mão, desvinculando-se 

da linguagem tecnológica presente nas marcas anteriores. Além disso, trouxe a inédita 

representação da figura humana como símbolo da marca. 

 

 

   
  

 

Figura 007 - Marcas Olímpicas – Atlanta (1996), Sidney (2000), Atenas (2004), Pequim (2008) e Londres (2021) 

Fonte: www.olympic.org – acesso em 27/07/2017 

 

http://www.olympic.org/
http://www.barcelonaolimpica.net/en/barcelona92/simbolos-cultura-e-identidad/el-diseno-y-la-imagen-de-los-juegos/2260-2/
http://www.olympic.org/
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Com exceção da marca dos Jogos de Atlanta 1996, que comunicou o centenários dos Jogos 

Olímpicos da Era Moderna, as marcas de Sidney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008 também 

fizeram alusão a traços “imperfeitos”, ou gestuais, em referência à imagem antropomórfica. 

No caso das marcas australiana e chinesa, utilizam-se claramente da figura humana também 

ao centro da marca. 

 

Assim, para compreensão dos projetos de marcas olímpicas que provocaram tais rupturas, 

cabe detalhar suas perspectivas, autores e procedimentos, também no sentido de fornecerem 

subsídios para análise do estudo de caso da marca Rio 2016. 
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2.2. MARCA OLÍMPICA MUNIQUE 1972 

 

2.2.1. Breve contexto cultural 

 

Embora cronologicamente distante do período referente ao processo de criação da marca para 

os Jogos Olímpicos de Munique, fatos históricos de consequências globais marcaram a 

história alemã nas primeiras décadas do século XX. Duas guerras mundiais e ditaduras locais 

reforçavam a necessidade da reconstrução da identidade alemã, tanto internamente – para 

organização do país – quanto externamente – nas relações com o mundo. 

 

Assim, o pós-guerra inaugurou movimentos inéditos no país: em 1949 tomou posse o 

primeiro presidente da Alemanha Ocidental, Theodor Heuss. No mesmo ano a Assembleia 

Constituinte promulgou a Lei Fundamental Alemã, criando oficialmente a República Federal 

da Alemanha. E como demonstração de sua reestruturação econômica, ainda em 1949, a 

cidade de Frankfurt recebeu a principal feira de literatura do mundo (DW, 2009
20

). 

 

Os esforços prosseguiram e importantes ações marcaram esse período: em 1957, foi aprovada 

a lei de equiparação de direitos entre homem e mulher, pelo Parlamento alemão – uma 

contundente ação no que diz respeito à imagem interna do país e sua reorganização. Já em 

1963, o chanceler federal alemão Konrad Adenauer e o presidente francês Charles de Gaulle 

assinaram o tratado da amizade franco-alemã – uma disposição para reconfiguração de 

relações diplomáticas. Nesse contexto, o ocorreu o “Julgamento de Auschwitz”, referente aos 

crimes cometidos nos campos de concentração do Nazismo (DW, 2009). 

 

Na Alemanha, como em grande parte da Europa, o final da década de 1960 foi marcado por 

fatos literalmente explosivos: de assassinatos, atentados incendiários à revoltas estudantis. Em 

sua maioria, tais episódios foram motivados pela oposição à Guerra do Vietnã e, 

principalmente, por uma denunciada postura passiva e conservadora frente às injustiças 

sociais no “Terceiro Mundo”.  

 

 

                                                            
20 DW (Deutsche Welle) Especial - Alemanha 60 anos: Acontecimentos que marcaram a história do país. 23/05/2009. Disponível em 

http://www.dw.com/pt-br/alemanha-60-anos-acontecimentos-que-marcaram-a-hist%C3%B3ria-do-pa%C3%ADs/a-4274234 - acesso em 

30/01/2018 

http://www.dw.com/pt-br/alemanha-60-anos-acontecimentos-que-marcaram-a-hist%C3%B3ria-do-pa%C3%ADs/a-4274234
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No campo esportivo, o anúncio da cidade de Munique como sede dos Jogos Olímpicos de 

1972 – ou “os Jogos da Paz”, como se referiam os organizadores - representou uma excelente 

vitrine para reconstrução da imagem da Alemanha, sobretudo após as Olimpíadas de 1936 

quando os Jogos de Berlim foram transformados em uma exibição pública da propaganda 

nazista. 

 

Cabe mencionar um trágico episódio - embora fora do período referente ao processo de 

criação da marca – mas que corroborou na busca por um período de paz: o atentado terrorista 

na Vila Olímpica de Munique, quando terroristas palestinos do grupo Setembro Negro 

invadiram as acomodações de atletas israelenses, mantiveram reféns e ao final de um 

confronto com atiradores de elite, um dos terroristas sobreviventes com uma granada de mão 

matou todos os reféns. Cogitou-se o cancelamento dos Jogos, mas a última palavra do então 

presidente do COI, Avery Brundage, determinou que os Jogos deveriam continuar. 

(FREITAS, 2012) 

 

2.2.2. Processo Criativo 

 

O projeto foi conduzido por Otl Aicher, que nasceu em Ulm, na Alemanha (1922). Iniciou 

seus estudos em 1946, na Akademie der Bildenden Künste, em Munique. Dois anos depois, 

retornou à Ulm e inaugurou um estúdio próprio, marcando o começo de sua atividade 

profissional. 

 

Preso em 1937, por sua ligação com o movimento de resistência White Rose - que se opunha 

ao Nazismo – e por recusar-se a fazer parte da Juventude Hitlerista. Nesse interim, Aicher 

conheceu a família Scholl e em 1952 se casou com Inge Scholl. 

 

Com sua esposa e o suíço Max Bill, foram os protagonistas na fundação da Hochschule für 

Gestaltung (HfG), em Ulm, onde atuou como professor no Departamento de Comunicação 

Visual (1953-1968) e reitor da instituição de 1962 a 1964. Após a saída de Bill, decorrente de 

impasses metodológicos e curriculares, Aicher – juntamente com Tomás Maldonado – passou 

a ter maior autonomia e inaugurou uma nova fase, criando o “Modelo Ulm”. 

 

Esse período marcou a realização de inúmeros projetos, dois deles emblemáticos e 

mundialmente reconhecidos: o desenvolvimento de produtos para a Braun Elektrogeräte 
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(1954-1962) – um trabalho realizado a quatro mãos entre a Braun e a HfG, com 

desdobramentos na criação das diretrizes e materiais gráficos – e o desenvolvimento do 

programa de identidade corporativa da Deutsche Lufhtansa (1962-1964). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 008 - Produtos da Braun 

em exposição 

Fonte: RATHGEB, 2006 
 

 

 

Figura 009 - Lufthansa – Manual de Identidade Visual 

Fonte: RATHGEB, 2006 
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Em 1967, já com seu novo estúdio em Munique, Aicher deu início ao desenvolvimento da 

marca e do sistema de identidade visual para os Jogos Olímpicos de Munique, que se 

realizaria em 1972. Ao final do projeto mudou-se novamente, desta vez para Rotis ainda na 

Alemanha, onde deu continuidade a sua atividade profissional desenvolvendo inúmeros 

projetos, dentre eles a família tipográfica Rotis (1988-1989). 

 

Aos seus projetos profissionais, somam-se inúmeras contribuições acadêmicas. Além de 

fundador, professor e reitor da Hochschule für Gestaltung, em Ulm, também ministrou 

conferências e cursos na Yale University, em Yale (EUA) e no Museu de Arte Moderna, no 

Rio de Janeiro, além de participar de diversas exposições internacionais. Aicher faleceu em 

setembro de 1991, decorrente de um acidente automobilístico. 

 

Segundo Rathgeb (2006), o envolvimento de Otl Aicher com os Jogos Olímpicos de Munique 

resultou especialmente de sua rede de contatos pessoais e profissionais, incluindo lideranças 

civis e políticas, como o prefeito de Munique, Hans-Jochen Vogel e o Dr. Herbert 

Hohenemser, liderança do Partido Social Democrata e consultor cultural da cidade. 

 

Em 1966, representantes do Comitê Olímpico Nacional contataram a HfG, incluindo uma 

visita de Willi Daume, então presidente do Comitê, com uma proposta para criar a marca para 

as Olimpíadas de Munique, reconhecendo a experiência de Aicher na condução de outros 

importantes projetos de design. 

 

Entretanto, Aicher se posicionou no sentido de que seu próprio escritório deveria conduzir o 

processo. Poucos dias após a visita, “um protocolo foi digitado em papel timbrado da Büro 

Aicher descrevendo as principais funções de uma colaboração entre seu escritório e o Comitê” 

(RATHGEB, 2006, p.78, tradução do autor), resultou na criação de um comitê de design 

colaborativo com papéis e responsabilidades definidas. Em 7 de outubro de 1966, o Comitê 

Olímpico Nacional nomeou Otl Aicher representante oficial de design para os Jogos 

Olímpicos de Munique 1972. 

 

O passo seguinte de Aicher foi compor sua equipe de trabalho, então formado por Rolf 

Müller, estudante da HfG entre 1960 e 1964, para servir como seu principal assistente, Alfred 

Kern, Thomas Nittner, Gerhard Joksch e Elena Winschermann para colaborar. “Em sua 

autobiografia, quase vinte anos depois, Aicher escreveu sobre paralelos entre a forma como 
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ele formou sua equipe de design para as Olimpíadas de Munique e a idéia mais 

contemporânea de gerenciamento de design moderno” (RATHGEB, 2006, p.82, tradução do 

autor). 

 

Segundo Rathgeb (2006), o grupo começou a trabalhar em meados de 1967 e entregou seu 

primeiro conceito de design oficial em novembro. 

 

O início do projeto de criação experimentou diversas abordagens, dentre elas o uso do brasão 

da cidade, uma evocação nostálgica da história de Munique ou ainda uma ideia oposta, a de 

“Olimpíada pop”, inserindo elementos mais contemporâneos. Porém, todas as ideias foram 

descartadas uma vez entendidas como “mera fachada”, essencialmente forma sem conteúdo. 

 

Outro desafio tratava-se dos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim. Nesse sentido, era 

imprescindível separar Munique desse legado olímpico, marcado por contornos políticos 

particulares. Para Raghteb (2006), Hitler procurou enganar o mundo e celebrar seu estado 

nazista com o glamour dos Jogos: elementos formais emprestados da antiguidade, gigantescas 

arenas esportivas, arquitetura neoclássica e cores fortes como vermelho e dourado. 

 

Nessa linha, em contraste com a pompa de Berlim, Aicher optou por elementos simples e 

universais para a criação da identidade visual, estabelecendo diretrizes vinculativas de 

padronização de uso para a marca, cores, tipografia, formatos e grid. Segundo Rathgeb 

(2006), “Unity in variety” – conceito de design de Neue Sachlichkeit na década de 1920 – 

tornou-se um princípio funtamental para o trabalho de Aicher. Exemplos da aplicação desse 

conceito são os vinte e um cartazes para as diferentes modalidades esportivas dos Jogos 

Olímpicos de Munique, onde Aicher aplicou o esquema de cores em uma série de fotografias 

representativas dos esportes.  

 

O esforço em distanciar-se da ideologia dos Jogos de Berlim estava reforçado na busca de 

manter as Olimpíadas de Munique livre de qualquer ideologia. Nesse sentido, criando “uma 

plataforma onde o leste se encontrava com o oeste e o sul com o norte” (RAGHTEB, 2006, 

p.94, tradução do autor), ou seja, construindo pontes e eliminando referências e significados 

culturais particulares. A essa empreitada, somaram-se perspectivas históricas e objetivos 

culturais para além do campo esportivo, conforme depoimento de Aicher em uma coletiva de 

imprensa: 
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“A Olimpíada de Berlim foi emotiva, militarmente disciplinada, neoclássica 

e acompanhada por um espírito de fatalismo. Até os Jogos de Munique, essa 

imagem convergiu com uma interpretação generalizada do que foi visto 

como tipicamente alemão. Ao criar uma nova interpretação dos Jogos 

Olímpicos, parecia desejável corrigir essa visão unilateral” (RATHGEB, 

2006, p.94, tradução do autor). 

 

A partir do conceito de design definido, Aicher percorreu dois caminhos para uma proposta 

visual da marca, considerando as características do lugar, a condição de evento esportivo e 

ressonância para além dos Jogos Olímpicos.  

 

A primeira alternativa, o "Strahlenkranz" – guirlanda radiante – representava o sol brilhando 

acima da cidade, uma estrela e uma síntese visual dos louros de um vencedor. Segundo 

Rathgeb (2006), Aicher pode ter feito referência ao romance de Thomas Mann "Gladius Dei", 

de 1902, que começa com as palavras "Munique estava brilhando", onde a descreve como a 

"cidade brilhante" da Baviera. 

 

 

Figura 010 - "Strahlenkranz" 

Fonte: RATHGEB, 2006, p. 84 

 

Entretanto, o Comitê Olímpico Nacional rejeitou essa proposta pela dificuldade de registro e 

propriedade de direitos autorais, devido as suas características visuais simples e genéricas. 

 

Após a rejeição da primeira proposta, Aicher apresentou uma segunda alternativa baseado na 

letra "M" - inicial de München (Munique). Porém, o Comitê também recusou esta proposta 

por razões semelhantes, entendendo que o "M" não era suficientemente proprietário. 

 

Nesse contexto, o Comitê Olímpico Nacional promoveu uma concorrência internacional para 

a criação da marca. E apesar de mais de trezentos projetos inscritos, nenhum foi aprovado. 
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Diante de um longo e complexo processo, uma equipe de designers – Otl Aicher, Herbert 

Kapitzki e Coordt von Mannstein – foi composta para elaboração de uma solução gráfica 

baseada no conceito de design definido por Aicher. Esse grupo de trabalho deveria seguir os 

critérios estabelecidos pelo Comitê: uma marca facilmente lembrada, corresponder com a 

imagem geral das Olimpíadas, ter uma imagem compreensível, ser atemporal, possuir 

qualidade gráfica para licenciamento e se complementar com os anéis olímpicos. 

 

Assim, para além de símbolos históricos e heráldicos dos anteriores Jogos Olímpicos - Roma 

(1960), o brasão municipal, Tóquio (1964), o sol japonês e México (1968), um grafismo 

ligado ao antigo calendário Maia -, von Mannstein fundiu uma espiral com a "Strahlenkranz" 

(guirlanda radiante), para criar um símbolo dinâmico e proprietário para os Jogos Olímpicos 

de Munique. Essa proposta foi então aprovada pelo Comitê Olímpico Nacional. 

 

 

 
 

 

 

Figura 011 - Marcas Olímpicas – Roma (1960), Tóquio (1964) e México (1968) 

Fonte: www.olympic.org – acesso em 27/07/2017 

 

A definição do esquema de cores, segundo Raghteb (2006) “orientou-se pela observação da 

paisagem, de norte a sul, de Munique em direção aos Alpes”, determinando, juntamente com 

associações com jovialidade, frescor e paz, as cores azul claro e branco como as principais no 

conjunto cromático da marca das Olimpíadas. 

 

Objetivamente, as cores cumpriram o papel de identificar áreas específicas: azul claro para 

esporte e cor oficial para o Comitê Organizador Nacional, verde para a mídia, laranja para 

departamentos técnicos e prata para fins representativos e de relações públicas. E 

posteriormente ampliadas, responderam as necessidades de inúmeras ferramentas de 

identificação, como uniformes, cartões, publicações e folhetos informativos.  

 

http://www.olympic.org/
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Determinado então o símbolo gráfico e o sistema de cores, o passo seguinte foi definir uma 

tipografia para logotipo da marca e seu sistema de identidade visual. O ponto de partida 

considerou as alternativas: Akzidenz Grotesk, Helvetica e Univers. Segundo Rathgeb (2006), 

“Aicher considerava os tipos de letra com serifa como antiquados”. 

 

Entretanto, a primeira alternativa já havia sido amplamente utilizada na HfG-Ulm. A 

Helvetica já fazia parte da identidade visual da Lufthansa, criada entre 1962 e 1964. E assim, 

por combinar dinamismo e clareza da forma, a Univers foi escolhida para o logotipo e 

tipografia do sistema de identidade visual. 

 

A marca para os Jogos Olímpicos de Munique, bem como seus desdobramentos e regras de 

aplicação contou com rigorosa metodologia para abranger todas as necessidades de 

comunicação visual. Aicher argumentou que os parâmetros normativos garantiriam liberdade 

no processo de design e que, a esse respeito, o design deveria ser entendido como “um jogo 

com regras” (RATHGEB, 2006, p.107, tradução do autor). 

 

Segundo Rathgeb (2006), a abordagem de design para Munique posicionou Aicher na 

vanguarda do design, uma vez que a marca e o amplo sistema de identidade visual para os 

Jogos Olímpicos cumpriram um papel para além de informar o evento e criar uma imagem 

positiva para a Alemanha. E como desejado pelo Comitê Organizador, o projeto resultou em 

uma plataforma para a interação social entre culturas. 
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A MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 012 - Marca Munique 1972 

Fonte: RATHGEB, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 013 - Marca Munique 1972 (completa) 

Fonte: RATHGEB, 2006 
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POSTERS 

 

Os posters foram criados pela equipe de Aicher e comunicavam tanto os eventos esportivos 

durante as Olimpíadas, quanto os eventos culturais realizados previamente. 

 

 

 

 

Figura 014 - Posters – Modalidades esportivas  

Fonte: RATHGEB, 2006, p. 97 
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PICTOGRAMAS 

 

Os pictogramas criados por Aicher e sua equipe representaram um marco para o design, assim 

como todo o sistema de identidade visual dos Jogos Olímpicos de Munique, inspirando e 

orientado projetos posteriores. 

 

 

Figura 015 – Pictogramas 

Fonte: RATHGEB, 2006 
 

MASCOTE 

 

Primeiro mascote oficialmente criado para as Olimpíadas, o Waldi representa um cachorro 

alemão da raça Dachshund e foi idealizado pelo Comitê Organizador, juntamente com a 

equipe de design. 

 

 

 

Figura 016 - Mascote Waldi 

Fonte: RATHGEB, 2006 
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2.3.MARCA OLÍMPICA BARCELONA 1992 

 

2.3.1. Breve contexto cultural 

 

Pela primeira vez desde 1972, os Jogos Olímpicos estiveram livres de boicotes, devido a 

importantes mudanças geopolíticas globais. Na África do Sul, o Apartheid foi abolido. Em 

seguida, ocorreu a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha Oriental e 

Ocidental, incluindo ainda a extinção da URSS, a qual foi dividida em 15 países 

independentes e que participaram dos Jogos como Comunidade dos Estados Independentes. 

 

Os anos precedentes aos Jogos Olímpicos de Barcelona e ao período do início do processo de 

criação da marca foram de enorme relevância à História da Espanha, devido ao ineditismo de 

diversos acontecimentos. 

 

As eleições de 1982 consolidaram a democracia espanhola, com ampla vitória socialista tanto 

no Congresso quanto no Senado, elegendo Felipe González como presidente do Governo
21

. 

No mesmo ano, a Espanha foi sede da Copa do Mundo de Futebol, organizada pela FIFA. 

 

Em 1986, a Espanha ingressou oficialmente na Comunidade Econômica Europeia (CEE) – 

que mais tarde se tornaria a União Europeia (UE). No mesmo ano foram realizadas eleições 

gerais, com nova vitória de Felipe González, êxito que se repetiu em 1989. 

 

A poucos meses dos Jogos foi assinado o Tratado de Maastricht, dando origem a União 

Europeia, representando um marco na integração econômica e unificação política. Ainda em 

1992 ocorreu a inauguração do primeiro trem de alta velocidade da Espanha (AVE), ligando 

Madri a Sevilha – cidade da Andaluzia que ainda receberia a Exposição Universal no mesmo 

ano. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 Fonte: http://www.historiasiglo20.org/HE/16-2.htm – acesso em 12/01/2018 

http://www.historiasiglo20.org/HE/16-2.htm
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2.3.2. Processo Criativo 

 

Autor do projeto, Josep Maria Trias Folch nasceu em Barcelona (1948). Estudou na Facultad 

de Bellas Artes (Universitat de Barcelona) e na Escola Llotja – Escola Superior de Disseny i 

Art, com o professor Josep Pla-Narbona. 

  

Durante mais de trinta anos, Trias trabalhou como designer gráfico freelancer. Em 1983 

fundou a Trias Quod Design – um escritório de design especializado em identidade 

corporativa, design de embalagem, sinalização, design editorial e web.  

 

Entre os anos 1981 e 1987 complementou sua atividade profissional à docência de design na 

Escola Massana – Centre d‟Art i Disseny (Barcelona). A partir de 1989 passou a se dedicar 

também à pintura, expondo trabalhos em Barcelona, Girona (Espanha) e Nova Iorque. 

 

Além de ser o autor da marca dos Jogos Olímpicos de Barcelona 1992, Trias é o designer 

responsável por outros projetos de marcas, como o redesign da identidade da TV3 Televisió 

de Catalunya, da Universitat de Barcelona (UB), do Parlament de Catalunya, etc. 

 

 

Figura 017 - Marca da TV3 Televisió de Catalunya 

Fonte: http://graffica.info/josep-maria-trias/ 

- acesso em 20/07/2017 

 

Além das marcas, destacam-se a criação do sistema de sinalização para o Metrô de Barcelona 

e projetos de design de embalagem para marcas como Revlon, FontVella, Llongueras, Natural 

Honey, etc. 

http://graffica.info/josep-maria-trias/
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Figura 018 - Metrô de Barcelona (sinalização) 

Fonte: http://graffica.info/josep-maria-trias/ 

- acesso em 20/07/2017 

 

 

Em 2004, publicou Trías Logos – um livro onde apresenta e explica sua filosofia de trabalho 

para criar e desenvolver 250 marcas de diferentes portes e segmentos. 

 

A marca dos Jogos Olímpicos de Barcelona resultou de um concurso realizado em 1987, a 

cargo do Comitê Organizador e previamente recomendado por uma comissão assessora 

composta por especialistas em design. Diversos nomes foram propostos para participar do 

concurso, antes da definição de um grupo de seis profissionais. 

 

Em dezembro do mesmo ano, um júri composto por designers, especialistas em comunicação 

e representantes do Comitê Organizador elegeu – com 17 dos 18 votos possíveis – a proposta 

de marca apresentada por Josep M. Trías – que já havia participado do concurso para a marca 

da candidatura olímpica de Barcelona, em 1983, quando ficou em segundo lugar. 

 

Uma das premissas básicas para o projeto deveria atender ao critério de diferenciação das 

marcas dos Jogos Olímpicos anteriores e suas respectivas candidaturas, conforme aponta 

Trías, em entrevista ao jornal El País, dias após o anúncio da marca:  

 

“As imagens gráficas dos Jogos anteriores respondem a uma linguagem 

prioritariamente geométrica, técnica e tecnológica; no entanto, eu sou 

mediterrâneo, catalão, barcelonês, ainda que também me considere 

cosmopolita, mas de alguma forma representaria o resumo de tudo isso. Por 

http://graffica.info/josep-maria-trias/
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que não fazer algo que não seja simbólico – abstrato, mas simbólico-

figurativo? E assim decidi que minha proposta deveria ter uma referência 

clara à figura humana, que é a responsável e a protagonista dos Jogos. Por 

que não fazer algo que seja um pouco mais lúdico, já que se trata de um 

jogo?22” (ROZAS, 1987, tradução do autor). 

 

Para Trias (1992), Barcelona, Catalunha ou Espanha não poderiam “vender” uma imagem 

com as características predominantes nas marcas anteriores, especialmente quanto à 

percepção de atributos tecnológicos. É inegável que Barcelona está associada intrinsicamente 

ao universo visual de Picasso, Miró, Dalí, Gaudí ou Tàpies e, nesse sentido, esta evidência 

conduzia à necessidade de uma linguagem mais humana, calorosa, artística, criativa e pessoal, 

somada a decisão do autor de que o símbolo refletisse um desenho feito à mão, não utilizando 

softwares ou demais recursos tecnológicos.   

 

Assim, ao mesmo tempo em que atendia a premissa do projeto referente à diferenciação, tal 

ponto de partida também pretendia construir um caminho singular e proprietário para a 

criação dos elementos visuais da marca, juntamente com outros atributos de identidade 

levados em conta durante o processo de criação. 

 

Definida a linguagem, o critério de “mediterraneidade” definiu a atmosfera da marca. 

Segundo Trias (1992), o Mediterrâneo configura uma personalidade extrovertida, expressiva, 

luminosa, dinâmica, colorida, livre, direta e humana. Desta forma, tais atributos deveriam 

estar refletidos nos elementos visuais da marca, criando um desenho que pudesse ser definido 

como símbolo mediterrâneo. 

 

Entretanto, como a proposta da marca para Barcelona não pretendia utilizar-se de símbolos 

nacionais ou outros elementos emblemáticos: monumentos, edifícios, escudos ou bandeiras – 

como as marcas dos Jogos de Moscou (1980) e Los Angeles (1984) -, desde o primeiro 

momento, Trias não considerou a adoção desse recurso, mas pautou o objetivo de criar um 

símbolo universal. “Um símbolo excessivamente local restringia o campo semântico 

necessário para construir uma mensagem representativa de Barcelona-Catalunha-Espanha, 

papel que necessariamente deveria assumir a marca” (TRIAS, 1992, tradução do autor). 

                                                            
22 “Las imágenes gráficas de los Juegos anteriores responden todas ellas a un lenguaje muy geométrico, muy técnico, incluso tecnológico; 

en cambio, yo soy mediterráneo, catalán, barcelonés, aunque también me considero muy internacional, pero de alguna forma voy a 

representar el resumen de todo esto. ¿Por qué no hacer algo que no sea simbólico- abstracto, sino simbólico-figurativo? Y así decidí que mi 

propuesta debería tener una referencia clara a la figura humana, que es, en definitiva, la responsable y la protagonista de los Juegos. ¿Por 

qué no hacer algo que sea un poco más lúdico, ya que, al fin y al cabo, se trata de un juego?” (ROZAS,1987). 
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Figura 019 | Marcas dos Jogos Olímpicos de Moscou (1980) e Los Angeles (1984) 
https://www.olympic.org/ - acesso em 10/09/2017 

 

Somada ao simbolismo universal estava a dimensão esportiva-olímpica, cuja justificativa 

encontrou alicerce no fato dos Jogos Olímpicos serem uma manifestação esportiva, em âmbito 

internacional, protagonizada por homens e mulheres. E esse quesito tornou-se de suma 

relevância para as definições da forma do desenho. 

 

“Por que razão não desenhar um símbolo que utilizasse a síntese de uma 

figura humana em atividade esportiva? O símbolo desenhado pretende ser 

uma síntese (quase rupestre ou arqueológica) de um indivíduo (homem ou 

mulher) em atitude dinâmica (correndo ou saltando), valores acumulados aos 

anteriormente descritos. O homem como protagonista dos Jogos Olímpicos, 

o atleta mediterrâneo” (TRIAS, 1992, tradução do autor). 

 

Pautando o homem – no sentido de humanidade, portanto assexuado – como principal 

elemento do símbolo, configurou-se então pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos 

uma marca a partir de um símbolo de figura antropomórfica. Definiu-se também sua atitude, 

neste caso em ação de saltar ou correr, de braços abertos e estirados, enquanto a cabeça – em 

posição mais estática – equilibra o conjunto (TRIAS, 1992), que por sua vez, ainda, traduzia 

tanto a alegria ao ganhar uma medalha quanto o símbolo universal da hospitalidade. 

 

Quanto ao código cromático, elemento-chave para materialização do campo semântico 

apresentado até o momento – diferenciação, identidade, “mediterraneidade”, universalidade e 

dinamismo – foi definido somente após a conclusão do símbolo em branco e preto. “A 

incorporação do código cromático foi feita somente a partir da definição do símbolo, quando a 

cor acrescenta outra camada de significado” (LIÑAN, 2016, tradução do autor). 

 

Assim, foram selecionadas as cores amarela e vermelha – pela identificação com Barcelona, 

Catalunha e Espanha – e também a cor azul, representativa do mar Mediterrâneo. 

https://www.olympic.org/
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“A cor vermelha se associa à vida (sangue), fogo (calor), paixão, sentimento, 

dor e liberdade; o amarelo ao sol, à luz, à compreensão, à intuição, ao 

intelecto e aos valores humanos. O azul se associa ao mar, ao céu, à luz do 

dia, ao pensamento e à justiça. Desta forma, também a dimensão cromática 

assumia um papel particular e característico no valor expressivo global do 

símbolo” (TRIAS, 1992, tradução do autor). 

 

Quanto ao logotipo da marca, Trias optou pela tipografia Times New Roman, em detrimento 

de opções sem serifa como a Univers ou a Helvetica. 

 

Enfim, dias antes de divulgar a marca, Trias jantou em Paris na companhia de Otl Aicher, ao 

qual possuía admiração tanto como autor da marca dos Jogos Olímpicos de Munique (1972), 

quanto pelo conjunto da obra, e ao ver a marca de Barcelona, Aicher teria dito “sua marca 

somente poderia ter saído do Mediterrâneo” (ROZAS, 1987, tradução do autor). A essa crítica 

de Aicher, entende-se supostamente como um elogio ao resultado do trabalho de Trias, no 

sentido de ter conseguido criar uma marca com os elementos referentes ao Mediterrâneo, a 

partir do conceito de “mediterraneidade”.  
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A MARCA 

 

 

 

 

 

Figura 020 - Marca Barcelona 1992 

Fonte: http://www.barcelonaolimpica.net/en/barcelona92/simbolos-cultura-e-identidad/el-diseno-y-la-imagen-de-los-juegos/2260-2/ 

- acesso em 20/07/2017 
 

 

 

 

 

Figura 021 - Marca Barcelona 1992 (completa) 

Fonte: http://www.barcelonaolimpica.net/en/barcelona92/simbolos-cultura-e-identidad/el-diseno-y-la-imagen-de-los-juegos/2260-2/ 

- acesso em 20/07/2017 
 

PICTOGRAMAS 

Elaborados a partir da marca criada por Trias, os desenhos mantiveram o desenho do corpo 

humano representado a partir de três partes distintas: cabeça, braços e pernas. Ao todo foram 

criados 32 pictogramas para o programa de esportes e 82 para o programa de sinalização dos 

Jogos (área de serviço e entretenimento, equipamentos esportivos e transporte). 
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Figura 022 - Pictogramas 

Fonte: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/92/f2/1f/92f21f62549251bcbfdc774bccd3dc7b--rio--olympics-graphic-design-logos.jpg 

- acesso em 27/07/2017 
 

 

MASCOTE 

 

Criado por Javier Mariscal, o personagem Cobi foi desenhado com traços inspirados no 

Cubismo - movimento artístico liderado pelo pintor espanhol Pablo Picasso - e em uma raça 

de cães típica da Catalunha. 

 

 

Figura 023 - Mascote Olímpico - Cobi  

Fonte: http://www.mariscal.com/es/proyectos/5/COBI - acesso em 27/07/2017 

http://www.mariscal.com/es/proyectos/5/COBI
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3. ESTUDO DE CASO: MARCA OLÍMPICA RIO 2016 

 

3.1. BREVE CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 

Os anos que antecederam os Jogos Olímpicos, portanto o período de planejamento do evento 

– incluindo a criação da marca –, encontravam-se inseridos em uma atmosfera de otimismo 

em relação ao presente e ao futuro, alicerçado pelos resultados econômicos e o combate à 

fome: milhões de brasileiros ascederam à classe média, os programas sociais foram premiados 

e tornaram-se referências para outros países. 

 

Especificamente no campo econômico, os contínuos índices de desemprego frente ao aumento 

da renda do trabalhador brasileiro contribuíram essencialmente para percepção de melhores 

condições de vida. Segundo IBGE
23

, a média do número de desempregados no país em 2010 

foi de 1,6 milhão, 15% a menos em comparação com 2009, e 39% em relação a 2003. Quanto 

à renda média, em 2010 ficou em R$ 1.490,61, equivalente a um amento de 3,8% em 

comparação com a de 2009, e de 19% em relação a 2003. Além disso, a valorização
24

 do 

salário mínimo frente aos índices de inflação também contribuiu para esse cenário positivo, 

sobretudo ao proporcionar acesso a bens de consumo e culturais anteriormente inacessíveis ou 

restritos a um número reduzido de brasileiros. 

 

No campo político, o país estava no segundo mandato de Luís Inácio Lula da Silva, do Partido 

dos Trabalhadores, reeleito em 2006. O Brasil se posicionava com protagonismo na 

diplomacia internacional, liderando encontros com o Mercosul e o BRICS, além de se 

posicionar e mediar conflitos geopolíticos de forma autônoma e independente.  

 

Nesse quesito, Lula encerraria o mandato com destacada avaliação segundo renomado 

instituto de pesquisa. “Após sete anos e 11 meses de governo, 83% dos brasileiros adultos 

avaliam sua gestão como ótima ou boa - com isso, repete a marca de outubro, a mais alta já 

alcançada por um presidente na série histórica do Datafolha
25

”. Nessa linha, 33% dos 

                                                            
23 Agência EFE - http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/01/taxa-de-desemprego-no-brasil-em-2010-fica-em-67-a-menor-em-8-anos.html - 

acesso em 02/05/2018 
24 IBGE – Censo Demográfico 2010 - https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000408.pdf - acesso em 

02/05/2018 
25 Datafolha - http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2010/12/1211078-acima-das-expectativas-lula-encerra-mandato-com-melhor-

avaliacao-da-historia.shtml - acesso em 02/05/2018 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/01/taxa-de-desemprego-no-brasil-em-2010-fica-em-67-a-menor-em-8-anos.html
https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000000408.pdf
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2010/12/1211078-acima-das-expectativas-lula-encerra-mandato-com-melhor-avaliacao-da-historia.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2010/12/1211078-acima-das-expectativas-lula-encerra-mandato-com-melhor-avaliacao-da-historia.shtml
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brasileiros indicam que os mais beneficiados pela administração foram, pela primeira vez, os 

trabalhadores. 

 

No âmbito esportivo, a imagem do país atraiu importantes eventos: a cidade do Rio de Janeiro 

sediou os Jogos Panamericanos, em 2007. No mesmo ano o Brasil foi escolhido como sede da 

Copa do Mundo da FIFA de 2014. 

 

Assim, com o propósito de oferecer aspirações mais amplas para o futuro da cidade e do país, 

acelerando transformações através do desenvolvimento, associado às Olimpíadas, em 2009 o 

Comitê Olímpico Internacional escolheu o Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos 

Olímpicos de 2016. 

 

3.2. EDITAL DE SELEÇÃO – CONCORRÊNCIA  

 

Um marco que representa o início do processo criativo da marca olímpica Rio 2016 é o 

lançamento do edital de seleção para a empresa responsável pela criação da marca, publicado 

no mês de abril, de 2010. 

 

Foram 139 agências inscritas, com uma importante ressalva que orientou as interessadas: 

“apenas empresas especializadas no ramo do objeto do processo seletivo, tais como empresas 

de design e desenvolvimento de programas ou sistemas de marcas, o que atuem no ramo de 

desenvolvimento de identidades corporativas poderão participar do processo
26

”. Além disso, o 

processo admitia apenas empresas brasileiras e não permitia consórcios.  

 

O edital apresentava cinco fases de um processo eliminatório, que chegou a apenas 8 

empresas em sua última etapa, a da proposta criativa. 

 

 

 

 

 

                                                            
26 COB, 2010 - https://www.cob.org.br/pt/noticia/rio-2016-lanca-edital-de-selecao-de-agencia-para-desenvolver-a-marca-dos-jogos-

olimpicos - acesso em 12/11/2017 

 

https://www.cob.org.br/pt/noticia/rio-2016-lanca-edital-de-selecao-de-agencia-para-desenvolver-a-marca-dos-jogos-olimpicos
https://www.cob.org.br/pt/noticia/rio-2016-lanca-edital-de-selecao-de-agencia-para-desenvolver-a-marca-dos-jogos-olimpicos
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FASES DO PROCESSO SELETIVO 

01 Briefing Inicial 

02 Habilitação Jurídica e Técnica: apresentação de documentos que as capacitem legal e 

tecnicamente a continuar no processo. 

03 Entrevistas Individuais: apresentação e esclarecimentos a respeito do projeto da marca, com 

equipe de Marketing e Comunicação do Comitê Rio 2016. 

04 Briefing Técnico: orientações específicas sobre o conteúdo e forma de apresentação das 

propostas criativas para as empresas finalistas. 

05 Proposta Criativa: cada empresa participante recebe um pro labore no valor de 10 mil reais 

para desenvolver sua proposta criativa. A Comissão Julgadora tem caráter multidisciplinar, 

formada por até quinze membros eleitos pelo Comitê Organizador e com reconhecidos 

nacional e internacionalmente. 

 

Quadro 003 - Fases do Processo Seletivo (Adaptado). 

Fonte: https://www.cob.org.br/pt/noticia/rio-2016-lanca-edital-de-selecao-de-agencia-para-desenvolver-a-marca-dos-jogos-olimpicos - 

acesso em 12/11/2017 

Concomitante às fases do processo seletivo, um cronograma detalhado com datas e 

respectivas atividades, complementou o quadro geral das etapas e prazos para cada uma delas, 

especialmente àquela referente à criação da marca Rio 2016. 

 

CRONOGRAMA 

Data Atividade 

12/04/2010 Publicação do Edital 

13/04 a 30/04/2010 Inscrições para Fase 1 (Briefing Inicial)  

11/05/2010 Briefing Inicial 

25/05/2010 Recebimento dos envelopes com documentação de habilitação e 

qualificação técnica – Fase 2 

07/06/2010 Divulgação do resultado da Fase 2 e convocação das selecionadas para a 

Fase 3 (entrevista individual) 

14/06 a 18/06/2010 Entrevistas individuais na sede do Comitê Rio 2016 – Fase 3 

21/06/2010 Divulgação dos resultados da Fase 3 

23/06/2010 Reunião de Briefing Técnico – Fase 4 

04/08/2010 Recebimento das propostas criativas – Fase 5 

06/08 a 07/08/2010 Reunião da comissão julgadora e definição do vencedor 

 Envio da marca Rio 2016 para aprovação final do COI. 

 
Quadro 004 - Cronograma (Adaptado) 

Fonte: https://www.cob.org.br/pt/noticia/rio-2016-lanca-edital-de-selecao-de-agencia-para-desenvolver-a-marca-dos-jogos-olimpicos - 

acesso em 12/11/2017 

 

https://www.cob.org.br/pt/noticia/rio-2016-lanca-edital-de-selecao-de-agencia-para-desenvolver-a-marca-dos-jogos-olimpicos
https://www.cob.org.br/pt/noticia/rio-2016-lanca-edital-de-selecao-de-agencia-para-desenvolver-a-marca-dos-jogos-olimpicos
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O referido processo de seleção, incluindo a formatação do briefing, foi conduzido pela 

diretora de marca do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, Beth 

Lula. Gestora no COB desde 2002, envolveu-se em eventos de grande porte, como os Jogos 

Pan e Parapan-Americanos Rio 2007, além de atuar também na candidatura dos Jogos Rio 

2016. 

 

Para Beth Lula, “as marcas do Rio 2016 vão impactar o mundo inteiro. Por isso, elas têm o 

papel de inspirar e emocionar diferentes públicos, transmitindo a todos os valores Olímpicos e 

Paralímpicos, alinhados com a nossa essência de paixão e transformação
27

”. 

 

Ao final, a marca apresentada pela Tátil Design de Ideias foi vencedora do processo. O 

percurso e os detalhes que envolveram o processo de criação são apresentados a seguir. 

 

3.3. PROCESSO CRIATIVO 

 

3.3.1. Fred Gelli e Tátil Design de Ideias 

 

Fred Gelli nasceu no Rio de Janeiro, em 1966. Designer formado pela PUC-Rio, leciona 

design e biomimética na mesma instituição. É fundador e CEO da Tátil Design de Ideias, 

consultoria de design e branding com mais de 25 anos de atuação. 

 

O início da atividade foi marcado por projetos de design que demonstravam um destacado 

olhar para a natureza. Dois exemplos de trabalhos materializam essa visão: as pastas de 

papelão ondulado, produzidas manualmente, que Gelli vendia aos colegas do curso de design 

da PUC-RIO, e o broche-carrapicho – que soltava carrapichos depois de um abraço – criado 

para a campanha de Fernando Gabeira (PV), em 1989. 

 

Além disso, a referência tátil no produto de design estava imbricada desde os primeiros 

projetos da agência, já desenvolvidos para clientes destacados em seus respectivos segmentos 

de atuação. Tal característica se mantém predominantemente também em projetos mais atuais, 

apresentados no decorrer deste tópico.  

                                                            
27 Fonte: http://www.cbtri.org.br/ver_new.asp?tipo=noticias&id=6320&pos_menu= - acesso em 12/12/2017 

 

http://www.cbtri.org.br/ver_new.asp?tipo=noticias&id=6320&pos_menu
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Legenda - 1: convite exposição “Embalagens Naturônicas”, projeto de graduação de Fred Gelli na PUC-Rio. 2: embalagem criada para 

Eco Mercado (reutilização). 3: embalagem criada para Multifabril (papelão ondulado reciclável). 4: canetas de papel. 5/6: Polibutton - 

criação para campanha eleitoral. 7: porta-treco. 8: luminária criada para Klabin. 9: oratório para Milton Nascimento. 10: Lata dos 

Paralamas do Sucesso 
 

Figura 024 - Experimentando matérias-primas 

Fonte: http://tatil.com.br/w/experimentando-materias-primas-e-ampliando-os-sentidos-assim-surgiu-a-tatil/ - acesso em 06/12/2016 

http://tatil.com.br/w/experimentando-materias-primas-e-ampliando-os-sentidos-assim-surgiu-a-tatil/
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A primeira década não apenas construiu um jeito de fazer proprietário de Gelli e da Tátil, 

como consolidou um posicionamento que passou a orientar suas relações com futuros 

projetos, incluindo a própria organização do espaço físico da agência, primeiramente no Rio 

de Janeiro e posteriormente na cidade de São Paulo.  

 

O autor desta dissertação vivenciou períodos de proximidade com a Tátil por dois momentos. 

O primeiro, entre 2006 e 2009, quando trabalhando na Unimed do Brasil contou com a Tátil 

como agência parceira para a gestão da marca da cooperativa de saúde. Depois, em 2011, 

quando integrou a equipe de estratégia.  

 

 
 

Figura 025 - Escritório da Tátil no Rio de Janeiro 

Fonte: http://tatil.com.br/pb/o-que-fazemos/ - acesso em 20/03/2018 

 

Atualmente, a Tátil está composta por mais de oitenta profissionais, posicionada como uma 

consultoria de design e branding, define-se
28

 como curiosos e inquietos, que acreditam na 

soma de conhecimentos e competências, para desenhar ideias de um jeito coletivo. 

 

Quanto aos projetos realizados, estão branding, marca e design de embalagem para empresas 

nacionais e internacionais, como Coca-Cola, TIM, Unimed, Fiat, Procter & Gamble, Walmart, 

Natura, Raia Drograsil, EBX, Rio 2016, Brastemp, Supervia, Nokia, Grendene, Energisa, Gol, 

etc. 

 

                                                            
28 Definição apresentada no site da Tátil, em http://tatil.com.br/pb/quem-somos/ - acesso em 10/09/2017 

http://tatil.com.br/pb/o-que-fazemos/
http://tatil.com.br/pb/quem-somos/
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Figura 026 - Coca-Cola One Brand 

Fonte: http://tatil.com.br/pb/projetos/coca-cola-one-brand/ - acesso em 20/03/2018 

 

 

 

Figura 027 – Tim Festival 

Fonte: http://tatil.com.br/pb/projetos/tim-festival/ - acesso em 20/03/2018 

 

 

Além dos clientes citados, o reconhecimento da Tátil pode ser corroborado através de diversas 

premiações nacionais e internacionais, dentre as quais destacam-se: IF Design Awards 2013, 

para Natura Sou - categoria design de embalagem; e IF Design Awards 2012, para marcas 

Olímpica e Paralímpica Rio 2016 – categorias mídia impressa e subcategoria design 

corporativo. 

http://tatil.com.br/pb/projetos/coca-cola-one-brand/
http://tatil.com.br/pb/projetos/tim-festival/
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Figura 028 - Natura Sou (embalagem) 

http://tatil.com.br/index.php/projetos/natura-sou/ - acesso em 27/07/2017 

  

 

 

 

Figura 029 - Rio 2016 Jogos Paralímpicos 

http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016-paralimpicos/ - acesso em 27/07/2017 

 

 

 

 

http://tatil.com.br/index.php/projetos/natura-sou/
http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016-paralimpicos/
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3.3.2. Entendendo o briefing 

 

O momento norteador do processo criativo trata do entendimento do briefing, os desafios e 

oportunidades que devem provocar e inspirar as pessoas envolvidas nessa etapa do projeto. 

No que tange à criação da marca Rio 2016, Fred Gelli
29

 refere-se à qualidade do material 

apresentado como um dos melhores briefings já recebidos pela Tátil e aponta uma 

especificidade do projeto.  

 

“Você tinha que traduzir em um símbolo doze atributos diferentes (...) tem 

que refletir a cultura local sendo entendida localmente, mas ao mesmo tempo 

com um entendimento universal (...) Essa história do target ser o planeta. É 

muito diferente de uma marca comercial, porque dificilmente você trabalha 

com uma marca que queira falar com todo mundo” (GELLI, entrevista ao 

autor, p.102 ,anexo I). 

 

 

Critérios do briefing 

Ser inovadora Ser alegre 

Refletir a cultura local Refletir o jeito apaixonante de celebrar do 

brasileiro 

Evitar estereótipos Refletir o jeito carioca de viver e receber 

Estar alinhada com os Valores Olímpicos Ter entendimento universal 

Inspirar e emocionar os diversos públicos Gerar alto valor agregado 

Ser dinâmica Manter-se atual até 2016 

 
Quadro 005 – Critérios do briefing (Adaptado) 

Fonte: http://tatil.com.br/pb/projetos/rio-2016/ - acesso em 11/12/2017 

 

Simultaneamente ao entendimento do briefing por parte das agências que estavam inscritas na 

concorrência, as fases do processo reduziam os postulantes. Gelli explica que já no primeiro 

recorte tornaram-se 87 agências. Posteriormente, apenas 25 foram entrevistadas 

individualmente pela equipe do Comitê Organizador, “com um esquema que eles filmavam as 

entrevistas de todas, porque qualquer candidato e empresa que estivesse na competição 

poderia solicitar a gravação” (GELLI, entrevista – anexo I). Esse fato pode ser considerado 

uma evidência de transparência do processo seletivo. 

 

                                                            
29 Entrevista com Fred Gelli (anexo I), realizada pelo autor, no escritório da Tátil, no Rio de Janeiro, em 30/01/2018.  

http://tatil.com.br/pb/projetos/rio-2016/
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Gelli relata que o processo seguiu adiante com a seleção de oito agências, que a partir desse 

momento deveriam investir em um processo criativo. 

 

“A gente teve algo em torno de dois meses, mais ou menos, pra trabalhar e 

um esquema absolutamente rigoroso para apresentação. Eram doze pranchas, 

das quais oito eram especificadas por eles, ampliação, redução, coisas mais 

técnicas e tinham quatro pranchas que eram livres, cada escritório podia 

escolher o que colocar em termos de conteúdo. Essas pranchas deveriam ser 

enviadas para o Comitê, na data marcada, sem nenhuma identificação” 

(GELLI, entrevista ao autor, p.102 ,anexo I). 

 

Coube então ao júri técnico escolher, dentre as oito marcas apresentadas, aquela que seria a 

marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Além de garantir a entrega dos 12 critérios do briefing, 

o projeto vencedor teria que ter a unanimidade dos onze jurados.  

 

“Figuras de reputação internacional, como Scott Evans, um dos diretores 

criativos de várias cerimônias olímpicas na história, Michael Penn, foi 

diretor de marketing do Comitê Olímpico Internacional durante anos, e do 

Brasil: Ricardo Leite e pessoas dos três níveis de governo também 

participaram, tinha essa representatividade global e ao mesmo tempo local, 

estadual e federal” (GELLI, entrevista ao autor, p.103 ,anexo I). 

 

Da formatação do edital da concorrência, passando pelo rigor e transparência do processo, às 

exigências do briefing, o projeto da marca olímpica Rio 2016 pode ser considerado como 

referência de profissionalismo, no cenário do design brasileiro. Cabe mencionar que não foi 

possível nesta dissertação apresentar o nome, bem como as propostas apresentadas pelas 

empresas concorrentes devido ao sigilo inerente ao processo seletivo. 

 

3.3.3. Abordagem da Tátil 

 

Desde os primeiros trabalhos realizados por Fred Gelli, ainda na universidade, aos principais 

projetos e premiações mais recentes, a Tátil não se caracteriza como uma agência 

especializada em determinado segmento do design, como design gráfico, de produto ou 

digital. Nesse sentido, Gelli explica a abordagem da Tátil: 

 

“A gente sempre fala do brilho criativo com precisão estratégica, ou seja, 

você realmente acreditar que a ideia não é uma coisa vazia, que vem só do 

impulso, ou da intuição, ou do insight. A ideia é resultado de um processo de 
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envolvimento profundo no mundo, no universo, no meio, num contexto. Ela 

é o output, a culminância de um processo de mergulho e de envolvimento, 

que é iniciado por um briefing, mas que é processado nessa dose de 

envolvimento. A gente acredita muito nisso. Não tem outra maneira, só 

fazendo com e não fazendo para, que é o que eu aprendi com a Ana Branco, 

há trinta anos atrás, que é a base do design thinking30. Pra mim o design de 

ideias traduz muito essa lente do design, de acreditar que você só consegue 

uma solução brilhante se você mergulhar no universo do qual você vai 

participar naquele momento” (GELLI, entrevista ao autor, p.103, anexo I). 

 

Por mergulho profundo no mundo e no contexto, como recurso essencial para a geração de 

ideias orientadas a determinado desafio, nas palavras de Fred Gelli, “brilho criativo com 

precisão estratégica”, Ostrower (2014, p.16) sustenta que “tudo se molda segundo ideias e 

hábitos particulares ao contexto social em que se desenvolve o indivíduo. Os valores culturais 

vigentes constituem o clima mental para o seu agir”. 

 

Quanto ao desafio específico do projeto, o primeiro estágio do mergulho no universo das 

marcas olímpicas orientou-se, dentre outros aspectos, pela memória e referências de Gelli. 

Descreve que durante a faculdade teve a oportunidade de ver uma palestra a respeito da marca 

dos Jogos Olímpicos de Munique 1972, a qual o teria impressionado e contribuído para 

compreender a dimensão do design, sua relação com a história e com a cultura. Outra marca 

destacada nesse momento de imersão (mergulho) foi a de Barcelona 1992, ressaltando 

aspectos próximos à identidade do que poderia ser a marca Rio 2016: uma marca calorosa, 

humana e expressiva. Ainda foi observada a marca de Tóquio 1964, como exemplo de síntese 

da síntese.  

 

Gelli conclui, então, que a abordagem criativa da Tátil para a marca olímpica Rio 2016 deve 

encontrar “alguma coisa que realmente traduza o jeito do carioca de ser, calor humano do 

brasileiro, a energia. Acima de tudo tem que ser uma marca humana, porque esse é nosso 

maior ativo e, claro, a natureza exuberante do Rio de Janeiro” (GELLI, entrevista - anexo I). 

 

 

 

 

                                                            
30 Design thinking pode ser entendido como uma abordagem à inovação, amplamente acessível que integra negócios e sociedade, pelo qual 

indivíduos e equipes possam utilizar para gerar ideias inovadoras. (BROWN, 2010) 
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3.3.4. Alma - começando pela estratégia 

 

A estratégia da marca orienta o comportamento da marca nas relações com seus diversos 

stakeholders. Além disso, estabelece o ponto de partida para a configuração do símbolo 

gráfico e demais elementos que compõem sua identidade. Segundo Wheeler (2018, p.10, 

tradução do autor), “uma estratégia de marca eficaz fornece uma ideia central e unificadora 

em torno da qual todo o comportamento, ações e comunicações são alinhados
31

”. 

 

Amplamente aplicada em projetos de marcas comerciais, produtos e serviços, por agências de 

branding e design, a estratégia está alinhada aos negócios e surge a partir dos valores e da 

cultura de uma empresa, definindo seu posicionamento e proposta de valor. Nesse sentido, 

precisa ressoar e ser compreendida por diferentes públicos: clientes, mídia, funcionários, 

acionistas, etc. (WHEELER, 2018). 

 

Conduzir a estratégia como uma etapa do processo de criação de uma marca olímpica exige 

adaptações, dado o ineditismo deste projeto no Brasil e para uma agência brasileira, bem 

como no que tange as especificidades mencionadas nos processos de outras marcas, como 

Munique 1972 e Barcelona 1992, por exemplo. Em outras palavras, uma breve analogia: os 

negócios para uma empresa são os objetivos dos Jogos Olímpicos; os valores e a cultura 

(organizacionais) são ampliados para a perspectiva do lugar (sociológica); e o público (target 

restrito) extrapola fronteiras espaciais e linguísticas. 

 

Coordenada por Tânia Savaget
32

, diretora de estratégia e conteúdo da Tátil, iniciou-se a 

estratégia para a criação da marca olímpica Rio 2016. Gelli, então, explica sucintamente como 

esse momento está inserido no processo de trabalho da agência.  

 

“A gente foi entender a alma dessa marca. A gente sempre trabalha com 

essas duas dimensões: corpo e alma. Qualquer sistema de identidade 

sensorial que a gente vai desenvolver, a gente entende que no lugar da alma 

moram todos os aspectos subjetivos, propósito, visão, razão de ser, o que 

precisa ser traduzido, que é intangível. E o corpo é exatamente a 

materialização, que tem que estar a serviço de realmente tornar 

                                                            
31 “effective brand strategy provides a central, unifying idea around which all behavior, actions, and communications are aligned” 

(WHEELER, 2018, p.10) 
32 Formada em Comunicação Social pela PUC-RJ, com especializações em marketing e branding. Possui pós-graduação em Socio-Psicologia 

e formação em Mediação de Conflitos, em Liderança Facilitadora com base na Antroposofia. 



66 
 

experienciável, tornar concreto esse conjunto de ideias, de visões que a alma 

representa” (GELLI, entrevista ao autor, p.104, anexo I). 

 

À construção desses elementos subjetivos, inseridos na etapa de estratégia, Savaget
33

 salienta 

uma escolha que assinalou todo o processo criativo da marca. 

 

“A gente tinha bastante material das outras edições e o briefing. Então a 

gente fez o que tem que fazer, organizou as informações de outras edições, 

organizou o briefing, mas a gente teve uma ideia de invés de a gente sair 

logo pra um desenho estratégico e para a criação de marca, a gente fez uma 

opção por envolver todas as pessoas da Tátil. E isso fez muita diferença” 

(SAVAGET, entrevista ao autor, p.112, anexo II). 

 

Essa decisão encontra alicerce em projetos anteriores da Tátil, dos mais atuais aos do início de 

sua história e embasadas nas crenças de Fred Gelli, no que tange à abordagem de design de 

ideias, de um fazer compartilhado (fazer com). Entretanto, a aplicação dessa proposta de 

trabalho em um projeto complexo, inédito para a agência e com prazo inferior a dois meses, 

exigiu ações específicas. 

 

Segundo Savaget, foi criada uma dinâmica realizada nos escritórios do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, onde foram selecionadas as palavras “paixão” e “transformação”, presentes na 

essência da marca trazida pelo Comitê Organizador, acrescentando ainda a palavra “Rio de 

Janeiro”. 

 

 “Então, a gente começou a colocar em torno de cada uma dessas palavras, 

atributos, percepções, sentimentos que eles tinham. Tudo que se pensava 

sobre paixão, transformação, Rio de Janeiro (...) Aí, dividiu as pessoas em 

grupos, cada grupo pegava uma palavra de cada um desses universos e tinha 

que construir um planeta chamado Rio 2016. Como era um planeta, a gente 

tirou as pessoas daquele lugar mais concreto e elas de fato começaram a 

pensar no planeta, como seria esse planeta, como é que as pessoas viveriam, 

se alimentariam, como é que seriam todas as trocas e tal” (SAVAGET, 

entrevista ao autor, p.112, anexo II). 

 

Nesse sentido, as pessoas foram convidadas a intuir a respeito desses planetas. Segundo 

Ostrower (2014, p.56), a intuição permite ao homem “lidar com situações novas e 

inesperadas. Permite que, instantaneamente, visualize e internalize a ocorrência de 

                                                            
33 Tânia Savaget entrevistada pelo autor (anexo II), no escritório da Tátil em São Paulo, em 09/02/2018 
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fenômenos, julgue e compreenda algo a seu respeito (...) a intuição está na base dos processos 

de criação”.  

“A gente votou nos planetas que pareciam que tinham mais potencial, e a 

partir dos planetas eleitos, a gente aí sim começou a buscar referências mais 

concretas ligadas à marca. Então tinha referência de literatura, de poesia, de 

arquitetura, de moda, de design, de arte... a gente grudava aquilo tudo. Esses 

planetas começaram a ganhar forma, virar conceito, virar estratégia. E aí 

toda semana a gente se encontrava, virtualmente, pra falar sobre isso” 

(SAVAGET, entrevista ao autor, p.113, anexo II). 

 

Essa dinâmica resultou em aprendizados e referências que se transformaram no atual 

Orientador da Marca
34

, “que na época a gente chamava de BranDirection, que é uma 

ferramenta que tinha como objetivo alinhar todas as expressões dessa marca, tudo o que ela 

fosse comunicar” (SAVAGET, entrevista – anexo II). 

 

“O que caracteriza os processos intuitivos e os torna expressivos é a 

qualidade da nova percepção. É a maneira pela qual a intuição se interliga 

com os processos de percepção e nessa interligação reformula os dados 

circunstanciais, do mundo externo e interno, a um novo grau de 

essencialidade. Ambas, intuição e percepção, são modos de conhecimento, 

vias de buscar certas ordenações e certos significados” (OSTROWER, 2014, 

p.57). 

  

 

Figura 030 – BranDirection marca olímpica Rio 2016 

Fonte: própria 

                                                            
34 “Orientador da Marca é uma ferramenta estratégica, que traz pilares e atributos que garantem pra marca um território de expressão original, 

com potencial para muitas aplicações, mas a garantia de que você não pode sair dali, você não pode fazer qualquer coisa, então ele é rico o 

suficiente pra você fazer muitas escolhas e estruturado o suficiente pra você não levar aquela marca para um território que não é dela. Então 

ele garante uma originalidade e uma propriedade para aquela marca” (SAVAGET, entrevista – anexo II). 
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A partir da essência da marca, ao centro do BranDirection, estão os quatro pilares da marca 

que sustentam esse conceito. No próximo nível, os atributos qualificam os pilares, 

contribuindo para sua comunicação com os diversos stakeholders. 

 

“A gente criou um pilar chamado espírito olímpico, daí qualificou esse 

espírito olímpico em excelência e superação. Depois, a gente criou um pilar 

muito ligado à natureza do Rio, chamado natureza exuberante e tem dois 

atributos, que são inspiração e sustentabilidade. A gente vê que muitas 

pessoas que moram no Rio ou se mudaram para o Rio querem ter uma 

relação muito próxima com essa natureza. Então tem essa relação com a 

sustentabilidade, mas também como inspiração, o Rio é uma cidade outdoor, 

as pessoas gostam de fazer esportes e tal. A gente criou um pilar chamado 

energia contagiante, porque acredita que, entre os atletas, a plateia, os 

torcedores, ia ser muito legal mostrar essa coisa que não é só carioca, mas 

muito brasileira, então trouxe para esse pilar da energia contagiante, a 

celebração e o otimismo, características bem marcantes. E o último pilar fala 

da diversidade harmônica, que é você colocar pessoas... o Rio tem um pouco 

isso, quando você tá na praia tem ricos, tem pobres, tem negros, tem 

brancos, tem mulheres, tem homens, tem criança, tem adulto, então esse 

pilar fala de união e de um espírito jovem. Então a gente achou que com esse 

set de quatro pilares e oito atributos, tinha ali uma marca olímpica Rio 2016. 

Então foi a partir desse orientador que a gente começou a fazer as escolhas 

de design” (SAVAGET, entrevista ao autor, p.113, anexo II). 

 

Nesse sentido, Gelli reitera a importância dessa ferramenta ao designar um período 

relativamente extenso do projeto, dado o prazo para apresentação da marca, “a gente investiu 

bastante, quase um mês só na parte estratégica, porque os alicerces, a fundação, as escolhas, 

essa bússola que orientou o processo criativo com certeza deu a consistência que no final das 

contas a marca teve” (GELLI, entrevista – anexo I). 

 

Desta forma, além de orientar as escolhas de design durante o processo de criação da marca, 

essa ferramenta também norteia as decisões relativas às ações de comunicação e extensão de 

sua identidade nos diversos materiais que compõem um sistema de marca olímpica. Ao final 

do processo de criação, Savaget comenta a entrega da ferramenta ao Comitê Organizador: 

 

“A gente fez uma disseminação, a gente conversa com as pessoas, explica o 

que está por trás disso. A gente faz algumas oficinas para testar como é que 

você faria um briefing para um evento a partir desse Orientador, como é que 

você faria um briefing para um parceiro de brindes... A gente conversou com 

alguns parceiros e todos falaram que a nossa cliente sempre começou cada 

briefing, cada contrato, com este Orientador na mão. Isso faz muita 
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diferença. E é sempre a partir dele que ela fez todas as escolhas” 

(SAVAGET, entrevista ao autor, p.112, anexo II). 

 

Cabe reforçar o papel estratégico do BranDirection para o alinhamento da marca e, sobretudo, 

no processo de facilitar o entendimento dos diversos fornecedores, em seus diferentes níveis 

de entendimento de marca, que participam da implantação do amplo sistema de identidade da 

marca. Por experiência de aplicação em outros projetos, observamos que esse instrumento 

contribui para a correta compreensão da marca por aqueles que não são designers e/ou não 

participaram do processo de criação. 

 

Dado o exposto, pode-se considerar certa similaridade entre o processo apresentado até aqui e 

a metodologia utilizada por Wheeler (2018). 

 

“O processo de branding exige uma combinação de investigação, 

pensamento estratégico, excelência em design e habilidades de 

gerenciamento de projetos. Requer uma paciência extraordinária, uma 

obsessão para acertar e uma capacidade de sintetizar grandes quantidades de 

informação35” (tradução do autor).  

 

 

THE BRANDING PROCESS 

Conducting 

research 

 

(Pesquisas) 

Clarifying 

strategy 

 

(Definição da 

estratégia) 

Designing 

identity 

 

(Criando 

identidade) 

Creating 

touchpoints 

 

(Pontos de contato) 

Managing 

assets 

 

(Gerenciando 

ativos) 

 

Quadro 006 - The branding process (Processo de branding - adaptado) 

Fonte: WHEELER, 2018, p.104 

 

Concluído o processo de criação referente à definição da estratégia, que culminou ainda com  

o desenvolvimento de uma ferramenta específica (BranDirection) para orientar a próxima 

etapa do projeto, pode-se construir uma analogia com a metodologia acima exposta: da fase 

de definição da estratégia (clarifying strategy), o processo adentra à criação da identidade 

(designing identity). 

 

                                                            
35 “The branding process demands a combination of investigation, strategic thinking, design excellence, and project management skills. It 

requires an extraordinary amount of patience, an obsession with getting it right, and an ability to synthesize vast amounts of information” 

(WHEELER, 2018, p.104). 
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3.3.5. Corpo – construção da forma 

 

O processo criativo, nesta etapa entendido como criação da representação visual da marca, 

assim como a etapa anterior, possui particularidades e adaptações mediante as características 

do projeto de uma marca olímpica. Nesse sentido, adentra-se acerca dos detalhes desta etapa. 

 

Segundo Gelli “da parte criativa a gente via às terças-feiras tudo que tinha sido criado e 

selecionava o que fazia sentido seguir, continuar, todo mundo dando opinião, todo mundo 

mesmo”.  

 

“Cem pessoas! Nosso time inteiro se envolveu no projeto. A Rô dava 

opinião. O pessoal de TI da opinião. A faxineira. Até porque a gente estava 

fazendo uma marca pra todo mundo, então não era só os designers e o time 

estratégico que participavam, especialmente da seleção do que fazia sentido 

ou não. Isso fez muita diferença. Porque a gente foi se livrando dos pré-

conceitos da visão restrita que o designer tem, que entende, que está 

envolvido. Isso não era suficiente para uma marca com essa ambição” 

(GELLI, entrevista ao autor, p.106, anexo I). 

 

Nessa linha, a crítica de Gelli encontra companhia na perspectiva de Maldonado (1999), na 

qual ressalta a necessidade do designer interrogar-se a respeito do que acontece no mundo e as 

consequências para sua própria atividade. Soma-se a essa observação, a denúncia de Bonsiepe 

(2011) no que tange à constante segmentação do design, distanciando o designer de uma visão 

holística e privilegiando um fazer restrito e desconectado. 

 

Além disso, referindo-se a um preconceito dos designers que, ao estarem absolutamente 

envolvidos com o projeto, não conseguiriam enxergar para além do design, Savaget reitera: 

 

“Existia na época uma grande resistência interna dos designers de fazer uma 

marca que tivesse alguma tridimensionalidade. Eu acho que para os 

designers puristas, ter tridimensional era sinônimo de menos pureza, menos 

design. Tinha todo um preconceito com a coisa Hans Donner de ser, que 

pelo menos para a Tátil Rio, era um preconceito mesmo, a gente acha 

cafona” (SAVAGET, entrevista ao autor, p.113, anexo II). 

 

A essa resistência cabe posicionar que tal comportamento não se deve a suposto preconceito 

ou por alguma espécie de engajamento de designers puristas. Essa perspectiva deriva do 

processo de formação do design no Brasil, em grande parte herdado a partir de preceitos da 
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Hochschule für Gestaltung (Hfg-Ulm) que, em suma, separavam inteiramente o design da arte 

e do ofício artesanal, e que tinha em Alexandre Wollner seu principal difusor no Brasil e 

defensor de seu ideário. 

 

Wollner influenciou gerações de designers no Brasil, especialmente àqueles que foram seus 

alunos na Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) - cuja formatação do currículo 

adaptado da Hfg-Ulm contou com sua participação e de outros designers, como Karl Heinz 

Bergmiller, Aloísio Magalhães e Goebel Weyne. Cabe mencionar, ainda, que a abertura dessa 

escola no Brasil contou com a parceria de Tomás Maldonado e Otl Aicher. Ademais, 

engendrou, ao longo dos últimos 60 anos, uma vasta produção de sinais e peças gráficas, 

projetadas com as referências que marcam seu trabalho: a modularidade e a progressão 

matemática de Fibonacci, resultando em construções sistematizadas, dotadas de clareza, 

precisão e grande poder de síntese (STOLARSKI, 2005; LEITE, 2018). 

 

Retomando o processo de criação da marca, mais de 50 opções foram criadas e selecionadas à 

medida que cumpriam os objetivos do briefing. Neste momento, Gelli aponta um momento 

extremamente relevante que determinou os próximos passos da criação, “teve um momento 

que foi decisivo, que eu acho que foi um dos insights que norteou o desenvolvimento de 

alguns caminhos, que foi a sacada de criar uma marca tridimensional” (GELLI, entrevista – 

anexo I). 

 

“Eu lembro do dia, até comento em palestras o dia em que tive esse insight. 

Eu estava nadando, eu tenho essa mania, esse bom hábito de ir a praia o 

máximo que eu posso quando estou no Rio. Eu estava nadando em Ipanema 

e com essa coisa na cabeça, como é que vai ser essa marca? Como é que vai 

ser isso? Queria achar alguma coisa original, que traduzisse essa cidade 

incrível. Eu me lembro que eu mergulhei, estava nadando embaixo d‟água, 

quando eu subi, estava de frente para as Cagarras. Eu olhei pra direita, tinha 

os Dois Irmãos, olhei pra esquerda, tinha a Pedra do Arpoador, olhei pra trás, 

tinha o Cristo. Isso é uma loucura! Essa cidade é uma escultura! A geografia 

daqui, a geologia é única, não existe outra cidade do mundo assim. Então 

faria muito sentido a ideia de uma marca escultura para uma cidade 

escultura. Me lembro que tive esse insight e disse: É isso, essa marca tem 

que ser tridimensional! Ela não vai nascer do gráfico e depois a gente vai 

pensar numa versão 3D. Vai ser ao contrário, ela vai nascer do 3D, vai 

nascer da escultura e a gente vai ter que encontrar uma solução gráfica, aí foi 

um puta desafio conseguir essa equivalência para que não fossem duas 

coisas distintas” (GELLI, entrevista ao autor, p.106, anexo I). 
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Segundo Ostrower (2014, p.66) “em todo ato intuitivo entram em função as tendências 

ordenadoras da percepção que aproximam, espontaneamente, os estímulos das imagens 

referenciais já cristalizadas em nós”. Nesse sentido, o insight apontado por Gelli é gerado a 

partir de elementos que compõem sua própria cultura, como o fato de ter nascido e viver na 

cidade, interagindo constante com as referências apontadas. 

 

“As conclusões muitas vezes nos surpreendem como um resultado original. 

O seu sentido novo pode até mesmo ser inesperado e, no entanto, formula 

uma visão de certo modo pressentida. Confirma essa visão de ser da 

situação, abrange toda uma lógica íntima, o verdadeiro sentido. É o insight, a 

visão intuitiva. Sabemos de repente, temos inteira certeza, que desde o início 

era esse o seu significado” (OSTROWER, 2014, p.67). 

 

A partir desse novo direcionamento, além das opções já desenvolvidas, caminhos de marcas 

tridimensionais foram criados e, mediante análise semanal das alternativas, selecionados até o 

momento em que havia duas propostas de marcas.  

 

“No final, quando faltavam, talvez, quinze dias para a apresentação final, nós 

chegamos a duas marcas. Foi engraçado, porque teve um empate. E a gente 

fez uma votação com todas as pessoas e deu empate com uma tônica assim: 

de que a outra marca tinha sido defendida pelo escritório de São Paulo e essa 

marca ficou defendida pelo escritório do Rio. O Ricardo Bezerra, que é 

nosso diretor criativo, nosso sócio, trabalhava no escritório de São Paulo na 

época, ele estava defendendo muito a outra marca. Eu me lembro, a gente 

conversando ao telefone, os diretores sobre as duas opções. Ele defendendo 

uma, eu já puxando pra essa. E meio a meio, cinquenta por cento. E como é 

que a gente faz agora? E a turma passou a bola pra mim, você vai ter que 

decidir. E eu me lembro de ficar umas duas horas sozinho, pensando, e 

felizmente fiz a opção da marca que ganhou (...) E aí a gente aplicou, 

usamos as quatro pranchas que a gente tinha livres, pra mostrar 

essencialmente as ideias que poderiam ser declinadas, da ideia dela ser 

tridimensional, de poder ter objetos, ter esculturas grandes, explorar em 

termos de produtos. A ideia de ser, a gente imaginava, porque isso era 2010, 

a gente pensou a tecnologia está toda indo pra questão da 

tridimensionalidade, na época o cinema 3D estava começando, tudo é 3D, 

isso vai ser bom” (GELLI, entrevista ao autor, p.106, anexo I). 
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Figura 031 | Evolução da marca Rio 2016 (adaptado – parte 1) 

Fonte: http://tatil.com.br/pb/projetos/rio-2016/ - acesso em 22/07/2017 

 

 
 

Figura 032 | Evolução da marca Rio 2016 (adaptado – parte 2) 

Fonte: http://tatil.com.br/pb/projetos/rio-2016/ - acesso em 22/07/2017 

http://tatil.com.br/pb/projetos/rio-2016/
http://tatil.com.br/pb/projetos/rio-2016/


74 
 

Para Savaget, “a marca representa fisicamente uma montanha, mas ela tem um jeito das 

pessoas”, no sentido de remeter não apenas à materialidade do lugar – sua natureza – mas 

também à sua imaterialidade, refletida na literatura, na poesia, na música e na arquitetura. 

 

“O Rio de Janeiro, não me lembro agora qual poeta que fala das montanhas 

do Rio como mulheres, tem coisas do próprio Burle Marx, do Niemeyer (...) 

Quando você vai pro Rio de avião, você vê aquelas formas, não é plano (...) 

E a tridimensionalidade depois deu para o Comitê uma possibilidade de fazer 

muito mais materiais de merchandising e brindes por conta dessa 

tridimensionalidade. Eu lembro que a gente queria que a marca funcionasse 

do menor ao maior tamanho. Então ela virou jóia (...) E a gente falou com 

um carnavalesco e ele viu que dava pra ela ser uma grande forma, tanto que 

na cerimônia e nos Jogos a marca esteve lá presente fisicamente e as pessoas 

interagiram com ela” (SAVAGET, entrevista ao autor, p.114, anexo II). 

 

Por este ângulo, a marca extrapola sua função básica de signo identificador dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016 ao alcançar outros níveis de compreensão, percepção e abrangência.  

 

“Parece-me essencial ir além da noção tradicional de que as imagens 

fornecem unicamente a matéria-prima, e que o pensamento só começa 

depois que a informação foi recebida – assim como a digestão precisa 

esperar até que se tenha comido. Em vez disso, o pensamento se realiza por 

meio de propriedades estruturais inerentes à imagem, e esta deve, portanto, 

ser formada e organizada inteligentemente, de tal forma que torne visíveis as 

propriedades que sobressaem” (ARNHEIM, 1989, p.155). 

 

Concluído o desenho da marca, a proposta foi então enviada para o Comitê Organizador, 

conforme orientação do briefing, em número determinado de pranchas. Cabe resgatar uma 

informação do briefing, a qual diz que a marca vencedora deveria ser eleita por unanimidade 

do júri. E, neste momento, não houve unanimidade entre as marcas apresentadas pelas 

agências que faziam parte do processo. 

 

“Tinha uma pessoa que achava que não era a nossa marca. Uma pessoa das 

onze. Pelo rigor do processo começava tudo de novo. Chamaram as oito 

empresas. Falaram com as oito empresas de novo. As oito empresas tiveram 

a chance de criar uma nova rodada, com ajustes. Eles deram feedbacks 

específicos sobre as oito marcas e o que cada uma deveria fazer pra se 

aproximar do desejo coletivo do júri. Isso foi uma loucura” (GELLI, 

entrevista ao autor, p.107, anexo I). 
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Segura da opção pela tridimensionalidade representada no símbolo apresentado, a Tátil 

escolheu alterar o logotipo. Tal decisão exigiu uma grande quantidade de estudos e expôs uma 

questão presente no cotidiano do designer: a relação visual entre os elementos da marca, neste 

caso, o equilíbrio entre símbolo e logotipo. 

 

“A gente mexeu basicamente no logotipo e não mexemos no símbolo (...) A 

gente fez mais de 150 variações diferentes do logotipo, foi a última coisa a 

ser aprovada. E foi uma luta porque a gente foi por um caminho, num 

primeiro momento, que era uma caminho de contraste, como a marca era 

muito expressiva, tinha muita força, a gente foi por um caminho de fazer um 

logotipo mais neutro, (...) porque em muitas situações você tem o símbolo 

como protagonista e o logotipo deve ser coadjuvante. Mas em muitas 

aplicações você não tem o símbolo, você só tem o logotipo, e aí ele tem que 

ser protagonista, então ele tem que ter personalidade, mas ao mesmo tempo 

não roubar a cena. Então, é um desafio dos mais complexos em termos de 

design gráfico, de identidade visual, pela amplitude de uma identidade 

olímpica, você conseguir o balanço preciso” (GELLI, entrevista ao autor, 

p.108, anexo I). 

 

O caminho proposto foi uma extensão do símbolo como referência gráfica para a criação do 

logotipo. Nesse processo, foi contratado o designer Fabio Lopez
36

, especialista em tipografia, 

que criou a versão aprovada do logotipo da marca olímpica Rio 2016. 

 

“Eu sempre acreditei que a gente tinha que ter um logotipo que tivesse o 

DNA do símbolo, que pudesse, ao invés de ter o contraste, o símbolo tinha 

que ter o DNA do símbolo. E a gente só conseguiria fazer isso a partir de 

uma tipografia construída. E aí a gente insistiu, insistiu, insistiu e a gente 

acabou chegando lá, mas depois de um processo muito longo, muito 

profundo, muito técnico, do detalhe, do detalhe, do detalhe. As ligaturas 

todas trabalhadas. Depois, com uma certa ousadia, são ligaturas que são 

inusitadas, especialmente a do 2016. A gente teve que esgotar as 

possibilidades em relação ao logotipo” (GELLI, entrevista ao autor, p.108, 

anexo I). 

 

 

 

 

                                                            
36 “Fabio Lopez é carioca, designer e mestre pela ESDI/UERJ e professor da PUC-Rio. Entende o design como um poderoso instrumento de 

produção cultural e discussão política, e atua como profissional independente em projetos de tipografia, identidade visual, moda e 

ilustração”. Fonte: http://www.minirio.com.br/designer.html - acesso em 05/03/2018 

http://www.minirio.com.br/designer.html
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Figura 033 | Prancha conceitual da marca (material enviado ao Comitê durante o processo de concorrência). 

Fonte própria. 

 

 

 

 
 

Figura 034 | Prancha conceitual da marca (material enviado ao Comitê durante o processo de concorrência). 

Fonte própria. 
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Figura 035 | Prancha conceitual da marca (material enviado ao Comitê durante o processo de concorrência). 

Fonte própria. 

 

Com os ajustes no logotipo, a Tátil conquistou a unanimidade do júri e venceu a concorrência 

para a marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016. “No dia 2 de setembro de 2010, não esqueço até 

hoje, a Beth Lula me liga e me dá a notícia que nós tínhamos vencido a concorrência”. 

(GELLI, entrevista – anexo I) 

 

“Foi incrível! Esse dia foi inesquecível. E ela veio com a segunda notícia de 

que a gente não podia contar nada pra ninguém por quatro meses. Nem 

internamente, nem na Tátil. Isso foi uma maluquice. A gente passou quatro 

meses com um time de umas dez pessoas aqui dentro, o resto da empresa não 

sabia que nós tínhamos ganhado a concorrência” (GELLI, entrevista ao 

autor, p.107, anexo I). 

 

Savaget complementa: “eu fiquei muito feliz, porque foi a marca mais mexida de todas (...) 

foi uma marca realmente muito coletiva” (SAVAGET, entrevista – anexo II). 
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A MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 036 - Marca Rio 2016 

Fonte própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 037 - Marca Rio 2016 (completa) 

Fonte: https://www.olympic.org/rio-2016 - acesso em 20/07/2017 

 

https://www.olympic.org/rio-2016
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A definição do conceito norteou outras escolhas a respeito do projeto: a primeira delas é que 

marca deveria ser essencialmente humana - uma marca acolhedora que representasse uma 

mistura de povos, com o calor humano do carioca e do espírito olímpico, moldada pela 

paisagem natural da cidade. 

 

Desta forma, o símbolo da marca remete a atletas abraçados em um movimento coletivo que 

pode ser interpretado como a própria ação esportiva, a união, a celebração, a amizade e ainda 

aos contornos reveladores da paisagem, como o Pão de Açúcar. Outra característica é a 

perspectiva tridimensional, presente pela primeira vez em uma marca na história dos Jogos 

Olímpicos – uma marca-escultura feita para ser experimentada. 

 

A atmosfera da cidade, soma da natureza e do espírito carioca (materialidade e 

imaterialidade), configura a paleta de cores da marca: o amarelo do sol, do espírito caloroso e 

alegre; o azul do mar e da fluidez da água; e o verde das florestas e da esperança. O logotipo 

da marca, projetado exclusivamente para o projeto, segue a mesma direção: gestual, 

expressivo, fluído e proprietário. 

 

A marca Rio 2016 mantem o movimento dos símbolos visuais – característica adotada pela 

marca Munique 1972 - e também o olhar humano – inaugurado por Barcelona 1992 -, mas 

agora de forma coletiva e plural.  

 

Em uma análise pontual, apoiada na teoria da Gestalt (GOMES FILHO, 2008), verifica-se que 

o símbolo da marca Rio 2016 demonstra excelente unidade formal na figura que reúne três 

atletas unidos em ação. A boa continuidade apresentada pela junção e movimento das formas, 

bem como da textura (degradê) acresce fluidez visual. 

 

O logotipo, criado a partir da marca, demonstra semelhança e proximidade – formas e 

localização – em relação ao símbolo, atribuindo à marca harmonia e equilíbrio visual, 

resultando em uma imagem de altíssima pregnância.  

 

Ampliando a análise para outra perspectiva, permite-se considerar a contribuição de Dijon de 

Moraes, no que se refere ao fenômeno do multiculturalismo e mestiçagem inseridos na cultura 

brasileira e inevitavelmente no design. 
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Segundo Moraes (2005, p.255), “elementos paradoxais, de proveniências distintas (...) e de 

grande conflituosidade, que, interagindo entre si, através de um constante fenômeno de 

mutação, possibilitaram (...) a construção de um caráter e de sentidos múltiplos para o design 

local”. Nessa linha, aponta que uma ausência de unicidade no design brasileiro não é 

resultado de ausência de cultura, mas de seu excesso. 

 

“Em outras palavras, o contínuo processo de interação entre culturas e 

influências diversas, sempre ocorrido no design brasileiro, promoveu 

renovações mais velozes que sua institucionalização como um modelo único. 

Isto é: este fenômeno ocorrido no design brasileiro, fruto da sua 

muilticulturalidade e das micro-contradições, não lhe conferiu, por fim, 

valores simbólicos e icônicos estáticos, mas fluídos e renováveis. Estes 

aspectos, como veremos adiante, apresentam-se hoje, após décadas de 

amadurecimento do design local, como relevante riqueza e potencial 

diferencial competitivo” (MORAES, 2005, p.256). 

 

Isto posto, a provocação está em transformar o excesso de informação cultural, da 

heterogeneidade de uma cultura múltipla, em um modelo em equilíbrio, unindo diferentes 

elementos em harmonia. Para Moraes (2005, p.260) “este, a meu ver, é um dos grandes 

desafios do design deste novo modelo de segundo modernidade que se estabelece”. 

 

Neste aspecto, interagindo com o contexto acima apresentado, a marca olímpica Rio 2016 

encontra relativa paridade e equilíbrio, ao mesmo tempo em que destaca características 

particulares a um lugar, porém reconhecidas por um espectro cultural mais amplo e diverso.  
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Figura 038 - Marca Rio 2016 (escultura) 

Fonte: http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016/ - acesso em 27/07/2017 

 

 

Figura 039 - Marca aplicada na Tocha Olímpica 

Fonte: http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016/ - acesso em 27/07/2017 

 

http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016/
http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016/


82 
 

 

Figura 040 - Marca Rio 2016 aplicada em ingressos  

Fonte: http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016/ - acesso em 27/07/2017 

 

 

 

Figura 041 - Marca Rio 2016 aplicada em uniforme (negativo)  

Fonte: http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016/ - acesso em 27/07/2017 

 

http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016/
http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016/
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Como consequência desse alcance público da marca, Gelli explica o momento em que a Tátil 

teve seu projeto questionado. 

 

“A gente teve lá a acusação de plágio, que foi ótimo pra marca, deu uma 

visibilidade enorme pra ela. Eu defendia com muita tranquilidade, porque a 

gente não tinha nem visto aquela marca antes, e basicamente diziam que a 

gente tinha copiado Matisse. Eu disse: gente, pelo amor de Deus, na verdade, 

todos nós, a gente, o Matisse, vários outros artistas, através da história da 

humanidade bebemos na mesma fonte. Isso aqui é um arquétipo, um ícone 

universal, pessoas de mãos dadas, desenho de criança, por isso é tão 

poderoso, por isso comunicou a mensagem de uma maneira tão universal, 

porque é universal. Foi fácil defender isso, acabou sendo positivo” (GELLI, 

entrevista ao autor, p.110, anexo I). 

 

 

3.3.6. Desdobramentos do projeto 

 
A complexidade da criação de uma marca para Jogos Olímpicos exige desdobramentos em 

diversos aspectos, especialmente àqueles orientados para a identidade visual do evento. Nesse 

momento, a gestão da marca é acionada como instrumento para garantir o correto alinhamento 

da estratégia às ações e expressões da marca. 

 

Segundo Wheeler (2018, p.8, tradução do autor), “o gerenciamento de marca requer 

estratégia, planejamento e orquestração: inicia-se com um entendimento compartilhado do 

conteúdo e diretrizes da marca, com objetivos orientados ao aumento do valor da marca
37

”. 

Em outras palavras, para a marca Rio 2016, o processo de implementação e gestão da marca 

passa a ser estrategicamente orientado. 

 

Assim, além de comporem a dinâmica do evento, os desdobramentos posteriormente 

analisados estão embasados pela ferramenta estratégica da Tátil, o BranDirection. Tal 

orientação determina não apenas coerência entre os elementos como reforça a importância e 

assertividade desse instrumento em todo o processo, da abordagem da Tátil, aos 

desdobramentos executados tanto pelo Comitê Organizador, como por diferentes 

fornecedores. 

 

                                                            
37 “Brand management requires strategy, planning, and orchestration. It begins with thoughtful leadership, a shared understanding of core 

purpose and brand fundamentals, and an imperative to grow brand equity” (WHEELER, 2018, p.8). 
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Nesse sentido, Gelli aponta que “a Beth teve muito rigor em garantir que todas as expressões 

partissem do BranDirection”. 

 

“Quando você olha pro look, pictos, mascotes, uniformes, todos esses 

conjuntos de expressões, todo o programa de identidade tem muita 

coerência, tem muita consistência. Muita gente acha que a gente fez tudo. 

Parece que saiu tudo do mesmo lugar. Eu acho que isso é um grande mérito 

da equipe da Beth. Aí tem a consistência do nosso trabalho e da entrega 

especialmente do BranDirection (...) Eu acho que isso foi uma das coisas 

que me deixou muito feliz. Cada coisa nova que saía (...) eram expressões 

que tinham muita sinergia com a nossa visão, de um modo geral, coisas que 

a gente gostava mais, ou gostava menos” (GELLI, entrevista ao autor, p.109, 

anexo I).. 

 

Gelli refere-se, ainda, à participação de Nei Valle e Cláudio Gamboa, da Dupla Design
38

, 

autores da marca do Pan-Americano, em 2007. 

 

“Eram parceiros da Beth. Entraram na concorrência também, mas não 

ganharam. Mas logo depois, quando a Beth foi montar uma equipe, ela 

chamou a Cláudia e o Nei pra montarem o time interno de design. Eles 

lideraram todo o processo interno de desenvolvimento de todas as outras 

expressões (...) Então a gente teve muita sinergia com o Nei e a Cláudia, 

muito respeito pelo trabalho deles, eles com muito respeito pelo nosso 

trabalho. Acho que a gente tem uma coisa muito legal na Tátil, as principais 

qualidades da gente é ter uma capacidade de trabalhar bem em equipe, com 

outros times. A gente não tem uma coisa de ego, uma coisa de querer roubar 

a cena de ninguém (...) Teve uma harmonia muito grande no trabalho com 

todos os outros parceiros que entraram” (GELLI, entrevista ao autor, p.109, 

anexo I). 

 

Nesse sentido, cabe ressaltar o aspecto de trabalho em parceria, onde cada integrante do 

projeto, em seu espaço físico particular, desenvolve sua atividade de forma integrada com 

todos os envolvidos. Diferente de um trabalho em equipe, onde a gestão das pessoas e do 

próprio processo tende a ocorrer de maneira supostamente mais prática, sobretudo quando 

ocupam o mesmo lugar. Essa forma de trabalho já é apontada como característica do design, 

pela atual definição da World Design Organization, ao definir a co-criação como parte do 

processo de design.  

 

                                                            
38 Ney Valle é o sócio responsável pela estratégia e pelo relacionamento com os clientes. Claudia Gamboa é a diretora de criação e responde 

pelo Design. Fonte:  http://dupladesign.com.br/nos/ - acesso em 05/03/2018 

http://dupladesign.com.br/nos/
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A seguir, destacam-se os principais elementos que compõem a identidade da marca Rio 2016, 

bem como a descrição das responsabilidades pelo desenvolvimento de cada elemento. 

 

TIPOGRAFIA 

 

O projeto da fonte Rio 2016 foi desenvolvido pelo o escritório especializado em tipografia 

Dalton Maag
39

. 

 

 

 

Figura 042 - Tipografia Rio 2016 

Fonte: http://luc.devroye.org/fonts-64436.html - acesso em 31/07/2017 

 

 

 

 

Figura 043 - Tipografia Rio 2016 (composição) 

Fonte: http://luc.devroye.org/fonts-64436.html - acesso em 31/07/2017 

                                                            
39 www.daltonmaag.com – acesso em 05/12/2017 

http://luc.devroye.org/fonts-64436.html%20-%20acesso%20em%2031/07/2017
http://luc.devroye.org/fonts-64436.html%20-%20acesso%20em%2031/07/2017
http://www.daltonmaag.com/
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MASCOTES DAS OLIMPÍADAS E PARALIMPÍADAS 

 

Os mascotes foram criados pela Birdo Produções
40

, mediante concorrência promovida pelo 

Comitê Organizador. O processo contou com 24 agências e a chancela dos diretores do 

Festival Anima Mundi. Demais finalistas: Cinema Animadores, Labareda Design, Loucomov 

Animação e Computação Gráfica e Marcella Tamayo dos Santos (LEVIN, 2014). 

 

 

 

Figura 044 - Mascotes Rio 2016: Vinícius (esq. Olimpíadas) e Tom (dir. Paralimpíadas)  

Fonte: http://www.ebc.com.br/esportes/2014/11/como-escolher-nome-do-mascote-olimpico-rio-2016 - acesso em 11/12/2017 

 

 

 

 

Figura 045 - Mascotes Rio 2016: Vinícius (esq. Olimpíadas) e Tom (dir. Paralimpíadas) 

Fonte: http://www.birdo.com.br/vinicius-e-tom-divertidos-por-natureza - acesso em 03/05/2018 

 

                                                            
40 www.birdo.com.br/vinicius-e-tom-divertidos-por-natureza - acesso em 04/05/2018 

http://www.ebc.com.br/esportes/2014/11/como-escolher-nome-do-mascote-olimpico-rio-2016
http://www.birdo.com.br/vinicius-e-tom-divertidos-por-natureza%20-%20acesso%20em%2003/05/2018
http://www.birdo.com.br/vinicius-e-tom-divertidos-por-natureza
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TOCHA OLÍMPICA 

 

Coordenado pela equipe de Design do Comitê Organizador, o projeto da tocha olímpica foi 

realizado pelo escritório Chelles & Hayashi
41

.  

 

 

Figura 046 - Tocha Olímpica 

Fonte: http://design.ind.br/sn/blog/portfolio/tocha-rio-2016/ - acesso em 31/07/2017 

 

LOOK OF THE GAMES 

 

O Look of the Games, assim como as aplicações visuais da marca em toda a complexidade de 

identificação e sinalização dos Jogos Olímpicos, foi desenvolvido pela equipe interna de 

design do Comitê Organizador. Em outros casos, a equipe conduzida por Beth Lula não 

participou efetivamente da criação dos projetos, mas coordenou seu desenvolvimento junto a 

diferentes parceiros. 

 

 

Figura 047 - Look of the Games 

Fonte: https://www.olympic.org/news/rio-2016-launches-official-look-of-the-games - acesso em 02/08/2017 

                                                            
41 Chelles & Hayashi - http://design.ind.br/sn/blog/portfolio/tocha-rio-2016/ - acesso em 03/05/2018 

http://design.ind.br/sn/blog/portfolio/tocha-rio-2016/
https://www.olympic.org/news/rio-2016-launches-official-look-of-the-games%20-%20acesso%20em%2002/08/2017
http://design.ind.br/sn/blog/portfolio/tocha-rio-2016/
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Figura 048 - Look of the Games (aplicações) 

Fonte: http://cemporcentodesign.blog.br/2014/08/look-dos-jogos-rio-2016/ - acesso em 02/08/2017 

 

 

PICTOGRAMAS 

 

Foram criados os pictogramas para as 41 disciplinas esportivas olímpicas e 23 paralímpicas, e 

estiveram inteiramente a cargo da equipe interna de Design. 

 

 

 

Figura 049 - Pictogramas dos Jogos Olímpicos Rio 2016 

Fonte: própria  
 

 

http://cemporcentodesign.blog.br/2014/08/look-dos-jogos-rio-2016/
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MARCA DAS PARALIMPÍADAS
42

 

 

Em virtude do resultado da marca Olímpica, o Comitê Organizador convidou a Tátil a criar a 

marca das Paralimpíadas Rio 2016, entendendo que o projeto deveria seguir a mesma linha 

criativa. 

 

 

 

Figura 050 - Marca Rio 2016 Jogos Paralímpicos  

Fonte: http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016-paralimpicos/ - acesso em 27/07/2017 
 

Enfim, Gelli reforça, mais uma vez, a importância do Comitê Organizador em todo o processo 

da marca Rio 2016, “esse é um trabalho de enorme mérito da equipe da Beth Lula que 

conseguiu garantir essa consistência, que peitou do início ao fim o rigor e a conexão com essa 

ferramenta estratégica que garantiu a harmonia de todo o conjunto” (GELLI, entrevista – 

anexo I). 

 

CERIMÔNIAS DOS JOGOS PARALÍMPICOS 

 

A participação da Tátil estendeu-se até a elaboração das Cerimônias de Abertura e 

Encerramento dos Jogos Paralímpicos, com a participação de Fred Gelli como Diretor 

Criativo. 

 

 

                                                            
42 Paralimpíadas e não Paraolimpíadas é o termo utilizado pelo Comitê Paralímpico Internacional. 

http://tatil.com.br/index.php/projetos/rio-2016-paralimpicos/
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3.4. LEGADO OLÍMPICO  

 

O design da marca olímpica Rio 2016 ultrapassou etapas que a posicionam como parte da 

história dos Jogos Olímpicos: do amplo e transparente processo de concorrência do projeto 

conduzido pelo COB à aprovação do COI e das novas alternativas abertas para o futuro, 

sobretudo àquelas relacionadas à metodologia do projeto de design, especificamente no que se 

refere à participação de um amplo grupo de pessoas provenientes de diferentes áreas do 

escritório, que resultaram em uma marca que propôs rupturas nos padrões visuais em 

comparação com as edições anteriores.  

 

Nesse sentido, convém analisar a marca olímpica a partir da perspectiva da criatividade de 

Mihaly Csikszentmihalyi (1998), no sentido de posicionar o projeto em seu sistema social, no 

que tange o reconhecimento dentro de seu campo de atuação e seus impactos na cultura de 

determinado tempo e espaço.  

 

Segundo Csikszentmihalyi (1998, p.41, tradução do autor), “a criatividade é um fenômeno 

sistêmico decorrente da interação entre os pensamentos de uma pessoa e um contexto 

sociocultural específico”. Portanto, analisar o projeto de design da marca Rio 2016 requer 

compreender e interagir com culturas – a cultura dos Jogos Olímpicos e a cultura local 

(cidade-sede e país-sede), sob o juízo de que a qualidade dessa interação pode legitimar ou 

desqualificar o resultado. Para entender como funciona esse mecanismo, cabe expor as três 

partes que compõem o sistema da criatividade: 
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Figura 051 - Sistema da Criatividade 

Fonte: Adaptado de Csikszentmihalyi, 1999 

 

1) Domínio: consiste em uma série de regras e procedimentos simbólicos e está posicionado 

no que habitualmente chamamos de cultura, ou conhecimento simbólico compartilhado por 

uma sociedade particular, ou pela humanidade como um todo.  

 

2) Campo: inclui todos os indivíduos que atuam como guardiães – gatekeepers – das portas 

que dão acesso ao domínio. Sua tarefa é decidir se uma ideia ou produto podem ser incluídos 

no domínio. Neste sentido, os gatekeepers são desde os juízes que avaliaram as propostas dos 

escritórios de design para o concurso, até os especialistas que avaliaram a marca vencedora.  

 

Nesse caso, além da anuência da marca Rio 2016 por parte do COB e do COI, outros 

integrantes dessa comunidade (sistema social) reforçaram as qualificações do projeto, atuando 

como gatekeepers do campo e incluindo-o ao sistema cultural, o qual pressupõe inovação e 

contribuições à reconfiguração do campo. 

 

No Brasil, a Associação Brasileira de Empresas de Design (Abedesign) publicou, ainda em 

2011, um comunicado parabenizando a Tátil pelo êxito na concorrência para a marca 

olímpica: “definitivamente a Rio 2016 deve ser um marco para o design brasileiro, deixando 

um legado permanente para o desenvolvimento da área no país e o inserido num novo patamar 
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mundial” (ABEDESIGN, 2011). Na oportunidade, a Abedesign, por meio de seu presidente 

Luciano Deos, também cumprimentou as agências finalistas, o Comitê Organizador dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, pela lisura do trâmite, e as demais instituições que contribuíram com o 

processo: 
 

“Cabe destacar que muito nos orgulhamos de termos ajudado o COB na 

estruturação desse processo, bem como de ter sido uma das entidades que 

abalizaram o mesmo, juntamente com a Associação dos Designers Gráficos 

(ADG), Associação Brasileira das Agências de Propaganda (Abap) e o 

Conselho Executivo de Normas-Padrão (Cenp)” (ABEDESIGN, 2011).  

 

Durante a realização dos Jogos, Adélia Borges (2016), ressaltou a qualidade do design 

apresentado nos Jogos Olímpicos Rio 2016, qualificando-o como fora da curva, “feito 

rigorosamente dentro de parâmetros altamente profissionais e valorizando o talento brasileiro. 

A começar pela escolha da Tátil Design de Ideias, para criar a marca”.  

 

No lançamento da marca, no réveillon de 2011, na praia de Copacabana, com a presença de 

executivos do COI e do COB, Jacques Rogge, então presidente do Comitê Olímpico 

Internacional, parabenizou o design escolhido para a marca Rio 2016, qualificando como 

muito inovadora e criativa. “Ela realmente reflete a visão do Rio e do Brasil para estes Jogos, 

a paixão do brasileiro pelo esporte e a união de diferentes culturas em torno do projeto dos 

Jogos Olímpicos” (COB, 2011). 

 

Em razão do reconhecimento do projeto da marca olímpica pelo Comitê Organizador, a 

criação da marca dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 também ficou sob a responsabilidade da 

Tátil, uma vez que, além da qualidade do trabalho apresentado na marca olímpica, o Comitê 

esperava que ambas as marcas estivessem conectadas.  

 

As marcas Olímpica e Paralímpica conquistaram a renomada premiação do iF Design 

Award
43

 2012. Além disso, a marca olímpica Rio 2016 recebeu uma excelente avaliação em 

uma análise de marcas olímpicas para uma publicação especializada: “Uma apresentação que 

parece atualizada e contemporânea. Os atletas unidos são executados de uma maneira que 

funciona bem com os outros elementos. Parece algo novo
44

” (tradução do autor). 

                                                            
43 Premiação do Internacional Fórum Design, entidade com mais de sessenta anos comprometida com o reconhecimento e desenvolvimento 

do design no mundo.   
44 “A presentation that looks fresh and contemporary. The athletes joining hands at the top are executed in a way that works well with the 

other elements. It feels like something new” (GOSLING, 2016). 



93 
 

Concomitante a outras atividades, mas considerando a relevância e o impacto do projeto da 

marca olímpica, em 2014 a Tátil foi considerada pela Fast Company
45

 uma das dez empresas 

mais inovadoras da América Latina, e recebeu outra premiação: o Prêmio Caboré
46

. Em 2016, 

a Tátil inaugurou sua atuação global.  

 

3) Pessoa: é quando o indivíduo tem uma nova ideia, usando dos símbolos de um dado 

domínio – como a música, a engenharia, o design etc. – e essa ideia é selecionada pelo âmbito 

para ser incluída no respectivo campo. Em tal caso, a Tátil participa do sistema atuando nesse 

papel ao propor uma nova ideia, a partir do uso de elementos relativos ao domínio do design.  

 

Nesse contexto, a definição de criatividade é qualquer ato, ideia ou produto que modifica um 

campo já existente, ou transforma um campo já existente em novo. Assim, não é uma apenas 

característica individual de “criatividade” o que determina se uma pessoa é criativa, o que 

determina é se a novidade que produz é aceita com vistas a ser incluída no campo 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1998). 

 

O legado olímpico do design, através da marca Rio 2016, entrou para a história e tornou-se 

parte influenciadora da cultura dos Jogos Olímpicos e também do design no Brasil. Ao 

romper padrões visuais anteriores e abrir novas possibilidades de criação de uma marca 

olímpica, se posiciona de forma ativa em seu tempo e seguirá como referência para projetos 

futuros, assim como as marcas de Munique 1972 e Barcelona 1992.  

 

Se por um lado eram inúmeras as dúvidas quanto ao legado olímpico para a cidade, no tocante 

ao combate à violência, à mobilidade, ao meio ambiente, entre outros aspectos, por outro, a 

marca olímpica qualifica positivamente o design brasileiro, diante do mundo e também 

internamente, especialmente pela lisura e transparência do amplo processo de concorrência 

conduzido pelo Comitê Olímpico Brasileiro.  

 

A contribuição da marca ao design, como um todo, também diz respeito ao processo de 

criação, no sentido de reforçar sua intrínseca conexão com a interdisciplinaridade e pautar-se 

pelos desafios da contemporaneidade, como a criação coletiva, a inovação e a experiência 

multissensorial da marca.  

                                                            
45 Publicação norte-americana com foco em tecnologia, design e negócios.   
46 Premiação do mercado publicitário no Brasil, com mais de trinta anos de exercício.   
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A marca uniu o espírito olímpico à atmosfera da cidade e do país, potencializando culturas – a 

dos Jogos e a do Brasil – em um evento de gigantesca magnitude, com audiência de bilhões 

de pessoas em todo o mundo.  

 

3.5.  A FALA DO CRIADOR: “Borogodó para o mundo!” 

 

A expressão “borogodó” foi utilizada por Gelli em palestras no Brasil e, principalmente, no 

exterior, com o objetivo de traduzir “essa coisa de brazilian soul, essa coisa que é meio 

mágica, meio abstrata, difícil de explicar. E foi incrível como as pessoas perceberam isso, 

identificavam” (GELLI, entrevista – anexo I). 

 

Segundo Gelli, essa identificação transcendia os ambientes acolhidos por designers, 

profissionais de comunicação, marketing e inovação, alcançando pessoas mais simples, que 

perceberam a marca e seus significados positivos.  

 

“A gente teve isso acontecendo o tempo todo. Eu visitei comunidades – eu 

brinco com a história de que chegando no Baixo Gávea, o “Família”, que é 

um cara que toma conta do carro lá (...) virou assim: gostei daquela marca lá, 

gostei de ver você lá (um dia antes, no Jornal Nacional), tá famoso, vamos 

fazer aquele abraço juntos aqui, os três, sabe, assim” (GELLI, entrevista ao 

autor, p.110, anexo I). 

 
O “borogodó” pode ter contribuído para um entendimento de aspectos da cultura brasileira. 

Entretanto, para além desse objetivo, essa expressão pode também ser atribuída a um jeito de 

criar da Tátil, no qual potencializa aspectos positivos dessa cultura, como a diversidade e o 

sentido do trabalho coletivo, por exemplo. 

 

“Uma foto há muito tempo atrás, de um estojinho de papel que a gente fazia, 

que era coloridinho coisa e tal, primeiro projeto da Tátil, de 86, 87, e você 

bota uma coisa do lado da outra: a marca Rio 2016 e o estojinho. Elas tem 

uma conexão curiosa. Tem realmente um DNA ali. E é o DNA do coletivo, 

não é o DNA de uma pessoa, não é o meu. Sabe assim, é do coletivo” 

(GELLI, entrevista ao autor, p.110, anexo I). 

 

Além desse exemplo, ao analisar os projetos da Tátil ao longo dos anos pode-se perceber 

características predominantes entre eles: o aspecto sensorial táctil, o tridimensional, a 

modelagem, as formas orgânicas, o processo de construção coletiva e o olhar para a natureza.  
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“De alguma forma tem um DNA cravado em algum canto aí, que reverbera, 

que emana e que, na verdade, é nossa própria marca. E essa coisa da ideia, o 

design de ideias explica muito. São sempre ideias que estão por trás. O 

carrapicho é uma ideia. A marca olímpica é uma ideia. A folha gravada a 

laser é uma ideia. As coisas de papelão ondulado são ideias. Ideias que 

respondem à necessidades ou oportunidades, ou potencialidades de 

situações, de circunstâncias, do meio, são respostas adequadas. Tem a ver 

com a resposta da natureza, sempre adequada. Não tem solução boa, nem 

ruim, tem solução adequada. Então, acima de tudo, as ideias estão 

respondendo com precisão... a história do brilho criativo com precisão 

estratégica. Eu acho que é muito o que a gente mira” (GELLI, entrevista ao 

autor, p.110, anexo I). 

 

O projeto da marca olímpica Rio 2016 contribuiu para reforçar conceitos - como a disposição 

para trabalhar coletivamente - e abrir novas possibilidades no processo de criação. Gelli 

afirma que a Tátil passou a envolver um número maior de pessoas em outros projetos e 

reavaliar a eficiências das ferramentas estratégicas. Além disso, posicionou a Tátil para além 

do mercado nacional, conquistando clientes globais e, nas palavras de Gelli, “levando esse 

borogodó brasileiro aí pra fora”. 

 

“O design brasileiro, através de um processo de hibridação, corrente desde a 

sua instituição até hoje (...) começa a afastar-se da linearidade dos conceitos 

racional-funcionalistas predominantes inicialmente. Vimos que a sucessão 

de modelos com base na mimese do exterior, anteriormente em prática, 

também não estava em acordo com a realidade brasileira, múltipla, fluida e 

plural. Após décadas de aprendizagem, o design no Brasil começa a não se 

submeter mais às fórmulas pré-estabelecidas, tornando-se, assim, mais livre, 

expressivo e espontâneo, assimilando os variados aspectos de sua 

diversidade multicultural, assemelhando-se à própria cara do país, 

assumindo sua identidade plural” (MORAES, 2005, p.261). 

 

Nesta perspectiva, a marca olímpica Rio 2016 pode ser inserida como um produto tanto de 

uma hibridização cultural, no sentido de uma marca com objetivos globais, mas, sobretudo, 

como proveniente do design brasileiro orientado por sua própria cultura. Ademais, como 

ponto crucial da análise de fazer e criar (borogodó) da Tátil, o resultado da marca olímpica 

também abarca e qualifica o referido processo criativo como parte mais sensível e 

imprescindível do projeto como um todo, do design e da marca.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os diálogos propostos entre design e cultura, configurados de acordo com as delimitações 

teóricas desta dissertação, provocam alterações em ambas perspectivas: os conceitos são 

transformadores e, ao mesmo tempo, transformados em suas relações. Nesse sentido, o estudo 

de caso da marca olímpica Rio 2016, tema central do trabalho, fornece elementos necessários 

à compreensão dessas interações, posicionando a resposta do design também como uma 

possível resposta da cultura. E vice-versa. 

 

As permeabilidades histórico-culturais observadas no processo criação da marca podem 

indicar que a cultura coloca-se como subsídio inicial e essencial à criatividade. Em outras 

palavras, ao próprio processo criativo que reforça e/ou modifica a metodologia do projeto de 

design, mediante seu contato em diferentes profundidades com os aspectos culturais de 

determinado tempo e lugar.  

 

Descola-se, então, a perspectiva do design como instrumento autônomo e imutável, 

independente de outras relações, bem como a atuação do designer apenas como um operador 

de uma realidade imutável, onde seu trabalho apenas pode reproduzir as condições culturais 

vigentes. 

 

Nessa linha, o processo criativo da marca apresenta aspectos ligados à percepção e à intuição 

que parecem escapar à rigidez. A participação de Fred Gelli foi decisiva, no sentido de trazer 

ao projeto um insight que conduziu o trabalho a partir de então – a questão da 

tridimensionalidade – e pode ser considerado como o elemento que garantiu originalidade ao 

resultado. O fato de Gelli ter nascido e viver na cidade é inseparável à qualidade da 

percepção, da ideia de uma marca escultura para uma cidade escultura. A essa característica, 

somam-se os fatos relacionados às marcas olímpicas Munique 1972 e Barcelona 1992, nos 

quais seus autores – Otl Aicher e Josep Maria Trias – também possuíam forte relação física e 

emocional com o lugar. 

 

Por outro lado, o processo criativo da marca não se baseou apenas no insight de Gelli. A Tátil 

utilizou uma metodologia aplicada a projetos de marcas comerciais, na qual já possui 

reconhecimento do mercado. Nesse método, o projeto iniciou-se com a etapa de estratégia, 

conduzida com a também carioca e diretor da agência, Tânia Savaget. Entretanto, foi 
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necessário realizar adaptações para atender a demanda inédita de uma marca olímpica. Entre 

elas, a criação de uma dinâmica de trabalho compartilhado entre todos os funcionários, que 

passa por um olhar que entende a cultura e a criatividade como etapas norteadoras do 

processo de criação. 

 

Assim, abre-se a perspectiva para discernir que o projeto de uma marca olímpica exige 

diferentes elementos das marcas que atualmente fazem parte do rol de marcas de lugar. Por 

exemplo, o fator emocional, a perspectiva de longo da marca, dado o período de antecedência 

de sua criação em relação ao evento olímpico, além de um forte compromisso com a 

identidade cultural, pertencem ao rol de exigências de uma marca olímpica. Enquanto o olhar 

do investidor, objetivos comerciais predominantemente de resultados no curto prazo e um 

distanciamento físico e emocional podem ser considerados adequados aos desafios das outras 

marcas. Assim, aponta-se uma possível tendência para identificar as especificidades de 

diferentes tipos de marcas de lugar, bem como o papel do design e da cultura a fim de 

configurar métodos adequados a cada uma delas. 

 

Especificamente no escopo de marcas olímpicas, a marca Rio 2016 apresenta singularidades 

tanto no processo, quanto no resultado. Visualmente, a marca demonstra rupturas referentes às 

marcas anteriores e às anteriores práticas de design, demonstrando o movimento do design ao 

longo da história. Além disso, sua contribuição também reforça a intrínseca conexão do 

design com a interdisciplinaridade ao pautar-se pelos desafios da contemporaneidade, como a 

criação coletiva, a inovação e a experiência multissensorial da marca.  

 

Enfim, como um legado para design brasileiro, a marca uniu o espírito olímpico à atmosfera 

da cidade e do país, potencializando culturas – a dos Jogos Olímpicos e a do Brasil – em um 

evento de gigantesca magnitude, com audiência de bilhões de pessoas em todo o mundo. 

Especificamente quanto ao processo criativo, “paixão e transformação” encontrou ressonância 

no fazer e criar da Tátil, onde a marca Rio 2016 configurou seu próprio percurso.   

 

 

 

 

 

 



98 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AAKER, David. On branding: 20 princípios que decidem o sucesso das marcas. Tradução: 

Francisco Araújo da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2015 

ABEDESING parabeniza Tátil por criação da marca olímpica. Propmark, 13 jan. 2011. 

Disponível em: http://propmark.com.br/mercado/abedesing-parabeniza-tatil-por-

criacao-da-marca-olimpica - acesso em: 18 out. 2017. 

AICHER, Otl. El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 1994 

ALMEIDA, Fernando. Os desafios da sustentabilidade: uma ruptura urgente. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007 

ANHOLT, Simon. Brand New Justice – how branding places and products can help the 

developing world, Elsevier, Oxford, 2006 

ARNHEIM, Rudolf. Intuição e intelecto na arte. Tradução: Jefferson Luiz Camargo; revisão 

da tradução: Daniel Camarinha da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1989 

BARIANI, Julio. Países de América Latina, a sus marcas! V Simposio Internacional y XI 

Jornadas Nacionales de Investigación acción en turismo CONDET - Encuentro 

Nacional de Profesionales en Turismo ENPROTUR - VI Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Turismo ENET / coordinado por Marta Mónica Asensio. - 1a ed. - 

Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, 2011. 

BONSIEPE, Gui. Design, cultura e sociedade. São Paulo: Blucher, 2011 

_____. Metodologia experimental: Desenho Industrial. Brasília: CNPQ/Coordenação 

Editorial, 1984 

BORGES, Adélia. Design na Rio-2016 é ponto fora da curva e valoriza o talento brasileiro. 

Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 ago. 2016. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/08/1806247-design-

na-rio-2016-foi-ponto-fora-da-curva-valorizando-o-talento-brasileiro.shtml - 

acesso em 30/08/2016 

BROWN, Tim. Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas 

ideias. Tradução: Cristina Yamagami. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 

CARDOSO, Rafael. Design para um mundo complexo. São Paulo: Cosac Naify, 2012 

CHAVES, Norberto. La marca-país en América Latina. Buenos Aires: La Crujía Ediciones, 

2011. 

COB. Marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016 é lançada no réveillon da praia de Copacabana. 

Comitê Olímpico Brasileiro (COB), 1º jan. 2011. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/08/1806247-design-na-rio-2016-foi-ponto-fora-da-curva-valorizando-o-talento-brasileiro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/08/1806247-design-na-rio-2016-foi-ponto-fora-da-curva-valorizando-o-talento-brasileiro.shtml


99 
 

<https://www.cob.org.br/pt/noticia/marca-dos-jogos-olmpicos-rio-2016-lanada-no-

rveillon-da-praia-de-copacabana>. Acesso em 18/11/ 2017 

CONSOLO, Cecilia. Marcas – design estratégico: do símbolo à gestão da identidade 

corporativa. São Paulo: Blucher, 2015 

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Creatividad: el fluir y la psicologia del descubrimiento y la 

invención. Traducción: José Pedro Tosaus Abadía. Barcelona: Paidós, 1998 

_____. Implications of a Systems Perspective for the Study of Creativity, In: 

STERNBERG, R. J. (Ed.) Handbook of Creativity. New York: Cambridge 

University Press, 1999. 

EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. Tradução: Sandra Castello Branco. São Paulo: 

Editora UNESP, 2005 

ESTEVES, Caio. (Org). Place Branding. Santos: Simonsen, 2016 

FREITAS, Armando. Almanaque Olímpico SPORTV. São Paulo: Leya Casa da Palavra, 

2012 

GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 8ed. São Paulo: 

Escrituras Editora, 2008 

GOSLING, E. On a scale from 1-100, Milton Glaser rates every single Olympic logo design in 

history. Aiga Eye on Design, 01 ago. 2016. Disponível em: 

https://eyeondesign.aiga.org/milton-glaser-analyzes-olympic-logo-design-through-

the-ages/ - acesso em: 20 out. 2017. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeu da 

Silva. 11ed. Rio de Janeiro: DP& A, 2006 

KRUCKEN, Lia. Design e território: valorização de identidades e produtos locais. São Paulo: 

Studio Nobel, 2009 

LEITE, João de Souza. Um designer de sandálias. ESDI-UERJ, Rio de Janeiro, 7 mai. 2018. 

Disponível em http://www.esdi.uerj.br/noticias/4120/um-designer-de-sandlias - 

acesso em 08/05/2018 

LEVIN, Teresa. Rio 2016 apresenta seus mascotes. Meio & Mensagem, 24 nov. 2014. 

Disponível em: 

http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2014/11/24/rio-2016-

apresenta-seus-mascotes.html - acesso em 11/12/2017 

LIÑAN, José Manuel Abad. “Dibujé el logotipo de Barcelona 92 en blanco y negro” – Josep 

María Trías, diseñador de las Olimpíadas de Barcelona. El País, Madrid, 5 ago. 

2016. Disponível em 

http://www.esdi.uerj.br/noticias/4120/um-designer-de-sandlias
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2014/11/24/rio-2016-apresenta-seus-mascotes.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2014/11/24/rio-2016-apresenta-seus-mascotes.html


100 
 

http://deportes.elpais.com/deportes/2016/08/04/actualidad/1470331500_860924.ht

ml - acesso em 20/11/2016 

MALDONADO, Tomás. Design industrial. Lisboa: Edições 70, 1999 

_____. La speranza progettuale: ambiente e società. Nuevo Politecnico 35. Einaudi: 

Milano, 1970  

MORAES, Dijon de. Análise do design brasileiro – entre mimese e mestiçagem. São Paulo: 

Blucher, 2005 

_____. Limites do design. São Paulo: Studio Nobel, 1999 

NEUMEIER, Marty. The Brand Gap: como construir a ponte entre a estratégia e o design. 

2ed. Porto Alegre: Bookman, 2008 

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 30 ed. Petrópolis: Vozes, 2014 

PAPANEK, Victor. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. 

Pantheon Books, 1972 

_____. The green imperative: Ecology and ethics in design and architecture. New York: 

Thames & Hudson, 1995 

QUEIROZ, Thiago A. Nogueira. Espaço geográfico, território usado e lugar: ensaio sobre 

o pensamento de Milton Santos. Para onde!? 8: p.154-181, ago/dez. 2014. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS, Brasil. 

RATHGEB, Markus. Otl Aicher: design as method of action. New York: Phaidon Press, 

2006  

ROZAS, Emilio Pérez. José María Trías Folch: el „metro‟ y los Juegos Olímpicos, los diseños 

de un Mediterráneo. El País, Barcelona, 11 dic. 1987. Disponível em 

http://elpais.com/diario/1987/12/11/ultima/566175607_850215.html - acesso em 

30/10/2016 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4ed. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 2006 

_____. O Lugar: encontrando o futuro. Revista de Urbanismo e Arquitetura, Salvador, v. 1, 

n. 6, p. 34-3, jul./dez. 1996. 

SCHNEIDER, Beat. Design – uma introdução: o design no contexto social, cultural e 

econômico. Tradução Sonali Bertuol, George Bernard Sperber. São Paulo: Editora 

Blucher, 2010. 

SEMPRINI, Andrea. A marca pós-moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade 

contemporânea. Tradução: Elisabeth Leone. São Paulo: Estação das Letras, 2006 

http://deportes.elpais.com/deportes/2016/08/04/actualidad/1470331500_860924.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2016/08/04/actualidad/1470331500_860924.html
http://elpais.com/diario/1987/12/11/ultima/566175607_850215.html


101 
 

STOLARSKI, André. Alexandre Woller e a formação do design moderno no Brasil. São 

Paulo: Cosac Naify, 2005 

TINTO ARANDES, José Antonio. La imagen de marca de las ciudades. In: Provincia – 

Revista venezolana de estudios territoriales, 19, p.91-121. Universidad de Los 

Andes, Merida, 2008 

TRIAS, Josep Maria. Símbolo y logotipo de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. In: 

Jocs Olímpics, comunicació i intercanvis culturals: l‟experiència dels últims 

quatre Jocs Olímpics d‟estiu: simposi internacional, p.187-191. Bellaterra: Centre 

d‟Estudis Olímpics i de l‟Esport/UAB, Barcelona, 1992 

VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Editora 

Senac, 2010 

WHEELER, Alina. Designing brand identity: an essential guide for the entire branding team. 

Fifth edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2018 

YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 

2001. 

 

Outras referências: 

 

www.olympic.org - The International Olympic Committee  

www.cob.org.br - Comitê Olímpico Brasileiro 

www.wdo.org - World Design Organization 

www.otlaicher.de - Otl Aicher 

www.1972municholympics.co.uk - Otl Aicher and the 1972 Munich Olympics 

www.hfg-archiv.ulm.de - HfG-Archiv Ulm 

http://www.barcelonaolimpica.net/ - Arquivo Barcelona‟92 

www.tatil.com.br - Tátil 

www.landor.com - Landor 

www.wolffolins.com - Wolff Olins 

 

OLYMPISCHE SPIELE MÜNCHEN 1972 OTL AICHER UND DAS DESIGN. InfolioTV, 

2014. Online. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=vyvA-nIjymU - 

acesso em 20/09/2016 

 MAKING OF RIO 2016. Mutante Filmes. Tátil Design de Ideias, 2010. Online. Disponível 

em https://vimeo.com/18331485 - acesso em 20/06/2016 

http://www.olympic.org/
http://www.cob.org.br/
http://www.wdo.org/
http://www.otlaicher.de/
http://www.1972municholympics.co.uk/index.php
http://www.hfg-archiv.ulm.de/
http://www.barcelonaolimpica.net/
http://www.tatil.com.br/
http://www.landor.com/
http://www.wolffolins.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vyvA-nIjymU%20-%20acesso%20em%2020/09/2016
https://www.youtube.com/watch?v=vyvA-nIjymU%20-%20acesso%20em%2020/09/2016
https://vimeo.com/18331485%20-%20acesso%20em%2020/06/2016


102 
 

ANEXOS 

 

6.1. ANEXO I - ENTREVISTA FRED GELLI (TÁTIL) 

 

Realizada dia 30/01, no escritório da Tátil, no Rio de Janeiro 

 

 

RC (Rafael Campoy): Como aconteceu a participação da Tátil? Como ocorreu a participação na 

concorrência da marca Olímpica? Como vocês souberam? Quais os critérios para participar? 

 

FG (Fred Gelli): Bom, primeiro a concorrência foi uma concorrência aberta pra todo mercado de 

comunicação, design brasileiro, tinha uma restrição, o Comitê Rio 2016 tinha a intenção de aproveitar 

essa oportunidade pra elevar o nível do design brasileiro, então restringiu a concorrência a empresas 

brasileiras, mas empresas de publicidade e outras empresas de comunicação estavam habilitadas, em 

tese, a pelo menos fazer inscrição. Foi curioso que no dia em que a gente foi pegar o briefing, um 

auditório com 350 pessoas, uma coisa maluca porque tinham 139 agências lá, cada uma com duas, três 

pessoas. Me lembro assim quando a gente chegou - estava eu e o Trinas - quando a gente chegou lá 

que eu olhei aquilo falei rapaz, vamos embora, porque tem gente demais aqui brigando pela mesma 

coisa e o Trinas falou, vamos pelo menos ouvir. Inclusive, eu vi lá pessoas que eram muitas das 

minhas referências do design gráfico, Jair de Souza, Cauduro Martino, galera das antigas, né. E aí a 

gente ficou. No primeiro momento eles passaram o briefing. Um briefing complexo, muito 

estruturado, um dos melhores briefings que a gente já recebeu, porque o briefing estava assim muito 

completo e desafiador. A princípio você tinha que traduzir em um símbolo, doze atributos diferentes, 

muito difícil. Até atributos meio contraditórios, ou pelo menos com uma tensão, você tem que refletir 

a cultura local, sendo entendida localmente, mas ao mesmo tempo um entendimento universal, né. 

Como é que você consegue garantir que o local, a pessoa mais simples do Brasil, Rio de Janeiro, 

entenda uma coisa e ao mesmo tempo essa coisa ter a capacidade de impactar o mundo inteiro. Essa 

história do target ser o planeta. É muito diferente de uma marca comercial porque dificilmente você 

trabalha com uma marca que queira falar com todo mundo. Então esses atributos que tem uma lista 

que depois vale a pena você ter no seu trabalho, porque ela foi muito desafiadora. Mas seguindo em 

relação à concorrência, dessas 139 agências já houve um primeiro funil, viraram 87 que muitas não 

passaram nos requisitos de documentação. Você tinha que ter uma documentação, toda empresa tinha 

que ser absolutamente idônea em relação a impostos, aquela coisa toda né. Depois tinha uma coisa de 

apresentar, mandar cases. Dessas 87 viraram 25. Essas 25 foram entrevistas individualmente pela 

equipe da Beth, pelo Leo Grinner, que na época era o CEO. Eles trataram com muita importância, 

deram muita importância ao programa de marca. Essas 25 foram entrevistas individualmente com um 

esquema que eles filmavam as entrevistas todas porque qualquer candidato e empresa que estivesse na 

competição poderia solicitar a gravação das entrevistas das outras, especialmente porque depois da 

Copa do Mundo que tinha tido aquela confusão toda daquela marca feita pela África, aquela encrenca, 

foi super polêmica, eles queriam fazer um processo que fosse realmente um processo, que virou 

benchmark do Comitê Olímpico Internacional, a Beth está dando consultoria desde então, deu 

consultoria para Tóquio, para Paris, semana passada estava fazendo palestra lá, ajudando o Comitê 

Organizador dos lugares. Ajudou o Japão lá atrás, agora tá ajudando Paris, porque realmente criaram 

benchmark. E a parte desses 25 candidatos, eles selecionaram 8. Para então só essas 8 empresas 

investirem em um processo criativo. Nós ficamos selecionados nessas 8, junto com outras 7 empresas, 

das mais importantes do Brasil. E aí foi um processo criativo mesmo. A gente teve algo em torno de 

dois meses, mais ou menos, pra trabalhar e um esquema para apresentação absolutamente rigoroso, no 
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sentido de número de pranchas, eram doze pranchas, das quais oito eram especificadas por eles, 

ampliação, redução, coisas mais técnicas e tinham quatro pranchas que eram livres, cada escritório 

podia escolher o que colocar em termos de conteúdo. E essas pranchas deveriam ser enviadas para o 

Comitê, na data marcada, sem nenhuma identificação, eles tinham a identificação, mas não poderia ter 

nenhuma identificação nas pranchas em si. Foi montado um grupo de júri, com jurados muito 

interessantes assim, combinando desde figuras de reputação internacional como Scott Evans que era 

um dos diretores criativos de várias cerimônias olímpicas na história, Michael Penn que foi um dos 

caras importantes também, que foi diretor de marketing do Comitê Olímpico Internacional durante 

anos e pessoas do Brasil, Ricardo Leite foi um dos jurados, pessoas dos três níveis de governo também 

participaram, tinha essa coisa da representatividade global e ao mesmo tempo local, estadual e federal. 

Então foi um grupo muito... Nuzman participou, Leo Grinner participou e o processo que foi montado 

de avaliação das ideias, além de obviamente de garantir o check list dos doze atributos, tinha que ter 

unanimidade dos onze jurados da marca escolhida. 

 

RC: Então a equipe da Beth Lula já estava presente antes da marca ser feita? 

 

FG: Sim. A construção do briefing foi feita pela equipe dela. Foram cinco anos, ela foi trazendo 

pessoas. Mas a Beth liderou o processo junto com quatro, cinco pessoas que continuaram no time dela 

até o final, a Tânia Martins, a Juliana Moreira. Fundamentalmente essas duas pessoas são os braços 

direito e esquerdo dela. Ela depois foi complementando o time com designers. Ela montou um time de 

design interno pra implementação, desdobramentos e tudo mais. Mas naquele momento ela foi a 

pessoa que liderou a construção do briefing. Ela tem um papel importantíssimo em todo o ciclo, em 

todo o processo. Foi realmente, assim, exemplar. 

 

RC: Eu não tinha essa informação. Imaginava que a equipe da Beth passou a atuar a partir da criação 

da marca. 

 

FG: Não. 

 

RC: Já anterior? 

 

FG: A equipe da Beth liderou todo o processo de criação, da concorrência em si. E foi interessante 

porque a gente já se conhecia no passado. Ela trabalhou na Intelig e a gente fez alguma coisa pra 

Intelig e tal. E eu me lembro o dia em que o Comitê Rio 2016 abriu, isso foi anterior a passagem do 

briefing, seis meses antes da passada do briefing, logo que o Rio ganhou o direito de sediar os Jogos 

teve uma sessão assim de encontro do Comitê, com as pessoas do comitê da Beth com empresas, 

escritórios de comunicação e design do Rio de Janeiro e do Brasil. Num lugar, Ferjan patrocinando, eu 

me lembro assim e aí Beth, tudo bem? Quanto tempo? E ela falou, vocês vão entrar na concorrência? 

Vamos, claro. Me lembro desse dia como se fosse hoje. Mas eu no fundo, no fundo cara, não 

imaginava que a gente pudesse ganhar. Quando eu vi aquele auditório lotado assim, sabe, e marca 

nunca foi nosso principal diferencial, nossa história, não era marca, tipografia, essa coisa, a Tátil 

sempre teve uma coisa assim mais aberta, design de ideias. A gente sempre fugiu do lugar do design 

gráfico, do design de produto, para mim a ideia era o mais importante e acaba que a força marca está 

na ideia, acima de tudo. Claro que a execução gráfica foi fundamental, foi um trabalho árduo, 

complexo, mas acima de tudo tem uma ideia por trás. A ideia de uma marca escultura para uma cidade 

escultura. De uma marca tridimensional. É o lugar que a gente sempre defende. A gente sempre fala 

do brilho criativo com precisão estratégica, ou seja, você realmente acreditar que a primeira coisa 

antes de você ter a ideia, a ideia não é uma coisa vazia, que vem só do impulso, ou da intuição, ou do 
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insight, a ideia é resultado de um processo de envolvimento profundo no mundo, no universo, no 

meio, num contexto e ela é o output, a culminância de um processo de mergulho e de envolvimento, 

que é startado por um briefing mas que é processado nessa dose de envolvimento, a gente acredita 

muito nisso. Não tem outra maneira, só fazendo com e não fazendo para, que é o que eu aprendi com a 

Ana Branco, há trinta anos atrás, que é a base do design thinking. É design thinking na veia. Pra mim o 

design de ideias traduz muito essa lente do design, de acreditar que você só consegue uma solução 

brilhante se você mergulhar no universo do qual você vai participar naquele momento e acreditando na 

potência, na latência daquela ideia já estaria, você só precisa revela-la, é muito essa dinâmica que a 

gente respeitou nesse processo. 

 

RC: Quando eu vejo a marca, quando leio sobre a marca, ouço falar sobre a marca, ela é muito Tátil. 

Não consigo ver a marca feita por outro escritório brasileiro. Você falou de mergulhar, nesse mergulho 

você chegou a olhar com profundidade outras referências? 

 

FG: Claro. Olhamos todas. É curioso né, porque um case olímpico, de identidade olímpica é o case, eu 

brinco que é o projeto dos sonhos, é a grande referência de qualquer designer gráfico que tenha 

alguma ambição maior. As marcas olímpicas elas estão aí na história como algumas das mais vistas e 

memoráveis e representativas do design global. Eu me lembro, quando entrei na faculdade uma marca 

que sempre me impressionou muito, uma identidade que me impressionou muito foi a de Munique. Eu 

adorava aquilo, achava lindo. Me lembro de um primeiro encontro de designers da América Latina que 

eu fui, teve em São Paulo, e uma das pessoas que trabalhou na equipe, já um senhor, não me lembro o 

nome dele, na equipe da marca de Munique estava fazendo uma palestra e eu achei aquilo, aquele dia 

foi uma dia assim pra mim que eu entendi a dimensão do design. Falei, cara, imagina o que que é isso? 

Você fazer uma marca que vai ficar pra história. Que vai traduzir a conexão entre o espírito olímpico e 

uma cidade, que representa um país, uma cultura. Como fazer essa conexão? Então a gente olhou pra 

todas as marcas, como inspiração, algumas mais, por exemplo, Barcelona tem uma coisa que se 

aproxima do Brasil, na dimensão do calor humano, da expressividade, toda a identidade de Barcelona 

92 é muito quente, humana, expressiva. Já quando você pensa em muito, ela tem um rigor, claro 

naturalmente traduzindo o caráter desses países. O design desses países. A gente foi entendendo acima 

de tudo que essas identidades olímpicas precisam ter uma conexão absolutamente profunda e 

verdadeira com a natureza local. Tóquio 64, aquela bola vermelha, poética, japonesa, a síntese da 

síntese. Então o nosso desafio a partir das inspirações das identidades que a gente estava garimpando e 

olhando basicamente era no sentido de olha, precisamos achar alguma coisa que realmente traduza o 

jeito do carioca de ser, calor humano do brasileiro, a energia, acima de tudo tem que ser uma marca 

humana, porque esse é nosso maior ativo e, claro, a gente tem a natureza exuberante do Rio de Janeiro. 

E a gente começou nosso processo estratégico, liderado pela Tânia Savaget que, usando as nossas 

ferramentas, as nossas dinâmicas, a gente foi entender a alma dessa marca. A gente sempre trabalha 

com essas duas dimensões, de corpo e alma, qualquer sistema de identidade sensorial que a gente vai 

desenvolver, a gente entende que no lugar da alma moram todos os aspectos subjetivos, propósito, 

visão, razão de ser, o que precisa ser traduzido, que é intangível. E o corpo é exatamente a 

materialização, que tem que estar a serviço de realmente tornar experienciável, tornar concreta essa 

conjunto de ideias, de visões que a alma representa. Então, o primeiro trabalho foi identificar – e aí 

você conhece bem nossa ferramenta, o BranDirection – definir o BranDirection da marca olímpica. E 

a gente chegou a quatro pilares, que foram os quatro pilares que nortearam todo o processo criativo, 

depois de um processo longo, de mergulho profundo – se você quiser, você pode até conversar com a 

Tânia. Então a gente trabalhou na criação do BranDirection, que culminou nos quatro pilares: que é a 

natureza exuberante, a energia contagiante, diversidade harmônica e espírito olímpico. A marca 

deveria traduzir esses quatro principais pilares, que cada pilar com dois de seus respectivos atributos e 
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é incrível porque essa ferramenta foi usada durante os cinco anos, ficou na mesa de todos os 

colaboradores da Rio 2016, não só da galera de comunicação e marketing, do programa de marca, mas 

de todo mundo que trabalhou na Rio 2016, um poderoso guia pra construir qualquer expressão da Rio 

2016, a princípio precisa conter os quatro pilares então a gente precisava destacar a natureza 

exuberante do Rio de Janeiro, do Brasil, precisávamos falar disso. E a gente tem isso na marca, na 

forma do Pão de Açúcar, nas cores que representam as matas do Rio de Janeiro, da Mata Atlântica, e 

aí sempre fazendo uma ponte entre Rio de Janeiro e Brasil, os mares, as águas, o azul, o amarelo nosso 

calor humano, por um lado subjetivo e a nossa energia tropical, solar, essa mais concreta. A gente tem 

a energia contagiante, essa dimensão do Brasil, do brasileiro, do que jeito que a gente recebe as 

pessoas, a lógica do abraço, essa coisa das pessoas de mãos dadas representando união, celebração, 

nosso jeito de festejar, nosso jeito especialmente de receber as pessoas. O abraço tem muito disso. O 

Jacques Rogue, que era o presidente do Comitê Olímpico Internacional, quando fui apresentado, no 

dia do lançamento da marca, ele apertou minha mão e disse, olha vou dizer pra você que esta marca 

está perfeita porque eu viajo o mundo inteiro e o Rio de Janeiro é o único lugar do planeta em que sou 

recebido com um abraço. Então essa marca traduz a energia daqui. A diversidade harmônica que fala 

muito da nossa mistura, da nossa natureza vira-lata por um lado,  da nossa natureza rica de cultura, de 

formas, de expressões... Então os personagens são diferentes. A gente traduziu a diversidade 

harmônica nessa coisa da diferença em comunhão, tem isso no Brasil, a gente se mistura muito mais 

do que qualquer outro país do mundo. Todo mundo tem sangue indígena, negro, branco, italiano, 

libanês, não tem outro lugar do mundo que você tem um shake, uma alquimia tão profunda como no 

Brasil. E o espírito olímpico, que era o quarto pilar e dava o rigor, o caráter, a precisão, porque a gente 

não pode falar só de oba-oba, a gente precisa ter excelência em tudo o que a gente fizesse. E isso 

exigiu um refino muito grande em todo o processo criativo da marca, do logotipo... A tipografia foi 

um caso à parte, com mais de 150 versões diferentes do logotipo pra justamente responder a essa 

dimensão, da precisão do espírito olímpico, nada do que pudesse ser feito da marca poderia ser 

improvisado... Então, esses quatro pilares que são a síntese dessa alma precederam o processo criativo, 

o processo criativo em si. Na verdade, o processo de estratégia é criativo, mas o processo criativo que 

me refiro nesse momento não é uma questão de design em si, então foi fundamental, a gente investiu 

bastante, quase um mês só na parte estratégica porque os alicerces, a fundação, as escolhas, essa 

bússola que orientou o processo criativo com certeza deu a consistência que no final das contas a 

marca teve. 

 

RC: A Tânia conduziu essa primeira parte da estratégia da marca olímpica. Como é que isso foi feito? 

Ela fez lá de São Paulo? Tinha uma equipe aqui no Rio também? 

 

FG: Isso foi uma coisa curiosa também, no fundo a gente, quando decidiu entrar na concorrência, a 

gente estava no meio de um monte de outras coisas, né. Foi um ano intenso, 2010, um ano de muito 

trabalho. Então a gente pensou, selecionar um grupo em São Paulo e um grupo no Rio pra trabalhar 

esse projeto, uma concorrência como outra qualquer, a gente seleciona um time de pessoas pra 

trabalhar. Só que não era uma concorrência como outra qualquer e todo mundo quis participar. E aí a 

gente teve que criar uma dinâmica completamente diferente de qualquer outro trabalho e a gente abriu 

pra que todas as pessoas da Tátil pudessem participar, tanto estrategicamente quanto criativamente. E 

Rio e São Paulo trabalharam integrados. A gente tinha reuniões às terças-feiras, a gente olhava tudo 

que já tinha sido criado, isso depois da parte estratégica concluída, que envolveu realmente todo 

mundo, no Rio e em São Paulo. Mas da parte criativa a gente via às terças-feiras tudo que tinha sido 

criado e selecionava o que fazia sentido seguir, continuar, todo mundo dando opinião, todo mundo 

mesmo. 
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RC: Quando você fala todo mundo, quantas pessoas mais ou menos? 

FG: 100 pessoas. Nosso time inteiro se envolveu no projeto. Todo mundo. A Rô dava opinião. O 

pessoal de TI dava opinião. Até porque a gente estava fazendo uma marca pra todo mundo, então não 

era só os designers e o time estratégico que participavam, especialmente da seleção que fazia sentido 

ou não, a gente chamava faxineira, a galera de TI, isso fez muita diferença. Muita diferença, porque a 

gente foi se livrando dos pré-conceitos da visão restrita que o designer tem, que entende, que está 

envolvido, isso não era suficiente para uma marca com essa ambição. Então, esse processo foi muito 

importante e curioso porque a gente desenvolveu mais de 50 marcas diferentes pra chegar a apenas 

uma, com a potência e que respondia aos doze atributos específicos do briefing, só uma. Na verdade, 

tinham duas... Teve um momento que foi decisivo, que eu acho que foi um dos insights que norteou o 

desenvolvimento de alguns os caminhos, que foi a sacada de criar uma marca tridimensional. 

 

RC: E isso partiu do grupo também? 

 

FG: Não. Isso na verdade foi uma ideia que eu tive. Eu lembro do dia, até comento em palestras o dia 

em que tivesse esse insight, eu estava nadando, eu tenho essa mania, esse bom hábito de ir a praia o 

máximo que eu posso quando estou no Rio. Eu estava nadando em Ipanema e com essa coisa na 

cabeça, como é que vai ser essa marca? Que loucura? Como é que vai ser isso? Queria achar alguma 

coisa original, que traduz essa cidade incrível, estava um dia lindo. Eu me lembro que eu mergulhei 

assim, estava nadando embaixo d‟água, quando eu subi, estava de frente para as cagarras, eu olhei pra 

direita tinha os Dois Irmãos, olhei pra esquerda tinha a Pedra do Arpoador, olhei pra trás tinha o 

Cristo. Isso é uma loucura, essa cidade é uma escultura, a geografia daqui, a geologia é única, não 

existe outra cidade do mundo assim. Então faria muito sentido a ideia de uma marca escultura para 

uma cidade escultura. Me lembro que tive esse insight e disse, é isso, essa marca tem que ser 

tridimensional. Ela não vai nascer do gráfico e depois a gente vai pensar numa versão 3D. Vai ser ao 

contrário, ela vai nascer do 3D, vai nascer da escultura e a gente vai ter que encontrar uma solução 

gráfica que seja, e aí foi um puta desafio de conseguir essa equivalência para que não fossem duas 

coisas distintas. Mas ficou isso na minha cabeça. Lembro que cheguei nesse dia, mandei um email pra 

todo mundo, falei, galera, temos que abrir caminhos com esse componente, essa escolha, não era a 

única, não era o único caminho, tinham muitas outras que não eram tridimensionais, mas foram 

abertos alguns caminhos de marcas tridimensionais e a gente ficou vendo nas terças-feiras, que eram 

os dias que a gente avaliava o trabalho, o que tinha de melhor, a gente ia selecionando, selecionando, 

selecionando e no final, quando faltavam, talvez, quinze dias pra apresentação final, não me lembro 

exatamente, nós chegamos a duas marcas. Uma delas foi essa e a outra, era uma outra marca. Foi 

engraçado, porque teve um empate. As duas marcas estavam empatadas. E a gente fez uma votação 

com todas as pessoas e deu empate com uma tônica assim, de que a outra marca tinha sido defendida 

pelo escritório de São Paulo e essa marca que ficou defendida pelo escritório do Rio. O Ricardo 

Bezerra, que é nosso diretor criativo, nosso sócio, trabalhava no escritório de São Paulo na época e ele 

estava defendendo muito a outra marca. Eu me lembro a gente conversando ao telefone, os diretores 

sobre as duas opções. Ele defendendo uma, eu já puxando pra essa. E meio a meio, cinquenta por 

cento. E como é que a gente faz agora? E a turma passou a bola pra mim, você vai ter que decidir. E eu 

me lembro de ficar umas duas horas sozinho, pensando e felizmente fiz a opção da marca que ganhou. 

Que a outra, cara, não era boa, nunca gostei da outra, mas tinha metade da empresa que gostava, foi 

uma coisa muito louca, acho que tem muito a ver com a nossa natureza. Nossa natureza é muito 

democrática, né, na Tátil. Eu escuto estagiário, literalmente. E da lógica democrática, tinha empate 

técnico, então esse desempate foi um momento desafiador pra mim, depois daquele trabalho tão 

intenso de todo mundo e felizmente eu escolhi a marca certa. E aí a gente aplicou, usamos as quatro 

pranchas que a gente tinha livres, pra mostrar essencialmente as ideias que poderiam serem declinadas, 
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da ideia dela ser tridimensional, de poder ter objetos, ter esculturas grandes, explorar em termos de 

produtos, a ideia de ser, a gente imaginava, porque isso era 2010, a gente pensou a tecnologia está toda 

indo pra questão da tridimensionalidade, na época o cinema 3D estava começando, tudo é 3D, isso vai 

ser bom... 

 

RC: A primeira marca olímpica tridimensional... 

 

FG: Primeira marca olímpica tridimensional da história e tal. Então era uma dose de originalidade, 

tinha toda justificativa da cidade escultura. A gente apostou, mas era uma puta aposta, porque nunca 

tinha tido uma versão anterior, os caras podiam detestar, ou os caras podiam gostar. Felizmente eles 

gostaram. A gente partiu pra um tudo ou nada. E a Beth fala, assim, ela nunca me falou muito do 

processo, porque ela é super rigorosa, eu vi acidentalmente uma única marca que estava na 

concorrência, porque a gente viu lá num escritório em Curitiba, um dos escritórios dela era em 

Curitiba, a gente estava lá por um outro projeto e os caras mostraram pra gente a marca que eles 

tinham aplicado, mas eu nunca vi as outras marcas. A Beth guardou segredo absoluto disso. Isso eram 

um dos critérios da competição, nem nós podemos mostrar outras marcas que fizemos aqui dentro. E 

aí nós aplicamos as pranchas e num determinado dia... Então, mandamos as pranchas e num 

determinado dia, depois de um processo, na verdade teve outro processo maluco no meio do caminho 

que foi na primeira rodada do júri não houve unanimidade. A nossa marca, tinha uma pessoa que 

achava que não era a nossa marca. Uma pessoa dos onze. Pelo rigor do processo começa tudo de novo. 

Chamaram as oito empresas. Falaram com as oito empresas de novo. As oito empresas tiveram a 

chance de criar uma nova rodada, com ajustes, eles deram feedbacks específicos sobre as oito marcas e 

o que cada uma deveria fazer pra se aproximar do desejo coletivo do júri. E uma nova – isso foi uma 

loucura. 

 

RC: E em seguida vocês fizeram alterações? 

 

FG: A gente não fez... Fez no logotipo, que era muito diferente da primeira versão. A gente investiu na 

segunda versão, que acabou não sendo nem a versão final. A gente refinou a versão do logotipo depois 

que a gente ganhou. Mas a gente mexeu basicamente no logotipo e não mexemos no símbolo. E aí 

então na segunda rodada obtivemos a unanimidade e aí num determinado dia, no dia 2 de setembro de 

2010, não esqueço até hoje, a Beth Lula me liga e me dá a notícia que nós tínhamos vencido a 

concorrência. 

 

RC: Presente de aniversário, né? 

 

FG: É. Eu faço aniversário dia 20. Foi incrível. Esse dia foi inesquecível. E ela veio com a segunda 

notícia de que a gente não podia contar nada pra ninguém por quatro meses. Nem internamente, nem 

na Tátil. Isso foi uma maluquice. Fiz aquela brincadeira na hora... Falei pra ela, tudo bem, mas pra 

minha avó eu vou contar porque rezou tanto pra gente ganhar esse negócio, que pra minha avó eu vou 

contar. Então pra sua avó pode contar, desde que ela não conte pra ninguém. E aí foi essa loucura. A 

gente passou quatro meses com um time de umas dez pessoas aqui dentro, o resto da empresa não 

sabia que nós tínhamos ganho a concorrência. Montamos uma sala fechada, com impressão digital na 

entrada, sem internet, com triturador de papéis dentro, ninguém podia imprimir nada, ninguém podia 

fotografar nada. 

 

RC: Essas pessoas eram os diretores, sócios? 
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FG: Diretores, designers... as pessoas que a gente escolheu, porque a gente tinha que trabalhar nos 

manuais, em todo detalhamento, decupagem do processo como um todo, do projeto como um todo. 

Foram feitos 36 manuais, nesses quatro meses. Relacionados a tudo, desde produtos licenciados, até 

toda parte técnica de identidade, princípios de look. 

 

RC: Esses manuais foram feitos aqui e não pela equipe da Beth? 

 

FG: Foram feitos aqui primeiro, depois a equipe da Beth seguiu, continuou, desdobrou. Nós fizemos 

milhares de execuções diferentes, literalmente milhares, dando amplitude máxima ao projeto. 

 

RC: Esses manuais foram feitos antes, por exemplo, a Dalton Maag fez o alfabeto, a fonte dos Jogos 

Olímpicos. Os manuais já contavam com essa fonte da Dalton Maag? 

 

FG: Não. A Dalton Maag fez a partir do logotipo, uma declinação do logotipo. A gente teve o Fabio, 

esqueci o nome do Fabio, que foi um tipógrafo que a gente contratou para o refino da tipografia, do 

logotipo, na verdade. A gente fez mais de 150 variações diferentes do logotipo, foi a última coisa a ser 

aprovada. E foi uma luta porque a gente foi por uma caminho, num primeiro momento, que era uma 

caminho de contraste, como a marca era muito expressiva, tinha muita força, a gente foi por um 

caminho de fazer um logotipo mais neutro, mas é um puta desafio essa relação de símbolo, logotipo e 

marca olímpica, porque em muitas situações você tem o símbolo como protagonista e o logotipo deve 

ser coadjuvante, mas em muitas aplicações você não tem o símbolo, você só tem o logotipo e aí ele 

tem que ser protagonista, então ele tem que ter personalidade, mas ao mesmo tempo não roubar a cena, 

então é um desafio dos mais complexos em termos de design gráfico, de identidade visual, pela 

amplitude de uma identidade olímpica, você conseguir o balanço preciso e a gente fez uma escolha, eu 

me lembro até, que essa é uma defesa que eu sempre fiz, eu sempre acreditei que a gente tinha que ter 

um logotipo que tivesse o DNA do símbolo, que pudesse, ao invés de ter o contraste, simplicidade, o 

símbolo tinha que ter o DNA do símbolo. E a gente só conseguiria fazer isso a partir de uma tipografia 

construída. E eu me lembro do primeiro dia em que passei em frente ao computador de alguém, que 

não me lembro mais quem era, e que tinha um ensaio do que acabou sendo o logotipo final, que tinha a 

anatomia do símbolo, mas ainda com excesso de personalidade. Então, eu me lembro desse primeiro 

dia e disse, assim, é por aqui. E aí a gente insistiu, insistiu, insistiu e a gente acabou chegando lá, mas 

depois de um processo muito longo, muito profundo, muito técnico, do detalhe, do detalhe, do detalhe. 

As ligaturas todas trabalhadas, depois com uma certa ousadia, são ligaturas que são inusitadas então, 

especialmente do 2016. Então a gente teve que esgotar as possibilidades em relação ao logotipo. E a 

Dalton Maag vem depois, contratada muito à frente, já depois do primeiro ano do trabalho da Beth, pra 

desenvolver a tipografia Rio 2016, a gente deu opinião inclusive nisso, a gente continuou tendo 

relação depois no desenvolvimento dos processos. 

 

RC: Vocês participaram também dos mascotes? 

 

FG: Não. A gente participou da concorrência. A gente tinha uma opção. Chegamos na final, eu 

gostava muito das nossas ideias pra mascote, eram muito legais, uma ideia muito louca, uma narrativa 

muito doida. Assim, mas a gente acabou indo por um caminho que eles descartaram. No final 

descartaram porque tinham gostado do Muriqui. A gente tinha escolhido o macaco, mas era um 

macaco que tinha... tinham dois caminhos nos mascotes. Um caminho que era muito parecido com o 

caminho que foi o vencedor, porque eu me lembro que estive lá em Londres, durante os Jogos de 

2012, eu tive a ideia do mascote, estava com o Rafa Abreu, que hoje é diretor de design da Coca-Cola 

em Atlanta, global, ele foi um dos gerentes criativos mais importantes no processo da criação da 
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marca, a gente estava juntos em Londres e eu falei, cara, diversidade harmônica, esse mascote tem que 

ser a representação da diversidade harmônica brasileira. Ele não é um bicho só. Ele é uma mistura de 

todos os bichos. Ele tem as competências dos pássaros... eu tive esse insight, o bicho é uma mistura! 

Que acabou sendo um pouco isso, o Vinícius é uma mistura. Ele voa, salta... e eu bati muita a tecla 

nisso, mas eu fui voto vencido. Enfim, mas a gente fez um caminho muito legal de mascote, mas a 

gente acabou não ganhando a concorrência, acho que a concorrência foi incrivelmente positiva porque 

os mascotes funcionaram muito bem. E tem uma coisa muito legal, falando até já das outras 

expressões que foram construídas, tipo mascotes, pictogramas, tipografia... a Beth teve muito rigor em 

garantir que todas as expressões partissem do BranDirection. Então, eu acho que um dos grandes 

méritos do trabalho que ela fez foi garantir uma consistência absoluta entre todas as expressões. 

Quanto você olha pro look, pictos, mascotes, uniformes, todos esses conjuntos de expressões, todo o 

programa de identidade tem muita coerência, tem muita consistência. Muita gente acha que a gente fez 

tudo. Parece que saiu tudo do mesmo lugar e eu acho que isso pra mim é um grande mérito da equipe 

da Beth e eu acho que aí tem um lugar da consistência do nosso trabalho e da entrega especialmente 

do BranDirection, que é essa bússola que garante que quando você segue aquela orientação, você 

consegue garantir muita consistência e muita coerência. Eu acho que isso foi uma das coisas que me 

deixou muito feliz. Cada coisa nova que saía, que incrível, a gente podia ter desenhado isso. Eram 

expressões que tinham muita sinergia com a nossa visão, de um modo geral, coisas que a gente 

gostava mais, ou gostava menos, mas de um modo geral, importante também destacar o trabalho do 

Nei e da Cláudia... 

 

RC: Quem são eles? 

 

FG: A Cláudia Gamboa e o Nei, eles são da Dupla Design, que tinham feito a marca do Pan 

Americano. Eram parceiros da Beth. Entraram na concorrência também, mas não ganharam. Mas logo 

depois, quando a Beth foi montar uma equipe, ela chamou a Cláudia e o Nei pra montarem o time 

interno de design. Eles lideraram todo o processo interno de desenvolvimento de todas as outras 

expressões. E a gente teve muita relação. A Cláudia era irmã da Beta Gamboa, que você conheceu, 

nossa sócia e diretora na época. Então a gente teve muita sinergia com o Nei e a Cláudia, muito 

respeito pelo trabalho deles, eles com muito respeito pelo nosso trabalho. Acho que a gente tem uma 

coisa muito legal na Tátil, as principais qualidades da gente é ter uma capacidade de trabalhar bem em 

equipe, com outros times. A gente não tem uma coisa de ego, uma coisa de querer roubar a cena de 

ninguém. Então a gente teve muita... e eles também. Teve uma harmonia muito grande no trabalho 

com todos os outros parceiros que entraram. Fui jurado da tocha olímpica, por exemplo, e eu me 

lembro que a gente tinha lá os três finalistas, quando eu olhei a defesa da tocha vencedora, o pessoa da 

Haiashi, os caras tinham feito toda a defesa em cima do BranDirection, assim, na íntegra. Cada 

escolha que eles fizeram, estéticas, em torno do design, estavam fundamentadas nos princípios do 

BranDirection, nos pilares, nos atributos, era muito redondo, então foi unânime, você olha pra tocha 

você enxerga a marca, o DNA da marca em tudo. E esse é um trabalho de enorme mérito da equipe da 

Beth Lula que conseguiu garantir essa consistência, que peitou do início ao fim o rigor e a conexão 

com essa ferramenta estratégica que garantiu a harmonia de todo o conjunto. 

 

(...) 

 

FG: Mas uma coisa muito bacana é que, que eu pude experimentar nessas palestras todas, eu 

começava as palestras colocando a palavra “borogodó”, tentava explicar um pouco para os gringos, 

que essa marca tinha acima de tudo a responsabilidade de traduzir esse borogodó, que a gente tem 

aqui, que é essa coisa de “brazilian soul”, essa coisa que é meio mágica, meio abstrata, difícil de 
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explicar. E foi incrível como as pessoas perceberam isso, identificavam. Vários locais que eu fui, 

desde Taiwan, até Argentina, até qualquer lugar, as pessoas diziam eu enxergo o Rio de Janeiro, a 

energia do Brasil, essa mágica que existe por trás da cultura brasileira, da diversidade, da mistura. 

Então, eu acho que não só nos ambientes mais sofisticados, de um modo geral essas palestras eram 

para designers, pessoas de comunicação, marketing, eventos de inovação, mas o que era mais legal é 

que as pessoas mais simples perceberam a marca, compreenderam os significados positivos que a 

marca tinha. No Brasil, especialmente, a gente teve isso acontecendo o tempo todo. Eu visitei 

comunidades – eu brinco com a história de que chegando no Baixo Gávea, o Família, que é um cara 

que toma conta do carro lá, estava eu e o Pedro Bernardes, da trilha do vídeo, tinha aparecido no 

Jornal Nacional um dia antes, e o Família virou assim, pô, gostei daquela marca lá – estava meio 

doidão – gostei de ver você lá, tá famoso, vamos fazer aquele abraço juntos aqui, os três, sabe, assim. 

Engraçado como as pessoas foram encontrando significados positivos, para uma marca com um risco 

gigantesco, com essa visibilidade, das pessoas baterem, de um modo geral as pessoas batem, mas 

quase não teve críticas. A gente teve lá a acusação de plágio, que foi ótimo pra marca, deu uma 

visibilidade enorme pra ela e eu defendia com muita tranquilidade, porque a gente não tinha nem visto 

aquela marca antes, e basicamente diziam que a gente tinha copiado Matisse e eu disse, gente, pelo 

amor de Deus, na verdade, todos nós, a gente, o Matisse, vários outros artistas, através da história da 

humanidade bebemos na mesma fonte, isso aqui é um arquétipo, um ícone universal, pessoas de mãos 

dadas, desenho de criança, por isso é tão poderoso, por isso comunicou a mensagem de uma maneira 

tão universal, porque é universal. Foi fácil defender isso, acabou sendo positivo. 

 

RC: A marca tem uma sinergia muito forte... Essa marca tem o DNA do carrapicho, da pasta de 

papelão ondulado, está na marca... E ela está inserida num ambiente nosso brasileiro, 2010, 2009, 

2011, que era um momento positivo. O Brasil era protagonista mundial... E a marca trabalha com mais 

de uma figura humana. Barcelona inaugurou a figura humana e o Rio inaugurou pessoas. 

 

FG: Diferentes umas das outras, diversidade harmônica. Uma coisa que é curiosa, a história do Milton 

Glaser, da avaliação que ele fez. Nossa marca ficou em segunda... Foi bacana ver esse respaldo. Outra 

coisa bacana que aconteceu foi quando a gente foi acusado de plágio, a gente foi defendido por todo 

mundo, inclusive pelas pessoas que tinham perdido a concorrência pra gente. Isso foi incrível. E isso 

que você falou, de alguma forma dá pra enxergar o DNA da Tátil ali, é também uma coisa que é difícil 

de explicar. Eu fiz uma foto há muito tempo atrás de um estojinho de papel que a gente fazia, que era 

coloridinho coisa e tal, primeiro projeto da Tátil, de 86, 87, e você bota uma coisa do lado da outra e 

elas tem uma conexão curiosa, sabe. Tem realmente um DNA ali. E é o DNA do coletivo, não é o 

DNA de uma pessoa, não é o meu. Sabe assim, é do coletivo. E me dá muito prazer e orgulho de 

representar... eu brinco assim que sou só o representante desse time tão consistente. Na verdade são 

muitos times, porque os times vão mudando. Mas de alguma forma tem um DNA cravado em algum 

canto aí que reverbera, que emana e que, na verdade, é nossa própria marca. E essa coisa da ideia, o 

design de ideias explica muito. São sempre ideias que estão por trás. O carrapicho é uma ideia. A 

marca olímpica é uma ideia. A folha gravada a laser é uma ideia. As coisas de papelão ondulado são 

ideias. Ideias que respondem à necessidades ou oportunidades, ou potencialidades de situações, de 

circunstâncias, do meio, são respostas adequadas. Tem a ver com a resposta da natureza, sempre 

adequada. Não tem solução bom, nem ruim, tem solução adequada. Então, acima de tudo, as ideias 

estão respondendo com precisão... a história do brilho criativo com precisão estratégica. Eu acho que é 

muito o que a gente mira. 

 

RC: Essa biomimética está presente desde lá de trás... 
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FG: Tudo. O tempo todo. Cada vez mais. Lá atrás de uma forma técnica, porque foi meu projeto de 

graduação, eu estudei muito isso. Foi ficando intuitivo depois, é engraçado. Hoje eu já penso assim, 

automaticamente como é que a natureza faria isso? Sabe, tudo o que eu leio, com a Talita que é nossa 

bióloga, tem alguns projetos legais rolando, coisas profundas. 

 

RC: Última pergunta, mudou muita coisa na Tátil depois da marca olímpica, mas mudou alguma coisa 

no processo interno de criação, alguma etapa, alguma fase, foi inserido um olhar diferente nos outros 

projetos posteriores? 

 

FG: Eu acho que sim. Essa marca, esse processo, mais do que nunca, nos mostrou a força do nosso 

coletivo, uniu a equipe. A Tátil já tinha uma união muito grande. Mas foi assim, a gente auto 

reconheceu a nossa capacidade de criar coletivamente, de fazer mais coisas coletivamente. Depois 

disso, a gente mobilizou outras forças-tarefas, não desse tamanho, não com a empresa inteira, mas a 

gente abriu oportunidades para envolver um número maior de pessoas, mesmo com tempo mais curto. 

Eu acho que foi importante também pra garantir, especialmente depois de ver o ciclo completo, pra 

testar a eficiência das nossas ferramentas estratégicas. Dificilmente dá pra imaginar uma situação de 

uso mais desafiadora do que o programa de marca olímpica, pra testar um ferramental que garanta 

consistência do início ao fim. Então acho que foi nesse sentido, foi que mudou e com a nossa imagem 

também, teve uma reverberação global, isso foi bem importante, certamente para o Brasil, e a gente 

nosso caminho trabalhando globalmente, com a Netflix, nosso cliente global, a Coca-Cola, a Procter, e 

é uma ambição da gente, abrir novas frentes, levando esse borogodó brasileiro aí pra fora. 

 

 

// 
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6.2. ANEXO II - ENTREVISTA TÂNIA SAVAGET (TÁTIL) 

 

Realizada dia 09/02, no escritório da Tátil, em São Paulo 

 

 

RC (Rafael Campoy): Qual sua formação? 

TS (Tânia Savaget): Eu sou formada em Comunicação Social pela PUC-RJ, depois dessa graduação eu 

fiz algumas especializações em marketing e branding. Depois de um tempo eu quis voltar pra 

academia, daí eu fiz uma pós-graduação em Socio-Psicologia e fui buscar outras especializações. 

Então hoje eu sou formado em Mediação de Conflitos, em Liderança Facilitadora com base na 

Antroposofia. 

RC: Há quanto tempo trabalha na Tátil e qual papel desempenha? 

TS: Eu trabalho na Tátil há 13 anos e já há algum tempo eu sou diretora de estratégia e conteúdo. 

Então, eu coordeno as equipes de estrategistas e redatores, então todos os que não são designers estão 

na minha equipe. 

RC: Quanto a marca 2016, que você desempenhou um papel importante e fundamental, queria saber, a 

partir da concorrência, qual etapa daria início ao processo de criação da marca? 

TS: A gente sabia que era uma concorrência e a gente recebeu doze objetivos que eram muito 

desafiadores pra marca. Então a marca tem que ter um caráter universal, mas ela precisa ter muitas 

características locais. Ela precisa ser entendida por todo mundo, mas não pode ser um estereótipo. 

Então eram coisas difíceis... Ela precisa durar muito tempo, porque quando ela nasce, já tem quatro 

anos, às vezes até mais, então ela tinha alguns desafios. Eu entendi que os times internos ficaram 

muito empolgados, mas também, de certa forma, muito apavorados com aquilo tudo. Então, a gente 

sabe, começa pela área de estratégia, esse é o nosso processo. A gente tinha bastante material das 

outras edições e o briefing. Então a gente fez o que tem que fazer, organizou as informações de outras 

edições, organizou o briefing, mas a gente teve uma ideia de invés da gente sair logo pra um desenho 

estratégico e pra criação de marca, a gente fez uma opção por envolver todas as pessoas da Tátil. E 

isso fez muita diferença. Quando a gente conversou com nossos concorrentes, eles fizeram o que a 

gente imaginava que todo mundo ia fazer, selecionaram um grupo pequeno, seleto e trancaram num 

lugar e só essas pessoas iam trabalhar nisso. A gente achou que não, que como era uma marca que 

tinha esse caráter de falar com muitas pessoas, quanto mais pessoas trabalhassem, melhor, então a 

gente resolveu que seriam todas. Aí a gente criou uma dinâmica, que eu peguei as palavras “paixão”, 

“transformação”,  que são a essência da marca, paixão e transformação, e eu criei uma terceira palavra 

chamada “Rio de Janeiro”. Então a gente, o grupo inteiro começou a colocar em torno de cada uma 

dessas palavras, todos atributos, percepções, sentimentos que eles tinham. Tudo que se pensava sobre 

paixão, transformação, Rio de Janeiro... A gente fez isso nos dois escritórios. Então foi legal que a 

gente teve uma visão de cariocas e de não cariocas, sobre esse endereço, Rio de Janeiro, que seria o 

endereço durante tanto tempo. Aí a gente dividiu as pessoas em grupos, cada grupo pegava uma 

palavra de cada um desses universos e tinha que construir um planeta chamado Rio 2016. Como era 

um planeta, a gente tirou as pessoas daquele lugar mais concreto e elas de fato começaram a pensar no 

planeta, e como é seria esse planeta, como é que as pessoas viveriam, se alimentariam, como é que 

seriam todas as trocas e tal... 

RC: Como é que foi isso, um workshop, em cada lugar... 
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TS: Numa sala de reuniões, no Rio e outra em São Paulo, ao mesmo tempo, a gente criou esses 

planetas. Aí cada grupo apresentou o planeta, a gente votou nos planetas que pareciam que tinham 

mais potencial, e a partir dos planetas eleitos, a gente aí sim começou a buscar referências mais 

concretas ligadas à marca. Então tinha referência de literatura, de poesia, de arquitetura, de moda, de 

design, de arte... a gente grudava aquilo tudo. Esses planetas começaram a ganhar forma, virar 

conceito, virar estratégia. E aí toda semana a gente se encontrava, virtualmente, pra falar sobre isso. 

Todos esses aprendizados, depois dos planetas escolhidos e já com essas referências, eles se 

transformaram no Orientador da Marca, que na época a gente chamava de BranDirection, que é uma 

ferramenta que tinha como objetivo alinhar todas as expressões dessa marca, tudo o que ela fosse 

comunicar. Aí então, no centro da ferramenta tem “paixão e transformação”, que já é a essência... 

RC: Quem traz paixão e transformação? É a Tátil ou já vem da concorrência? 

TS: Não. Já vem da concorrência. Daí a gente criou um pilar chamado espírito olímpico, que a gente 

achou que era muito importante, daí a gente qualificou esse espírito olímpico em excelência e 

superação. Depois a gente criou um pilar muito ligado à natureza do Rio, que chama natureza 

exuberante e tem dois atributos que são inspiração e sustentabilidade. A gente vê que muitas pessoas 

que moram no Rio ou se mudaram pro Rio, é porque elas querem ter uma relação muito próxima com 

essa natureza. Então tem a ver essa relação com a sustentabilidade, mas também como inspiração, o 

Rio é uma cidade outdoor, as pessoas gostam de fazer esportes e tal. Depois a gente criou um pilar 

chamado energia contagiante, porque a gente acreditava que, entre os atletas, a plateia, os torcedores, 

ia ser muito legal mostrar essa coisa que não é só carioca, mas muito brasileira, então a gente trouxe 

para esse pilar da energia contagiante a celebração e o otimismo, características bem marcantes, e o 

último pilar fala da diversidade harmônica, que é você colocar pessoas... o Rio tem um pouco isso, 

quando você tá na praia tem ricos, tem pobres, tem negros, tem brancos, tem mulheres, tem homens, 

tem criança, tem adulto, então esse pilar fala de união e de um espírito jovem. Então a gente achou que 

com esse set de quatro pilares e oito atributos, a gente tinha ali uma marca olímpica Rio 2016. Então 

foi a partir desse orientador que a gente começou a fazer as escolhas de design. Que aí a gente fez a 

marca... toda semana a gente se encontrava e tinha várias marcas e a gente, a área de estratégia, ficou 

cuidando dessa votação. No final, ficaram duas marcas e a gente só podia levar uma e eu senti que a 

votação estava com ânimos exaltados e a gente resolveu fazer a votação secreta... Então entrava, 

votava, e ninguém ficava sabendo do voto de ninguém. Mas eu tinha muito feeling de que uma marca 

já estava escolhida, assim subjetivamente, eu sabia que ia ser aquela. E eu fiquei feliz, porque foi a 

marca mais mexida de todas. Foi uma pessoa de São Paulo que achou uma referência, que mostrou pro 

Rio, que trouxe a figura humana para aquela referência, e voltou pra São Paulo, e a paleta... Então foi 

uma marca realmente muito coletiva. E todos os processos de paleta de cores, a própria marca... existia 

na época uma grande resistência interna dos designers de fazer uma marca que tinha alguma 

tridimensionalidade, eu acho que para os designers puristas ter tridimensional era sinônimo de menos 

pureza, menos design, tinha todo um pré-conceito com a coisa Hans Donner de ser, que pelo menos 

para a Tátil Rio era um pré-conceito mesmo, a gente acha cafona. E a gente tentando explicar que hoje 

tudo é tridimensional, os jogos, os aplicativos, e que essa marca precisava ser contemporânea e a 

tridimensionalidade ia dar mais potencial e então a gente, ok, ficamos com a tridimensionalidade, mas 

foi um exercício enorme, porque cada figura humana a gente pesquisou cada esporte que teria para que 

cada figura humana tivesse fazendo o gestual de algum desses esportes, e na contra-forma existiriam 

formas de montanhas do Rio de Janeiro, para que tudo ali tivesse significado, não fosse só o Pão de 

Açúcar, mas outras montanhas, enfim... Então, eu tive o privilégio de escrever a defesa dessa marca, e 

só podia ser uma lauda e eu ouvi, sei lá, umas cem músicas sobre o Rio de Janeiro, Bossa Nova, samba 

e tal, e no texto de defesa tem vários trechos de música em homenagem ao Rio de Janeiro, então se 
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você tirar o texto, você pescar, tem vários... Até na leitura, a gente queria ao ler a defesa da marca, 

ouvisse o Rio de Janeiro. Foi bem legal. 

RC: Seria possível ter acesso a essa defesa? 

TS: Nunca mais achei a defesa dessa marca. Porque depois que a gente ganhou, as pessoas vieram, sei 

lá, do COB, do COI, eles tiram de todas as marcas, de todas as pessoas, qualquer coisa ligada a esse 

projeto, porque tem uma enorme preocupação com confidencialidade. E colocaram isso num HD e não 

tenho a menor ideia de onde isso foi parar. Eu pedi pra Beth Lula, pra Tânia Martins, que são nossas 

clientes e elas me mandaram vários, e nunca eram. Uma tristeza, nunca mais vi esse texto. 

RC: Você comentou que o processo começou de forma coletiva, aqui e no Rio, as pessoas participando 

dos workshops, desenhando os planetas. A partir dos planetas desenhados, então esse projeto é 

apropriado pela área de estratégia? 

TS: Termina o planeta, a estratégia transforma aquilo num texto de posicionamento e constrói o 

Orientador da Marca. 

RC: Com relação à estratégia, quantas pessoas participaram? 

TS: Foi aqui e no Rio. Acho que umas três pessoas. Eu e mais duas. 

RC: Outras duas pessoas, alguma designer? 

TS: Não. Eu e mais dois estrategistas e no final, depois, um redator pra dar uma refinada nos textos. 

Como eu sou redatora, acabei fazendo mais. 

RC: Com relação ao desafio de construir essa marca-lugar, a marca é muita referência da construção 

da geografia do Rio de Janeiro e do jeito carioca de ser, então são duas questões diferentes, os fixos e 

os fluxos... Vocês buscaram, além de referências das marcas anteriores, outras referências externas? 

TS: É legal você falar isso, porque tem a natureza e a cultura. Então a marca representa fisicamente 

uma montanha, mas ela tem um jeito das pessoas. Assim, a gente leu textos na hora da busca de 

referências, a gente leu sobre o Brasil e o Rio de Janeiro, em literatura, em poesia e vieram também 

referências de arquitetura. O Rio de Janeiro, não me lembro agora qual poeta, que fala das montanhas 

do Rio como mulheres, tem coisas do próprio Burle Marx, do Niemeyer... essa coisa de eu falar que a 

marca tinha que ser tridimensional porque o Rio é uma cidade tridimensional. Quando você vai pro 

Rio de avião, você vê aquelas formas, não é plano. Eu lembro de falar isso para os designers, gente, o 

Rio é uma cidade tridimensional. E eu brinquei, tem dois escritórios que colaboram pra isso, um é 

Deus e o outro é o Niemeyer, porque tem algumas peças, o museu lá em Niterói, hoje você tem a sorte 

de ver mais museus, tem o Museu do Amanhã... Eu não sei se foi de propósito mas o Rio parece que 

foi uma cidade feita para ver do avião. Então essa tridimensionalidade acho que reforçou mais ainda 

que a escolha da marca ser tridimensional não foi uma escolha sem... tem um motivador pra isso. E a 

tridimensionalidade depois deu pro Comitê uma possibilidade de fazer muito mais matérias de 

merchandising e brindes por conta dessa tridimensionalidade. Eu lembro que a gente queria que a 

marca funcionasse do menor ao maior tamanho. Então ela virou jóia, a gente falou com o joalheiro, e 

ele viu que dava pra virar um pingente... E a gente falou com um carnavalesco e ele viu que dava pra 

ela ser uma grande forma, tanto que na cerimônia e nos Jogos a marca esteve lá presente fisicamente e 

as pessoas interagiram com ela.  
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RC: Então vocês desenham o Orientador da Marca e passam para a equipe de criação que vai 

desenvolver... Esse escritório recebe o Orientador da Marca? 

TS: Recebe. Mais do que receber a gente faz uma disseminação, a gente conversa com as pessoas, 

explica o que está por trás disso, a gente faz algumas oficinas pra testar como é que você faria um 

briefing para um evento a partir desse orientador, como é que você faria um briefing para um parceiro 

de brindes... A gente conversou com alguns parceiros e todos falaram que a nossa cliente sempre 

começou cada briefing, cada contrato, com esse orientador na mão. Isso faz muita diferença. E é 

sempre a partir dele que ela fez todas as escolhas. Por exemplo, na cerimônia os atletas não ganhavam 

flores, porque um dos valores aqui é sustentabilidade, aquilo não ia pra lugar nenhum. Então no 

palanquezinho onde estavam os pódios, tinha vegetação mas eles ganharam as própria marca. Tudo 

aqui precisava fazer sentido, então o legal assim, além das opções criativas serem inspiradas nas 

direções estratégicas, nessa hora o cliente é fundamental e usou isso como um painel de controle e 

levava isso muito a sério, fazia muitas disseminações para que a marca tivesse a garantia de ter todas 

as aplicações corretas e, claro, além do orientador e das disseminações tem todo um book de marca 

que vai pra todo mundo. 

RC: O que é o Orientador da Marca? 

TS: Orientador da Marca é uma ferramenta estratégica, que traz pilares e atributos que garantem pra 

marca um território de expressão original, com potencial para muitas aplicações, mas a garantia de que 

você não pode sair dali, você não pode fazer qualquer coisa, então ele é rico o suficiente pra você fazer 

muitas escolhas e estruturado o suficiente pra você não levar aquela marca para um território que não é 

dela. Então ele garante uma originalidade e uma propriedade para aquela marca. 

RC: Essa é uma ferramenta da Tátil? 

TS: Da Tátil. 

RC: E vocês utilizam essa ferramenta para outros projetos? 

TS: Para outros projetos. E a gente como muitos outros escritórios de branding, a gente está sempre 

olhando pra essa ferramenta e para outras ferramentas que surjam pra gente evoluir e pensar, será que 

as marcas tem outras necessidades... A gente tá sempre olhando e evoluindo essa ferramenta. As 

marcas no passado não precisavam tanto estar presentes em redes sociais e mídia digital, mas hoje elas 

estão... Será que eu preciso de outras coisas pra garantir a presença delas em um ambiente muito mais 

fragmentado. Então é uma ferramenta nossa que está sempre em evolução, sempre pensando que tenha 

toda assertividade que o cliente precisa pra pilotar e fazer a gestão. 

RC: Então vocês orientaram a equipe do Comitê para que orientassem os fornecedores. Vocês tiveram 

algum papel de aprovação a marca, a aplicação da marca, pelos fornecedores do Comitê? 

TS: Não... Eles já estavam muito preparados pra fazer esse compliance. Nossa cliente deve ter feito 

entre duzentas e trezentas apresentações desse Orientador da Marca. 

 

// 

 

 

 


